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 مقدمه 

داد استع ینو استفاده از ا یصگوناگون را در هر انسان خلق کرده است و تشخ یها ییخداوند متعال استعداد ها و توانا

 کاااناااد  یمااا یدارد کاااه انسااااااان در آن زناااده گااا یو ظاااروفااا یااا باااه ماااحااا یهاااا بسااااااتاااگااا

ص تعداد زیادی از جوانانپوهنتون  یکدر  شغول تح شند اما برنامه ها یل میم ص یبا شا یلیتح مرت از ک یدآن پوهنتون 

 یکه در آن مهارت دارند دانش آموخته م یده برنامه باشااد پب به ساابب کمبود برنامه ها جوانان اکبا  بر خالف رشااته ا

 یاز محصالن در پهلو  یادیدهد بناء  تعداد ز یجوهر خود را از دست من یچگاهه یشوند، اما چون مهارت و استعداد ذات

 شان را رشد دهند  های ذاتی و کسبی مهارتسایر کنند  یم وششک یشخو یلیرشته تحص

در رشد و انکشاف  یریاز سهم گ ینهفته آنان نوع یجوانان و استفاده از استعداد ها یمهارت ها یصتشخبدون شک 

ه همین خاطر مرکز رشد و کاریابی محصالن با همکاری یک تعداد محصالن و فارغان و همچنان به مشوره ، بجامعه است

 استادان و کارمندان، میکانزم تشخیص مهارت های محصالن و فارغان را ترتیب داده است  

 ماده اول: مبنی 

چنان به و همت های اجتامعی می باشد این میکانزم به اساس بند ششم پالن اسرتاتیژیک پوهنتون که عبارت از فعالی

 ترتیب گردیده است   1401اساس نظر خواهی از محصالن و فارغان سال 

 ماده دوم اهداف

 شناسایی محصالنی که بر عالوه رشته تحصیلی شان دارای مهارت های دیگر می باشند   -1

 شند  شناسایی فارغانی که بر عالوه رشته فراغت شان دارای مهارت های دیگر می با -2

 شناسایی محصالنی که در رشته تحصیلی شان ممتاز اند   -3

 شناسایی  فارغانی که در رشته فراغت شان ممتاز اند    -4

 استفاده از مهارت های محصالن و فارغان در انکشاف و توسعه پوهنتون   -5

 استفاده از مهارت های محصالن و فارغان در انکشاف و توسعه جامعه   -6

 رشد و پیرشفت استعداد های محصالن و فارغان   -7
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 بخش اول 

 تشخیص مهارت های محصالن

 ماده سوم: روش های تشخیص مهارت های محصالن 

 استعداد ها و مهارت های محصالن به روش های ذیل تشخیص می گردد: 

 از طریق برگزاری برنامه های عام مانند سمینار ها، کنفرانس ها و ورکشاپ ها.  -1

 از طریق راه اندازی مسابقات علمی، فرهنگی و اجتامعی.  -2

 از طریق انجمن عمومی محصالن به سطح پوهنتون.  -3

 از طریق انجمن محصالن به سطح پوهنخی ها.  -4

 از طریق راه اندازی جشن ها و هامیش های تقدیر و گرامی داشت از محصالن ممتاز.  -5

 از طریق ارزیابی های صنفی توسط استادان.  -6

 ر روش هایی که می تواند در زمینه مؤثر باشد. و سای -7

 مهارت ها یصمحصالن جهت تشخ یده یآگه یلوساماده چهارم: 

محصالن چگونه بدانند که پوهنتون در صدد کشف استعداد و رشد مهارت های آنان است؟ به همین خاطر، از طرق 

 ذیل به آنان در زمینه آگاهی داده می شود: 

 ی  درس یدر صنف ها یقاخبار و تشو  1

 اطالعیه از طریق مرکز رشد و کاریابی محصالن    2

 یبسایت( و و یسبوک، واتساپفنرش اطالعیه در صفحات اجتامعی )   3

 نرش اعالنات عمومی در ویرتین های پوهنخی ها    4

 ماده پنجم: چگونگی رشد مهارت های محصالن 

 کنند.  یمراجعه مبه مرکز رشد و کاریابی گوناگون هستند  یمهارت ها یکه دارا یمحصالن ی،ده یپس از آگه .1

 کرده و به آنان تسلیم می کند. مختلف را مطابق لست مهارت ها آماده  یفورمه ها متذکرهمرکز  .2

 . کنند یرا ثبت م یشمحصالن مطابق مهارت خود، شهرت و مهارت خو .3

 کند. یم یحصالن را گروپ بندمهارت ها، م ییثبت و شناسا زمحصالن پس ا رشد و کاریابیمرکز  .4

 

 برخی از مهارت های قابل تشخیص ماده ششم: 

 ممکن است مهارت های ذیل در پوهنتون قابل تشخیص باشند:

 مهارت گوینده گی و فن بیان   1

 مهارت های صنعتی و خالقیت های سازندگی    2

 مهارت تحقیق و ریرسچ   3

 مهارت نویسنده گی    4



4 
 

 مهارت شعر و ترانه خوانی    5

 پروپوزل نویسی  مهارت   6

 و سایر مهارت ها که در رشد و انکشاف جامعه اثر گذار است    7

 نوعیت برنامه ها به خاطر رشد مهارت هاماده هفتم: 

 دهد:  یرا انجام م یلذ یها یتمحصالن فعال یمهارت ها یصمحصالن پس از تشخ رشد و کاریابیمرکز 

 شان. یمحصالن در مهارت ها یننگو تر یتکارگاه )ورکشاپ( ها جهت حام یبرگزار . 1

 . یشیو منا یدست یکارها یرو صنعت و سا یدمحصالن به تول یقتشو . 2

، محصالن یایمحصالن و دعوت از اول یآثار دست یشسال( جهت منا یکدر  یشگاهمنا یک)حد اقل  یشگاهمنا یبرگزار . 3

 گاه. یشمنا یندر ا یعت و صناپوهنتون ها، رشکت ها و وزارت اطالعات و فرهنگ و زارت تجار 

 . اعزام محصالن به نهاد های متفاهم غرض انجام کارهای عملی و کار آموزی. 4
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 بخش دوم 

 تشخیص مهارت های فارغان 

 تشخیص مهارت های فارغانماده هشتم: 

تشخیص مهارت های فارغان در اکب موارد با تشخیص مهارت های محصالن یکی بوده و به هامن با بعض اضافات و روش 

 های مؤثر دیگر تطبیق می گردد  

 ترتیب کتاب فارغان شامل کار ماده نهم: 

ایند، به پوهنخی مراجعه منکتاب معلومات فارغان شامل کار، در متام پوهنخی ها ترتیب گردیده و هرگاه فارغان یک برنامه 

شهرت و موقعیت وظیفوی شان را ثبت می کنند، به این ترتیب مسئولین اداره تشخیص می منایند که به چه تعداد فارغان 

 شان شامل کار می باشند. 

 ماده دهم: شناسایی فارغان دارای مهارت از طریق گروپ های صفحات اجتامعی

های تدریسی، برای فارغان هر سمسرت یک گروپ واتساپ یا در سایر شبکه های کمیته های فرهنگی و همچنان مدیریت 

 اجتامعی می سازند و همواره با آنان در متاس می باشند  

 برای فارغان  کار آموزی و ایجاد فرصت کارماده یازدهم: 

نیز مهیا  های اداریها و مهارتاین است که به محصالن، افزون بر دانش علمی در رشته، توانایی کارآموزیهدف برنامۀ 

 در نظر گرفته شده است:  و فارغان برای دو نوع محصالن این برنامهو  گردد

  محصالنی که توان پرداخت فیس را ندارند و در عوض پرداخت فیس مکمل یا یک بخش آن، کار می کنند و از

ریق هم برای شان تجربه کارآموزی حاصل می شود و هم به آنان کمک مالی در قسمت پرداخت فیس صورت این ط

 می گیرد. 

  امور اداری حاصل شود، مرکز که می خواهند برای شان کسب تجربه کارآموزی و فراگیری عملی  فارغانیآن عده

محصالن با درنظرداشت رشایط ویژه برای عالقه مندان کارآموزی زمینه این چنین کار را نیز فراهم  رشد و کاریابی

 می کند.  

 وه شمولیت در برنامه کارآموزیماده دوازدهم: نح

ایط آن را داشته باشند، ورقه درخواستی شان را به محصالن عالقه مند برنامه کارآموزی که رش فارغان و همچنان برخی از 

ځی ها که به کار آموز محصالن به ادارات و پوهنمرکز رشد و کاریابی محصالن تقدیم می کنند، مرکز رشد و کاریابی 

در مورد تقرر محصل به حیث کار آموز اداری  با ارایه پیشنهاد به شورای رضورت داشته باشند به متاس می شود و بعدا

 . اقدام می شود

 در تشخیص مهارت ها یبرنامه کارآموز ماده سیزدهم: نقش 

و از این طریق مهارت های محصالن و فارغان به خوبی  مزایا و فواید مهمی را شامل می شودکارآموزی اشرتاک در برنامه 

 : از جمله تشخیص می شود،
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ه ک ربه با ارزش قبل از فراغتمطالعات علمی و اهداف شغلی و کسب تج، های یادگیری  شانس و فارغ برای محصل .1

 یک عنرص اساسی برای هر سازمان است، حاصل می شود.

کار آموز با افراد زیادی در محوطه کاری اش آشنا می شود و این آشنایی و ارتباط در روند کاریابی او  و فارغ محصل  .2

 اثر گذار خواهد بود. 

 مناید.   ار باز میای ورود به محل ک، بر تجربهبدون و فارغان را برای محصالن  های زیادی کارآموزی راه .3

 اشرتاک در برنامه کارآموزی به محصل شخصیت و جرئت کاری می بخشد و در موفقیت او تاثیر خاصی دارد.  .4

 رشایط اشرتاک در برنامه کارآموزیماده چهاردهم: 

 اخذ کرده باشد.  اخیر منره را در سمسرت %75باید باالتر از  ی می شوند کارآموز  آن عده فارغانی که شامل برنامه -1

 .ځی مربوطه تایید کندشایستگی او را پوهن -2

 نظم و دسپلین را کامال رعایت می کرده باشد.  -3

 یکی از استادان یا اقاربش او را تضمین کنند.  -4

 در برنامه های علمی و اداری پوهنتون دعوتوهنتون پاستخدام فارغان ماده پانزدهم: 

، این است که برای فارغان خویش زمینه استخدام را خویش فراهم می سازیم و فارغان برای محصالنما دومین فرصتی که 

ایم و فارغان این پوهنتون می توانند بعد از طی مراحل پروسیجر رسمی در برنامه های علمی و اداری پوهنتون فراهم ساخته 

وظایف  می و اداری اشرتاک ورزیده و درو میکانزم استخدام استادان و کارمندان، در امتحان های رقابتی بخش های عل

 و برای شان حق اولویت داده می شود.  مختلف توظیف شوند

 راه اندازی برنامه های آموزشی برای کاریابیماده شانزدهم: 

یکی دیگر از شیوه هایی که ما برای کاریابی محصالن به راه می اندازیم، تدویر برنامه های مختلف آموزشی به گونه عملی 

 است، از جمله می توانیم به برنامه های ذیل اشاره کنیم:  و فارغان تطبیقی برای محصالنو 

  (CVراه اندازی کارگاه ترتیب خلص سوانح )  1

  تدویر مجالس مشوره کاریابی  .2

آشنا  یابیکار یتر به روش ها یشکه محصالن ما بهرت و ب ینا برای: یموفق در مصاحبه استخدام یروش ها یمعرف .3

 .اموزندیب یانمصاحبه را با کارفرما یگردد تا به شکل درست روش ها یبرگزار م یلیآنان جلسات متث یشوند، برا

، زمینه مشوره دهی موفقیت و کاریابی را برای محصالن فراهم می سازد دعوتپوهنتون مرکز رشد و کاریابی همجنان  .4

تا محصالن و فارغ التحصیالن به اهداف شغلی شان دست یابند، و برای رسیدن به آرزوی های خویش کوتاه ترین راه 

 های درست را بپیامیند. 

قات های فردی با سایت هایی که محصالن طی برنامه های اجتامعی و مال : معرفی سایت های کاریابی به محصالن  5

اعالنات کاریابی را به نرش می رسانند، آموزش داده می شوند و همچنان روند تکمیل ثبت نام و ارسال درخواست برای 

 شان تعلیم داده می شود. 
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ن در هر سمسرت حد اقل یک بار برای محصالن ذکور و یک بار برای محصال  :راه اندازی سیمینار روش های کاریابی .6

اناث سیمینار روش های کاریابی برگزار می گردد، هدف از برگزاری این سیمینار این است که محصالن به روش های 

 مختلف کاریابی آگهی حاصل منایند تا بتوانند هرچه زود تر به کار مشغول شوند. 

 : آموزش دهی عملی چه گونگی ثبت نام در ویب سایت اصالحات اداری .7

اکرث محصالن با روند ثبت نام آنالین در ویب سایت اصالحات اداری که به تازه گی انکشاف منوده و از این طریق داو طلبان 

کاریابی ثبت نام می کنند، بلدیت کامل ندارند، مرکز رشد و کاریابی محصالن طی برنامه های عملی به شکل ورکشاپ یا 

 ن روش ثبت نام آنالین را به طور عملی از طریق پروژکتور آموزش می دهد. سیمینار و همچنان به گونه فردی به محصال 

 : معرفی فارغان جدید به برخی از فارغان قدیمی پوهنتون که درجایی دیگر مشغول کار هستند .8

پوهنتون دعوت محصالن زیادی را فارغ داده است که در ادارات مختلف دولتی و خصوصی مشغول کار هستند، به هدف 

ه فارغان جدید ما کاریابی را تجربه منایند، با فارغان قدیمی معرفی می شوند تا با آنان مالقات منوده و در مورد این ک

 چگونگی کاریابی با هم مذاکره و گفت و گو کنند. 

 روش های مشوره دهی موفقیت و کاریابی برای محصالنماده هفدهم: 

اف مسلکی و مشوره دهی معرفی می شوند که دارای بخش محصالن و فارغان غرض اخذ مشوره ها به مرکز انکش .1

 های مختلف حقوقی، صحی و مهارت های زبان است. 

 برای ارایه مشوره های موفقیت آمیز جلسات خاصی برگزار می گردد.  .2

الن به محصمرکز رشد و کاریابی ، به در خصوص کاریابی به مشوره نیاز دارندبه محصالن ابالغ می شود که اگر  .3

 متاس شوند. 

 ماده هجدهم: فورم تشخیص مهارت های فارغان

را ترتیب داده و در ختم هر سمسرت طی جلسه به فارغان  فارغان یمهارت ها یصفورم تشخمرکز رشد و کاریابی محصالن، 

 هر برنامه آن را توزیع منوده و به اساس نتایج آن پالن می گیرد، فورم ضمیمه این میکانزم است. 

 

و در جلسه  یدگرد یبترتمرکز رشد و کاریابی محصالن با مشوره و هامهنگی آمریت تضمین کیفیت توسط  یکانزمم ینا

 قرار گرفت.  یبو تصو ییدپوهنتون مورد تا یعلم یشورا 1401/ 10/   25( مؤرخ   17شامره پروتوکول ) 

 

 

 

 استاد محمد نسیم بسام                                                                              دکتور عنایت الله خلیل هدف         

 معاون امور محصالن                                                                                           معاون علمی
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 پوهنتون دعوت 

 معاونیت امور محصالن 

 مرکز رشد و کاریابی محصالن 

 در مورد بهبود برنامه ها و میکانزم اشتغال و کاریابی فارغان در نهاد هافارغان جدول نظرخواهی از 

 18/7/1401مؤرخ  

 به نظر شام آیا برای فارغان برنامه )                 (

 میرس است، فرصت های کاری در رشایط کنونی

 ؟

 

در آیا به برگزاری کدام سمینار یا ورکشاپ 

رضورت احساس می مورد کاریابی فارغان 

 کنید؟

اگر جواب تان بلی باشد عنوان برنامه مورد نظر 

 را مشخص کنید!

 

 

        در مورد نحوه کاریابی فارغان برنامه )        

( چه پیشنهاد ها و نظریات دارید که دیگران از 

 آن استفاده منایند.؟

 

ما در صدد ترتیب یک میکانزم مشخص غرض 

اشتغال و ایجاد زمینه های کاری برای فارغان 

خویش هستیم، شام به عنوان یک فارغ نظریات 

 نیک دارید که از آن استفاده مناییم؟

 

                   وظیفه کنونی               سال فراغت                                                                         و تخلص فارغاسم 

 امضاء                
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 پوهنتون دعوت 

 امور محصالن معاونیت

 کاریابی محصالن  مدیریت رشد و 

 فورم تشخیص مهارت های فارغ التحصیالن

فارغین برنامه های علمی، چشمممم امید برای آینده روشمممن جامعه می باشمممند، بنا بر این تشمممخیص مهارت های 

می باشد، به همین منظور فورم ذیل را خانه پری منوده و همواره با اداره پوهنتون تحصیلی و مسلکی شام برای ما 

 و پوهنخی در متاس باشید! 

 جواب سوال ها ش

1.  
 رشته تحصیلی شام؟

 

2.  
 در جریان تحصیل از کدام مهارت ها برخوردار شدید؟

 

3.  
 آیا فعاًل مشغول کدام کار و وظیفه هستید؟ 

 

4.  
 به استثنای رشته تحصیلی چه نوع مهارت دیگر دارید؟

 

آیا می توانید مطابق رشته تحصیلی خویش یک ابتکار   .5

 منایید؟

 

چه نوع ابتکار می توانید داشته باشید که برای جامعه   .6

 مفید باشد؟

 

7.  
 در کدام ساحات می توانید کار کنید؟

 

8.  
 آیا می توانید برای دیگران یک شغل ایجاد کنید؟

 

کدام مضامین برای تان زیاد کمک که در مسلک خود   .9

 بیش تر رشد کنید؟

 

10.  
 رویای آینده شام چیست؟

 

11.  
 ت؟چیس کاریابی فارغان جهت شام مده ترین پیشنهادع

 

 اسم فارغ الحصیل:                                    پوهنخی                          سال فراغت                                

 شامره واتساپ:                                                                        امضاء
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 پوهنتون دعوت 

 معاونیت امور محصالن

 رشد و کاریابی محصالنمرکز 

 فورم نیاز سنجی آموزش های مسلکی در جامعه  

  محصالن/ فارغان محرتم!

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

در نظر دارد برنامه های آموزشی مسلکی و شغل یابی را مطابق نیاز مندی شام در سال  رشد و کاریابی محصالنوبعد: مرکز 

جاری و سااال های بعدی دایر مناید، بنا بر ای ، برنامه های پیشاانهادی خویش را  انتخاب و اولویت بندی منایید، ما پ  از 

 یق خواهیم کرد. توحید نظریات شام، مهم تری  عناوی  مورد نظر را شامل پالن منوده و تطب

 برنامه ها)ورکشاپ، سمینار، دوره آموزشی(
برنامه ها)ورکشاپ، سمینار، دوره  درجه اولویت

 آموزشی(

 درجه اولویت

 دوم اول دوم اول

کنفرانس نقش تعهد و تخصص در انکشاف و 

 پیرشفت جامعه  

   فن بیان و گوینده گی  

   CVروش ترتیب    معرفی ژورنال های معترب جهانی

   روش های کاریابی    رازهای موفقیت

   ورکشاپ مصاحبه استخدامی   ورکشاپ درست نویسی 

   چگونه یک فرد متشبث شوم؟   پروپوزل نویسی 

   کار آموزی    روش تحقیق میدانی

   گزارش نویسی   معرفی سایت های آنالین کاریابی

   محکمه متثیلی    روش های طرح نویسی 

 

 عناوی  پیشنهادی شام:

 درجه اولویت عناوی  برنامه های پیشنهادی )ورکشاپ، سمینار، دوره آموزشی( شامره

 دوم اول  

    

    

    

    

    

 اسم نهاد:  .........................................................مهر و امضای مسئول

 140 تاریخ:           /          /        

 


