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کابل، کَ باا هزشبااًی دفتاز اًتزًزاْس هاازن افغاًظاتاى باا ُواااری ّسار   3103ًْ آّری  تؼزیف آّری ػوا را در آسهایؼگاۀ

دریي آسهایؼگاٍ با اًجٌززاى ًازم افاشار، اًاؼاا  . هحتزم هخابزا  ّ تاٌالْژی هعلْهاتی بزگذار هزگزدد، خزز هاذم هزگْیزن

ی هخاابزا  ّ تاٌاالْژی هعلْهااتی داخلای ّ دٌُذگاى، بزًاهَ طاساى، هحاازي، هٌزجزاى، هتخصصزي ّ ػاگزداى عزصاَ ُاا

     .باْػٌذایجاد راٍ حل ُای تاٌالْژیای  جِت تاثززگذاری اجتواعی در افغاًظتاى بزایهزخْاٌُذ کَ هالقا  ًوایزذ خارجی 

باا . طاِن بگززیاذ ،ًْ آّری کَ بازای اّلازي باار در افغاًظاتاى بزگاذار هزگازدد یي آسهایؼگاۀاطعی ًوایزذ تا هٌحزث یک عضْ 

 ططح آگاُی را در رابطَ باا راٍ حال ُاای تاٌاالْژیای بَ ُوااری یاذیگزکَ  هعزفی ػْیذ ًْ آّراى داخلی ّ خارجیآًعذٍ 

  . هزبخؼٌذبزًذ ّ رػذ در عزصَ هخابزا  ّ تاٌالْژی هعلْهاتی افغاًظتاى را طزعت هزبَ هؼاال  اجتواعی بلٌذ 

ًْآّری، با کارػٌاطاى عزصَ هخابزا  ّ تاٌاالْژی هعلْهااتی هصااحبَ ًواْدٍ ّ اّلازي تجاار   در ًخظتزي رّس آسهایؼگاۀ

کَ آًِاا در هاْرد فزفزات ُاای هخاابزا  ّ تاٌاالْژی هعلْهااتی در سهزٌام صاحت، آهاْسع، ػاِزًّذی، رطااًَ ُاا ّ ػاًزا 

زاذ کاَ ایاي اباشار یاا ّطازلَ ُاا رگًْاَ در ُوچٌااى ببزٌ. هؼاُذٍ ًواْدٍ اس سبااى خاْد ػااى بؼاٌْیذسراعت بَ ًوایغ هزگذارًذ، 

کوپٌای ُاای ، ًِااد ُاای علوای، MCIT ،USAIDباا ًوایٌاذگاى هحتازم هاطظاا  . ذًطزاطز جِاى هْرد اطتفادٍ قزار هزگزز

. تاٌالْژی هخابزاتی ّ هعلْهاتی ّ ًِاد ُای جاهعَ هذًی هالقا  ًوایزذ هاطظا هخابزاتی، هاطظا  رطاًَ ُای اجتواعی، 

  . آًِا حضْر بِن هززطاًٌذ تا در هْرد ّضعزت کًٌْی هخابزا  ّ خذها  اًتزًتی در افغاًظتاى اگاُی حاصل ًوایٌذ

س ُاز گازّپ خْاطاتَ هزؼاْد کَ اػتزاک کٌٌذگاى بَ گزّپ ُا تاظزن هزؼاًْذ ّ ا خْاُزذ دیذدر طَ رّس بعذی ایي آسهایؼگاٍ 

گزّپِاا بااُن رقابات هزاٌٌاذ تاا ًاْآّری ُاای خزلای ُاا . حال ًوایٌاذرا با آى هْاجاَ اطات، اس ػغ هظائل کَ افغاًظتاى  یتا یا

  . رطاًٌذ یاریاجتواعا  هحلی را بتْاًٌذ ایٌاَ هاثز، هزّج، هزتبط ّ هذاّم را اًاؼا  دٌُذ تا 

. اًَ یی قابل دریافت اًذ، ّ عااض بازداری باَ اختزاار ّ صاالحذیذ خاْد ػااى هزباػاذبزای هصاحبَ ُای رطاػتزاک کٌٌذگاى 

توااص  kabullab@gmail.comاگز ػوا هزخْاُزذ ایي رّیذاد را تحت پْػغ رطاًَ یی خْیغ قزار دُزاذ، لطفااب باَ آدرص 
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