
 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاهمنامه همکاری

 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
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 پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰۴۱تابستان 



 پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا

قووووانون اساسووووی و هَّووووی ممووووررهح تالسووووی  م سسووووات ت  ووووی ت  ۰۴حکوووود موووواده  اسووووا پوهنتووووون ابوووون سووووینا بووووه 

عوووواصی ی وزووووی ویارت ت  ووووی ت عوووواصی و در حووووارحوت سوووواار صووووواار و ممووووررات ااوووون ویارت یانووووه  در سوووووا  

پووو  ای ایووو  هووووای بوووه هوووور رسووومی بوووه عنووووان نخسوووتین نتووواد ت  وووی ت عووواصی غیووور انتفووواعی دایلوووی   ۱۸۳۱

 به کار کرد. شروع

 ت هنتوووون غیووور انتفووواعی در ااسانسوووتان اسوووم کوووه بوووا م ووووی رسووومی ویارت ت  ووویپو بووون سوووینا اوصوووین وهنتوووون اپ

رشووووته  ۱۴و هنځی پووووو  ۴کنووووون پوووو ارای دانروووو واان در ا سووووی  شوووو  و توووواتال  ۱۸۳۱عوووواصی ااسانسووووتان درسووووا  

 ت  یلی بوده اسم.

و موووو ارام   هووووایو علووووو  سیاسووووی  حمووووو   علووووو  اهتموووواعی  اقت ووووادپوووووهنځی ن سووووینا دارای بووووپوهنتووووون ا

ان ینوووری و کمتیووووتر سووواان  موووی باشووو  و هووود حنوووین در رشوووته هوووای روابووو  بوووین اصملووو   حموووو  هووو ا و علوووو  

 هناای  حمو  عامه و ی وزی در ممطع ماستری نی  اعاصیم دارد.

کتابخانوووه غنوووی  گیمااروووداه هوووای مووو رن  کمتیووووتر صووود هوووای م تووو   در کنوووار کووو ر علموووی و دا موووی و مووو ارام 

 سینا را به اک م موعه علمی معتَّر  با نراط و با ثَّات و دارای گان ه مَّ   کرده اسم. حراه ای  ابن

ت  وووی ت »عووواصی غیووور انتفووواعی  ای بووو و تالسوووی   سیاسوووم  ابووون سوووینا بوووه عنووووان اوووک نتووواد ت  وووی تپوهنتوووون 

اووووم ای را تعمیوووود کوووورده و اکنووووون بووووه دصیوووو  م َّووووم بووووودن بووووی ن  موووواصی  برنامووووه حما« عوووواصی اریان و بووووا کیفیووووم

 م    و کاهش م د ت  یلی را به اهرا می گ ارد.

پوهنتوووون ابووون سوووینا اکنوووون و بوووا بووویش ای اوووک دهوووه ت ربوووه در حوووویه ت  وووی ت عووواصی  ااووون ااتخوووار را دارد کوووه 

همدوووا  بوووا قووووانین و مموووررات کروووور و هووود حنوووین حرووود انووو ای ویارت ت  وووی ت عووواصی در سوووایم و سوووای علموووی 

 صیم یوووود را بوووه درسوووتی ان وووا  موووی دهووو  و نسوووَّم بوووه پووورور  و تربیوووم نسووو  و ارهندوووی کروووور مالموراوووم و مسووو

  ر متعت  اسم.و متخ ص و گگاه برای کر



 احکا  ابت اای

 مَّنی

اره تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی توسوووو  پوهنتووووون ابوووون دحمااووووم ای پروسووووه تطَّیووووی پوووو ن اسووووترات اک ه اوووو  ا

کیفیووووم در گموووووی  هووووا  انکرووووا  و گسووووتر   دسترسووووی  ااوووو ااش سووووینا هشووووعَّه کابوووو ف ای هراوووویو ااوووو ااش

 گموی  های کوتاه م ت و متارت م ور  م ارام م ثر.

 اه ا 

. یمینووووه سووووایی ادامووووه ت  ووووی  اارغووووان واهوووو  شووووراا  انسووووتیتوت هووووای تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی بووووا ۱

 تخفیف ای  ت  یلی در

 پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا؛

هتووووم بوووواط بووووردن سووووطر گگوووواهی اسووووتادان و کارمنوووو ان اداره تعلیمووووات . توووو وار برنامووووه هووووای ارتمووووا   رایووووم ۲

 تخنیکی و مسلکی؛

 . ان ا  ت میمات و پروژه های مرترک علمی و کاربردی؛۸

 . یمینه سایی برای برنامه های کوتاه م ت حراوی.۰

 تعت ات پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا

 اان تفاهمنامه به موارد ذا  متعت  می گرددوپوهنتون غیر انتفاهی ابن سینا به منظور عملی سایتن 

ای وووو  تخفیووووف اووووی   ۰۴. هوووو ت م  وووو ن معراووووی شوووو ه توسوووو  اداره تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی بووووا ۱

 ۳سمسووووترف و حتووووار سوووواصه ه ۰ت  وووویلی ممطووووع صیسووووان  در رشووووته هووووای مربوهووووه بوووورای اووووک دوره دو سوووواصه ه

 سمسترف.

 ای ووو  نموووره ۵۰م  ووو  در یوووتد هووور سمسوووتر حووو  اقووو  قابووو  ذکووور اسوووم تخفیوووف در زوووورتی اهووورا موووی شوووود کوووه 

 ۵۰در زووووورتی کووووه م  وووو  نتوانوووو    ای تمووووامی منووووامین انتخووووات شوووو ه همووووان سمسووووتر را ایوووو  کوووورده باشوووو 

 همان سمستر برداشته می شود.در گن زورت تنتا تخفیف  ای   نمره راب سم گورد

در ممطووووع صیسووووان  بووووه زووووورت . در زووووورتی کووووه ااووووراد معراووووی شوووو ه ای بیسووووم نفوووور بیرووووتر گووووردد اووووک نفوووور ۲

 راادان به پیرنتاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پ اراته میرود؛

ورکروووا  اوووا عملوووی و و  . در زوووورتی کوووه ااوووراد معراوووی شووو ه ای بیسوووم و پووونن نفووور بیروووتر گوووردد  سووومینار علموووی۸

سوووولکی هدر در هوووور سمسووووتر هتووووم بوووواط بووووردن سووووطر گگوووواهی اسووووتادان و کارمنوووو ان اداره تعلیمووووات تخنیکووووی و م



پوهنتوووون غیووور انتفووواعی ابووون سوووینا و اوووا اداره تعلیموووات تخنیکوووی و مسووولکی و تفووووا  تمووو ار ناموووه بووورای اشوووتراک 

لیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی مطووووابی رشووووته هووووای ه تعکننوووو ه گووووانف  در زووووورت موووورورت و برنامووووه راوووو ی ادار 

 پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا داار گردد؛

ای وووو  تخفیووووف  ۸۰اره تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی در ممطووووع ماسووووتری تووووا . پوووو ار  موووو اران و کارمنوووو ان اد۰

 قاب  اهرا می باش ؛

. برگوووو اری گموووووی  هووووای مربوووووط بووووه م  وووولین اداره تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی در پوهنتووووون ابوووون سووووینا در ۰

 زورت وهود امکانات و اراهد بودن شراا .

انتفووواعی ابووون سوووینا  پوهنتوووون غیووور انتفووواعی ابووون  . در زوووورت تسییووور و تَّووو الی در هیوووالت رهَّوووری پوهنتوووون غیووور۴

 پااَّن  می باش ؛سینا به تعت ات اان قرارداد 

 . ه و  تخفیف در رشته ها و ممطع ت  یلیو۵

 مَّلغ قاب  پردایم در هر سمستر در ممطع صیسان 

شوووومار 

 ه
 پوهنځی 

ه انوووووووه 

 راهستر

 ای  ازلی

 هر سمستر

 ای  بع  ای

 تخفیف
 م حنات

۱ 
هاقت وووواد ت ووووارتی و امووووور موووواصی و اقت وووواد

 بانکیف
 تخفیف ۰۴۵ ۴۰۴۴ ۱۸۴۴۴ ۱۴۴۴

۲ 
هحموووو  هووو ا و علوووو  هنووواای  حموووو  حموووو 

 ی وزی و عامهف
 تخفیف ۰۴۵ ۴۰۴۴ ۱۸۴۴۴ ۱۴۴۴

۸ 
ههامعوووه شناسوووی  السوووفه  علوووو  اهتمووواعی

 ژورناصی   و مترهمی یبان اندلیسیف
 تخفیف ۰۴۵ ۴۰۴۴ ۱۸۴۴۴ ۱۴۴۴

۰ 
اصملووووو  و  هروابووووو  بوووووینعلوووووو  سیاسوووووی

 ان اره سیاسیف
 تخفیف ۰۴۵ ۴۰۴۴ ۱۸۴۴۴ ۱۴۴۴

۰ 
هان ینووووری نوووور  ااوووو ار و کووووامتیوتر سوووواان 

 تکناصوژی معلوماتیف
 تخفیف ۰۴۵ ۱۴۴۴ ۱۳۴۴۴ ۱۴۴۴

۴ 
  م ووووووی  متن سوووووویهسوووووویو   ان ینووووووری

 یاسم و هیوصوژی مع نف
 تخفیف ۰۴۵ ۱۱۰۴۴ ۲۸۴۴۴ ۱۴۴۴

 پردایم در هر سمستر در مماهع ماستریمَّلغ قاب  

 تخفیف ۸۰۵ ۸۱۴۴۴ ۴۴۴۴۴ ۲۴۴۴ رواب  بین اصمل  ۵

 تخفیف ۸۰۵ ۸۱۴۴۴ ۴۴۴۴۴ ۲۴۴۴ حمو  ه ا و علو  هناای ۳

 تخفیف ۸۰۵ ۸۱۴۴۴ ۴۴۴۴۴ ۲۴۴۴ حمو  ی وزی و عامه ۱

 



 م ت تفاهمنامه

ااوووون تفاهمنامووووه ای تووووارار امنووووا  گن بوووورای موووو ت دو سووووا  بووووین اداره تعلیمووووات تخنیکووووی و مسوووولکی و پوهنتووووون 

 م ار اعتَّار بوده و در زورت مواامه هانَّین قاب  تم ا  می باش . سینا انتفاعی ابن غیر

 

 ۲۴/۰/۱۰۴۱تارار امنا  تفاهمنامهو 

  


