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 ۱۵/۰۹/۲۰۱۷         سحرګل سحر
  

 بُست پوهنتون
  

 نړیوال سازمان  (UNESCO) د
 

 غړیتوب ترالسه کړ
 

 
 

 ۱۹۴۶کي یو سازمان دی چي په )د ملګرو ملتونو لخوا په علمي، ساینسي او کلتوري برخو  (UNESCO) یونسکو
 ۱۰دولتونه او  ۱۹۵م( کال رامنځته سوی دی، دفتر یې د فرانسې هیواد د پاریس په ښار کښي دی، تر دې مهاله 

نړیوالي اتحادیې یې غړیتوب لري او ددې ترڅنګ په زرګونو پوهنتونونه ورسره راجستر دي، ددې ارګان موخه په 
 .کلتوري برخو تقویت او مالتړ دینړیواله کچه د علمي، ساینسي او 

 

کال کي د علمي او اکاډمیک  ۱۳۹۱بُست پوهنتون چي دهلمند والیت دلښکرګاه ښار په زړه کي موقعیت لري، په 
پرسونل سره په هلمند کي په فعالیت پیل وکړ، بُست پوهنتون د خپلو ټولو منسوبینو د رښتیني زیار په نتیجه کي، د 

څخه په زیاتو د لوړو زده کړو ( ۸۰کال په هغه ارزونه او کتنه کي چي د هیواد د ) ۱۳۹۳لوړو زده کړو وزارت د 
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نومرو په ترالسه کولو سره په ښه درجه تر ټولو ( ۸۸.۳خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو کي ترسره سوې وه، د )
 . لومړی ځای خپل کړ

وني او کتني په نتیجه کي د بُست دلوړو زده کال د هیئتانو د ارز ۱۳۹۴له هغه وروسته د لوړو زده کړو وزارت د 
)  ۱۶نېټې په (  ۱۳۹۴. ۶.  ۲۱کړو مؤسسې څخه و پوهنتون ته ارتقاء وکړه، چي د لوړو زده کړو وزارت سره د 

ثبت نمبر راجسټر دی، تر دې مهاله په شپږو پوهنځیو کي په زرګونو محصلین لري او ددې )  ۶۸۳مسلسل نمبر او ( 
 .اقتصاد او انجنیرۍ کي یې څلور دورې محصالن هم فارغه کړي ديترڅنګ په حقوقو، 

 International Organization (ISO) م( کال کي د کیفیت د نړیوال سازمان یا ۲۰۱۶همدارنګه بُست پوهنتون په )
for Standardization  له غړیتوب ترالسه کړ چي دهغه غړیتوب پر بنسټ بُست پوهنتون له هغو نړیوالو معیارونو

سازمان لخوا  (ISO) مخي فعالیت شروع کړ چي نړیوال پوهنتونونه یې کوي او څارنه او ارزونه یې هم د همدې
 .ترسره کیږي

له الري  (Erasmos + Program) م( کال کښي د ایراسموس فلس پروګرام ۲۰۱۷په همدې ترتیب بُست پوهنتون په )
ه کړو د ترسره کولو لپاره ولیږل چي اوس هم هلته په زده کړو خپل څو تنه محصلین د هسپانیې هیواد ته د لوړو زد

م( کال کي هم پالن لري چي د همدې ایراسموس فلس پروګرام له الري  ۲۰۱۸عمالُ بوخت دي او همدارنګه په )
 .خپل محصلین بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو د ترسره کولو لپاره ولیږي

کړو په نافذه قوانینو، مقرراتو او الیحو کي ټاکل سوي معیارونه او د پوهنتونونو بُست پوهنتون د هیواد د لوړو زده 
 (UNESCO)نړیوال معیارونه تر ډېره بریده پوره کړي دي چي له همدې ټولو السته راوړنو له کبله یې د یونسکو

ي ثبت سو، همدارنګه د نړیوالو معتبرو پوهنتونونو په لیست ک (UNESCO)نړیوال غړیتوب ترالسه کړ او د یونسکو
 International Handbook of ) د یونسکو لخوا چي هر کال د نړیوالو پوهنتونونو دنومونو لپاره د ثبت کتاب

Universities)  کال په کتاب کي یې هم د نړیوالو پوهنتونونو د نومونو په کتار کي نوم ثبت سو ۲۰۱۸چاپوي، د. 
د هلمند ویاړ دی بلکي د ټول افغانستان ویاړ دی هغه دا چي یونسکو په ددې ترڅنګ یو بل ویاړ چي هغه نه یوازي 

هر هیواد کي د پوهنتونونو په برخه کي یو ځانګړی سفیر لري، چي خوشبختانه په افغانستان کي یې د بُست پوهنتون 
 .مؤسس ښاغلی احمد جان پوپل د سفیر په توګه وټاکل سو

لو سره اوس د بُست پوهنتون تحصیلي اسنادو نړیوال اعتبار تر السه د غړیتوب په ترالسه کو (UNESCO)د یونسکو
کړ، اوس ددې پوهنتون فارغه محصالن د نړۍ په هر ګوټ کي په معتبرو پوهنتونو کي زده کړي کوالی سي، د 

 .بُست پوهنتون تحصیلي سند د یونسکو په غړو هیوادونو کي په کاري، تحصیلي اونورو برخو کي منل کېږي
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