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مقدمه:

مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه دانشگاه کاتب ،با هدف ارتقاء سطح علمی-فنی و دانش کاربردی ،سعی
در توانمند سازی دانشجویان عزیز دانشگاه کاتب دارد ،تا در کنار آموختن دروس آکادمیک ،با بازار کار آشنا
شده ،توانایی دریافت وظایف و اجرای وظایف را به نحو احسن داشته باشند.
در این خصوص دانشگاه کاتب با ایجاد این مرکز ،زمینه توانمند سازی سایر جوانان جویای کار را هم فراهم
نموده است.
محور فعالیت های صورت گرفته در سال :1398
فعالیت های مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه دانشگاه کاتب در چند محور مختلف می باشد:
 .1برگزاری ورکشاپ های مهارت های کاریابی.
 .2برگزاری سمینار ها برای آگاهی از وضعیت بازار.
 .3تفاهمنامه با سازمان هایی که در قسمت کاریابی فعالیت دارند.
 .4برگزاری همایش نمایشگاه شغلی ( )Job fairبرای دعوت شرکت ها و استخدام دانشجویان دانشگاه
کاتب و سایر کسانی که جویای کار می باشند.
 -1برگزاری ورکشاپ مهارت های کاریابی:
در سال  1398به تعداد  3ورکشاپ در قسمت مهارت های کاریابی برگزار گردید ،که عبارتند از:
الف .ورکشاپ آموزشی رهبریت و تخصص گرایی:
مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب ورکشاپ آموزشی رهبریت را به روز های شنبه و یکشنبه  9و  10سنبله  1398در شعبه
مرکزی دانشگاه کاتب برگزار نمود.
این ورکشاپ توسط منصوره شریفی و فاطمه رحیمی برای مدت دو روز برگزار گردید.
در روز اول ورکشاپ پیرامون رهبریت ،تعاریف ،مفاهیم ،تفاوت رهبر و مدیر ،تفاوت رییس و رهبر و غیره مسایل به صورت تئوری
و عملی صحبت نمودند .در روز دوم موضوع ورکشاپ تخصص گرایی و مهارت های مصاحبه بود ،در این قسمت پیرامون سی وی
نویسی ،ایمیل نویسی و مهارت های مصاحبه صحبت صورت گرفت.
در ختم برنامه به اشتراک کننده گان تصدیق حضور در دورۀ آموزشی داده شد.

ب .ورکشاپ مهارت های کاریابی:
مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب به همکاری وبسایت کاریابی  ،Jobs.afسمینار آموزشی مهارت های کاریابی را به روز پنج
شنبه 1398/3/30 ،در سالن اجتماعات ماستری دانشگاه کاتب برگزار نمود.
سمینار آموزشی " مهارتهای کاریابی" با ارائه ریحان اهلل داوودزی ،مدیر ارشد وبسایت کاریابی ، jobs.afپیرامون مسایل ذیل
برگزار گردید.
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در این برنامه یک روزه که از طرف مرکز رشد محصالن کاتب با همکاری وبسایت  jobs.afتدویر یافته بود ،محصالن با پروسه
کاریابی آشنا گردیدند .آقای داوودزی با اشاره به اهمیت کسب بیشتر مهارتهای کاریابی مستقل از میزان شایستگی در تخصص
و تحصیالت ،شرکت کنندگان را با نکات مهم درباره نوشتن کاور لتر و سی وی با ارائه نمونه های حرفه ای و همچنین مصاحبه
کاری از طریق اجرای تمثیلی آشنا نمود.
در همین ارتباط  " ،نمایشگاه شغلی کاتب" با همکاری  Jobs.afروز یکشنبه دوم سرطان به شکل رایگان برگزار خواهد شد.

ج .دومین ورکشاپ ساخت پل ماکارونی:
دومین ورکشاپ آموزشی یک روزه ساخت پل ماکارانی به روز پنج شنبه مورخ  /26ثور 1398/در سالن اجتماعات شعبه ماستری
دانشگاه کاتب توسط دیپارتمنت سیول با همکاری مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب برگزار گردید.
این ورکشاپ آموزشی از ساعت  2الی  7بعد از ظهر به مدت  5ساعت توسط استاد زارع و استاد تاجیک برگزار گردید.
این ورکشاپ که به صورت رایگان و با هدف آشنایی محصالن با سازه پل ماکارونی ،با استقبال دانشجویان عزیز از دانشگاه های
خصوصی شهر کابل و دانشگاه کابل و پل تخنیک کابل روبرو شد.
در این ورکشاپ نحوۀ ساخت و آیین نامه مسابقات پل ماکارونی به دانشجویان آموزش داده شد.
ویژه گی این ورکشاپ این بود که دانشجویان به صور ت کاربردی ،به همکاری استاد زارع شروع به ساخت سازه های ماکارونی
نمودند و مشوره استاد گرامی در مورد نحوه گره ها ،مقدار استحکام و غیره به صورت عملی تجربه گرفتند.
در ختم برنامه برای اشتراک کننده گان ،سرتفیکت نیز اهدا گردید.
قابل ذکر است این برنامه پیش نیازی است برای مسابقه پل ماکارونی که در آینده نزدیک در دانشگا کاتب برگزار می گردد.

 -2برگزاری ورکشاپ ها برای آگاهی دهی از وضعیت بازار کار:
در سال  1398به تعداد  2سمینار برای آگاهی دهی از بازار کار برگزار گردید ،که عبارتند از:
الف .سمینار بانکداری اسالمی:
سمینار بانکداری اسالمی توسط مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب به همکاری بانک اسالمی افغانستان ،روز یکشنبه
 1398/7/28در شعبه دشت برچی دانشگاه کاتب برگزار گردید.
سمینار با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط آقای محمد یحیی جعفری آغاز گردید.
در ادامه آقای شریف پیرامون بانکداری اسالمی صحبت نمودند و آقای محمد معصوم میوند پرزینتیشن پیرامون بانکداری
اسالمی و موضوعات مهم پیرامون بانکداری اسالمی بیان نمودند.
در ختم برنامه از آقای شریف و آقای میوند پیرامون بانکداری اسالمی سوال و جواب صورت گرفت و مرکز رشد محصالن
دانشگاه کاتب لوح تقدیر به پاس زحمات آقای داودی ،آقای شریف ،آقای میوند و آقای جعفری اهدا نمود.

ب .سمینار آموزشی تکنالوژی و کارآفرینی:
مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب به همکاری افغانستان هولدینگ گروپ ،سمینار آموزشی تکنالوژی و کارآفرینی را در روز پنج
شنبه 23 ،عقرب  1398در سالن اجتماعات شعبه دشت برچی دانشگاه کاتب برگزار نمود.
در این ورکشاپ آقای برکت علی فیروز مدیر بخش برنامه نویسان افغانستان هولدینگ گروپ ،پیرامون راه اندازی استارتاپ های
جدید ،کارآفرینی ،تبدیل کردن ایده به استارتا پ ،نوشتن ایده های خالق و کارآفرین و غیره پرزینتیشن ارایه نمودند.
در ادامه برنامه به معرفی بعضی از استارتاپ های جدید پرداختند و به سواالت اشتراک کننده ها جوابات قناعت بخش ارایه
نمودند.
در ختم برنامه اشتراک کننده ها از هدایایی که توسط افغانستان هولدینگ گروپ تهیه گردیده بود ،استفاده نمودند ،به صورت
انفرادی سواالت خود را به آقای فیروز ارایه نمودند و از پذیرایی تهیه شده توسط دانشگاه کاتب استفاده نمودند.
نظر به تفاهم میان مرکز رشد محصالن دانشگاه کاتب و افغانستان هولدینگ گروپ ،قرار است برنامه های کاربردی پیرامون از
ایده تا استارتاپ به صورت ورکشاپ های کوتاه مدت در دانشگاه کاتب برگزار گردد.

-3تفاهمنامه با سازمان هایی که در قسمت کاریابی فعالیت دارند.
در سال  1398با  11سازمان در قسمت کاریابی و کارآموزی تفاهمنامه عقد گردید و یا اعتبار تفاهمنامه ها
باقی مانده ،که عبارتند از:
• تفاهمنامه با وبسایت کاریابی جابز.
• تفاهمنامه همکاری با ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث.
•

تفاهمنامه با پروموت (زنان در اقتصاد).

• تفاهمنامه همکاری با شرکت افغان ویستا.
• تفاهمنامه همکاری با فدراسیون فوتبال افغانستان.
• تفاهمنامه همکاری با اجماع جوانان متفکر.
• تفاهمنامه همکاری با موسسه نیا.
• تفاهمنامه همکاری با موسسه هیله.
• تفاهمنامه همکاری با اتاق های تجارت و صنایع افغانستان.
• تفاهمنامه همکاری با انستیتوت صلح ،رسانه و حکومتداری خوب.
• تفاهمنامه همکاری با آکادمی تجارت آنالین.
نوت :کاپی تمامی تفاهمنامه ها در ضمیمه گزارش است.

 -4برگزاری همایش نمایشگاه شغلی ( )Job fairبرای دعوت شرکت ها و استخدام دانشجویان
دانشگاه کاتب و سایر کسانی که جویای کار می باشند.
"نمایشگاه شغلی کاتب" با حضور پانزده شرکت از بخش خصوصی یکشنبه دوم سرطان در سالون اجتماعات شعبه مرکزاین
پوهنتون از طرف مرکز رشد محصالن و وبسایت  jobs.afبرگزار شد.
این نمایشگاه که با استقبال بیش از سه هزار نفر به شمول محصالن و فارغان کاتب و دیگردانشگاهها مواجه گردید ،از طرف
مرکز رشد محصالن کاتب با همکاری وبسایت  jobs.afبرای مدت یک روز به راه انداخته شده بود .بخش خصوصی شرکت
کننده در این نمایشگاه با ارائه معلومات به بازدیدکنندگان درباره ساحه کاری خویش ،تالش داشتند تا نوفارغین و محصالنی که
عموما تجربه کاری ندارند ،در بخشهای مختلف جذب کنند .شرکت ها با جمع آوری خلص سوانح متقاضیان به آنها وعده
سپردند تا درصورت واجد شرایط بودن اقدام به جذب آنها نمایند .مرسل محصل رشته اداره تجارت در یکی از پوهنتونهای کابل
میگوید " :اینکه شرکت ها در قسمت تجربه کاری انعطاف بیشتری به خرج میدهند برای ما و کسانی که نوفارغ هستند فرصت
ارزشمندی است".
این برنامه که به ابتکار دانشگاه کاتب و همکاری وبسایت کاریابی  Jobs.afبرگزار گردیده بود ،به صورت آنالین توسط کارجویان
و عالقه مندان این برنامه ثبت نام گردیده بود.

ویژه گی های این نمایشگاه این می باشد که کارجو می تواند به صورت مستقیم و رو در رو با نماینده های شرکت های جویای
کارمند صحبت نماید و کارمند عالقه مند خود را از این طریق استخدام نمایند.
نمایشگاه شغلی کاتب که با حضور شرکتهایی چون اتصاالت ،افغان بیسیم ،وبسایت  jobs.afو ...برای اولین بار در این دانشگاه
برگزار گردیده  ،با اهدای تقدیرنامه به نمایندگان شرکتها از طرف مرکز رشد محصالن و وبسایت  ،job.afبا حضور ریحان اهلل
داوودزی مدیر ارشد این وبسایت پایان یافت.

