
 

 

 دانشکده کامپیوترساینسرسالت و دیدگاه 

 چشم انداز ما

 

ای از طریق فراهم سازی خدمات آموزشی، پژوهشی مؤثر وکار آمد کسب جایگاه برتر درسطح ملی و منطقه"

 "در زمینه علوم کمپیوتر

 :لید لوری

وړاندې دکمپیو تري زده کړو په برخه کې دغوره اومعیاری روزنیزو اوڅیړنیزو خدمتونو په  »

 «.کولوسره په ملي او سیمه ایزه کچه دلوړ مقام ترالسه کول

Our Vision 
“We are going to Achieve a high position at the national and regional rankings 

through providing effective educational and research services in computer 

science.” 

 رسالت ما

های خدمات علمی و آموزشی باکیفیت همگام با پیشرفت تکنالوژی، در راستای باال بردن مهارتارایه "

ای، مدیریتی، کارآفرینی و پژوهشی به هدف تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در حوزه علوم حرفه

 "کامپیوتر

 :ناید دندو و

کول،  ېاندړخدمتونو و زوید علمي او روزن تیفیسره سم په غوره ک ګدپرمخت یدتکنالوژ »

مسلکي،  ید دو هګزده کوونکو روزنه، همدارن یدمتعهدو او مسلک یپه برخه ک وړزده ک یوتریدکمپ

 « .ولړلو اوویتړو زوینڅیړکولو او  تهځ، کار رامن یرهبر

Our Mission 

“We Provide High-quality scientific and educational services along with 

advances in technology to raise professional skills, leadership, 

entrepreneurship and research to train committed and expert human 

resources in the field of computer science.” 
 



 

 

دیپارتمنت تکنالوجی معلوماتیدیدگاه و رسالت   

 :ما دیدگاه

افراد  میانکشاف و تعل نهیزم ،یاریمعتبر و مع یو پژوهش یدرس یبرنامه ها قیتوقع دارد تا از طر پارتمنتید"

 ".فراهم سازد یمعلومات یجتکنالو شرفتیمتعهد و متخصص را همگام با پ

 
 دیل ګېانڅد  ۍکنالوجټید مالوماتي 

 ۍکنالوجټیله الري د مالوماتي  رامونوګاو معتبرو پرو اريیمع زوینڅېړاو  زویوونښد  ۑچ ړیغوا هګانڅدا»

 «.يړمساعده ک نهیزم ړیاو زده ک یاو متعهدو کادرونو ته د ود پوهګانڅسره سم  ګد پرمخت

 

Our Vision: 

IT department expects to provide committed and experts personal 

synchronous with IT development, through educational plans and standard 

research. 

 

 

 :مارسالت 

 یباالبردن مهارت ها یدر راستا یجتکنالو شرفتیهمگام با پ تیفیبا ک یو آموزش یارائه خدمات علم"

 ".یمعلومات یجدر حوزه تکنالو یتیریو مد یقاتیتحق ،یمسلک

 

 ېموخ ګېانڅد  ۍکنالوجټید مالوماتي 

 ید مالومات وڅکول، تر یاندړخدمات و زویوونښسره سم د علمي او  ګد پرمخت ۍکنالوجټید مالوماتي »

 «.يړمهارتونه وده وک تيیریاو مد زینڅېړ ز،یوونښ یپه برخه ک ۍکنالوجټی

 

Our Mission 

“Providing scientific and educational services synchronous with with 

technology development, to boost expert, researching and managing skills, 

in boundary of IT” 

 

 

 



 

 

 مهندسی نرم افزاردیپارتمنت دیدگاه و رسالت 

 

 

 دیدگاه ما:

نرم  یمتخصص در حوزه خدمات مهندس یروین تیترب قیاز طر یو منطقه ا یبرتر در سطح مل گاهیکسب جا"

 " افزار

 :لید لوری

 ”ته رسي ړپو ړکچه لو زهیا مهیمتخصص لخوا په ملي او س ېد روزن ېک ېبرخ نريیانج ریوټساف د“

“Gain to a top ranking in national and regional level by training expertise in 

software engineering field” 

 

 رسالت ما:

 نیمطابق آخر ینرم افزار یستمهایانواع س یساز ادهیو پ دیتول ،یطراح نهیدر زم یآموزش تخصص هیارا"

نرم افزار ماهر و  نیمهندس تیدر جامعه با ترب یو بهرور یتیریباال بردن توان مد یروز در راستا یتکنالوژ

 "متخصص

 :ناید دندو و

لپاره د  ولوړلو ېاو کارون اویتړو تیرید مد ېک ولنهټفارغ کولو سره په  نرانویانج ریوټماهر ساف د“ 

 ”چمتو کول ېروزن يګړانځ، او پلي کولو لپاره  ای، پراخت نیزاډی ریوټساف

 

Our Mission 

“Providing specialized training for software design, development, and 

implementation according to modern technologies to increase management 

capabilities and utilization in society by graduating expert software 

engineers” 


