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فرصتی گردم که همه ای انجنیران مدنی  ایجاد مجازی زمینه ساز از مدت ها قبل آرزو داشتم تا روی صفحه  
ساختمانی سرزمینم افغانستان عزیز درسراسرجهان بتوانند دانش و اندوخته های خویش را در معرض اطالع 
، تبادل و مشارکت با هم مسلکان خویش قرارداده و با همگانی ساختن مقاالت علمی شالوده ساز آبادانی سریع 

 گردند. ومعیارهای جهانی هاد مطابق به ستاندارکشورعزیزما 
عالوه براین ، امیدواربودم وهستم که با مشارکت وسیع نخبگان انجنیری افغانستان ازسراسرجهان این سایت 

فهم ، درک و دیزاین  ه ایدرگسترقابل مالحظه ای را تسهیالت  بتواند به یک منبع علمی آگاه کننده تبدیل شده 
  آورد.بوجود  یانجنیری وتکنیک های ساختمان

 و دانشمندان انجنیری مدنی وساختمانی افغانستان بوده درنهایت امراین یک نشریه انترنیتی متعلق به همه  
 نخواهم داشت تا همهاز این مهارت های خالقانه  ایشان خواهد بود. آرزوی بیشتری  و ها توانمندی پرتو نمودار
نکی ان به مثابه یی و تکنمکمال اطالعاتی علسایت را درسطح سهم گیرند واین  انگیزه وهدف دراین نخبگان

 .تبدیل نمایند انجنیری ساختمانی دانشنامه  
 

ما خواهیم توانست همگام وهم طراز دانش جهانی حرکت نموده و اندوخته های علمی وفنی خویش را که به 
 گذاریم.درمیان  با نسل های آینده   قمیت عمر خود بدست آورده ایم

 
 :معطوف میدارم مختصر آتیرا به توضیحاتی  این سایت مراجعه کنندگانتوجه 

 
 آن خویش را مطابق یتوجه فرموده و سهمگیرهدف و پالیسی سایت لطفآ به « در باره ما» در صفحه    -۱

 عیار فرمائید.
مقاالت میتواند به .  مقاالت با حفظ حرمت متن اصلی و بدون تصرف همراه با عکس شما نشرخواهد شد  -۲

 مسئول مسایل حقوقی مطالب آن خواهد بود. لف مقالهمو  هرلسان یا زبانی باشد. 
این جناب نجیب هللا اوژن و محترم از مقاله های تا لیف شده ،«آخرین مقاالت  »در صفحه   ؛مثالبه حیث   ـ۳

 شده.نشرجانب 
را شناسائی نموده  قابلیت نشر مقالهاهمیت وبرسی  ئتتذکر رفته هی« ارسال مقاله  »   چنانچه در صفحه    -۴
 نرا به نشر می سپارد.آو 
لف مقاله  ارزیابی گردید  -۵ و به فرصت مساعد جواب ارائه  هسوالت مطرح از طرف هیئت برسی و مو 

 خواهد شد.
بیش  دراین عرصه را نقدرانجنیران گرا نه  داوطلبا و بارزرزومندم با توسعه بیشتراین سایت سهم آ  -۶

 . ازبیش داشته باشیم
«  ذخایرومنابع»درصفحه  میهن  گان نخبهو علمی جامعه  انجنیران سهم گیری این سایتغنامندی  جهت  -۷

 .توقع می رود
( شود. البته با افزایش  updateیا ) فعآل در نظر است این نشریه ماه یک بار یاهردوهفته تجدید نشر  -۸

 تجدیدنشرآن به هرهفته تقلیل خواهد یافت. ،مطالب واشتراک سهم گیری وسیع
 

 و اما در مورد خودم :
 

دررشته ساختمان  )پوهنتون پولی تخنیک کنونی( کابل پولی تخنیک ت خود را درانستیتوتتحصیاله  دورمن 
 .(1975می باشم)جنوری سال آن موسسه علمی سوم  ه وفارغ دوره  های صنعتی ومدنی به پایان رسانید



 ۱۹۷۷در سال بعد  ایفای وظیفه نمودم، به حیث عضوهیات تفتیش  وقت  دردیوان محاسبات صدارتدو سال 
منزله سینما  ۱۴تعمیرات  ساختمانی و به حیث معاون پروژه های هبه دستگاه ساختمانی افغانی تبدیل گردید

ظف گردیدم. منزله وزارت مخابرات ۱۸پامیرو   مو 
 

همین در ،را داشتمعمومی انجنیری دستگاه ساختمانی افغانی یت امر مسئولیت ۱۹۸۱جنوری تا ۱۹۷۸سال از

 ایاالت متحده امریکا شدم.به شهرسیاتل مهاجرسال 

 مسلکی سال کار ۳۵بعد ازمدت  و آغاز ۱۹۸۱دوره کاری من درایاالت متحده امریکا ازماه نوامبرسال

 اهم ازمختلف ،  در این مدت درظرفیت های به پایان رسید. میالدی ۲۰۱۶سال  ختمدر انجنیری

 واداره چی ارشد پروژهای متعدد پراجکت منیجر  پراجکت انجنیر، دیزاین انجنیر، تی کنترول، والانجنیرکو

دورهٔ   کردم. ( ایفای وظیفه Precast –Prestressed Concrete)ریت ککان پریسترسد –درصنایع پریکست 

موسسهٔ رسمی  آمار طبق موختم. آ سیاتل را در یونورستی واشنکتن موزش دیزاین پرس سترسد کانکریتآ

پریسترسد  - پریکست دیزاین ، ساختمان ، اداره ومنجمنت پروژه های را که من دراستخدام کننده ام 

شامل تعمیرات عام المنفعه ، پل  شده که پروژه تخمین زده  ۴۰۰آن ها سهم داشته ام به بیشتر از  کانکریت

ساختمان های شناور درآب،   پارکنگ گراج های چندین طبقه ای، ها ، ساختمان های ساحلی ، استادیوم ها، 

  تونل ها ، تانک های ذخیره مایعات، و دیگر ساختمان های مخصوص و منحصر به فرد می باشد.

 نادر پیشتازمسئول وصاحب امتیاز 

 

 

 

 


