
 100 یصف اول کی ورسٹیونیآغا خان میں  سنیڈیم کلینیکل ںیم یدرجہ بند یعالم یجامعات ک

شامل ںیجامعات م  

شامل ہو  ںیجامعات م 100 یصف اول ک (وی)اے کے  یورسٹیونیآغا خان میں  سنیڈیم کلینیکل ںیم یدرجہ بند یعالم یجامعات ک

 یک کستانہے جو پا یشامل ہو ئ ںیجامعات م 200 یوابتدائیاے کے  ںیم یدرجہ بند یگئ یکے لئےک لتھیہے ۔ جبکہ پبلک ہ یگئ

گلوبل  نکنگزیر ی( نے تازہ شنگھائوی وی)اے آر ڈبل زیورسٹیونیآف ورلڈ  نکنگیر ڈمکیاک  یدرجہ بند ہی بات ہے ۔ یفخر ک ےیل

  ہے ۔ یک یکے نام سے جار 2019 کٹسیسبج ڈمکیآف اک نکنگیر

 میصحت اور تعل ںیممالک م ریذپ یرسول نے کہا کہ ترق روزیکے صدر ف یورسٹیونیکرتے ہوئے آغا خان  گفتگو ںیاس ضمن م

نے  انہوں ہے ۔ ایگ ایکر ل میسے تسل یدرجہ بند یہے جس کو عالم یرکھت تیثیح ایک مثالی یورسٹیونیکے حوالے سے آغا خان 

کے  یلیکہ تبد ںیواضح کرتے ہ ہیاور  ںیبناتے ہ ینیقیکو  اریمع یہم عالم یہو وہاں بھ یکم یتک کہ جہاں وسائل ک ہاںیکہا کہ 

ہے ۔ یبہت ضرور تیلئے قابل  

 یطب یبھال کے لئے ہمار کھید یبہتر صحت ک کہ کہا ںینے اس ضمن م دریڈاکٹر عادل ح نیکالج کے ڈ کلیڈیکے م ویاے کے 

پر نہ  یتھا کہ ہم اس درجہ بند کہنا دی۔ ان کا مذ ںیکرتے ہ قیمعلومات کے لئے تحق یاور ہم نئ ںیسے منسلک ہ میتعل دیجد قاتیتحق

بچانے والے  یاور زندگ ئریک کلینیکل ںیاسے ملک م اور ںیفخر محسوس کرتے ہ یلئے بلکہ پاکستان کے لئے بھ اپنےصرف 

۔ گے ںیکے موقعے کے طور پر استعمال کر یعالج تک رسائ  

شامل  ںیم جامعات نیبہتر 500 یابتدائ ںیم لتھیاور پبلک ہ سنیڈیم کلینیہے جو کل یورسٹیونیواحد  یاکستان کپ یورسٹیونیآغا خان 

 شنیپوز ہی۔  ںیہ انیکے درم 100سے  76شامل ہے جو  ںیجامعات کے اس گروپ م ویاے کے  ںیم سنیڈیم کلینیہے ۔ کل یہوئ

طرح پبلک  ی۔ اسیتھ ںیکے گروپ م200 سے 151 یورسٹیونیگزشتہ سال  ونکہیہے ک یبہت بہتر ہوئ ںیکے مقابلے م 2018

ہے ۔ ںیوالے گروپ م 200سے  151 ویاے کے  ںیگروپ م لتھیہ  

 یک یورسٹیونیسے آغا خان  تیشمول ںیم اور اہم فہرستوں اضافے ںیاشاعت م یک مقالوں یقیکے دوران تحق سالوں نیگزشتہ ت

ہے ۔ یآئ یبہتر ںیم یدرجہ بند  

کے لئے وقف  قیقاور مشاورت پر تح تیقابل یمیتعل یمکمل آزاد ادارہ ہے جو اعل کیا یکنسلٹنس نکنگیر یرہے کہ شنگھائ واضح

 سرایکا ت یدرجہ بند ینے اپنے موضوعات نکنگیر یرواں سال ، شنگھائ پبلشر ہے۔ یکا سرکار وی ویسے اے آر ڈبل 2009 ہیہے۔ 

ہے  یجات یسے نکال ٹایڈ ٹرکیبائبلوم آف سائنس بیو سائنس یدرجہ بند ہی۔ ایگ ایکو شامل ک نیمضام 54 ںیجس م ایدور شائع ک

 ،یموجودگ ںیجرنلز م ی، حوالہ جات ، اعل اشاعت ںیم ان شعبوں جاتا ہے ۔ ایپر غور ک یکاکردگ ںیجس کے لئے پانچ شعبوں م

۔ ںیشامل ہ وارڈیاور ا اشتراک یاالقوام نیبمیں اشاعت   

ممالک  ریپذ یہے جو ترق سے ںیکے حوالے سے ان اول اداروں م میتعل یاعل یورسٹیونیامرقابل ذکر ہے کہ آغا خان  ہی ہاںی

اور  وگنڈایہ،یا،تنزانینیپاکستان ، افغانستان ، ک مپسیکے ک یورسٹیونی کو بہتر بنانے کے لئے کام کر رہا ہے ۔ یزندگ اریمع ںیم

جاتا ہے۔ ایافراد کا عالج کالکھ  20 ساالنہ جہاں ںیہ نٹرزیس کلیڈیم 350 جبکہ ںیہ قائم ںیم ہیبرطان  

جس سے پتہ چال کہ آغا  یک قیتحق کیپاکستان پر اثرات سے متعلق ا ےک یورسٹیونیگروپ نےآغا خان  یکیامر یاالقوام نیب کیا

 42ہے جبکہ بالواسطہ اور بالواسطہ ساالنہ  یاثر ڈالت ڈالر کا یکیامر نیبل کیا ساالنہ ںیم شتیمع یپاکستان ک یورسٹیونیخان 

ہے ۔ یکرت فراہم اںیہزار نوکر   

 


