


ژورنالیزم مسلکی، معیاری، علمی و عملی را در
 پوھنتون کاردان فرا گیرید!

دیپارتمنت  ژورنالیزم  پوھنتون  کاردان  کھ  در  خزان  سال   ۱۳۹۶  خورشیدی 
فعالیت عملی  خود  را  آغاز  کرد،  مصمم  است  کھ  بر اساس  استراتیژی پوھنتون

کاردان و با بکار گیری نصاب جدید خویش، کادرھای متخصص و کار آزموده را
برای  اطالع  رسانی،   آگاھی  دھی،  آموزش  جمعی و نفوذ بر افکار عمومی جامعھ

تربیھ کند.



بخش ژورنالیزم پوھنتون کاردان متعھد است تا محصالن را با معیارھای بنیادی،
ژانرھای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساختھ و خصوصیاتی

چون ذوق و استعداد نویسنده گی، تفکر انتقادی، نکتھ سنجی و توانایی ارتباط
با طبقات مختلف جامعھ را در آنھا بپروراند.

در این دوره تحصیلی محصالن دانش کافی در رابطھ بھ وسایل اطالعات جمعی
عصر نوین کسب کرده و از توانایی ھای خوب کاری در رسانھ ھای چاپی،

 صوتی و تصویری برخوردار می شوند.

معرفی برنامھ



این دیپارتمنت دارای دو بخش میباشد
  (رادیو تلویزیون و ارتباطات)

 کھ  رشتھ بندی آن در سال چھارم صورت می گیرد.

برای پیشبرد دروس از سیستم کریدت استفاده  می  شود  کھ  محصالن طبق آن می
توانند مضامین را با در نظر داشت عالقھ و توان مالی خویش انتخاب نمایند.

سیستم کریدت سیستم پذیرفتھ شده بین المللی می باشد کھ محصالن را در رشد توانایی
ھای علمی و عملی کمک  کرده  و  فرصت ھای واقعی را در جھت  مدیریت  زمان

دوره  تحصیلی  و  پیشرفت  ھرچھ بیشتر آنھا فراھم می سازد.  



تدریس رشته ژورنالیزم مانند سایر رشته ها بر اساس سیستم کریدت بوده
که محصالن طبق آن می توانند مضامین را با در نظر داشت عالقه و توان
مالی خویش انتخاب نمایند. سیستم کریدت، سیستم درسی پذیرفته شده

بین المللی می باشد که محصالن را در رشد توانایی های علمی و عملی کمک
نموده و فرصت های واقعی را در جهت مدیریت زمان دوره تحصیلی و پیشرفت

هر چه بهتر آنها فراهم می سازد.

سیستم کریدت

مشخصات برنامھ

کریدتسیستم تدریس

دریزبان تدریس

۱۳۸ حد اقل کریدت

بھار و خزانامتحان کانکور

صبح و شامزمان



•  کار عملی در استدیوھای مجھز تلویزیونی و رادیویی،
•  کار عملی برای فراگیری عکاسی حرفوی،

•  کار عملی با مجلھ محصالن "گنجینھ کاردان"،
•  آموزش برنامھ ھای کاربردی کمپیوتر برای رشتھ ژورنالیزم،

•  زمینھ سازی اشتراک محصالن در سمینار ھا، کنفرانس ھا
   و کارگاه ھای آموزشی ملی و بین المللی،

•  استفاده مؤثر از بورسیھ ھا و کمک ھای مالی،
•  استفاده از منابع بزرگ کتابخانھ و کتاب ھای دیجیتالی،

•  اشتراک در فعالیت ھای ورزشی و انجمن ھای محصالن،
•  معرفی محصالن ژورنالیزم بھ رسانھ ھای مختلف برای دوره کارآموزی،

•  مستفید شدن از خدمات کاریابی در جریان و بعد از اتمام تحصیل.

شما در برنامھ ژورنالیزم از مزایای
 ذیل مستفید می شوید:



•  بازنگري رشتھ ھای تخصصی بر اساس نیازمندی ھای حال و آینده رسانھ ھا،
•  تدوین نظام آموزشی بر اساس معیارھای مورد قبول و تأکید اثربخشی این آموزش ھا،

•  ارتقای ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی پوھنحی و دیپارتمنت متناسب با نیازھای
   اساسی رسانھ ھا و تحوالت آینده،

•  توسعھ و تقویت فعالیت ھای فرھنگی، ورزشی و ھنری محصالن،
•  شناسایی و بھره گیری از ظرفیت ھای آموزشی حوزه ھای مختلف و مرتبط

    با این عرصھ،
•  تشکیل حلقات نقد محصالن با موضوعات فرھنگ و ھنرھای متعالی،

•  مشارکت در تأسیس حلقات فکری با مراکز حوزوی و علمی،
•  زمینھ سازی برای راه اندازی سایر رشتھ ھای مورد نیاز در علوم ارتباطات

    و ژورنالیزم در کشور مانند ژورنالیزم بین المللی.
   

اھداف آموزشی دیپارتمنت ژورنالیزم:

ء



بخش ارتباطات دیپارتمنت ژورنالیزم قصد دارد برای تربیھٴ افراد مسلکی ذیل فعالیت نماید:

1- کارشناسان، سخنگویان، مصاحبھ کننده گان مطبوعاتی و نویسنده گان سایر عرصھ ھای

    تحلیلی و تبلیغی – ادبی و ھنری  کھ ھمھ در انواع وسایل ارتباط ھمھ گانی کاربرد دارند،

2- کارشناسان و نخبھ گان بھ خاطر کار در سازمان ھای ارتباطات عامھ دولتی، خصوصی و جھانی،

3- خبرنگاران و نویسنده گان برای دفاتر روابط عامھ اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و اختصاصی،

4- ادیتوران و ویراستاران پیام رسانھ ای و دفاتر روزنامھ ھا، مجلھ ھا وغیره،

5- مدیر مسووالن، خبرنگاران، گزارشگران و ھمکاران ھیئت تحریر در نشرات چاپی،

6- سخنگویان برای مسایل مربوط بھ روابط عامھ و افکار عمومی در ادارات دولتی و خصوصی،

7- طراحان و دیزاینران نشرات چاپی مانند روزنامھ، مجلھ، پوستر، اعالن وغیره،

8- کارشناسان حرفـھ ای مجھز بھ اخالق رسانھ ای و قانون رسانھ ھا،

9- متخصصانی کھ در رسانھ ھای اجتماعی از طریق آنالین ژورنالیزم فعالیت می نمایند.

الف - اھداف بخش ارتباطات دیپارتمنت ژورنالیزم



با فراگیری بخش رادیو تلویزیون در دیپارتمنت ژورنالیزم محصالن می توانند برای شغل ھای

 ذیل آماده شوند:

1- خبر نگار رادیو و تلویزیون،

2- گرداننده مصاحبھ ھاي گوناگون در رادیو و تلویزیون،

3- مجري برنامھ ھاي خبری رادیو و تلویزیون،

4- تھیھ کننده و گرداننده برنامھ ھای رادیو و تلویزیون (پرودیوسر و دایرکتر)،

5- مسوول مطبوعاتی و نشراتی، آگاھی عامھ در اداره ھای دولتی و غیر دولتی،

6- کسب مھارت ھاي الزم برای اجرای وظایف گونا گون روند تولید و نشرات رسانھ

     ھای صوتی و تصویری، 

7- مسلط بودن بر استفاده از ابزار ضبط و ادارهٴ صدا و تصویر.

ب- اھداف بخش رادیو تلویزیون دیپارتمنت ژورنالیزم



تعداد کریدتنوع مضمون

۸۰اساسی

۱۶ تخصصی

۳۶عمومی

۶مونوگراف

۱۳۸مجموع

کتگوری مضامین 



فیس داخلھ

مجموعتعداد سمسترھافیس

۸,۰۰۰ افغانی ۸ ۱,۰۰۰ افغانی

فیس دوره تحصیلی

فیس برنامھ

مجموعمجموع کریدت ھافیس فی کریدت

  ۳,۳۰۰  افغانی ۴۵۵,۴۰۰  افغانی ۱۳۸

اوسط ماھانھ فیسمجموع فیس برنامھ

۴۶۳,۴۰۰ افغانی  ۹,۴۸۸  افغانی 



برای رسیدن بھ قلھ ھای آرزوھای بلند تان بھ ژورنالیزم کاردان قدم بگذارید با ما با بال ھای

 مستحکم دانش معیاری بھ آرزو ھای بلند تان در ژورنالیزم مسلکی و معیاری برسید.

میر محمد صدیق ذلیق 
آمر دیپارتمنت ژورنالیزم 



برای رسیدن بھ بلندای تفکرم، ژورنالیزم کاردان بھترین گزینھ است، با ھمیاری این کانون علمی

 تخیالتم بھ حقیقت می پیوندد. پس با ما ھمراه شوید و ژورنالیزم معیاری، مسلکی، علمی و عملی

 را در پوھنتون کاردان فراگیرید.

سمیع زرین
محصل ژورنالیزم



 یگانھ مرکز بھ سطح پوھنتون ھای کشور می باشد کھ بھ شکل محصل-محور و بھ منظور 

توانمند سازی و ارتقای ظرفیت محصالن و فارغان ایجاد گردیده است. این مرکز فعالیت 

ھای نصابی و غیر نصابی متعددی را برای محصالن و فارغان راه اندازی می نماید تا آنھا با

موفقیت و مؤثریت ھرچھ بیشتر بھ سوی آیندۀ روشن قدم بگذارند.

این مرکز در ھماھنگی و ھمکاری با استادان و دیگر بخش ھای پوھنتون، زمینھ رشد اکادمیک

و مسلکی محصالن و فارغان را فراھم می سازد.

با بازدید از مرکز موفقیت محصالن درباره فعالیت ھا و تسھیالت این مرکز بیشتر آشنا شوید.

مرکز موفقیت محصالن پوھنتون کاردان 

• فراھم نمودن بورسیھ ھا و کمک ھای مالی،

• رھنمایی درباره فرصت ھای تحصیلی بین المللی، سمینارھا و کنفرانس ھای تحصیلی،

• مشاوره در بخش کاریابی، اھمیت مشاغل مختلف، مواقع کار داوطلبانھ وغیره،

• مشاوره و رھنمایی درباره فعالیت ھای ورزشی و شمولیت در تیم ھای ورزشی،

• رھنمایی در موضوعات اکادمیک از قبیل مشاوره درباره انتخاب رشتھ،

  آمادگی برای امتحانات، دسترسی بھ منابع درسی و غیره...

خدمات و فعالیت ھای مرکز موفقیت محصالن:



با برگزاری برنامھ ھای مختلف مثل سمینارھا، ورکشاپ ھا، مسابقات ورزشی و سیرھای

علمی ما می کوشیم برای محصالن مواقع آموزشی بیرون از صنف را نیز فراھم سازیم

و در چھارچوب انجمن ھای مختلف، محصالن در فعالیت ھای غیر نصابی مثل مناظره ھا،

محاکم تمثیلی، آموزش عکاسی و مسابقات ورزشی سھم می گیرند.

مرکز مشارکت محصالن و برگزاری برنامھ ھا

این دفتر با ارائھ خدمات مسلکی و ارتقاء ظرفیت ھای کلیدی، محصالن را برای بازار کار

 آماده می سازد.

آنھا مھارت ھایی مثل: تھیھ خلص سوانح و آمادگی برای مصاحبھ کاری را می آموزند. 

با فراھم آوری فرصت ھای شغلی و کارآموزی ما محصالن را در جریان تحصیالت و بعد از

فراغت در کسب تجارب کاری کمک می نمائیم.

دفتر خدمات کاریابی

برای آنعده از محصالِن کھ مشکالت مالی دارند، فرصت کار نیمھ وقت در شعبات مختلف

پوھنتون کاردان فراھم میگردد.

برنامھ کار در جریان تحصیل



مرکز نویسندگی بھ منظور رھنمایی محصالن و فارغان در عرصھ نگارش مسلکی و

ھمکاری در تھیھ آثار تحریری ایجاد شده است. مرکـز نویسندگی بـا نظـارت و حضـور

کارشـناس ارتباطـات اداره می شود، ھمچنان استـادان و متخصصان مسـلکی بـا این

بخش ھمـکاری مسـتقیم دارند. 

محصالن میتواننـد جھـت بھبود طرز نـگارش متـن و انجام ھر نـوع امـور تحریـری علمی

بـھ این مرکـز مراجعھ کرده و از خدمات ذیل مسـتفید شـوند:

• مشاوره فردی، 

• مشاوره گروھی، 

• اشتراک در ورکشاپ ھا و سمینارھای آموزشی.

مرکز نویسندگی و ارتباطات

خدمات و برنامھ ھا  



پوھنتون کاردان بھ منظور ایجاد و تأمین روابط پایدار با بیش از ۱۶۰۰۰ فارغ، بخشی

را بھ نام « روابط با فارغان و جندر » ایجاد کرده است. این بخش خدمات و امکانات

بیشماری چون راه اندازی کورس ھای کوتاه مدت برای رشد و توسعۀ فردی و مسلکی فارغان،

برنامھ ھای ورزشی و سایر فعالیت ھای را کھ در نصاب و یا بیرون از آن می باشد،

فراھم می کند. شما می توانید با استفاده از فرصت ھای ارائھ شده توسط این بخش با پوھنتون

خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکھ ھا و مجموعھ ھای متعدد را جھت رشد فردی و

مسلکی تان بدست آورید.

تأمین ارتباط دوبارۀ فارغان با پوھنتون،   •

ترویج فضای ھمبستگی و یکپارچگی میان محصالن و فارغان،    •

فراھم سازی زمینۀ ارتباط میان فارغان و محصالن برحال،   •

آگاھی دھی در مورد دست آوردھا و فعالیت ھای فارغان،   •

•  تقویت نقش فارغان در تمامی فعالیت ھای پوھنتون،

ایجاد تفاوت و دگرگونی مثبت در زندگی محصالن برحال.   •

روابط با فارغان و جندر

اھداف عمدۀ بخش روابط با فارغان و جندر: 



پوھنتون کاردان معتقد است کھ تحصیات عالی باید، بدون در نظرداشت وضعیت اجتماعی و یا

مالی، برای ھر فرد قابل دسترس باشد. با درنظرداشت این امر، پوھنتون کاردان برنامھ ھای مختلف

را روی دست دارد تا نھ تنھا از محصالن با استعداد و توانا قدردانی شود، بلکھ امکانات کمک بھ آنعده

محصالن فراھم گردد کھ با محدودیت ھای مالی روبرو ھستند.

کاردان از بدو تأسیس تا حال توانستھ است بھ ھزاران محصل با فراھم نمودن بورسیھ ھا و کمک

ھای مالی زمینھٴ تحصیات عالی را فراھم نماید. سال  ۱۳۹۷، قرار است با ھزینھٴ ۲۵ میلیون افغانی

توسط پوھنتون کاردان بیش از ۱۰۰۰ محصل جدید الشمول از این خدمات مستفید گردند.

بورسیھ ھا و کمک ھای مالی

پوھنتون کاردان بھ اساس لیاقت و سطح نمرات برای محصالن بورسیھٴ ماھوار را در نظر گرفتھ

 کھ در پایان ھر سمستر توسط کمیتھٴ مؤظف بھ محصالن منتخب اھداء میگردد.

(MERIT SCHOLARSHIP)بورسیھ ھای تحصیلی 

کمک ھای مالی بھ آنعده محصالن اھداء میگردد کھ دارای مشکالت مالی بوده و توان پرداخت مکمل

ھزینھٴ تحصیالت را ندارند.

(FINANCIAL AID)کمک ھای مالی



داشتن شھادتنامھ صنف دوازدھم،   •

اخذ نمره کامیابی در امتحان کانکور پوھنتون کاردان،   •

سایر اسناد مورد نیاز (یک قطعھ عکس، کاپی تذکره و شھادتنامھ).   •

شرایط عمومی شمولیت:

• کسب باال ترین نمره در امتحان شمولیت پوھنتون کاردان، 

• اخذ باالترین نمره در ختم ھر سمستر،

• ارائھ درخواست برای دریافت کمک ھای تحصیلی.

چگونھ می توان از بورسیھ ھا و کمک ھای مالی
 مستفید شد؟



info@kardan.edu.af

چهارراهی سابقه تایمنی، کابل، افغانستان

kardan.edu.af

0777 52 83 83


