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 :فهرست مضامین

  ساسیمضامین ا 
 تعداد کریدت پیش نیاز نام مضمون کود مضمون شامره 

1  Jour - 101  4 ندارد افی گر و ویدیو فوتو 
2 Jour - 102  اساسات ژورنالیزم ) تاریخ و

 انواع رسانه(
 4 ندارد 

3 PR – 151  4 ندارد مبانی و وسایل ارتباط همگانی 
4 Jour - 103 4  اساسات ژورنالیزم مصاحبه 
5 Jour - 104 4 روش نگارش خربنگاری 
6 PR – 152 4 کمپیوتر (1) اساسات مولتی میدیا 
7 Jour - 201 4 و مصاحبه خربنگاری گزارشگری 
8 Jour - 202 4 خربنگاری  حقوق و اخالق در ژورنالیزم 
9 PR - 251  ( 2اساسات مولتی میدیا  )  ( 1اساسات مولتی میدیا ) 4 

10 Jour - 203 4 روش نگارش دری ویراستاری 
11 Jour - 204 حقوق و اخالق در ژورنالیزم/  آنالین ژورنالیزم

 ریخربنگا
4 

12 PR - 252 مبانی و وسایل ارتباطات  تبلیغات
 همگانی

4 

13 Jour - 301  حقوق و اخالق  /گزارشگری تحقیقیگزارشگری
 در ژورنالیزم

4 

14 PR - 351  4 تبلیغات بازاریابی یک پارچه 
15 Jour - 302 4 مصاحبه / گزارشگری گونه های تحلیلی 
16 Jour - 303 4 اخالق در ژورنالیزم حقوق و رسانه و رهربی 
17 PR - 352 4 تبلیغات  روابط عمومی  
18 PR - 353  روشهای تحقیق در علوم

 اجتامعی
حقوق و اخالق  در ژورنالیزم 

 گزارشگری /
4 

19 Jour - 401 4 خرب / گزارشگری خربنگاری جهانی 
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20 PR - 421 مولتی میدیا / آنالین  جامعه اطالعاتی
 ژورنالیزم

4 

21 Jour - 402 4 خرب / گزارشگری گزارشگری اختصاصی 
  84 تعداد مجموعی کریدتها مضمون 21 مجموع مضامین

 مضامین اختصاصی 
 تعداد کریدت پیش نیاز نام مضمون کود مضمون شامره 

1 Jour - 403 4 گزارشگری/ خرب و مصاحبه مدیریت رادیو تلویزیون 
2 Jour - 404 4 دستور زبان –گزارش  -خرب گوینده گی و فن بیان 
3 Jour - 405 حقوق و اخالق در ژورنالیزم/  تولید برنامه های رادیویی

 گزارشگری/ مصاحبه
4 

4 Jour - 406 حقوق و اخالق در ژورنالیزم/  تولید برنامه های تلویزیونی
 گزارشگری/ مصاحبه

4 

5 PR - 422 روابط عمومی / مبانی علم  ارتباطات سیاسی
 سیاست

4 

6 PR - 423 روابط عمومی / مبانی و  ارتباطات بحران
 وسایل ارتباط همگانی

4 

7 PR - 424  4 روابط عمومی روابط عمومی دولتی  
8 PR - 425 روابط عمومی / ارتباطات  کار آموزی سازمانی

 عمومی دولتی
4 

9 Jour - 441 آنالین ژورنالیزم / مولتی  اسرتاتیژی رسانه های جدید
 میدیا

4 

10 Jour - 442  رسانه های اجتامعی و عاید
 رسمایه

مبانی اقتصاد/ مبانی و 
 وسایل ارتباط همگانی

4 

11 Jour - 443 مولتی میدیا/ آنالین  طراحی ویبسایت
 ژورنالیزم

4 

12 Jour - 444  ویراستاری و مدیریت رسانه
 های جدید

اسرتاتیژی رسانه های 
 جدید

4 
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13 PRJ - 480 6 ضامینمتام م پروژه نهایی 
 54 مجموع کریدت ها مضمون 13 مجموع مضامین 

 مضامین عمومی 
 تعداد کریدت پیش نیاز نام مضمون کود مضمون شامره 

1 LG-004 3 ندارد دستور و نگارش زبان دری 
2 CA-006 3 ندارد کمپیوتر 
3 LG-005 3 ندارد دستور و نگارش زبان پشتو 
4 PUL-002 3 ندارد محیط زیست قوانین 
5 LG-003 3 ندارد زبان انگلیسی 
6 ISS-001 3 ندارد ثقافت اسالمی 
7 Eco-011 3 ندارد مبادی اقتصاد 
8 PRL-012  3 ندارد مبادی حقوق 
9 HIS-007 3 ندارد تاریخ معارص افغانستان 

10 PS-010 3 ندارد مبادی علم سیاست 
11 Jour-045 رنالیزم/ حقوق و اخالق در ژو  مستند سازی رسانه ای

 گزارشگری/ 
3 

12 Jour-046 3 خرب/ گزارشگری و مصاحبه جامعه شناسی رسانه ها 
13 PS-044  3 ندارد جفرافیای سیاسی 

 39 تعداد کریدتها مضمون 13 مجموع مضامین 
 

 مونو گراف / پروژه دوره کار آموزی انرتنتشپ
 تعداد کریدت پیش نیاز نام مضمون کود مضمون شامره 

1 PRJ - 480 6 متام مضامین دوره تحصیل مونو گراف 
 1   مجموع مضامین  2
 6   مجموع کریدت 3
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 رشایط تحصیالت
 تعداد کریدت نوع نام مضمون کود مضمون شامره 

 96 اجباری مضامین اصلی  1
 36 اختیاری مضامین عمومی  2
3 PRJ - 480 6 اجباری  مونوگراف 
 138   مجموع کریدت 4
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 ترشیح مضامین 

 مضامین اصلی

  ویدیو و فوتو گرافی 
 Jour - 101 کود مضمون

 4 تعداد کریدت
 
 
 

 ترشیح مضمون

ی یک مضمون تخصصی برای درطی این سمسرت که فوتو و ویدیوگرافی  به مثابه
ها و رسی درسشود؛ شامل یکنگاری عرضه میی روزنامهمحصالن سال دوم رشته

ویژه عالقمندان باشد که هدف آن آشنا ساخنت محصالن این رشته بهمیمباحثی 
ی تاریخ، خربی با موضوعاتی چون )تعریف مفاهیم، از دریچهی عکاسیعرصه

مکتب های عکاسی، درک مقدمات عکاسی خربی، مباحث اخالقی و حقوقی در 
 باشد.عکاسی خربی( می

ستندرد های رنگ در پخش ویدیو، این کورس همزمان مشمول مبانی ویدیو، انواع ا
استندرد در تلویزیون های دیجیتال، اصول تصویر پردازی، نورپردازی مستند، انواع 

، تجهیزات ویدیو ژورنالیزم، اصول کار با کمره، «زاویه دید»شات ها از نظر زاویه 
ویدیو سازی مستند، چیستی مستند و انواع مستند، تولید ویدیو، پس از تولید و 

 ریابی می شود که دانشجویان در طی یک سمسرت آن را فرا می گیرند. بازا
 

 

 اساسات ژورنالیزم
 

 Jour - 102 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

در این کورس محصالن،  مضمون اساسات ژورنالیزم را که به نام مبانی رشته 
در این دور آموزشی زورنالیزم نیز مطرح است، فرا خواهند گرفت. این مضمون 

مشمول تاریخچه ژورنالیزم در جهان و افغانستان، رسانه های چاپی، و برقی در زمان 
حکومت حامد کرزی؛ این که ژورنالیزم چیست و ژورنالیست کیست؟ ژورنالیزم 
چگونه یک حرفه است؟ هدف از ژورنالیزم، ویژه گی های مهم ژورنالیستان، اخالق 



_________________ _______________عامه ارتباطات و ژورنالیزم در لیسانس درسی نصاب  

 

 pg. 7 

لیستان و رسانه ها در قبال افراد جامعه، رسالت ژورنالیستان در ژورنالیزم، نقش ژورنا
و رسانه ها در اجتامع، در قبال فرهنگ و منافع ملی، مزیت ها و عدم مزیت های 

 رسانه ها می شود.
 مبانی و وسایل ارتباط همگانی

 
 PR – 151 کود مضمون

 4 تعداد کریدت
 
 
 

 ترشیح مضمون

گی انسان است و عرص کنونی به نام عرص ارتباطات ارتباطات از امور بنیادین زند 
شناخته شده است، دانشجویان با فراگرفنت این مضمون در نخست با مفاهیم مهم 

 و عمومی ارتباطات و سپس با جزییات بیشرت علمی آن آشنا می شوند. 
مواردی که در این کورس فراگرفته می شود  شامل تعریف ها، مفاهیم، ویژگی ها، 

 انواع و نظریه های مشهور ... می شود.  روش ها،
طبیعت ارتباطات، حوزه ارتباطات و هدف از ارتباطات از جمله مفاهیم کلی و مهمی 

 است که دانشجویان در این دوره درسی با آنها آشنا می شوند. 
محتوای این مضمون وسیع است و محصالن سوای موارد یاد شده روند ارتباطات، 

تباطات، منبع/فرستنده، پیام، کانال/مجرا، گیرنده پیام، تاثیر، متغییر ها/عنارص ار 
بازخورد و موانع/اخالل در ارتباطات را نیز فرا خواهند گرفت. همچنان مفاهیم مهم 
دیگر که در تامین ارتباط در عرص کنونی با آن رسو کار داریم مانند عملکرد 

مزایای ارتباطات، نیز شامل /ارتباطات، آگاهی/معلومات، گفتامنها، کاربرد ارتباطات
 مواد درسی این مضمون می باشند. 

دسته بندی های ارتباطات نیز بخش های دیگر مضمون است که شامل این دوره 
می شود به شمول ارتباطات فردی، میان فردی، گروهی و همگانی  که در این 

 سمسرت تدریس می گردد. 
ارتباطات و سیر تکوینی آن و نیز  دانشجویان با فراگرفنت این مضمون با مدل های

به طور نه چندان عمیق با میکانیزم های تامین ارتباط در جوامع مختلف و نیز رسانه 
 های گوناگون آشنا خواهند شد. 

فراگرفنت این مضمون ذهن دانشجویان را برای کار در حوزه رسانه،  مدیریت رسانه، 
یاسی آماده می سازد و دانشجویان خربنگاری، ارتباطات سازمانی و نیز ارتباطات س
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قادر خواهند بود تا با استفاده از آموخته های این مضمون در تامین ارتباط موثر، 
دو سویه و موفقیت آمیز به صورت حرفه ای عمل کنند و تفاوت چشمگیری در تامین 

 ارتباطات آنها به وجود خواهد آمد. 
ی است که بی دریغ برای یک ارتباطات یکی از مضامین دلچسپ و کامال کاربرد

زندگی موفقیت آمیز و کسب دستاوردهای ارزشمند دانشجویان را کمک می کند و 
 زندگی آنها را متحول خواهد کرد.

 

 فن مصاحبه
 

 Jour - 103 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

ده و از در این کورس محصالن،  مضمون مصاحبه را که یکی از ژانرهای اطالعی بو 
ملزومات فعالیت های ژورنالستیکی یک ژورنالیست می باشد را فرا می گیرند. فن 
مصاحبه در این آموزشی مشمول این که مصاحبه چیست؟ انواع مصاحبه، شیوه 
های انجام مصاحبه، مصاحبه تلفونی، مصاحبه کتبی، مصاحبه کننده حرفه یی، 

ه، تنوع مصاحبه شونده، تنوع برنامه ریزی مصاحبه، مهارت الزم مصاحبه کنند
تلویزیونی، مصاحبه انرتنتی... می  -سوالها، الزامات مصاحبه، مصاحبه رادیویی

 شود.
 

 خربنگاری
 

 Jour - 104 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

در این کورس محصالن خرب و موزاین آنرا خواهند شناخت و نگارش خرب را در عمل 
ت. شناخت خرب و رعایت موازین آن به خربنگاران کمک می کند فرا خواهند گرف

که در راستای اگاهی دهی رسالت خویش را از طریق تهیه خرب های بی طرفانه، 
شفاف، دقیق، عینی، مستند، متوازن، درست و جامع به گونه موثر انجام دهند و از 

نند. استفاده جویی های نا مقدس از خربرسانی و اطالع دهی جلوگیری ک
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خربنگاران با آموخنت مضمون خربنگاری توانایی های مسلکی خویش را به بهرتین 
و بلند درجه می رسانند و اخبار بدور از هر نوع موضوع گیری منفی و یا دستکاری 

 شده را انتقال خواهند داد.
های  صنفی و ¬های درسی، سیمینارها و بحث¬دانشجویان از طریق سخرنانی

ررسی خواهند کرد که چگونه میتوانند یک رویداد را از خرب تفکیک مطالعه منابع ، ب
منایند و همچنان به مراحل سه گانه تهیه و انتشار خرب) شناخت خرب، جمع آوری 

 اطالعات و نگارش و تنظیم اطالعات( آشنا خواهند شد. 
دانشجویان فرا خواهند گرفت که چه اصولی باید در نویسندگی، روایت و تهیه خرب 

ا رعایت شود و بصورت گروهی با انتخاب یک سوژه به تحقیق، و مصاحبه جهت ه
آموزند که در ¬های شان را تقویت خواهند کرد. آنها می¬تهیه گزارش خربی مهارت

 نوشنت یک خرب از کجا باید رشوع کرد.
 

 1مولتی میدیا 
 

 PR – 152 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

از دانش خربنگاری باید شامری از مهارت های رضوری را نیز  خربنگاران جدا
یاد داشته باشند تا به کمک آن خربها، گزارش ها و تولیدات رسانه ای 
خویش را بتوانند تهیه کنند. و یا اینکه با داشنت این مهارت ها  دست کم 

 بتوانند مواد اولیه کاری خویش را ترتیب کنند. 
امه های ادیت صدا و تصویر از جمله رضورت های از همین رو آشنایی با برن

اولیه یک خربنگار می باشد. به همین منظور در این سمسرت دو برنامه 
ویرایش صدا و تصویر را که از جمله برنامه های شناخته شده و نسبتا آسان 

 و نیمه حرفه ای هستند تدریس می گردند. 
ردد برنامه کول ادیت برنامه ویرایش صدا که در این سمسرت تدریس می گ

 یاد می شود.  Cool Edit Proپرو می باشد که در انگلیسی 
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بخش عمده کار خربنگاران رادیو و یا ویرایش صدا در تلویزیون و ویدیوگرافی با 
برنامه کول ادیت انجام می شود. این برنامه آسان و قابل یادگیری است و به 

 رد. سادگی می توان آن را روی هر کمپیوتر نسب ک
دانشجویان با فراگرفنت برنامه کول ادیت با مبانی ثبت صدا، میکروفون ها، ابزار  
ثبت صدا، کیفیت های مختلف ثبت صدا، ویرایش صدا و نیز جلوه های صدا یا 

 افکت ها آشنا می شوند. 
در کنار موارد یاد شده دانشجویان می توانند میکس چندین صدا را همزمان انجام 

 ای اصلی؛  آهنگ  و  صداهای بگروند افزود منایند. داده، روی صد
با فراگرفنت دوره برنامه کول ادیت دانشجویان قادر خواهند بود صدا را از طریق 
کول ادیت ثبت منایند، ویرایش کنند، افکت عالوه کنند، خروجی بگیرند و چندین 

 صدا را میکس کنند. 
یو می باشد. ویدیوگرافی بخش بخش دوم مضمون برنامه های کمپیوتر کار با وید

گریزناپذیر خربنگاری است، به ویژه اگر رس و کار خربنگار با تلویزیون و تهیه مستند 
 ها باشد. 

می  3برنامه ای که برای ویرایش ویدیو در نظر گرفته شده است برنامه پریمیر 
تلف باشد. به وسیله این برنامه ویدیو از کست ریکارد شده و سپس با روش های مخ

 ادیت می گردد.
 

 گزارشگری
 

 Jour - 201 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

مضمون گزارشگری یکی از گونه های اطالعی می باشد که تدریس آن منحیث 
مضمون اساسی در متامی دیپارمتنت های ژورنالیزم امر حتمی است. این مضمون 

در چهار کریدت تدریس می گردد  در سمسرت چهارم سال دوم رصف برای یکبار و
که بر عالوه تدریس نظری روی کار های عملی نیز مترکز بیشرت دارد و زمینه را 

 برای محصل فراهم می سازد تا به تهیه گزارش به گونه مستقل بپردازد.
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در این مضمون محصالن مهارت های تهیه انواع گزارشهای رادیویی، تلویزیونی و 
ند و میتوانند برای انواع رسانه های صوتی، تصویری و برقی مکتوبی را فرا می گیر 

انواع متنوع گزارشهای مختلف خربی و غیر خربی را تهیه منایند و شگرد های کار 
 با هریک از رسانه های مختلف را فرا گیرند.

 
 

 اخالق و حقوق در ژورنالیزم
 

 Jour - 202 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

در جهان و به سطح دفرت  یاخالق یکود ها ،یکورس در مورد اخالق خربنگار  نیا
افغانستان، حقوق رسانه ها،  یاخالق یکود ها ،یجهان یخربنگار  یو انجمن ها ونسکوی

 سیتاس یبه اطالعات، طرز العمل ها یقانون دسرتس ،یهمگان یقانون رسانه ها
حق  ای یبردار  یآن، قانون کاپ یبرا دهش ینیب شیپ یو جزا ها یمطبوعات میرسانه، جرا

 ریبه محاکم و سا یو حق دسرتس یخصوص میآن، حفظ منبع، حر تیمولف و عدم رعا
 فیدهد تا در هنگام انجام وظا یم یرشته معلومات کاف نیبه محصالن ا یحقوق لیمسا

 .ندیرا مراعات منا لیمسا نیا یرسانه ا
 

 

 2مولتی میدیا 
 

      PR - 251 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

به کمک این مضمون دانشجویان می توانند امور طراحی های اسناد چاپی و نرشاتی حرفه ای 
 را انجام دهند.  

 . آفیس پابلیرش2. ادوب ان دیزاین و 1این مضمون دو سافت وییر دارد. 
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 ترشیح مضمون
 
 

چاپ برای روزنامه ها و مجله ها ادوب ان دیزاین یک پروگرام پرقدرت در  زمینه تنظیم فضای  
می باشد، از این پروگرام برای طراحی بسیار با کیفیت برورش ها، فالیر ها، کارت های 

تجارتی، پست کارت ها، کتاب ها و همچنان صفحات دیجیتال و نرش دیجیتالی استفاده می 
 شود. مثال طراحی هایی برای آی پد ها. 

ن دیزاین این قدرت را به کاربران و دانشجویان که از آن برنامه های آفیس پابلیرش و ادوب ا
کار می گیرند می دهد که هر آنچه برای طراحی و دیزاین الزم دارند انجام دهند. به شمول 

وارد کردن تصاویر، گرافیک ها، افزودن منت، ایجاد فضای تعاملی و دوسویه، و بسته بندی کار 
 ها برای چاپ های تجاری. 

می باشد که دارای ویژگی های منحرص به فرد  CS6دوب ان دیزاین کنونی آخرین ورژن ا
 است. 

این دو برنامه قابلیت های کاری دانشجویان را افزایش می دهد و در قسمت کاریابی برایشان 
بسیار موثر خواهد بود. از سویی هم موجب افزایش انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی خواهد 

 گردید. 
ضمون به دانشجویان قدرت می دهد تا به صورت گام به گام علم کاربردی با فراگرفنت این م

 ابزار های طراحی برای چاپ را فرا گیرند. 
حتی آنهایی که پیش از این از برنامه های دیزاین برای چاپ چیزی منی دانستند با فراگرفنت 

ای طراحی در این مضمون قادر می شوند که از یک صفحه بسیار ساده و خالی هر آنچه بر 
 ذهن خود دارند تولید کنند. 

این مضمون یک نیاز جدی برای خربنگارانی است که با رسانه های چاپی و نرشاتی کار خواهند 
کرد. حتی آنهایی که قرار است در رسانه های آنالین ایفای وظیفه کنند نیاز دارند تا این دو 

 برنامه را بیاموزند.
خربنگاران باال می رود و می توانند به صورت حرفه ای کار  به کمک این مضمون توانایی های

 کنند. 
 

 

 ویراستاری
 

 Jour - 203 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 

 یها تیفعال نیرا که از اهمرت یراستار یکورس محصالن،  مضمون و نیدر ا
 یآموزشدور  نیدر ا یراستار یاست را فرا خواهند گرفت. و یروزنامه نگار 
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 ترشیح مضمون

 
 

مهم،  یکار ا ی وهیهدف و ش یراستار یو ست،یک راستاریمشمول مطالب چون و
 یها ژهوا یطرز تلفظ و امال  ،یمعان راستار؛یو یمسلک فیها و وظا یژگیو

عنوان  ،یذار نشانه گ ،یسیالقاب، عدد نو ،یسیمشابه، وند ها، پاراگراف نو
کارتون،  ،یسیوبالگ نو ت،یسا ینگارش مطالب برا یچگونگ ،یسینو

 شود. یم ییعکس و صفحه آرا شیرایرشح و و ر،یتصو کاتور،یکار
 

 خربنگاری آنالین  
 

            Jour - 204 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

و  ینگار گسرت وب حرفه روزنامهو شبکه جهان یارتباط دیجد یهایتکنولوژ 
 گونهنیا یحارض رّدپااند. در حالداده رییگوناگون تغ یهاوهیرا به ش یخربرسان
يک خرب قابل مشاهده است.  دیدر همه مراحل تهيه و تول دیجد یهایتکنولوژ 

ترين وسيله و غريانحصاري رينتبه كاربردي زین رسانامیو پ یاجتامع یهاشبكه
همه از عوامل و عنارص ديگر، در  یاند و بسيار شدهانتقال اخبار و اطالعات تبديل 

 یحيات ینقش یيا شنيدار  یديدار  ،یيک رسانه نوشتار  یمراحل توليد خرب برا
 .كنندیايفاء م

ابزار  نیبا ا یشود تا خربنگاران امروز  یاحساس م یجد اریبس ازین نیبر ا بنا
و در جهان  رندیگ ادیکاربرد آن را  زیفنون و ن م،یکامل داشته باشند، مفاه ییآشنا
  .ندیمنا فایرا ا یرساننقش مهم اطالع  یکنون

و  یباندروازه» ،«نیمخاطبان آنال» ،«نیشناخت خرب آنال»مضمون شامل   نیا
قانون »و  «نیآنال یخرب  یساختارها» ،«نینوشنت خرب آنال» ،«نیخرب آنال نشیگز

 .باشدیو .... م« !دیسی: خالصه بنوییطال
ترين و در ين، رسيعهاي ديجيتال قدرمتندترشبكة جهاين وب و تكنولوژي امروزه

هاي ارتباطي در سطح جهان هستند. اين ابزارها ترين كانالحال تعاميلعني
ها و اند، بلكه باعث ظهور روشهاي زندگي روزانة ما را تغيري دادهتنها همة جنبهنه
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، بانكداري تجارت الكرتونيك ،رتونيكنگاري الكمشاغل زيادي مانند روزنامه
 .اندلكرتونيك و غريه شدهالكرتونيك، دولت ا

هاي ديجيتال، هاي شبكه جهاين وب و نيز تكنولوژيترين ظرفيتاز مهم ييك
  .كردن روند ارتباطات استتوان آن براي فراگريكردن و مردمي

، «اندآينده به كساين تعلق دارد كه خود را براي آن آماده كرده»واقع  در
حاکم بر جهان وب و نگارش  یافض یتوانند برا یمضمون م نیا انیدانشجو

ارتباطات گسرتده  یبرقرار  یو برا رندیرا فراگ نیآنال یو در مجموع خربنگار  نیآنال
 وب محور آماده شوند.  

 

 تبلیغات
 

   PR - 252 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 فیو تعار میکه مفاه نیآماده شده و مشمول ا بیشانزده جلسه ترت یکورس برا نیا
صنعت چاپ، دوره  ییدایو پ نیدر دوران نخست یتجارت غاتیتبل ،یتجارت غاتیتبل

ارتباطات  یدوره ا ،یچاپ -یارتباطات نوشتار  یا ،دورهیارتباطات شفاه یا
آموزش و  ،یتالیجیارتباط د یدوره ا ،یغاتیتبل یآزانس ها شیدایپ ،یکیالکرتون

 خچهیتار ،یچاپ غاتیمنت تبل ،یچاپ غیتبل یها یژگیو غات،یدر حوزه تبل قیتحق
در  یبازرگان غاتیدر پوسرت، تبل غاتیدر مجله، تبل غاتیتبل ،یغاتیتبل یعکاس

 ،یطیمح غاتیتبل ون،یزیدر تلو یبازرگان غاتیتبل نام،یدر س غاتیتبل و،یراد
شود که  یمختلف... م یکشورها یدر رسانه ها غاتیتبل متیق ن،یآنال غاتیتبل

 .رندیگ یسمسرت آن را فرا م کی یرشته در ط نیا انیدانشجو
 

 ژورنالیزم تحقیقی
 

   Jour - 301 کود مضمون
 4 تعداد کریدت
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 ترشیح مضمون
 
 

نحوه مصاحبه و  یقیگزارش تحق هیته یبرا یقیتحق یها وهیش انیدانشجو
انواع  ،یقیگزارش تحق هیته یها وهیبا ش رندیرا فرا گ یقیشناخت منابع تحق

 هیته یالزم برا یانتخاب سوژه، پرورش سوژه و مهارت ها ،یقیرش تحقگزا
 .شوند یآشنا م یقیگزارش تحق

مبارزه  یخوب را شناخته و راه ها یحکومتدار  یمولفه ها انیدانشجو همچنان
 آموزند. یم یقیتحق یگزارشها هیته قیبا فساد را از طر

 

 ارتباطات بازاریابی یکپارچه
 

 PR - 351 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

شامل خالصه اجرایی و اجزای آن برای تدوین یک برنامه جامع ارتباطات این مضمون 

سازی پیادههای رشکت برای یکپارچه بازاریابی، تجزیه و تحلیل فرصت ترفیعات، اسرتاتژی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی و مدیریت این ارتباطات از سه جنبه مشرتیان مرصفی، 

 مشرتیان صنعتی و کانال های توزیع است.

این مضمون متام مفاهیم جدید ارتباطات بازاریابی یک پارچه را به دانشجویان می آموزاند، 

ها از محتوای اصلی این سازمانکارگیری کارآمد و مؤثر ارتباطات با مشرتیان برای به

 مضمون است. 

خواهند برندشان در بین مخاطبان به خوبی جا بیفتد. چون از ها میهمه کسب و کار 

توانند در بازار رقابتی امروز دوام بیاورند و نسبت به رقبا متامیز شوند. این طریق برند، می

 ه است. مطالب در مضمون ارتباطات بازاریابی یک پارچه جای گرفت

دانشجویان وقتی متام محتوای این مضمون را به دقت فراگیرند در گزینش مسیر های 

های بازاریابی، ارتباط با مخاطب بصورت یکپارچه عمل کرده،  ارتباطات یکپارچه روش
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های اجتامعی، پیشربد فروش و سایر ابزارها، را به صورت یک تبلیغات، محتوای شبکه

 کار خواهند گرفت. پارچه در امور کاری به

برای تولید محتوا هایی را به برندسازی، برگزاری رویدادها،ها، واحدبسیاری از رشکت

، تحقیقات بازاریابی تبلیغات ، مدیریت روابط عمومی،شبکه های اجتامعی سایت ووب

 .انداختصاص داده ارتباط با مشرتی و

صحبت شود، حتی به فرض  ارتباطات بازاریابی مفهوم یاگر با بسیاری از مدیران درباره

های ارسال و دانند کانالین اصطالح را نشناسند، احتامالً خواهند گفت که میکه ا

دریافت پیام و ارتباط با مشرتی، فراتر از چند رسانه تبلیغاتی است و تأکید خواهند کرد 

 اند. ها جدید نیست و خود نیز آن را درک و تجربه کردهبرای آن ارتباطات بازاریابی که

ژورنالیزم می توانند با فرا گیری این مضمون در کاریابی موفق  دانشجویان ارتباطات و

 باشند، ارتباطات یک پارچه را در افغانستان ایجاد و به موفقیت برسانند. 

 
 

 ژانر) گونه( های تحلیلی
 

 Jour - 302 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 یستکیمهم ژورنال یژانرها از یکیکه  یلیتحل یکورس محصالن،  گونه ها نیدر ا
مقاله و  ؛یدور آموزش نیمشمول ا یلیتحل یاست را فرا خواهند گرفت. گونه ها

 یمطبوعات و نامه ها یژانر بررس ظ،یانواع آن، رسمقاله و انواع آن، تبرصه، تقر
سمسرت خواهند دانست که  نیا یدر ط زمیژورنال نیباشد که محصل یوارده م

 تیژانر بوده و کاربرد آنها در رسانه ها چگونه و چه اهم چه نوع یلیتحل یژانرها
 و اجتامع دارد. یروزنامه نگار  یها تیفعال یدر عرصه ا

https://motamem.org/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81/
https://motamem.org/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-crm/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-crm/
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مطبوعاتو  نامه  ی، بررس ظیآموزند که مقاله، رسمقاله ، تبرصه، تقر یم همچنان
صفات و انواع بوده و کدام مراحل را  ل،یچه نوع ساختار، خصا یوارده دارا یها

 دارند. شیبه نگاشنت آنها در پ ندو یدر پ
 

Media Leadership 
 

 Jour - 303 : کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

leadership is a sprawling area of management theory characterized by ambiguity 
and controversy. We are living in a period of very rapid change. In contemporary 
lifetime there are a lot of fast technological progress in media leadership on an 
unprecedented scale.  

Media and those working within them have played a major part in being leaders of 
change, contributing to greater and greater progress in every democratic society.  

Media had an effective role of changing paradigm in every aspect of human 
lifestyle. The media industry is experiencing extreme environmental change, arising 
from contiguous but unrelated changes in technology, regulation, and consumer 
behavior.  

The Media leader must perceive changes, puzzle out their importance, and then 
decide how the 

organization should adapt. 

Media play a major role on public opinion formation and public opinion 
Management, they lead the society behavior change and socio – economic activities. 
There are a kind of competition among big medias on number of audience, that’s 
why the leadership style of media have a significant role on success of media.  
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Therefore its needed for Journalism and Mass communication academic centers to 
provide related and updated educational materials for producing updated 
graduate’s in media industry with recent knowledge’s, skills and attitudes of Media 
Leadership.   

 
 

 روابط عمومی
 

 PR - 352 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 آشنایی کامل با مفاهیم روابط عمومی 

درک بنیاد های تامین روابط عمومی ، معیار ها، اصول و روش های پذیرفته شده، مترین ها و 
 اجراآتی که در سازمان های خصوصی، نهادهای ملی و بین املللی انجام می شود. 

یر رسانه ای و فراگرفنت روند های نوین تامین روابط عمومی در سازمانهای رسانه ای، غ
 سیاسی، سازمانهای فراملی و کشوری

تقویت روابط عمومی های به روش های حرفه ای، امروزی و روشمند و استوار بر تازه ترین یافته 
 های روابط عمومی در جهان

دانشجویان روابط عمومی را به صورت حرفه ای و اصولی با روش های پذیرفته شده  بین 

 املللی آن می آموزند.  

دانشجویان به عنوان روابط عمومی های آینده افغانستان مطرح خواهند شد و تحول شگرفی 

 را با کسب این مهارت ها در این صنعت به وجود می آورند. 

دانشجویان روش ها، سلوک و رفتار های سازمانی را در این مضمون فرا گرفته و آن را در 

 زمانی حرفه ای نو را شکل خواهند داد. زندگی کاری خویش تطبیق خواهند کرد و فرهنگ سا
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 روش های تحقیق در علوم اجتامعی
 

 PR - 353 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

شوند و  یاند که معادل هم ترجمه م یو فارس یو پژوهش دو واژه عرب قیتحق
 قتیحق یبه هدف جستجو  قیدارند و از گذشته ها واژه تحق یکاربرد گسرتده ا

 فالسفه و پژوهشگران به کار برده شده است.  یاز سو 
 لهیوس یر یو به کار گ یز یطرح ر ییتوانا دیبا زیقبل از هرچ پژوهشگر
معنا کلمه را داشته باشد.  نیتر عیروش کار در وس یعنی ت،یواقع یآشکارساز 

آن را هامن طور که هست به کار  دیکه با ستین یروش، مجموعه ساده فنون
کار  مورداست که در هر  یذهن یکل نشیب نجایکه منظور از روش در ابرد، بل

 آن را از نو ابداع کرد.  دیبا قیتحق
و از خود  شدیاندیخود ب دیبوده اند که انسان با نیا یپژوهشگران در پ شهیهم

 ستایموثر بوده باشد و چرخه ا یتکامل دانش برش  ریابتکار داشته باشد تا در مس
 کت کند. حر  ییایپو یبه سو 

 یرا به دست گرفته به سو  یازجمله نخبگان جامعه اند که چراغ روشن خربنگاران
ماحول  یانسان ها یمختلف زندگ یدارند و ماجراها یها قدم بر م یکیتار
 یبه مثابه چراغ یدر خربنگار  قیکنند. تحق یگزارش م گرانیرا به د شیخو

 یاز جنبه ها هشود و آنچ یپنهان امور انداخته م یجنبه ها یاست که بر رو 
 کند.  یمخاطبان روشن م یرا که برش تالش کرده است پنهان مباند برا یکار 

 یرشفتیدارد و در جهان امروز پ یکاربرد گسرتده ا یجدا از کار خربنگار  قیتحق
و در  ردیپذ یکه اثبات و ابطال را  م یعلم قیمگر به کمک تحق ستیممکن ن

ر آمد است. دانش و معرفت برش حاصل تالش ناکا دیکهنه تقل یآن روش ها
انتقال  قیصورت گرفته است و از طر یمتامد یقرنها یکاوشگرانه است که ط

را به خود گرفته است. منشا  یبعد و افزوده شدن بر آن صورت کنون یبه نسلها
 ازین رینظ یرا عوامل شرتیبه معلومات ب یابیدست یتالش کاوشگرانه برش برا

 شهیدهد. هم یم لیاو تشک یزندگ یاهاین نیتام زیدانسنت و ن انسان به یفطر 
 انهیاست و بدون ابزار کار کاوشگرا ودهب ختهیو جستجو با ابزار آم قیتحق نیا
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 قیخود به عنوان ابزار تحق زین قیتحق یروش ها ست،یممکن ن یچندان
 یآگاه با استفاده و یخیتوان که برش در هر دوره تار یاستفاده شده اند. گفته م

خواهد بداند و  یدست به پژوهش زده است. هرکس که م قیتحق یاز روش ها
از روش  یرا گسرتش دهد با آگاه شیدامنه علم خو ایرا معلوم کند  یمجهول

 کار را ساده و با دردرس کمرت انجام دهد.  نیتواند ا یم قیتحق یها
م، فلسفه و قواعد مانند مفهو  یکل میمفاه انیبه ب هیدر مراحل اول یکنون کورس

قانون و  ق،یتحق یها هیبا آمار و ارقام، نظر یعلم قی، رابطه تحق یعلم قیتحق
مختلف از  یها فیها، تعر رییاستدالل، متغ یاثرات آن بر پژوهش، روش ها

 قیمسئله تحق ت،یاز  منظر هدف و ماه یعلم قیانواع تحق ق،یتحق یندهایفرا
ابزار  ،یر یمنونه گ ق،یتحق نیتدو یها وهیش ق؛یتحق هیفرض/هیپرسش اول ایو 

و  یکدگذار  ،یدانیو م یاطالعات کتابخانه ا یسنجش، روشها و ابزار گرد آور 
نگارش  ن،یتدو وهیداده ها و رس انجام ش لیو تحل هیداده ها، تجز یطبقه بند

 شامل اند.  یدوره درس نیدر ا همههمه و  قیو در کل گزارش تحق
 هیروش ها، نظر ق،یبا فلسفه تحق ییمضمون از آشنا نیبا فراگرفنت ا انیدانشجو

 شوند. یآشنا م قیگزارش تحق بیو ترت هیها و ابزار آن گرفته تا ته
 

 خربنگاری جهانی  
 

 Jour - 401 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

ارد. خربنگاری جهانی سازی خرب تاثیر فراگیری بر گرد آورندگان و منترشکنندگان خرب می گذ

جهانی در واقع دانسنت این نکته است که چه مطلبی و در ک جا می توان گزارش داد و یا 

اینکه چه مطلبی را منی توان گزارش داد. جهان کنونی شتابان به سوی آینده ای که از نظر 

فنا وری نا مشخص است و با تغییراتی که روزمره اتفاق می افتد در حرکت است. متام این 

غییرات بر جریان جهانی خرب و شیوه کار روزنامه نگاران و خربنگاران در هر گوشه جهان تاثیر ت

 می گذارد. 
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بنا بر این هدف این مضمون آشنایی دانشجویان خربنگاری به مسایل مهم خربنگاری جهانی، 

گارش پوشش خرب  بر بنیاد ابزار جهانی ویب و نیز نرش و پخش خرب به صورت آنالین، مدیریت ن

خرب در شبکه جهانی ویب، در نظر گرفنت حساسیت های جهانی، ارزش های جهانی و جهانی 

 شدن در نگارش خربها و گزارش ها و مدیریت شبکه های خربی می باشد. 

دانشجویان با فراگرفنت مضمون خربنگاری جهانی  خود را با تغییرات رسیع خربنگاری وابسته 

راه های تازه جمع آوری اطالعات، مدیریت اطالعات و کسب  به اینرتنیت آماده می سازند و

 اطالع فوری از طریق خربنگاری جهانی را فرا می گیرند. 

دانشجویان می آموزند که انرتنیت مقدار قابل توجهی اطالعات خام، کافی و دست اول را در 

آماده در نت  مورد هر موضوعی دارد و آنها می توانند به کمک اطالعات و داده های از قبل

 جهت تقویت خربها و گزارش های خود کار گیرند. 

دانشجویان با حساسیت ها، مخاطره ها و موضوعات مهم روابط میان دولت ها و رسانه ها آگاه 

می شوند. آنها درک می کنند که چگونه با مسایل مهم جهانی برخورد کنند. اگرچه آزادی 

های جهان پذیرفته شده است اما اصول بنیادی رسانه ها و مطبوعات در بسیاری از کشور 

 خربنگاری که مورد نظر  همه کشورهاست باید رسلوحه کاری خربنگاران جهانی نیز باشد. 

 
 

 جامعه اطالعاتی
 

 PR - 421 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

ای ناشی از کاربرد مضمون جامعه اطالعاتی که بیشرت روی نو آوری ها و تغییرات و چالش ه
فناوری جدید در کلیه امور زنده گی انسانی است در سمسرت هشتم رشته های ارتباطات و 
رسانه های جدید تدریس می گردد که این مضمون دارای چهار کریدت بوده و در متام دوره 

 بار تدریس می گردد.برای یک
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 ترشیح مضمون
 
 

باطات عامه)روابط عامه( و آشنائی با فن آوری های ویژه ذخیره و بازیابی اطالعات، ارت
استفاده از امکانات و ابزارهای تکنولوژیکی در وسایل ارتباطی و روابط عامه و محیط های 

 .دیجیتال و استانداردها شبکه سازی
شناخت جامعه اطالعاتی، مزایای جامعه اطالعاتی، بانک های اطالعاتی، تاثیرات جامعه 

ای جدید تاثیر گذار در باز کار . تفاوت های جامعه اطالعاتی در بازار کار، تجارت و ابزار ه
 اطالعاتی با جامعه سنتی از لحاظ ارتباطات و تشکالت اجتامعی.

 
 

 گزارشگری اختصاصی
 

  Jour - 402 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 سپچ،ید ،یانواع گزارش، گزارش خرب  ست؟یکورس مشمول گزراش چ نیا
در  یاز جنگ، گزارشگر  یگزراش ده ،یهرن  یگزارش ها ،یصنعت یگزارشگر 

از  یاز انتخابات، گزارش ده یصلح، گزارش ده یبرا یبحران، گزارش ده
شود که  ی... مستیز طیاز مح یاز ورزش، گزارش ده یتظاهرات، گزارش ده

 .رندیگیسمسرت آن را فرا م کی یرشته در ط نیا انیدانشجو

 

 تلویزیون-مدیریت رادیو
 

 Jour - 403 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 

 خچهیرسانه، تار تیریو مد تیریمد میو مفاه فیکورس مشمول تعار نیا
 میرسانه ها، تصم یبرا تیریو رضورت مد تیرسانه در جهان، اهم تیریمد

 میتصم ندیفرا ،یر یگ میانواع تصم ،یر یگ میتصم فیتعر ،یتیریمد یر یگ
انواع  ،یفرد یر یگ میتصم یسبکها ،یر یگ میتصم یها تیمحدود ،یر یگ

و  یفرد یر یگ میتصم بیو معا ایمزا ،یر یگ میزمان و تصم ،یگروه امتیتصم
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رسانه،  یرهرب  یچالشها ،یو رهرب  تیریکار، تفاوت مد یرو یو ن یرهرب  ،یگروه 
 راتیمعمول و تأث یازهایدر افراد، ن زهیانگ جادیا زش،یانگ ،یارتباطات و رهرب 

 دگاهیآن، د تیریمدو  تیرسانه در افغانستان؛ انواع رسانه، مالک تیریآنها، مد
 ،یو خصوص یمطبوعات دولت ،یسنت یرسانه، رسانه ها تیریمرتبط با مد یها
رسانه ها  ،یمنابع انسان تیریخرب، مد تیریمد ک،یالکرتون یرسانه ها تیریمد

 ی... میدرون سازمان یها دیتهد ،یبرون سازمان یدهایتازه: تهد یها یو نگران
 .رندیگ یسمسرت آن را فرا م کی یرشته در ط نیا انیشود که دانشجو

 

 و فن بیان گویندگی
 

 Jour - 404 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 یم زمیرشته ژورنال یالزام یاختصاص یاز مضمون ها یکی یگندهیمضمون هرنگو
فراگرفته و مشمول  یلیتحص یدوره یه، آن را در طرشت نیا انیباشد که دانشجو

 یندگیگو ونیزیو تلو ویتوان در راد یچه گونه م ست؟یچ یندگیکه هرنگو نیا
بهداشت صدا  ،یندگینقش صدا در گو ست؟یهرن چ نیا تیتقو یکرد؟ شگردها

 شود. یموفق بود...م ندهیگو کیتوان  یو رطوبط در حنجره چگونه م

 

 رادیویی تولید برنامه های
 

 Jour - 405 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون

 ،یهمه گان ریفراگ لهیشدن آن به وس لیوتبد ویکورس مشمول راد نیا
 ،یفرد کاتیرسعت... تحر ،یگو،سادهیراد یساز  ریتصو له،یمشخصات وس

برنامه  کی یهایژگیو ،ییویبرنامه راد کیمراحل ساخت  و،یراد انیب لیوسا
 ،ییوینقش قالب در برنامه راد ،ییویبرنامه راد کیصدا در  تیاهم ،ییویراد
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برودکاستنگ، مشخصات اخبار برودکاستنگ، ساختار اخبار  ینوشنت خرب ها
 یها سیرسو یشکل  بیترک و،یدر راد یخرب  یها سیانواع رسو ،ییویراد

 یاگزارش با صدا ه و،یراد یآرم، مشخصات آرم، نوشنت برا تیاهم ،یخرب 
 دور،م زیم و،یتبرصه در راد چر،یمردم، ف یصدا ایفوکس) واکس( پاپ  ،یاصل
شود  ی... مییویراد یقیتحق یگزارش ها هیمراحل  ته و،یراپورتر  راد فیوظا

 .رندیگ یسمسرت فرا م کی یرشته آن را در ط نیا انیکه دانشجو
 

 تولید برنامه های تلویزیونی
 

 Jour - 406 کود مضمون
 4 کریدت تعداد

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

امروز، محدوده  ونیزیکورس مشمول معريف برنامه،  آشنايي بادانشجويان. تلو نیا
ها.  تیفرصت ها و محدود -یونیزیتلو دیضبط شده، تول ایبرنامه زنده  د،یتول یا

کار کارگردان، وجوه  وهیو ش فینقش کارگردان، وظا د،یگروه تول د،یسبک تول
متداول،  یها یژگیشده، و بطض ای. برنامه زنده یکارگردان یمختلف حرفه ا

قالب  ینورپرداز  ،ییصحنه آرا ن،یبه حرکات دورب دنیانتخاب منا، مفهوم بخش
و  یقیموس ک،یگراف یتا پخش، کاربرد طرحها دیمراحل تول ،یبرنامه ساز  یها

 ی... مویدر خارج از استد یبردار  ریتصو  و،یحرکات موزون، متاشا گران در استد
 .رندیگ یسمسرت فرام کی یرشته، آ را در ط نیا انیشود که دانشجو

 

 ارتباطات سیاسی
 

 PR - 422 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

ارتباطات سيايس، فرايندي است كه براساس آن، در جوامع دموكراتيك، رهربان از جاییکه 

ن در رسانه های جمعی تحت كنرتل قرار سيايس توسط شهروندان، از طريق آزادي بيا
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 ترشیح مضمون
 
 

ميگريند و رهربان سيايس نيز از طريق مجاري ارتباطي، اطالعات شهروندان را نسبت به 

امور دولت تأمني ميكنند. بنا بر این این مضمون راه گشای خربنگاران و دانشجویان 

شش رسانه ای ژورنالیزم خواهد بود تا بر پایه آن با در نظرداشت موضوعات سیاسی به پو 

 رویداد ها بپردازند. 

 دانشجویان با روند مبادله پیام های سیاسی میان نخبگان و مردم آگاه می شوند

 روند های انتقال پیام میان تصمیم گیرندگان و عام جامعه از طریق رسانه ها را می آموزند. 

 آموزند.  اعرتاض های عمومی، پوشش آنها، قوانین مربوطه و پاسخ های حکومتی را می

ها و ارتباطات سیاسی انتقال اطالعات سیاسی از یک بخش نظام سیاسی به دیگر بخش

  .همچنین بین نظام سیاسی و نظام اجتامعی است

از جایی که مبنای بیشرتینه اموری را که مردم در کشور شان در هر سازمان و نهادی انجام 

، دانشجویان رشته ارتباطات و می دهند را سیاست و تصمیم های سیاسی تعیین می کند

 ژورنالیزم نیاز دارند تا مفاهیم و اساسات ارتباط سیاسی را درک کنند. 

ارتباطات سیاسی برای رفتار اجتامعی و سیاسی حیاتی محسوب می شود تا آنجا که بدون 

ارتباطات نه سیاست و نه جامعه منی تواند رشد یابد. پیام های سیاسی ویژه ای وجود 

ه به روشنی قابل تشخیص هستند. نظیر سخرنانیهای سیاسی، مواضع انتخابی، دارند ک

تصمیامت حکومتی و مذاکرات سیاسی، اما رفتار هایی هم هستند که باید آنها را فرا گرفت 

 تا در این روند حرفه ای رفتار شود. 

 
 

 ارتباطات بحران
 

 PR - 423 کود مضمون
 4 تعداد کریدت
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 ترشیح مضمون
 
 

اهميت و رضورت موضوع ارتباطات بحران در گسرتدگی انواع بحرانها " زلزله، سيل، شيوع 

بيامریهای واگريدار، آتش سوزی، توفان و سوانحی نظري تصادف ، برخورد قطار و سقوط 

هواپيام یا رویدادهای سازمانی مانند ورشکستگی، رضر و زیانهای مالی" در جوامع امروزی 

همرتین ابعاد رویارویی با این بحرانها نحوه اطالع رسانی و برقراری نهفته است. یکی از م

ارتباطات اثر بخش است؛ این مضمون میتواند ارتباطگران را در اتخاذ یک رویکرد ارتباطی اثر 

 بخش در چنني مواقعی یاری كند. 

 یکی از اهداف عمده این مضمون تبدیل کردن بحران ها به فرصت است. 

 

 ولتیروابط عمومی د
 

 PR - 424 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 آشنایی کامل با مفاهیم روابط عمومی به ویژه روابط عمومی دولتی

 درک بنیاد های تامین روابط عمومی دولتی، معیار ها، اصول و روش های پذیرفته شده 

 فراگرفنت روند های نوین تامین ارتباطات دولتی

 می های دولتی به روش های حرفه ای، امروزی و روشمندتقویت روابط عمو 

دانشجویان روابط عمومی دولتی را به صورت حرفه ای و اصولی با روش های پذیرفته شده  
 بین املللی آن می آموزند.  

دانشجویان به عنوان روابط عمومی های دولتی آینده افغانستان مطرح خواهند شد و تحول 
 ارت ها در این صنعت به وجود می آورند. شگرفی را با کسب این مه
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 کار آموزی سازمانی
 

 PR - 425 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

 کسب تجربه و اطالعات دست اول کاری

 ارتباطات کاری و حرفه ای تازهتجربه 

 تطبیق علوم آموخته شده در ساحه کاری حرفه ای و تقویت مهارت های کاری دانشجویان

 تجربه کردن چالش ها و مدیریت موثر و مثمر ارتباطات در سازمانهای پیچیده و بزرگ 

ابی می کارآموزی سازمانی موجب شناسایی محیط کار، اعتامد سازی و زمینه سازی برای کاری
 گردد.

کار آموزی سازمانی بخشی از تحصیل است و دروسی را که دانشجو در جریان سالهای 
 تحصیل آموخته است را در عمل به کار می گیرد و آن را در یک سازمان تطبیق می کند. 

سازد و آنها را با رسد  این زمینه رشد فکری و تقویت رحیه کاری برای دانشجویان را فراهم می
و گرم ساحه کار آشنا می کند چه بسا که مواردی در گذشته وجود داشته است که کار آموز 

جذب سازمان کاری شده است که در آن آغاز به کار آموزی کرده بود و بخشی از آینده کاری 
 اش از هامن سازمان رقم می خورد. 

به عنوان بخشی از دروس دوره تحصیل در نظر به این منظور دانشگاه کاردان این مسله را 
 گرفته و شامل کریکومل درسی دوره لیسانس منوده است. 

 
 

 Social Media Strategies 
 

 Jour - 441 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

A social media strategy defines how the organizations will use social media to 
achieve its communications goals and the supporting platform and tools it will 
use to achieve this. At a basic level it’s a simple statement of intent, outlining the 
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 ترشیح مضمون
 
 

goals and measurable objectives for using social media, and the target outcomes 
they want to achieve. It does this in the context of the overall business and comms 
plan so that social media isn’t in a silo but working in parallel with other channels. 
Even if someone is not actively involved in social media, other businesses are, 
including thier competitors and most likely a significant proportion of the 
customers. Failing to understand that this is where many people hold 
conversations means we are not part of the discussion, and we  can’t influence 
what happens. Without a strategy, we might be posting on social media platforms 
for the sake of posting. Without understanding what our goals are, who are our 
target audiences, and what they want, it’ll be hard to achieve results on social 
media. 

 

Social Media ROI 
 

 Jour - 442  کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

As in anything in business, the ability to tie activity to the business values is critical. If 
we are to commit time, resources, and budget to social networks, our investments must 
be justified. Indeed, social media strategies must prove long-term value and contribution 
to the bottom line in order to evolve into a pillar of business success. 
But how do you measure something when best practices, case studies, and answers in 
general are elusive? We are struggling to prove the merit of an important ingredient in 
the future success of business because precedents have yet to be written or tested. 
While many companies are already investing in social media, the reality is that most are 
done without the ability to demonstrate any return on investment. The truth is that you 
succeed in anything if success is never defined. The good news is that success is definable 
and attainable. a lot of work to tie intended outcomes to the “R” (return) in ROI. And, 
even though social media, as a platform and series of channels, is inexpensive or free to 
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host a  presence, time and resources still carry fixed costs. To that end, if we enhance our 
presences or apply greater resources, the investment goes up exponentially. It comes 
down to the old adage, “time is money.” 
This course will upgrade the knowledge of Students on How social media Return of 
Investment is applicable for any company or organization throughout the country.  

 
 

Basic Web Designing 
 

 Jour - 443 کود مضمون
 4 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

Since first impression is the last impression, website design needs to attract and 
lay a pleasant impression on companies and customers. In this course, students 
are familiarized with programming for producing and developing websites, it 
also covers basic graphics concepts, such as resolution and compression, website 
layout, color, and optimization. also teaches students how to produce web 
graphics with Photoshop software and use Dreamweaver to upload their work. 
Students learn how to create simple animations and web design elements like 
rollover buttons, as well as how to produce functional and aesthetically pleasing 
websites. 

 

Social Media Editing and Management 
 

 Jour - 444  مونکود مض
 4 تعداد کریدت

 
 

Digital media combine and converge skill sets, tools and technologies. They also blur  
the  traditional  roles  of  producer  and  consumer,  publisher  and  reader,  message  
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 ترشیح مضمون

 
 

sender  and  message  receiver. These  transformations and  the  new  demands  they  
place  on  writers  and  content  developers  are  the  focus  of  this  course.  Of  special  
concern  are  the  changes  these  media  force  in  terms  of  learning  how  to  effectively  
communicate  in  and  with them,  in  particular  in  journalistic  contexts. Beyond  
exploring  these  convergences,  this  course  also  asks students  to  put  that  learning  
into  practice  and  to  learn  by  doing. This Subject  is  about  writing — clearly,  
precisely,  accurately,  with  energy  and voice,  and  for  specific  audiences.  
Fortunately, good writing is still valued online.  The  course  is  about  writing  in  and  
for  digital  environments,  with  a  focus  on  journalistic  environments  and  contexts,  
and  about  communicating  effectively  in  those  online  environments.  Learning  
how  to  achieve  balance  and  a  careful,  deliberate  blend  of  these  elements  is  a  
primary  goal,  and  accomplishing  it  will  require  new  skills,  intuitions  and  
sensitivities.   
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 مضامین عمومی:

 دستور و آیین نگارش زبان دری
 

                        LG-004 کود مضمون
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

آشنایی محصالن با شیوه های درست بکارگیری اصوات زبان که درنویسنده 
شود که آن ها بتوانند نوشته های خود را با گی معیاری مطرح است، سبب می

کار ژورنالیستان  معیار های  دستوری منطبق کنند. زبان از ماده های اصلی
است ؛ پس رضور است که آن ها زبان را به دور از خطا های دستوری به کار 

 بربند .
نویسی که نویسنده گی گونه آشنایی محصالن با شیوه های درستبه همین

شود که آن ها بتوانند نوشته های خود را معیاری بخشی از آن است، سبب می
زبان از ماده های اصلی کار ژورنالیستان  با معیار های  دستوری منطبق کنند.

است ؛ پس رضور است که آن ها زبان را به دور از خطا های امالیی وانشایی 
 به کار بربند .

 

 پشتویین نگارش زبان آدستور و 
 

 LG-005 کود مضمون
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

تدریس او زده کړې اصلی اواساسی موخه: څرنگه چې پښتو ژبه د افغانستان یوه  د پښتو ژبې د
رسمی ژبه  ده ؛ نو  د دې بنسټ پر اساس او د لوړو زده کړو د الیحو مطابق پښتو ژبه  د یوشیر 
پوهنًحیو د رضورت په توگه د نوموړو پوهنًحیو په درسی کریکومل کې ًحای شوې ده ، تر څو 

.  د دې ژبې په زده کړې رسه تحقیق وکړی ، متنونه ولولی ، گزارش او  محصلین وکوالئ شی
 ی شی په ټولنه کې ښه وًحلیږی .  خرب ولیکی ، ترجمه وکړی  او وکوال 
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 مطالعات محیط زیستی
 

 PUL-002 کود مضمون
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

محیط زیست مانند سایر رشته های علوم اجتامعی و برشی دارای مفاهیم و اداراکات 
ان کنون به یکی از خاصی بود که به در درازنای تاریخ رشد کرده است و اکنون در جه

 مهمرتین عرصه های توجه بین املللی تبدیل شده است. 
از گذشته تا اکنون پیوند ناگسستنی داشته است و همواره وامدار طبیعت  انسان با طبیعت

بوده است، از خاک، آب، هوا، زیبایی و محصوالت زمینی و آسامنی آن بهره برده است و 
 زندگی خویش را در پرتو مهر طبیعت ساخته است. 

میت به دانشجویان در این دوره درسی خواهند آموخت که محیط زیست چیست؟ از کجا اه
سزایی برای محیط زیست قایل شده اند؟ سیر تاریخی گفتامن های محیط زیستی از کجا 

آغاز می گردد. دارای چه اصول می باشد؟ چه جایگاهی در مباحث بین املللی دارد؟ و 
 چرا قواعد حقوقی برای حفظ محیط زیست در نظر گرفته شده است؟

تان، اهمیت رودخانه ها در زندگی روزمره، از سویی دیگر دانشجویان رودخانه های افغانس
دانش مدیریت منابع آب، گزارشگری و خربنگاری محیط زیستی، آبهای فرامرزی افغانستان 

و گزارش گری از آن، توجه حکومت به آب و منابع آن، نقش  حکومت در حفاظت از محیط 
 –خاک  –آب  –زیست، آبهای سطحی و زیرزمینی افغانستان، آلودگی محیط زیست ) هوا 

 صوت ( و نیز مبانی علمی محیط زیست و پوشش رسانه ای آن آشنا می شوند. 
مباحث محیط زیست بسیار گسرتده است  تاجایی که "آموزش محیط زیست" یا 

Century stEnvironmental Education in the 21   در نظام بین املللی به رسمیت
 شناخته شده است. 

چقدر اهمیت دارد و در جهان در این باره چه می گذرد  و نیز اینکه آموزش محیط زیست 
عرصه جهانی چه توجه هایی برای محیط زیست  منوده اند مباحث جدی دیگری خواهد 

بود که دانشجویان با آن آشنا می شوند و نیز در می یابند که رسانه های جهانی، خربنگاران 
کدام گفتامنهای محیط زیستی را با جهانی و نیز پژوهشگرانی مطرح کدام عرصه های و 

جدیت پیگیری می کنند و چه مواردی باید بصورت جدی پیگیری شود تا در مدیریت 
محیط زیست سهم فعال داشته باشیم از جمله بحث ها و عنوانهای مطرح در این مضمون 

 خواهد بود. 
ه رویدادهای اساسی محیط زیستی، گرایش های معارص در عرصه محیط زیست، طبق

بندی سه الیه محیط گرایی بر مبنای اخالقیات زیست محیطی و معرفی سوابق آن در 
تفکرات جهانی، تجربه های مهم زندگی در عرصه محیط زیست، تصاویر مختلف از آموزش 
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محیط زیست، تاثیر رسانه های بر مسوولیت پذیری در برابر محیط زیست و نیز توسعه 
 ضمون می شود. محیط زیست شامل گفتامن های این م

محیط زیست مضمونی دلچسپ است و دانشجویان با این مضمون توجه جدی به مسایل 
را در جامعه افزایش محیط زیست خواهند داشت و مسوولیت پذیری  محیط زیستی 

 خواهند داد. 
 

English 
 

 LG-003 کود مضمون
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

This course is designed for Journalism students considering their level of 
knowledge and understanding of English language. The program is designed for 
the bachelor freshmen in Journalism department, who should already know 
English language in elementary or upper levels. The program is intended to 
enhance the students’ fundamentals of grammar, speaking, reading and to some 
extent writing skills. On other hand, the program focuses on improvement of 
student’s main proficiencies on its appropriate manner as required.  

 

 ثقافت اسالمی
 

                       ISS-001 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

از جمله اهداف این مضمون در زمینه علم و دانش عبارت از فهم و استحكام عقيدهء اسالمى 
ز امور دروغین، اوهام، خرافات، افسانه پردازی ها، جمود فکری و غیره امور منافی و اجتناب ا

تربيهء شخصيت اسالمى؛ می رشیعت اسالمی و عقل انسانی؛ فهم درست عبادات اسالمی؛ 
باشد. و آگاهی از جامعیت، شاملیت و کاملیت این دین و اینکه این دین یگانه راه سعادت 

ه و جوابگوی همه نیازمندی های برش تا به روز قیامت در هر عرص برشیت در دنیا و آخرت بود
 : و زمان است؛ نیز از جمله اهداف این مضمون است.

چون پوهنتون يك ثقافت اسالمى در حقیقت یک برنامه و راهكارى براى انسان سازى است، 
ناء قلب آنرا ثقافت اسالمی تشکیل نهاد عاىل آموزىش، تربيتى و انسان سازی میباشد، ب
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میدهد، ثقافت اسالمی است که نخست روحيه اى تشخيص وآگاهى، را در جوانان محصل 
زنده منوده،آنانرا به حقایق اسالم بگونهء اکادیمیک آن آشنا میسازد، تا حق را از باطل 

چگاهی تشخيص داده، به راهی روند که شایستهء یک انسان عاقل و دانشمند است، و هی
شخصیت شان به اساس دسایس پيدا و پنهان دشمنان اسالم متزلزل نشده و به بیراهه و 

 گمراهی کشانده نشوند.
این مضمون به جوانان تحصیل کرده زمینه این را فراهم می سازد تا بتواننداز معتقدات و 

ن قبل ازینکه آناارزشهای اسالمی دفاع مناینند. و آنان را به این موضوع متوجه می سازد که 
انجنیر، داکرت، ژورنالیست، فارمسست، وترنر، جامعه شناس، حقوق دان و ... باشند، مسلامن 
اند، كه باید متامى زندگی خویش را در سایۀ هدایات الهى وتعاليم سعادت بخش قرآنی 
سپری منایند، و از سوى ديگر در مقابل خرافات و لکه هایی که به اسالم، خواه از سوى 

 ان مغرض و یا هم دوستان جاهل چسپانده مى شود، مبارزه و پيكار كنند.دشمن
 

 مبادی اقتصاد
 

 Eco-011 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

طراحی شده است تا  دروه لسانس این مضمون )مبادی اقتصاد( مخصوصا برای دانشجویان
فهرست این مضمون آنها را قادر به ارتقاء ظرفیت حرفه ای شان در زمینه تیوری و عمل مناید. 

ست می شود مورد بحث به نحوی آماده شده است تا بیشرت آنچه را که برای دانشجویان الزم ا
قرار گیرد. محتویات به طور عمومی و تیوریک ارجاع شده است و غرض تهیه یک مبنای نظری 
برای سطح باالتری از آ موزش ابتدایی در مطالعات اقتصادی قابل قبول است. این مضمون 
به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهرت برای تصمیم گیری در سطح ملی و بین املللی 
داشته باشند. عالوتآ، مطالب درج شده در فهرست این مضمون نه تنها دانش آموزان امور 
اقتصاد را بینش تیوریک می بخشد بلکه دانش آموزان سایر دسپلین های اکادمیک چون 
رشته ژورنالیزم را نیز از داشنت یک درک تیوریک پیرامون علم اقتصاد مستفید  ساخته 

ن ژورنالیزم  فرا خواهند گرفت که در تهیه راپورهای اقتصادی، دانشجویامیتواند.  درضمن 
چطور واژه های اقتصادی رابخصوص در مصاحبه ها، تهیه راپور ها و اخبار اقتصادی با 
اطمینان کامل مورد استفاده قراردهند ودر  تهیه اطالعات تجاری و اقتصادی در سطح ملی 

و فرضیه های اقتصادی را رعایت منایند و بصورت  و بین املللی بتوانند استفاده درست واژه ها
های شانرا با فردی یا گروهی با انتخاب یک مطلب جهت تهیه گزارش اقتصادی مهارت

 مفردات این مضمون تقویت منایند. استفاده از 
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 مبادی حقوق
 

                       PRL-012 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

این مضمون یک سمسرت را در بر خواهد گرفت . روش تدریس به شکل لکچر 
  با روش های محصل محوری بحث و مناقشه آزاد خواهد بود. در این مضمون

تیوری های مطرح علم، نظریه های مطرح در باره قواعد حقوقی از نگاه شکلی 
ث، مناقشه و تحلیل قرار می گیرد و با ارايه مثال های و ماهوی مورد بح

فلسفی و عملی زمینه اشرتاک و سهم گیری محصلین در موضوعات درسی 
 فراهم می گردد.

 

 تاریخ معارص افغانستان
 

                   HIS-007 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

دراین کورس در سمسرت پنجم سال سوم مضمون تاریخ معارص افغانستان تدریس می گردد 
در این و لکچر خواهد بود. که برای یک سمسرت می باشد و تدریس آن به گونه ترشیحی 

کورس از روش لکچر بیشرت استفاده می گردد و همچنان بحث ها به شکل گفتگو نیز مطرح 
می گردد. قبل از این که مباحث اغاز گردد برای محصلین منابع محوری معرفی می گردد و 

می محصل با استفاده از منابع معترب به صنف می آیند و در بحث های صنف فعاالنه سهم 
 گیرند.

 

 مبانی علم سیاست
 

 PS-010 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت
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 ترشیح مضمون
 
 

هدف از ارائه اين درس كسب دانش نظري الزم براي شناخت حوزه علم سیاست و قواعد 
قيقات تئوريک حاکم بر آن و در نتيجه امكان استفاده بهينه از آنها در تحليلها، پژوهشها و تح

مرتبط به سياست  است. در اين درس محصلني با استفاده از تفکیک موضوعات علم سیاست 
شوند، با استفاده از متون و در قالب موضوعات خاص و مشخص با معانی ترشیحی آشنا مي

امللل به شناختي نقادانه و ها و اصول روابط بنيمقاالت معترب علمي در حوزه نظريه
 يابند.کنند دست ميآن زندگي مي که در دانشگاهي از جهاين

 

 مستند سازی رسانه ای
 

                     Jour-045 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

یکبار در سمسرت ششم صنف سوم تدریس می گردد و حوزه مباحث آنرا  این کورس برای
 شگرد های فلمسازی، فلمنامه نویسی و ترشیح مخترص از هرن سینام می باشد.

بیشرت مباحث این کورس روی ساز و ساز فلمهای مستند و  تا حدودی فلمهای کوتاه است 
از کار کند به خربنگار مستند ستا محصل بتواند در ختم این کورس اگر بخواهد منحیث یک 

 مشکل مواجه نگردد.

 

 هاجامعه شناسی رسانه
 

                        Jour-046 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 

سیرتاریخی وسایل ارتباط همگانی، چهار اصطالح جامعه شناسی کورس مشمول؛ این
ویژگی های عمومی وسایل ارتباط همگانی، ویژگی های جوامع ، وسایل ارتباط همگانی

ساخت سازمان و مدیریت وسایل ارتباط ،اطالعاتی، انواع تجمعات انسانی در ارتباط جمعی
نظریه جامعه توده وار، نظریات مارکسیسم، ، هنگاه جامعه شناسان نسبت به رسان، جمعی

تاثیر رسانه و بخصوص تلویزیون بر رفتار انسانی از نگاه ، نظریه اقتصاد سیاسی رسانه
کارکرد های مثبت و منفی ، تاثیرات وسیله ی ارتباطی، تاثیرات محتوایی، آنتونی گدنز
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نقش ، ون و اثر رسانه هاوسایل ارتباط جمعی از دیدگاه الزارسفلد و مرتون، محیط پیرام 
وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعهنقش رسانه های جمعی در تحوالت 

اثر آگاهی و ،اجتامعی، کارکردهای اجتامعی رسانه ها، وسایل ارتباط جمعی و خشونت
حوزه ای عمومی و ، تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر افکار عمومی، هشیاری اجتامعی

دنیای کودکان، زندگی خانوادگی و تلویزیون، افق ، ارتباط همگانیتاثیرات وسایل 
فرهنگی، فرهنگ و تکوین ذهن... می شود که دانشجویان در طی یک سمسرت فرامی 

 گیرند.
 

 جغرافیای سیاسی
 

               PS-044 ونکود مضم
 3 تعداد کریدت

 
 
 

 ترشیح مضمون
 
 

بنیاد این کورس بگروند جغرافیایی و تاریخی دولت ها به عنوان سازمان ها و روابط بین آن 

انی دولت ها است. ما با تاریخ کشور ها رشوع می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه و چه زم

هایی که امروزه شاهد آن هستیم ظهور کرده اند. ما مسائل مربوط به رسزمین و قدرت را در 

جغرافیای سیاسی معارص، قلمرو، دولت و ژئوپلیتیک بررسی خواهیم کرد. البته این کورس 

درک روشن از تنوع منطقه ای جهان ارایه خواهد کرد. این می تواند به دانش آموزان کمک 

تخصص خاص خود را روی یکی از موضوعات روابط بین املللی کسب کنند و روی  کند تا

 موضوعی که عالقه دارند مترکز کنند. 

 


