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لیسانس خالصه نصاب درسی برای 

 ژورنالیزم

 

 مضامین اصلی

 کریدت پیش  نیاز نام مضمون کود مضمون شماره

1 SS-2405 4 ندارد ژورنالیزم اساسات 

2 SS-2441 4 ندارد ژورنالیزم در حقوق و اخالق 

3 SS-2405 میدیا مولتی اساسات SS-1146 4 

4 SS-2403 4 ندارد اساسات فوتو ژورنالیزم 

5 SS-2435 4 ندارد خبرنگاری 

6 SS-2430 4 ندارد همگانی ارتباط وسایل 

7 SS-2431 مصاحبه SS-2435 4 

8 SS-2404 گزارشگری SS-2431 4 

9 SS-2402 آنالین ژورنالیزم 
SS-2404 

SS-2441 
4 

10 SS-2420 نظریه های ژورنالیزم SS-2405 4 

11 SS-2433 ویراستاری SS-1123 4 

12 SS-2422 انتقادی و تحلیلی های مقاله نوشتن فن 
SS-2404 

SS-1123 
4 

13 SS-2440 تحلیل و نظارت از رسانه ها SS-2441 4 

14 SS-2423 فیچر نگاری SS-2404 4 

15 EC-2404 روش تحقیق SS-1123 4 

16 SS-2421 ژورنالیزم تحقیقی 
EC-2404 

SS-2404 
4 

17 SS-2432 ستراتیژیک نگارش/ محتوا مدیریت 
EC-2404 

SS-2441 
4 

18 SS-2424 مستند سازی رسانه ای 
SS-2441 

SS-2423 
4 

19 SS-2425 ژورنالیزم بین الملل SS-1314 4 

20 SS-2434 مطالعه تطبیقی رسانه ها SS-1314 4 

 
 کریدت 80  مضمون 20 
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 اختصاصی مضامین

 کریدت پیش  نیاز نام مضمون کود مضمون شماره

1 SS-3401 مدیریت رادیو و تلویزیون 
SS-2404 

SS-2440 
4 

2 SS-3402 در رادیو و تلویزیون اتاعالن SS-2441 4 

3 SS-3403 تولید رادیویی 
SS-2431 
SS-2404 

4 

4 SS-3404 تولید تلویزیونی 
SS-2431 
SS-2404 

4 

5 SS-3405 نظریه های ارتباطات SS-1236 4 

6 SS-3406 ارتباطات انسانی SS-1236 4 
7 SS-3407 اطالعاتی جامعه SS-2425 4 

8 SS-3408 سازمانی ارتباطات SS-1122 4 
 کریدت 32  مضمون 8 

 

 مضامین عمومی

 کریدت پیش  نیاز نام مضمون کود مضمون شماره

1 SS-1316 3 ندارد ارتباطات مبانی 
2 SS-1146 3 ندارد کمپیوتر 

3 SS-1132 3 ندارد انگلیسی زبان 
4 SS-1125 3 ندارد مبادی اقتصاد 

5 SS-1122 روابط عامه SS-1316 3 

6 SS-1123 3 ندارد پشتو/  دری  نگارش روش 
7 SS-1248 3 ندارد حفاظت محیط زیست 

8 SS-1313 3 ندارد مبادی حقوق 
9 SS-1134 3 ندارد ثقافت اسالمی 

10 SS-1314 3 ندارد مبادی علم سیاست 
11 SS-1236  نقش رسانه ها و جامعه SS-1314 3 

12 SS-1131  3 ندارد تاریخ معاصر افغانستان 

  کریدت 36  مضمون 12 
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 مونوگراف/ پروژه / دوره کار آموزی ) انترنشپ(

 کریدت پیش نیاز نونام مضم نوکود مضم شماره

۱ SS-4401 مونوگراف EC-2404 6 

 1مجموع مضامین                                                                                                        

 6     مجموع کریدت                                                                                                      
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 معرفی مضامین و مفردات 

 دیپارتمنت ژورنالیزم
 

 معرفی مضمون و مفردات درسی

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون خبرنگاری

SS-2435 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 علمیاسم استاد با ذکر رتبه  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش ندارد
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مضمون خبر نویسی از مضامین مهم وبا ارزش در روزنامه نگاری 

اصول وقواعد  ،ارش خبرگمحسوب گردیده تا محصالن بتوانند در زمینه ن

خبر نگاری را مراعات نموده تا نیاز های افراد ای روز شده  پیشرفته وبه

 محصالنروی همین ملحوظ  .شایسته وبایسته ان مرفوع شودجامعه به شکل 

 رادیومطبوعات و در ختم سمستر باید شیوه های مدرن خبر نویسی در 

 .تلویزیون را فرا بگیرند وعمال خبر بنویسند

 مضمون معرفی
 

صنفی و  هایهای درسی، سیمینارها و بحثاز طریق سخنرانی محصالن

بررسی خواهند کرد که چگونه میتوانند یک رویداد را از خبر  ،مطالعه منابع

تفکیک نمایند و همچنان به مراحل سه گانه تهیه و انتشار خبر) شناخت خبر، 

جمع آوری اطالعات و نگارش و تنظیم اطالعات( آشنا خواهند شد. 

ژورنالیزم درین دوره به مصاحبه که یکی دیگر از ژانرهای خبر  محصالن

های عملی مهارت ،وه موضوعات تئوری پیرامون موضوعاست، برعال

 شوند. دگی تا جریان مصاحبه آشنا میامصاحبه را از مرحله آم

فرا خواهند گرفت که چه اصولی باید در نویسندگی، روایت و تهیه  محصالن

صورت گروهی با انتخاب یک سوژه به ه گزارش ها رعایت شود و ب

های شان را تقویت ش خبری مهارتتحقیق، و مصاحبه جهت تهیه گزار

آموزند که برای نوشتن یک خبر و گزارش از کجا باید خواهند کرد. آنها می

 شروع کرد.

ای و میان فردی های ارتباطی حرفههمچنان آنها خواهند آموخت که مهارت

 را برای شرکت در پروژه های گروهی چطور بکار ببرند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس و ساحوی  ، کار عملی صنفیلکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 
 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون اساسات ژورنالیزم

SS-2405 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی برای استخدامآماده گی 
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 مضمون نوعیت الزامی اساسی

 نیازها پیش ندارد

 

گزارش نویسی از جمله مهم ترین شیوه های نگارش در مطبوعات به حساب 

اهمیت .رفته که در تمام رسانه های چاپی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

گزارش نویسی در مطبوعات از جایی مشخص می گردد که مطبوعات بدون 

دانشمندان علوم ارتباطات  .همانند بدن بدون روح تعبیر کرده اندرا گزارش 

معتقد اند که هر شیوه خبرنگاری که بتواند مخاطبان بیشتری را مجذوب خود 

ی پاسخ سیاسی وفرهنگ ،ساخته و به چرائی وچگونگی قضایای اجتماعی

بدهد بهترین وشیرین ترین شیوه روزنامه نگاری در مطبوعات محسوب می 

حوادث ورویداد های روزانه فقط از طریق گزارش های مطبوعاتی  .شود

 تحلیل وتجزیه می شود وگیرایی وجذابیت ان از اینجا اغاز می گردد.

 مضمون معرفی

و اصولی هدف این دوره اینست که محصلین بتوانند به صورت درست 

مبانی ژورنالیزم را فرا گرفته و از آنها در کار ژورنالیستی استفاده کنند. 

شناخت دقیق و درست از کارکرد و ویژگیهای رسانه های جمعی که در این 

درس برایشان ارائه می شود آنها را کمک می کنند که بتوانند به نحو موثر 

 از این رسانه ها استفاده کنند.

های رسانه های جمعی به خصوص مطبوعات، تلویزیون،  آشنایی با ویژگی

 از مهم ترین اهداف این درس است. رادیو و اینترنت

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر  و سمینار

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات مراجعه شودبه بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار 

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 
 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن اجتماعیعلوم 

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون )وسایل ارتباط همگانی(  رسانه های جمعی

SS-2430 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴
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 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش ندارد

طی این مضمون محصالن از اساس ژورنالیزم را ارتباط تشکیل می دهد 
سیر تاریخی تأمین ارتباط بین انسانها تا ارتباطات امروزی آگاهی حاصل 

در جهان امروزی با چینل های ارتباطی   می نمایند. و انواع ارتباط را
 میدانند.

آشنایی با ویژگی های رسانه های جمعی به خصوص مطبوعات، تلویزیون، 

 است. دورهاف این رادیو و اینترنت از مهم ترین اهد

 مضمون معرفی

 با مفاهیم ذیل آشنا می شوند : محصالن
ویژه گی هی رسانه  ،وظایف وسایل ارتباط حمعی ،مفهوم ارتبا ط جمعی

انواع رسانه های ،روند تکوین  وسایل ارتباط همگانی ،های همگانی
 ،وبالک ،انترنت مانند : رسانه همگانی نوینصوتی و تصویری و ،چاپی

 وبالک در افغانستان و برنده های  بازنده های رسانه های جدید.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار  

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مبانی ارتباطات

SS-1316 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش ندارد
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زنده گی معاصر به سرعت در حال پیشرفت که همگام با آن ضرورت تامین 

 ارتباطات موثروبه موقع افزایش یافته است. 

مضمون مبانی ارتباطات زمینه آنرا مساعد می سازد محصالن بتوانند با 

مسایل و موضوعات مربوط به ارتباطات آشنا شده در پیشبرد امور کاری و 

 ن کار گیرند.زنده گی روزمره خود از آ

 

 مضمون معرفی
 

 

ن با شیوه های نوین ارتباط آشنا شوند هدف این دوره این است که محصال

و از تاریخچه و سیر تحول ارتباط از گذشته های دور تا به امروز آگاهی 

یابند که این می تواند توانایی و قابلیت آنها را در تامین ارتباط بهتر با 

 جامعه ارتقا بخشد.

های ارتباط و انواع ارتباط به صورت علمی می تواند  با مدلآشنایی 

ن را در راستای تحصیل در رشته ژورنالیزم کمک شایانی نماید. محصال

همچنین محصل می تواند در ختم سمستر به صورت علمی با مسئله ارتباط 

آشنا شده و از آن به صورت علمی در ارتباطات روزانه خود استفاده نماید 

صورت سطح ارتباط محصلین این دوره ارتقا یافته و آنها در  که در این

زمینه ارتباطات با اقشار جامعه موفق ظاهر شوند که این می تواند بر نحوه 

 کارکرد آنها به عنوان ژورنالیست تاثیر مثبت بگذارد.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار

 نصاب جدید است
با تفاوت میان مفردات پیشنهادی 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون اساسات کمپیوتر

SS-1146 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳
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 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی (پوهنتون شمول )

 نیازها پیش ندارد

ژورنالیزم مهارت های نظری و عملی را مساعد  محصالناین دوره برای 

عمال خود شان تمام امور محوله را بشکل احسن  محصالنساخته تا بتوانند 

در واقع کامپیوتر واساسات ان یکی از ضروریات اولیه هر  ،ان انجام دهند

فرد در اجتماع محسوب گردیده بدون دسترسی به ان دریافت وتهیه 

 .معلومات ممکن نیست

 

 مضمون معرفی
 

از طریق برنامه های کامپیوتر می توانند مشکالت موجوده  محصالن

ارائه سیمینار هاوذخیره وحفظ اطالعات  ،خویش را از ناحیه حروفچینی

  .مرفوع نمایند وپروژه های صنفی خود را را با کیفیت عالی ارائه  نمایند

بدون برنامه های کامپیوتر دسترسی به تمام موارد بهروز شده وذخیره 

 .اطالعات از جمله محاالت است

ن طریق هدف کلی از این برنامه فراگیری فنون عملی ونظری است، تا از ای

ه  روش موثر ان بتوانیم کیفیت الزمه را در برنامه های روزانه  خود ب

 استفاده نماییم. 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و کار عملی 

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات مراجعه شودبه بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار 

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن اجتماعیعلوم 

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مصاحبه

SS-2431 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴
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 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش خبرنگاری

 
تربیه بنیاد ژانر های ژورنالیستی را ژانر های اطالعی تشکیل میدهد برای 

ژورنالیستان مسلکی مضمون مهم است دراین مضمون محصالن از نگاه 
 و چگونه اجرا می شود. تیوری و عملی میاموزند که مصاحبه چیست

 

 مضمون معرفی
 

 

با موارد ذیل آشنا می و عملی  نظری در این مضمون محصالن از نگاه 

 شوند:

اماده گی های  الزم  برای   ،تاریخچه مصاحبه ،شناخت و چیستی مصاحبه

انواع  ،انواع مصاحبه از نظر ارتباط ،، قواعد عمومی مصاحبهمصاحبه

 و کنفرانس مطبوعاتی ،انواع مصاحبه ،مصاحبه از لحاظ ساختار نوشتاری

 .میزگرد

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
با  تفاوت میان مفردات پیشنهادی

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 
 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون اساسات فوتوژورنالیزم

SS-2403 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اساسی الزامی
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 نیازها پیش ندارد

 

مسایل تخنیکی و استفاده  محصالن را با توژورنالیزم وف فراگیری مضمون 

آشنا می سازد و آنهارا توانمندی می بخشد که عکس  از كامره هاي حرفوي

 .های ها را به صورت فنی تهیه و استفاده نمایند
 

 مضمون معرفی
 

 

 از اهداف آموزشی این مضمون است :
 

توژورنالیزم و وباال رفتن سطح دانش مسلکی محصالن در عرصه ی ف* 

 فراگیری مسایل تخنیکی و شیوۀ استفاده از كامره هاي حرفوي.

شناخت محصالن از عناصر مهم در تهیه ی یک عكس که در انتقال  پیام * 

 به مخاطب نقش برازنده را دارند.

  اسی خبریآشنایی محصالن با مسایل قانونی و اخالقی در عک *

 یی.بدست آوردن سوژه در عکس های رسانه  توانایی*  

ایجاد توانایی برای محصالن در اجرای پروژه ها ی عملی و استفادۀ  *

 عکس در مطبوعات

ایجاد کاربردی ساختن عکس در مطبوعات و وب از طریق برنامه های  *

 ویرایشی عکس که برای مطبوعات مهم به شمار میرود.

 

 آموزشیاهداف 

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون اساسات مولتی میدیا

SS-2405 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام
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 مضمون نوعیت اساسی الزامی

 نیازها پیش کمپیوتراساسات 

 

 وری های رسانه هااژورنالیزم را در زمینه جدیدترین فن محصالن ،این دوره

 ماهواره و اینترنت آشنا می سازد.  ،چاپ، رادیو، تلویزیون مانند

وری های جدید رسانه ها با اوری و عملی فنتیبا مهارت های   محصالن

وری اکاربرد فن همطالعه موردی اینترنت و رسانه های آنالین نیز آشنا شد

 جدید و تاثیر آن را بر جوامع فرا می گیرند.
 

 مضمون معرفی
 

 

از طریق برنامه کول ادیت می توانند مشکالت موجوده صدا را  محصالن* 

 مرفوع نمایند وصدای ضبط شده را با کیفیت عالی ادیت نمایند 

میكس و  ،یكي از نرم افزارهاي مطرح در ویرایش ،پریمیر پرو* 

 با كمك این برنامه میتوان فلم ت که ویي اسیمونتاژ تصاویر وید

 ویرایش و تدوین كرده عملیات صداهاي دیجیتالي پركیفیت را 

 و Blue Screen گذاري، جلوه سازي و تكنیكهاي حرفه اي

Transition  کرد.را به راحتي پیاده سازي 
باال رفتن سطح دانش مسلکی محصالن در عرصه ی تدوین تصویر و  *

فراگیری مسایل تخنیکی و شیوۀ استفاده از برنامه نرم افزاری ادوب پریمیر 

6. 
 ،و صفحه بستی جرایدمحصالن دیزاین دیزاین  -ان  برنامه استفاده از  با *

 روزنامه ها و مجالت را فرا می گیرند.
 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی  ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات سمستروار مراجعه شودبه بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب 

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل، سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر، امتحانات صنفی، انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون زبان انگلیسی

ss-1132 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی (پوهنتون شمول )

 نیازها پیش ندارد

English composition course is designed to give students a 

firm foundation in basic writing skills. As a college student 

and in professional career, one will likely need to be able to 

write succinctly, persuasively, and grammatically correct. 

An English composition course will introduce you to these 

skills through a variety of reading, journaling, and essay 

writing activities. 

 مضمون معرفی
 

 Apply writing process and principles to a variety of 

assignments. 

 Differentiate among inadequate, adequate, and 

superior presentation of ideas. 

 Produce essays indicative of careful consideration of 

the topic. 

 Incorporate stylistic elements to aid and enhance 

communication. 

 Research a topic using valid resources, research 

methods, and principles. 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و کار عملی 

 نصاب جدید است
مفردات پیشنهادی با تفاوت میان 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل
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 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون دری / دستور زبان پشتو  دستور زبان

 SS-1125  /SS-1124 

 
 کود مضمون

 تعداد کریدت ۳

 با ذکر رتبه علمیاسم استاد  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش ندارد
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کارگیری اصوات زبان که ه آشنایی محصالن با شیوه های درست ب

درنویسنده گی معیاری مطرح است، سبب میشود که آن ها بتوانند نوشته 

اصلی  های خود را با معیار های  دستوری منطبق کنند. زبان از ماده های

کار ژورنالیستان است ؛ پس ضرور است که آن ها زبان را به دور از خطا 

 .های دستوری به کار ببرند

 

 مضمون معرفی
 

 

درطول تاریخ خود مراحل تحول زبانشناختی خودرا  و پشتو زبان دری

 ها هایی نیز وارد این زبان . درین فرآیند تحولی دگرگونیندسپری نموده ا

 گردیده است که نیاز است تا این دگرگونیها مطالعه ومشخص گردند.

به این مباحث پرداخته میشود ( نحوعلم )  دردستورزبان ازجمله درمطالعۀ

 گردند. رنالیزم با آن آشنا میوکه محصالن رشتۀ ژ

های نحوی زبان را آموخته تا درگزارش  چگونگی ساختمانمحصالن 

 معیارهای علمی زبان را رعایت نمایند.د ننویسی وخبرنویسی بتوان

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس تمرین و سمینار ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،های صنفیسهمگیری در فعالیت 

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم



16 
 

 مضموناسم  گزارشگری

SS-2404 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت )الزامی( اختصاصی

 نیازها پیش مصاحبه
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گزارش نویسی از جمله مهم ترین شیوه های نگارش در مطبوعات به حساب 

 .برخوردار استی از اهمیت ویژه ای رفته که در تمام رسانه های چاپ

اهمیت گزارش نویسی در مطبوعات از جایی مشخص می گردد که 

. دانشمندان بدن بدون روح تعبیر کرده اند همانندرا مطبوعات بدون گزارش 

علوم ارتباطات معتقد اند که هر شیوه خبرنگاری که بتواند مخاطبان بیشتری 

سیاسی  ،را مجذوب خود ساخته و به چرائی وچگونگی قضایای اجتماعی

وفرهنگی پاسخ بدهد بهترین وشیرین ترین شیوه روزنامه نگاری در 

حوادث ورویداد های روزانه فقط از طریق  .مطبوعات محسوب می شود

گزارش های مطبوعاتی تحلیل وتجزیه می شود وگیرایی وجذابیت ان از 

 اینجا اغاز می گردد.
 

 مضمون معرفی
 

شنایی به انواع گزارش های آ ،تحقیق مفصل ودقیق در زمینه گزارش

شیوه های مهارت  ،اصول گزارش نویسی در مطبوعاتشناخت  ،مطبوعاتی

آشنایی  ،اصول اخالقی ژورنالیزممراعات  ،گزارش نویسی در مطبوعات

 باقالب های گزارش نویسی در مطبوعات ونگارش گزارش های مطبوعاتی 

 اهداف آموزشی

 تدریسروش  کارعملی  و کار ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون اخالق و حقوق در ژورنالیزم

SS-2441 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی استخدامآماده گی برای 

 مضمون نوعیت الزامی اساسی

 نیازها پیش ندارد
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اعتبار فعالیت رسانه ای و همچنین حرفه روزنامه نگاری به حرکت در  

صحت حقیقت گویی،ارزش های اجتماعی، مسیرقانون،  باور های عمومی،

احترام به حقوق وآزادی های شهروندان واستفاده از ابزار های اطالعات،

مناسب و مشروع برای کسب وجمع آوری اطالعات بستگی دارد. زیر پخش 

مه ها و مبادله اطالعات زمانی ارزش واقعی دارند که برای مردم واجد برنا

 ارزش و اعتبار باشند و در جهت رشد وتوسعه حرکت کنند.  

می آموزد که نتایج حاصل  محصالنمطالعه حقوق و اخالق حرفه ای به     

از  پایبندی به قانون و اصول اخالقی نکته ای است که همه ما را به عنوان 

دهد. روزنامه نگار در تعریف نتایج بدست یک جامعه به هم پیوند می اجزای

فردی قانونمند و با احساس مسئولیت اجتماعی است که آمده از این فرایند، 

در مسیر باور عمومی وارزش های اخالقی جامعه حرکت می کند وخود 

  وقف واقعیت های عینی است.

 مضمون معرفی
 

 ارتباطات و رسانه ها و مطالعه  شناخت قوانین کشور در خصوص

 تطبیقی با قوانین دیگر کشورها

   شناخت اصول اخالق حرفه ای وتبیین نقش وجایگاه آن در سازمان

 حرفه ای وتاثیرات آن برجامعه  

  آشنایی اعالمیه های وکنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق

 ارتباطات و رسانه 

   در پرتو نظام حقوقی اسالمآشنایی با آزادی بیان و ارتباطات 

  آشنایی با نظریه اصول اخالق حرفه ای  در جوامع اسالمی 

  آشنایی با اصول بین المللی اخالق حرفه ای 

 ی آزادی شناخت اصول اخالق حرفه ای کشور های پیشگام در عرصه

 مطبوعات 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر  و سمینار

 نصاب جدید است
پیشنهادی با  تفاوت میان مفردات

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل
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 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون آنالین ژورنالیزم ) روزنامه نگاری دیجیتل (

SS-2402 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 علمیاسم استاد با ذکر رتبه  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش گزارشگری  ،اخالق و حقوق در ژورنالیزم
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روزنامه نگاري آنالین یا سایبرژورنالیزم، رشته جدیدي از روزنامه نگاري 

است كه با انفجار اطالعات و بوجود آمدن شبكه اینترنت تحول عظیمي در 

 عرصه اطالع رساني ایجاد كرده است. 

ژورنالیزم مهارت های نظری  و عملی   محصالناین دوره برای 

گزارشگری چند رسانه ای را در فضای وب  یاد می دهد که چطور این 

در این  محصالنگزارش ها را تهیه و در وب سایت و وبالگ پست نمایند. 

کورس با چشم انداز،  ابزارها و ادبیات، تکنیک های چند رسانه  ای  برای 

 کشاف پروژه های چند رسانه ای آشنا خواهند شد. تهیه و ان

 

 مضمون معرفی
 

مهارت  محصالناین دوره به تولید یک روزنامه آنالین تمرکز خواهد کرد. 

های نویسندگی، گزارشگری، ویراستاری، مبانی زبان اچ تی ام ال، سیستم 

مدیریت محتوا، ادیت صفحات وب و کاربا یک وب سایت خبری  را نیز فرا 

 واهند گرفت.خ

فرا خواهند گرفت که چه اصولی باید در نویسندگی، روایت و تهیه  محصالن

با انتخاب  محصالنگزارش ها در فضای آنالین رعایت شود. هر کدام از 

یک خبر و سوژه یک گزارش چند رسانه ای نیز تهیه و مهارت های 

گزارشگری و ویراستاری شان را تقویت خواهند کرد. آنها می آموزند که 

یک وب سایت را چطور مدیریت کنند و روزانه مطالب خبری و تحلیلی را 

 بروز رسانی نمایند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر  و کارعملی

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،صنفیامتحانات  ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی
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 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون روابط عامه 

 کود مضمون -

 تعداد کریدت ۳

 علمیاسم استاد با ذکر رتبه  آماده گی برای استخدام

 نوعیت مضمون عمومی() برای رشد مسلکی

 نیازها پیش مبانی ارتباطات
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روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و 

همچنین اطالع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های 

این دوره   در.مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد

که این می تواند شوند می آشنا  روابط عامهمحصلین با شیوه های نوین 

و نهاد های رسمی  توانایی و قابلیت آنها را در تامین ارتباط بهتر با جامعه

 ارتقا بخشد. و غیررسمی

به صورت علمی می تواند محصلین را عامه ارتباط  تکنیک هایآشنایی با 

 در راستای تحصیل در رشته ژورنالیزم کمک شایانی نماید. 

 مضمون معرفی
 

 

و د در ختم سمستر به صورت علمی با مسئله ارتباط نمی توان نمحصال

شده و از آن به صورت علمی در  چگونگی تامین ارتباط با مخاطبان آشنا

د که در این صورت نخود استفاده نماینهاد های کاری ارتباطات روزانه 

سطح ارتباط محصلین این دوره ارتقا یافته و آنها در زمینه ارتباطات با 

شوند که این می تواند بر نحوه کارکرد آنها به می اقشار جامعه موفق ظاهر 

 عنوان ژورنالیست تاثیر مثبت بگذارد.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر  و سمینار

 استنصاب جدید 
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون زبان پشتو روش نگارشدری /   زبان روش نگارش
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  SS-1123       /SS-1122 

 
 کود مضمون

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش زبان پشتو دستوردری /   زبان دستور
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نویسی که  شیوه های درستاساسات زبان شناسی و آشنایی محصالن با 

سبب میشود که آن ها بتوانند  ،نویسنده گی معیاری بخشی از آن است

نوشته های خود را با معیار های  دستوری منطبق کنند. زبان از ماده های 

اصلی کار ژورنالیستان است ؛ پس ضرور است که آن ها زبان را به دور از 

 .خطا های امالیی وانشایی به کار ببرند

 مضمون معرفی
 

 

 آشنایی محصالن با :

 ،فن نوشتن، اصول نویسنده گی ،وفرهنگمفاهیمی درحوزۀ زبان 

رعایت عفت قلم  ،رعایت مراحل نویسنده گی ،مشخصات نویسندۀ خوب

خالصه معرفی و   گونه های مقالهو  مقاله نویسی ،وپاکی فکر درنوشتن

 بعضی ازانواع ادبی

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس تمرین و سمینار ،لکچر

 نصاب جدید است
پیشنهادی با تفاوت میان مفردات 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون نظریه های ژورنالیزم
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SS-2420 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش اساسات ژورنالیزم
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در این دوره محصالن با نظریه های مختلف دانشمندان پیرامون اهداف 

کاربردی در عرصه ژورنالیزم و ارتباطات  آشنایی حاصل کرده و هم مدل 

های آنرا می شناسند تا بتوانند از آن طریق در سمت دهی فرهنگ رسانه ها 

 مفید و موثرواقع شوند. ،و خدمت به جامعه

 مضمون معرفی
 

 

شناخت نظرات دانشمندان عرصه ژورنالیزم وعلوم ارتباطات در مورد 

مسایل گوناگون ژورنالیزم و استفاده از آن در جریان فعالیت های مسلکی 

برا ی تفکیک فعالیت های موثر از عناصر غیرضروری در عرصه 

 ژورنالیزم و ارتباطات.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون ویراستاری
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SS-2433 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش روش نگارش
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ها و اصول یک نوشته  گیه این کورس محصالن را قادر می سازد  ویژ

خوب مطبوعاتی را دانسته  شیوه های نگارش در مطبوعات را بیاموزند و 

های الزم را کسب   های ویرایشی مهارت با انجام کارهای صنفی و فعالیت

 نمایند.

ویراستاری  و نگارش اصولی در رسانه ها موجب ارتقای فرهنگی،  

سالمت ادبی و بهبود فرهنگ نوشتاری و گفتاری مردم گردیده رفتارهای 

متوجه اغالط و  محصالنمی سازد. در این کورس  متوازنآنها را 

کار بستن اصولی ه اشتباهات رایج نوشته های مطبوعاتی می شوند و با ب

که آموخته اند به اعتبار بیشتر رسانه ها و فرهنگ روزنامه نگاری در 

  جامعه می افزایند.

 مضمون معرفی
 

 باید قادر باشد: محصل پس از گذراندن این کورس

 را توضیح دهد. مفهوم ویراستار، ویرایش و ویراستاری* 

 با اهمیت، ضرورت و فواید ویراستاری آشنا شود. * 

 اصول و شیوه های درست نویسی در مطبوعات را بداند.* 

 .با نشانه گذاری وعددنویسی در مطبوعات آشنا شود* 

 .ویرایش را بیاموزد عملیات ویرایش و انواع* 

 .تیتر آشنا شودچگونگی نوشتن تیتر یا عنوان را فراگیرد وبا اجزای * 

چگونگی کار ویراستاران را در انتخاب عکس وشیوه های ویرایش * 

 عکس فراگیرد.

 .با انواع شرح عکس و چگونگی نگارش شرح عکس خوب آشنا شود* 

اهمیت گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات را بداند وچگونگی ایجاد * 

 .یک طرح و ویترین خوب را بیاموزد

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و کار عملی 

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی
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 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون و انتقادی های تحلیلی فن نوشتن مقاله

SS-2422 کود مضمون 

 کریدت تعداد ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش گزارشگری ،روش نگارش
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ها از تر در رسانهاستفاده از تحلیل برای انعکاس واقعیت ها به شکل عمیق

باالی  قدیم االیام مورد استفاده بوده اما با درک قدرت تاثیرگذاری این انواع

ها روز به روز سرمایه گذاری اقتصادی و زمانی مخاطبان، صاحبان رسانه

 بیشتری را در رسانه ها باالی انواع تحلیلی میکنند.

چگونگی تنظیم یک محتوا را  محصالندر چوکات مضمون انواع تحلیلی، 

در قالب نثر رسانه یی فراگرفته  و کالبدشگافی محتوای مورد نظر را در 

-تحلیل منطقی، همه جانبه را با حفظ واقع بینی و اخالق رسانه چوکات یک

 یی آموخته و عمال تجربه میکنند.

 مضمون معرفی

محصالن  با آموزش این ژانر ها چگونگی نوشتن ژانرهای مقاله، 
سرمقاله، تبصره، نامه وارده و تقریظ را هم از نگاه تیوری  و هم از نگاه 

 عملی فرا می گیرند.
در این ژانر ها   .از ژانر های ژورنالیستی استدیگری طنز کتگوری 

محصالن نوشتن لحظه، اوچرک، طنز و انواع آنها را  می آموزند و آنرا در 

 عمل پیاده می نمایند.
 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 قبلی و دالیل توجیهی آنمفردات 

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 نهایی سمستر اتامتحانو 

 

 ارزیابی محصلنحوه 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون حفاظت محیط زیست
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ss-1248 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت پوهنتون شمول )عمومی(

 نیازها پیش ندارد
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مضمون حفاظت محیط زیست از جمله مضامین پوهنتون شمول می باشد که 
درتمام رشته ها و درتمام پوهنتون ها تدریس می شود. چون محیط تاثیرات 

اخالق و روابط انسان ها و تمام موجودات حیه ،فرهنگ ،مستقیم باالی صحت
دارد به این سبب تدریس مضمون حفاظت محیط زیست جز برنامه های مهم 

وزارت تحصیالت عالی افغانستان قرارگرفته است که با شناخت عناصر و 
فکتورهای موثر برسالمت محیط زیست می توان از بسا موارد زیان بار در زنده 

موجودات زنده جلوگیری کرد و برای رشد داشته های مادی گی انسان ها و سایر
 و معنوی انسان ها موثرواقع شد. 

 مضمون معرفی
 

 اهداف در زمینه ی دانش:

محل  ،دوران مواد در طبیعت ،ایکوسیستم ها، ،شناخت : انواع محیط 

جنبه های حقوقی حفظ محیط  ،رهایش موجودات زنده، تغیر اقلیم کره زمین

 هوا و خاک. ،آبعوامل آلوده کننده  زیست و شناخت

 اهداف در زمینه ی مهارتها :

توانایی برای تطبیق عملی برنامه های حفاظت محیط زیست  به عنوان 

بخشی از نظام ملی و صحی کشور و تالش برای انتقال  آگاهی هایی به 

و محالت دوردست کشور به خاطر  دست آمده  به تمام باشنده گان شهر ها

 توجه  بیشتر مردم برای همکاری در حفاظت محیط زیست شان.

 اهداف در زمینه ی عادات و سلوک: 

ایجاد تغییر در تفکرپالیسی سازان و مسووالن در ارتباط به مسایل مربوط 

به محیط زیست و تغییر در عادات مردم و جامعه برای بهبود وضیعت زنده 

  .ت های شان در محیط کار و زنده گیگی و فعالی

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی
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 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مبادی حقوق

SS-1313 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش ندارد
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مضمون مبادی حقوق محصالن را با اساسات حقوق موارد حقوقی کارشان 

 آشنا می سازند.

آشنایی محصلین با موضوعات حقوقی عملی و واقعی که در زندگی خود 

روزانه به دفعات در ارتباط آنها به مشکل برمیخورند و راه حل برای آن 

ندارند، بناًء در این مضمون بصورت عملی راه حل قانونی موضوعات 

 عملی زندگی خود آشنا میشوند. 

 مضمون معرفی
 

 با مفاهیم اولیه حقوق و موضوعات حوزه عدلی. محصالنآشنایی * 

 آشنایی محصلین با انواع قوانین و تفاوت آنها با هم.* 

همچنان آنها خواهند آموخت که موضوعات حقوقی و جزایی که در * 

جامعه رخ میدهد چگونه کشف میشود، چند نوع جرم وجود دارد، چه 

مراجع رسیدگی به تفاوت بین موضوعات جزایی و مدنی وجود دارد، 

اختالفات جزایی و مدنی کدام ها اند و چه قوانینی در جامعه آنها وجود 

  دارد.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات سمستروار مراجعه شودبه بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب 

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 

 تحصیلینام برنامه  رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون تحلیل و نظارت رسانه ها

SS-2440 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش  اخالق و حقوق در ژورنالیزم  
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با اساسات نظارت و تحلیل آشنا می شوند و شیوه های  دراین دوره محصالن

قوانین نافذه کشور و  ،نظارت را بررسانه ها درمطابقت با اساسنامه آنها

درنظرداشت حریم خصوصی اشخاص و منافع ملی کشور شناخته و بررسی 

 می کنند و هم به تحلیل محتوای نشراتی رسانه ها پرداخته می توانند.

 مضمون معرفی
 

بعد از ختم این مضمون قادر خواهند بود یک متن منطقی را  محصالن* 

 متناسب با تیوریهای رسانه یی بنویسند.

با گذشتاندن این مضمون تمام انواع تحلیلی را شناخته و  محصالن* 

 متناسب با ظرفیت خود میتوانند از آنها استفاده کنند.

در چوکات این مضمون میآموزند چگونه یک محتوای کلی را  محصالن* 

به اجزا تقسیم نموده و رابطۀ اجزا آنرا بشکل منطقی در پیوند با پالیسیها 

 بررسی نموده نتیجه گیری کنند.

با توجه به کارکرد رسانه های کشور، جای خالی تحلیل و تاثیرگذاری  *

اطبان به وضوح قابل اندک رسانه ها در حل معضالت اجتماعی بر مخ

مشاهده است؛ درین مضمون، آشنایی با ساختارهایی متفاوت تحلیلی و 

قوی و حرفه  را کارمندان محصالنرسانه ها  موارد استفادۀ منطقی آنها در

 یی رسانه ها خواهد ساخت.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس تمرین و کار عملی  ،لکچر

 نصاب جدید است
پیشنهادی با تفاوت میان مفردات 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون نگاریفیچر

SS-2423 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 علمیاسم استاد با ذکر رتبه  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش برنامه پریمیر ،گزارشگری
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 فیچر، نگاه عمیقی دارد به آنچه كه در وراي خبر اتفاق افتاده است.

 ،محصالن دراین دوره اصول نوشتن فبچررا می آموزند و با ساختار فیچر

 انواع فیچر و مهارت های تهیه آن آشنا می شوند.

 مضمون معرفی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون تحقیق روش

EC-2404 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش روش نگارش
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در این دوره محصالن اصول و پرنسیب های  تحقیق را در عرصه های 

مختلف علمی  و 

ژورنالیستیک فرا می 

گیرند و با انواع تحقیق 

 .آشنا می شوندعلمی 

 مضمون معرفی
 

 بتواند: محصلانتظار می رود در پایان این کورس 

 مفهوم ومعنای تحقیق را بداند.

 ارزش و ضرورت تحقیق را بفهمد.

 فواید فردی و اجتماعی تحقیق را درک نماید.

 انواع تحقیق را بشناسد.

 صفات و ویژگیهای پژوهشگر را تشخیص دهد.

 ومحتوایی آثار علمی تحقیقی را بداند.ویژگیهای ساختاری 

مسأله و راههای پیدا کردن مسأله را آموخته و عنوانهای مختلف تحقیقی 

 را تعیین کند.

 با چگونگی طرح سوال، اهداف و فرضیه ها در تحقیق آشنا شود.

با روشهای مأخذ دهی آشنا شود و شیوه های نوشتن و عالمه گذاری را 

 بداند.

 را آماده نماید. یک پروپوزل تحقیق

با جمعیت مورد مطالعه آشنا شود و پرسشنامه های باز و بسته برای 

 تحقیق تهیه نماید.

 با جمع آوری و روشهای گردآوری وتجزیه وتحلیل داده ها آشنا شود.

 بتواند یک گزارش تحقیق بنویسد.

 پروژه تحقیقی خویش را آماده نموده و نتایج آن را در صنف بیان کند.
 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی
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 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون ثقافت اسالمی

ss-1134 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی (پوهنتون شمول )

 نیازها پیش ندارد
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شناخت ضرورت های اعتقادی، عبادی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و 

 اقتصادی اسالم به صورت غیر تخصصی که وجیبۀ هر مسلمان است.

افراط و تفریط در پرتو قرآن و سنت، ایجاد روحیه بینش اسالمی عاری از 

خود شناسی به منظور خدا شناسی، تقویه اعتماد به نفس و التزام به 

ارزشهای اخالقی، و باالخره انتقال  دانش معین در زمینه عقاید اسالمی، 

عبادات اسالمی، معرفی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در پرتو 

 ین مضمون می باشد.شریعت از جمله اهداف ا

 

 مضمون معرفی
 

از جمله اهداف این مضمون در زمینه علم و  اهداف در زمینه علم و دانش:

 دروغین، ازامور عقیدهءاسالمى و اجتناب واستحكام دانش عبارت از فهم

شریعت  امورمنافی وغیره ها،جمودفکری پردازی افسانه خرافات، اوهام،

تربیهء شخصیت انسانی؛ فهم درست عبادات اسالمی؛  اسالمی و عقل

اسالمى؛ می باشد. و اینکه این دین یگانه راه سعادت بشریت در دنیا و 

آخرت بوده و جوابگوی همه نیازمندی های بشر تا به روز قیامت در هر 

 .عصر و زمان است

به حقایق اسالم  محصالن راثقافت اسالمى  اهداف در زمینه مهارت ها:

بگونهء اکادمیک آن آشنا میسازد، تا حق را از باطل تشخیص داده 

هیچگاهی شخصیت شان به اساس دسایس پیدا و پنهان دشمنان اسالم 

و از سوى دیگر در  متزلزل نشده و به بیراهه و گمراهی کشانده نشوند

ویا  مقابل خرافات و لکه هایی که به اسالم، خواه از سوى دشمنان مغرض

 هم دوستان جاهل چسپانده مى شود، مبارزه و پیكار كنند.

این مضمون می خواهد تا احساس و  اهداف در زمینه اخالق و سلوک:

شعور درونی در هر فرد این جامعه از جمله تحصیل کرده های آن، پیدا 

شود تا اعمال وی را بدون اینکه نیاز به پولیس و تعقیب قانونی باشد، 

هنگام نیکویی ها تحسین و در برابر زشتی ها تقبیح و کنترول کند؛ 

 توبیخش کند.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر وسمینار

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل
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 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مبادی علم سیاست

SS-1314 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش ندارد
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هدف از ارائه این درس كسب دانش نظري الزم براي شناخت حوزه علم 

سیاست و قواعد تئوریک حاکم بر آن و در نتیجه امكان استفاده بهینه از 

 آنها در تحلیلها، پژوهشها و تحقیقات مرتبط به سیاست  است. 

 مضمون معرفی
 

 

 ن با استفاده از تفکیک موضوعات علم سیاست دردر این درس محصال
شوند، با قالب موضوعات خاص و مشخص با معانی تشریحی آشنا مي

ها و اصول روابط استفاده از متون و مقاالت معتبر علمي در حوزه نظریه
الملل به شناختي نقادانه و دانشگاهي از جهاني که در آن زندگي بین
 یابند.کنند دست ميمي

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار

 جدید استنصاب 
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون ژورنالیزم تحقیقی

SS-2421 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴
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 رتبه علمیاسم استاد با ذکر  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش اخالق و حقوق در ژورنالیزم  ،تحقیق روش ،اساسات گزارشگری
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این کورس درقسمت گزارشگری تحقیقی و دقیق کمک نموده و میآموزاند که 

چگونه از کار روزانه ژورنالیزم در اتاق اخبار فراتر بروید و به افشای 

حوادث بپردازید. برعالوه، این دوره میاموزاند که چگونه مسائل پشت پرده 

با استفاده از اسناد و اطالعات، از طریق انجام مصاحبه های عمیق و رفتن 

 واقعی و جدی منعکس نماید.  رویداد را به صورت ،به محل واقعه

یکی از مهم ترین وظایف ژورنالیستان ریشه یابی معضالت و مشکالت  

است از این رو آشنایی کامل با گزارش گری تحقیقی اهمیت اجتماعی و غیره 

 فراوانی برای ژورنالیست خواهد داشت.

  

 مضمون معرفی
 

 

در این دوره تالش می شود که محصل با تمام ویژگی های گزارش گری 

تحقیقی آشنایی حاصل نموده و بتواند در پایان سمستر به راحتی گزارش 

خواهد شد که محصلین به صورت عملی تالش  های تحقیقی بنویسد.

توانایی نوشتن گزارش تحقیقی را پیدا نماید تا بتوانند از آن در زمان کار 

 در رسانه ها استفاده جویند.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 آنمفردات قبلی و دالیل توجیهی 

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون ژورنالیزم بین الملل

SS-2425 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش مبادی علم سیاست  ،روابط عمومی
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ارتباط انسانها به سرعت به سوی جهانی  ،با توسعه وسایل ارتباط همگانی

به این جهت الزم  .شدن رفته است و انسان امروزی انسان جهانی است

است تا محصالن ژورنالیزم با اصول و ضوابط  بین المللی ژورنالیزم 

آشنایی داشته باشند که این مامول با تعقیب دروس این دوره میسر می 

 گردد.

 

 مضمون معرفی
 

 

دراین دوره محصالن با اصول ارتباطات بین المللی آشنا می شوند و هم می 

را از دورترین نقاط جهان به دست آورند و هم آموزند که چگونه معلومات 

بتوانند در رسانه های بین المللی و جهانی منحیث یک ژورناللیست کار 

 نمایند.

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس سمینار لکچر و 

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات جدول نصاب سمستروار مراجعه شود به بخش تقسیم ساعات درسی در

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 

 برنامه تحصیلینام  رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مستند سازی رسانه یی

SS-2424 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

برنامه   ،تحقیق روش ،اساسات گزارشگری ،اخالق و حقوق در ژورنالیزم

 فیچر نگاری ،پریمیر
 نیازها پیش
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امروزه به یکی از اثر گذارترین ژانرهای رسانه های جمعی  سازی،مستند

درآمده است و ساختن فیلم های مستند جز فعالیت های ارزشمند در کار 

رسانه ای مبدل شده است، ساخت فیلم مستند گرچند پر هزینه است اما در 

 صدر برنامه های جدی رسانه های مطرح بین المللی قرار دارد. 

 مضمون معرفی
 

یک این دوره محصلین ژورنالیزم مهارت های نظری  و عملی  ساخت در

مستند آشنا شده و ن مستند را آموزش خواهند دید و با اصول ابتدایی ساخت

در پایان نیز قادر خواهند شد خودشان فیلم مستند کوتاه بسازند. محصلین 

در این کورس با تکنیک های اساسی و کاربردی ساخت فیلم مستند آشنا 

 اهند شد.  خو

این کورس به تولید فیلم مستند متوجه خواهد بود، محصلین نحوه موضوع 

یابی برای فیلم مستند، نحوه تحقیق پیرامون موضوع فیلم مستند، نحوه 

نگارش پیش نویس برای فیلم نامه مستند، نحوه نوشتن فیلم نامه برای فیلم 

دوین را به صورت مستند، شیوه فیلم برداری، نحوه تدوین و راهکارهای ت

 عملی فرا خواهند گرفت.

این دوره این مسئله را  که چگونه رابطه با مخاطبان را می توان به رابطه 

 .های دوسویه و تعاملی در فضای اینترنت تبدیل کرد  نیز بررسی می کند

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
مفردات پیشنهادی با تفاوت میان 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون نقش رسانه ها و جامعه

SS-1236 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۳

 ذکر رتبه علمیاسم استاد با  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی (برای رشد مسلکی )

 نیازها پیش مبادی علم سیاست
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 تشریح دوره

می آموزاند که با الیه های متفاوت  محصالنمطالعۀ  رسانه وجامعه به     

کار های فعالیت رسانه ای  و تاثیرات آن  را در وجامعه آشنا شوند و ساز

 جامعه بشناسند.

 

 مضمون معرفی
 

 ی دانش به صورت زیر خالصه می گردد:اهداف این مضمون در زمینه

 شناخت  تاریخ ارتباطات اجتماعی

 شناخت وظایف وکارکرد های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی   

 آشنایی با نظریات مختلف در خصوص تاثیر گذاری رسانه ها. 

 آشنایی با مفهوم مخاطب 

 در نوآوری ها وتغییرات اجتماعیآشنایی و شناخت نقش رسانه ها 

 آشنایی با مفاهیم مربوط به افکار عمومی 

 شناخت شیوه های اقناع ومتقاعد سازی افکار عمومی

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات جدول نصاب سمستروار مراجعه شود به بخش تقسیم ساعات درسی در

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 برنامه تحصیلینام  رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون تاریخ معاصر افغانستان

SS-1131 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت پوهنتون شمول ) عمومی (

 نیازها پیش ندارد
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از رویداد های تاریخی در کشور از نیازمندی شناخت تاریخ کشور و آگاهی 

 های هرفرد جامعه به خصوص تحصیل یافته های آن است.

مضمون تاریخ معاصر افغانستان به حیث یک مضمون پوهنتون شمول ا 

زجانب وزارت تحصیالت عالی افغانستان به رسمیت شناخته شده وتمام 

پوهنتون های کشور در تمام رشته های مربوطه خود مکلف به ارایه ساعات 

 درسی تاریخ معاصر افغانستان می باشد. 

ستان تدریس می گرددو مهمترین دراین کورس مضمون تاریخ معاصر افغان

رویداد های که در دوران معاصر واقع گردیده بحث صورت گرفته است،در 

این کورس از روش لکچر بیشتر استفاده می گردد و همچنان بحث ها به 

شکل گفتگو نیز مطرح می گردد. قبل از این که مباحث اغاز گردد برای 

با استفاده از منابع معتبر محصلین منابع محوری معرفی می گردد و محصل 

 به صنف می آیند و در بحث های صنف فعاالنه سهم می گیرند
 

 مضمون معرفی
 

محصالن با رویداد های تاریخ معاصر افغانستان از زمان احمد شاه بابا تا 

پادشاهی غازی امان هللا خان آشنا می شوند و عالوه بر رویداد های تغییر 

دولت های افغانستان با کشور های منطقه قدرت در کشور از ارتباطات 

وجهان و عقد قرارداد های مهم سیاسی با آنان معلومات به دست می آورند 

 و هم مشکالت موجود در دستگاه های قدرت در افغانستان را می شناسند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 قبلی و دالیل توجیهی آن مفردات

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 نگارش ستراتیژیک  / مدیریت محتوا 

 
 اسم مضمون

SS-2432 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش نقش رسانه ها و جامعه  ،اخالق و حقوق ژورنالیزم

 

در این دیدگاه مدیریت رسانه به کنترل محتوای تولید شده در رسانه به 

 منظور افزایش اثر بخشی تولیدات بر مخاطب اطالق میشود.

کریدت بوده و از مضامین اختصاصی الزامی به  ۴این مضمون دارای 

 آید.حساب می 

 مضمون معرفی
 

متوازن سازی برنامه های تولیدی داخلی و توریدی در این دوره محصالن 

دانش و برداشت مخاطبان خود و هم از ،جنس ،خارجی را با نظرداشت سن

با فرهنگی و علمی فرا می گیرند و هم   ،سیاسی ،اجتماعی،نظر اقتصادی

توانند اصول تدریس شده سیستم های مدیریت محتوا آشنا می شوند و می 

 مدیریت محتوا را در ساحه عمل تطبیق نمایند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 دیزاین مفردات راهکار به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر و  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل
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 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مدیریت رادیوتلویزیون

SS-3401 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی خاص

 نیازها پیش تحلیل و نظارت رسانه ها ،اساسات گزارشگری ،مدیریت محتوا
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کریدت تدریس می گردد یکی از مضامین  ۴مضمون مدیریت رسانه که در 

 اختصاصی خاص برای رشته رادیو تلویزیون است.

محصالن نحوه مدیریت و اداره رسانه را شناخته و می توانند منحیث 

 مدیران الیق و مسلکی عرض اندام نمایند.

 مضمون معرفی
 

 باشد:می قادر  محصل  دورهپس از گذراندن 

 رسانه را توضیح دهد.مفهوم مدیریت و مدیریت  -1

تاریخچه علم مدیریت و ایجاد گرایش مدیریت رسانه را در جهان  -2

 توضیح دهد.

  ویژگیهای مدیران و سطوح مدیریت را بداند. ،وظایف -3

 .با ضرورت و اهمیت تصمیم گیری و برنامه ریزی آشنا شود -4

انواع برنامه ریزی و طرح پالنهای کوتاه مدت وبلندمدت را شرح  -5

 .دهد

 مدیریت رسانه را بشناسد. انواع -6

 سبکهای مدیریتی و کاربرد آن در رسانه ها  را بشناسد. -7

چگونگی ارتباطات درون سازمانی و بیرون سازمانی و تعامل با  -8

 کارمندان را فراگیرد.

 با مدیریت مالی و بودجه بندی در سازمان آشنا شود. -9

ای آشنا شده و با چگونگی تحلیل بازار و رقابت در بازار رسانه  - 10     

 مدیریت بازاریابی و تبلیغات را بداند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 مفرداتراهکار دیزاین  به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر و  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون اعالن در رادیو تلویزیون

SS-3402 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی خاص

 نیازها پیش اخالق و حقوق در ژورنالیزم
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با  .اعالنات و تبلیغات یکی از عناصر مهم رسانه ها  درجهان معاصر است

ازدیاد نفوس و ازدیاد تولیدات و رشد تجارت نیازمندی اشد برای رساندن 

آگهی ها در مورد مواد و خدمات موجود دربازار تجارت و جلب مشتری برای 

به دست آوردن است احساس می گردد. به این اساس تدریس مضمون اعالن 

سانه های دررسانه از ضروریات ژورنالیستان به حساب می آید به ویژه که ر

آزادو خصوصی مصارف خود را از راه نشر اعالنات و برنامه های عایداتی 

 به دست می آورند.

 مضمون معرفی
 

 محصالن در آخر دوره درسی می دانند :

را می  انواع تبلیغات ،است یافته تكامل چگونه و تبلیغات چیست

وسایل چاپی دیداری  ،وسایل ارایه تبلیغات بازرگانیو ابزارهابا  ،شناسند

مزایاوتاثیرات تبلیغات  ،را معرفی می شوند وشنیداری تبلیغات تجارتی

 درتلویزیون وقالب های آگهی تجارتیپیام  ،بازرگانی برای جامعه

 تاریخچه واهمیت آن،مزایا ،تبلیغات بازرگانی انترنیتیو با 

 انترنیتیمدل های تبلیغات  ومعایب تبلیغات بازرگانی انترنیتی،

 آشنا می شوند.

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی صنفی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،صنفیسهمگیری در فعالیت های 

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم
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 اسم مضمون هامطالعه تطبیقی رسانه 

SS-2434 کود مضمون 

 تعداد کریدت ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی الزامی

 نیازها پیش ندارد
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 مضمون معرفی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی و سمینار ،لکچر

 نصاب جدید است
پیشنهادی با تفاوت میان مفردات 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون تولید رادیویی

SS-3403 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۴

 علمیاسم استاد با ذکر رتبه  آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی خاص

 نیازها پیش مصاحبه و خبر  ،، گزارشگریاخالق و حقوق ژورنالیزم
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محصلین با شیوه های تولید برنامه های رادیویی  ،با فراگیری این مضمون

 آشنا شده و آموزش های الزم را در این رابطه خواهند دید.

تولید برنامه های این دوره تالش دارد که به صورت اصولی و عملی 

رادیویی را به محصل بیاموزاند تا محصل قادر باشد با ختم دوره خود به 

تنهایی بتواند برنامه های رادیویی با اصول و اساسات آن را یاد گرفته و 

 دست به تولید برنامه های رادیویی معیاری بزند.

 مضمون معرفی
 

 :در آخر دوره محصالن قادر می شوند تا انجام دهند 

 برای تولید برنامه تحقیق مفصل ودقیق 

 آشنایی به انواع برنامه های تولید در قالب های مختلف 

 تولید برنامه در داخل استدیو ودر خارج از استدیو

 اصول اخالقی ژورنالیزم تطبیق 

  رادیو آشنایی با ابزار ووسایل استدیوی

  رادیوییبرنامه ی عملی تولید 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون تولید تلویزیونی
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SS-3404 کود مضمون 

 کریدتتعداد  ۴

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت اختصاصی خاص

 نیازها پیش مصاحبه و خبر  ،گزارشگری ،اخالق و حقوق ژورنالیزم
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ن با شیوه های تولید برنامه های محصال ،با فراگیری این مضمون

 آشنا شده و آموزش های الزم را در این رابطه خواهند دید. تلویزیونی

این دوره تالش دارد که به صورت اصولی و عملی تولید برنامه های 

را به محصل بیاموزاند تا محصل قادر باشد با ختم دوره خود به  تلویزیونی

تنهایی بتواند اصول و اساسات آن را یاد گرفته و دست به تولید برنامه های 

 معیاری بزند. یزیونیتلو

 مضمون معرفی
 

 در آخر دوره محصالن قادر می شوند تا انجام دهند :

 برای تولید برنامه تحقیق مفصل ودقیق 

 آشنایی به انواع برنامه های تولید در قالب های مختلف 

 تولید برنامه در داخل استدیو ودر خارج از استدیو

 اصول اخالقی ژورنالیزم تطبیق 

 تلویویزیون ابزار ووسایل استدیوی آشنایی با

  تلویزیونیبرنامه ی عملی تولید 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس کار عملی  و ساحوی ،لکچر

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 دیزاین مفرداتراهکار  به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 ،خانگیکاراجرای  ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

 امتحانات وسط سمستر ،امتحانات صنفی ،انفرادی و گروپی کارهای عملی

 امتحان نهایی سمسترو 

 

 نحوه ارزیابی محصل

 

 

 نام برنامه تحصیلی رادیو تلویزیون و ارتباطات

 ځیپوهن علوم اجتماعی

 یپارتمنتد ژورنالیزم

 اسم مضمون مبادی اقتصاد

SS-1315 کود مضمون 
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 تعداد کریدت ۳

 اسم استاد با ذکر رتبه علمی آماده گی برای استخدام

 مضمون نوعیت عمومی () برای رشد مسلکی

 نیازها پیش ندارد
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هدف از ارائه این درس كسب دانش نظري الزم براي شناخت حوزه علم 

و قواعد تئوریک حاکم بر آن و در نتیجه امكان استفاده بهینه از  اقتصاد

 است.  اقتصادآنها در تحلیلها، پژوهشها و تحقیقات مرتبط به 

 مضمون معرفی
 

 

در قالب موضوعات  اقتصادن با استفاده از تفکیک موضوعات علم محصال
شوند، با استفاده از متون و خاص و مشخص با معانی تشریحی آشنا مي

به شناختي  علم اقتصادها و اصول مقاالت معتبر علمي در حوزه نظریه
دست  از مسایل اقتصادی درعرصه ملی و بین المللینقادانه و دانشگاهي 

 یابند.مي

 

 اهداف آموزشی

 روش تدریس لکچر و سمینار  

 نصاب جدید است
تفاوت میان مفردات پیشنهادی با 

 مفردات قبلی و دالیل توجیهی آن

 راهکار دیزاین مفردات به بخش تقسیم ساعات درسی در جدول نصاب سمستروار مراجعه شود

 

 ،اجرای کارخانگی ،سیمینارهای محصل ،سهمگیری در فعالیت های صنفی

امتحانات وسط سمستر  ،امتحانات صنفی ،کارهای عملی انفرادی و گروپی

 و امتحانات نهایی سمستر

 

 نحوده ارزیابی محصل

 


