نصاب درسی – مضمون علوم سیاسی

فهرست
لیست مضامین 3 .........................................................................................................
تشریح مضامین 5 ........................................................................................................
مضامین اصلی 5 ......................................................................................................

© پوهنتون کاردان

2

نصاب درسی – مضمون علوم سیاسی

لیست مضامین
مضامین اصلی
شماره کود مضمون
SS-1110
۱
SS-2210
۲
SS-2211
۳
SS-2212
۴
SS-2213
۵
SS-2214
۶
SS-2215
۷
SS-2216
۸
SS-2217
۹
SS-2218
۱۱
SS-2219
۱۱
SS-2220
۱۲
SS-2221
۱۳
SS-2222
۱۴
SS-2223
۱۵
SS-2224
۱۶
SS-2225
۱۷
SS-2226
۱۸
SS-2227
۱۹
SS-2228
۲۱

نام مضمون
مبانی علم سیاست
اصول رهبری سیاسی
توسعه و تحوالت سیاسی
سازمان های بین المللی
تاریخ افکار سیاسی (شرقی)
تاریخ افکار سیاسی (غربی)
تحلیل مسایل سیاسی جهان
قانون اساسی افغانستان
اساسات دیپلوماسی
حقوق دیپلوماتیک و قونسلی
جغرافیای سیاسی
حقوق بشر
سیاست خارجی افغانستان
جهانی شدن
تاریخ سیاسی جهان
اقتصاد سیاسی
اصول روابط بین الملل
امنیت بین المللی
حل منازعات
سیاست افغانستان و منطقه

پیش نیاز
SS-1110

SS-1110
SS-1110
SS-2223

SS-2217

SS-2216
SS-2225

SS-2225
SS-2221

تعداد کریدت
مضامین اختصاصی
روابط بین الملل (  ۴مضمون انتخاب گردد)
اداره عامه (  ۴مضمون انتخاب گردد)
مجموع مضامین
مجموع کریدت
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کریدت
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴
۰۸

تعداد کریدت
۲۱
۲۱
۴
۲۱
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مضامین عمومی
شماره
۱
۲
۳
مجموع مضامین
مجموع کریدت

کود مضامین

مونوگراف /پروژه  /دوره کار آموزی ( انترنشپ)
کود مضامین
شماره
۱
مجموع مضامین
مجموع کریدت
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نام مضامین
رشد مسلکی
زبان
معلومات عمومی

پیش نیاز

کریدت
۱۱
۶
۱۱

۲۱
۶۳

نام مضامین
مونوگراف

پیش نیاز

کریدت
۶

۲
۳
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تشریح مضامین
مضامین اصلی
مبانی علم سیاست
کود مضمون

SS-1110

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

مبانی علم سیاست اصول ،اساسات و بنیادهایی را که علم سیاست بر آن استوار می باشد به
محصالن رشته سیاست توضیح ،تبیین و آشکار می سازد .مبانی علم سیاست شامل این
موضوعات و مباحث میباشد :مفاهیم عمومی و مقدماتی سیاست ،دولت و قدرت به عنوان دو
موضوع محوری ،حکومت ،اشکال آن و نقد حکومت ها ،برخی مفاهیم اساسی در سیاست
مانند جامعه پذیری سیاسی ،توسعه سیاسی ،برخی ایدیولوژی های مؤثر مانند لیبرالیزم،
سوسیالیزم و غیره ،جریان ها و مکانیزم های سیاسی مانند احزاب سیاسی ،انتخابات،
تحوالت و وقایع سیاسی مانند انقالب و اصالحات ،دموکراسی و افکار عمومی.

اصول رهبری سیاسی
کود مضمون

SS-2210

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-1110

تشریح مضمون

رهبری یکی از اصول مدیریت است و برای تمامی نهادها و سازمان ها بدون رهبری رسیدن
به هدف اگر ممکن نباشد حد اقل دشوار است .جامعه و دولت به عنوان یک نهاد یا سازمان
مانند سایر سازمان ها و نهادها به رهبری نیاز دارند تا جامعه و دولت را در جهت رسیدن به
اهدافشان هدایت نمایند .اما اینکه چه اصول ،سبک ها و روش هایی باید در عرص ٔه رهبری
سیاسی فراگرفته شود تا رهبران به شیوه درستی جامعه را مدیریت و رهبری کنند ،موضوع
بحث این مضمون می باشد.
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توسعه و تحوالت سیاسی
کود مضمون

SS-2211

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-1110

تشریح مضمون

امروزه بحث توسعه ،نوسازي و دگرگونی سیاسی یكی از مهمترین مباحث رشت ٔه علم سیاست
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اکثر
به حساب می آید که به شکل یک مضمون تخصصی
ٔ
کشورهای جهان به خصوص جهان جنوب تدریس می گردد .مباحث این رشته که متمرکز
است روی بررسی علل عقب ماندگی کشورها و راه های دستیابی به توسعه و پیشرفت
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه بسیاري از اندیشمندان و محققان را از ده ٔه
شصت قرن بیستم تا امروز به خود مشغول ساخته است.
با بررسی مقایسوی بین جوامع توسعه یافته و جوامع در حال توسعه بحث شمال و جنوب را
مطرح نموده و اینکه کشورهای شمال اغلب از ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی برخوردار اند
در حالیکه کشورهای جنوب اغلب دچار بی ثباتی سیاسی و فقر اقتصادی هستند .در این
مضمون مباحث فوق به شکل علمی مورد بررسی قرار می گیرد.

سازمانهای بین المللی
کود مضمون

SS-2212

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

سازمان های بین المللی ماهیت روابط بین الملل را متحول کرده و دیپلماسی سری و مخوف
را به دیپلماسی آشکار و اتحادیه های موقتی را به نهادهای دائمی بین المللی تبدیل کرده اس.
اهداف این نهادها نیز با دولت ها متفاوت بوده و بیشتر به دنبال حل مشکالت و تحقق اهداف
و منافعی است که برای کل بشریت مفید می باشد .این درس در حد سه کریدت به بررسی این
نهادهای جدید می پردازد.

تاریخ افکارسیاسی ( شرقی )
کود مضمون

SS-1120

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-1110

تشریح مضمون

مضمون تاریخ افکار سیاسی یکی از مضامین کلیدی در رشته علوم سیاسی است و بدون
آموختن سیر تحول اندیشه ها و نظریات سیاسی جهان از گذشته دور تا امروز فهم درستی از
سیاست ممکن نخواهد بود .بسیاری تحوالت و دگرگونی های سیاسی جوامع و ساختارها و نظام
های سیاسی امروزه ریشه در افکار گذشته دارد و شناخت و درک تشکیالت و نهادهای موجود
سیاسی در پرتو مطالعه تاریخ افکار سیاسی میسر است.
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تاریخ افکارسیاسی ( غربی )
کود مضمون

SS-2214

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-1110

تشریح مضمون

مضمون تاریخ افکار سیاسی یکی از مضامین کلیدی در رشته علوم سیاسی است و بدون
آموختن سیر تحول اندیشه ها و نظریات سیاسی جهان از گذشته دور تا امروز فهم درستی از
سیاست ممکن نخواهد بود .بسیاری تحوالت و دگرگونی های سیاسی جوامع و ساختارها و نظام
های سیاسی امروزه ریشه در افکار گذشته دارد و شناخت و درک تشکیالت و نهادهای موجود
سیاسی در پرتو مطالعه تاریخ افکار سیاسی میسر است.

صلح و حل منازعات
کود مضمون

SS-2227

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون

دراین کورس موضوعاتی چون تاریخچ ٔه ایجاد مضمون مطالعات صلح و همچنان مطالعات
حل منازعه ،اهمیت مطالعه ان ،موضوعاتی مورد مطالعه این مضمون و شیوه های تحلیل
علمی ان ،همچنان مطالعه شیوه ها و میتود های متفاوت حل و فصل منازعات اعم از شیوه
های رسمی یا غیر رسمی و سنتی.

مبانی دیپلماسی
کود مضمون

SS-2217

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-1110

تشریح مضمون

دیپلماسی ،مدیریت روابط کشورها با یکدیگر و میان کشورها با دیگر بازیگران بین المللی
است .این بازیگران شامل گروهها ،سازمانها و افرادی هستند که در کنار دولت ها دیپلماسی
را به عنوان نظام اطالعاتی برای بیان و دفاع از منافع و اعالن تهدیدها و اولتیماتومها به کار
میبرند .در واقع دیپلماسی مجرای تماسی است برای اعالم مواضع ،جمع اوری اطالعات و
راضی یا قانع کردن یک کشور برای حمایت از مواضع کشوری دیگر.

© پوهنتون کاردان

7

نصاب درسی – مضمون علوم سیاسی

حقوق دیپلماتیک و قنسلی
کود مضمون

SS-2218

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2217

تشریح مضمون

یکی از مضامین تخصصی رشته علم سیاست است که به مطالعه و بررسی سیر تاریخی
حقوق دیپلوماتیک،ارگان های روابط بین المللی ،تعریف دیپلومات ،مصونیت ها و امتیازات
دیپلوماتیک وقنسلی وسازمانها ،اشکال نامه ها ،مسایل تشریفات ،ضیافت ها ،آشنا ساختن با
کنوانسیون ها ی حقوق دیپلوماتیک وقنسلی می پردازد.

سیاست خارجی افغانستان
کود مضمون

SS-2221

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2217

تشریح مضمون

افغانستان کشوری است بحران زده در قرن بیستم؛ یکی از مهمترین عوامل بحران داخلی
افغانستان ،ریشه بیرونی و بین المللی دارد .بنابراین افغانستان تالش کرده تا با ریشه های این
بحران را به صورت سازمان یافته در قالب سیاست خارجی مهار کند .در این تالش خواهد که
رئوس مختلف سیاست خارجی افغانستان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
دانشجو با سپری کردن این درس توان تحلیل عوامل تاثیرگذار در سیاست خارجی افغانستان
را کسب کرده و توان شناسایی و اصالح نقاط ضعف آن را دارا خواهد بود.

حقوق بشر
کود مضمون

SS-2210

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2229

تشریح مضمون
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این مضمون به ارایه مفهوم حقوق بین المللی بشر ،بررسی سیر تاریخی آن ورشد حقوق بین
المللی بشر ،نسل های حقوق بشر ،شخصیت های مصدر و منابع حقوق بین المللی بشر ،حقوق
سیاسی ،مدنی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آزادی های اساسی بشر ،اصول و
مقررات حقوق بین المللی بشر می پردازد.
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تحلیل مسایل سیاسی جهان
کود مضمون

SS-2215

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون

این مضمون فاکتور های مهم و فعلی سیاست جهان را که در روابط بین دول تأثیر گذاراست
معرفی می نماید .هر مسئله و موضوع مهم سیاسی با جزئیات شرح و تحلیل گردیده و
محصلین را قادر به درک اهمیت و چگونگی مسائل سیاسی می نماید .در جریان تدریس این
مضون ابتدا یک مروری مختصر به شکل گیری جهان بعد از جنگ دوم جهانی و ختم جنگ
سرد خواهد شد و به تعقیب آن ،مسائلی چون :منطقه گرایی ،محیط زیست ،تررویزم ،قاچاق و
جرایم سازمان یافته ،جهانی شدن با نحوه تأثیر گذاری این مسائل باالی سیاست جهان مطالعه
می گردد.

جهانی شدن
کود مضمون

SS-2222

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون

هدف مضمون جهانی شدن که مضمونی سه کریدتی است ،آشنایی محصلین با مفهوم جهانی
شدن در قرن  ۱۲است .هدف اساسی در این مضمون در ک صحیح از فرآیند جهانی شدن و
ابعاد و سطح تاثیر ګذاری و تاثیر پذیری جوامع معاصر از فرایند جهانی شدن می باشد .در
آخر این مضمون محصل با این فرایند و تاثیرات آن در دنیای معاصر به خوبی اشنا خواهد
شد.

تاریخ سیاسی جهان
کود مضمون

SS-2223

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

تاریخ به عنوان یک تصویر از گذشته های دور و نزدیک همیشه برای ما وقایع و جریانات
عمده را که نقش اساسی در عصرو زمان خویش داشته و در رقم زدن تمدن ها ،فرهنگ ها،
بوجود آوردن یک کشور و یک دولت نقش عمده را بازی نموده عرضه می دارد .در تاریخ
سیاسی جهان ما میاموزیم که چرا یک امپراطوری به وسعت و نفوذ اش افزود و یک دودمان
محو گردید ،علت برخورد های نظامی و سیاسی و معاهدات بین المللی چه بود .دلیل انقالبات
بزرگ با پیروزی و یا سرکوب آن ،کودتا ها ،تشنجات و پیشزمینه های آن چه مي باشد و چه
پیامدهای داشته است.
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اقتصاد سیاسی
کود مضمون

SS-2224

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون

اقتصاد سیاسی میان رشته ای است که اقتصاد و سیاست را به هم وصل می کند .اقتصاد
سیاسی موضوعات اقتصادی را از منظر سیاست مطالعه می کند و بر تاثیر متقابل سیاست و
اقتصاد بر یکدیگر تمرکز دارد.

مبادی حقوق
کود مضمون

SS-2229

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

تشریح مضمون

درین مضمون محصالن با معنی حقوق ،تعاریف حقوق ،رابطه حقوق با سایر علوم حقوق،
رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده جامعه ،خصوصیات قواعد حقوقی ،اساس و مبنا قواعد
حقوقی ،تصنیف حقوق ،منابع حقوق ،تفسیر قانون ،حقوق عندی ،منابع و مبنای حقوق عندی
و تصنیف حقوق عندی اشنا میگردند.

جهانی شدن
کود مضمون

SS-2222

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون
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هدف مضمون جهانی شدن که مضمونی سه کریدیت است ،آشنایی محصلین با مفهوم جهانی
شدن در قرن  ۱۲است .هدف اساسی در این مضمون در ک صحیح از فرآیند جهانی شدن و
ابعاد و سطح تاثیر ګذاری و تاثیر پذیری جوامع معاصر از فرایند جهانی شدن می باشد .در
آخر این مضمون محصل با این فرایند و تاثیرات آن در دنیای معاصر به خوبی اشنا خواهد
شد.
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اصول روابط بین الملل
کود مضمون

SS-2225

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

این مضمون زمینه درک قانونمندیهای طرزالعملی یا رفتاری دولت ها در حوزه بازی قدرت
و اصول اساسی آن مساعد می نماید .محصلین را قادر خواهد ساخت تا در مورد مسائل بین
المللی به طور علمی تر و واقع بینانه تری قضاوت کنند و آن مسائل را به نحو سیستماتیک و
منظم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .همچنان در جریات مطالعه این مضمون محصلین به
مسائل عمومی مرتبط به روابط بین الملل ،سیاست و روابط بین الملل ،نظام بین المللی آگاهی
حاصل نموده ،نظریه ها یا تئوریهای روابط بین الملل را آموخته ،با ساختاردولت منحیث اجرا
کننده اصلی روابط بین الملل ،نقش قدرت در روابط بین الملل ،استراتیژی های سیاسی دولت
ها ،اثرات نفوذ سیاسی در روابط بین الملل وسیاست خارجی کشور ها و روابط بین الملل
معرفت کافی حاصل می نمایند.

امنیت بین المللی
کود مضمون

SS-2226

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

SS-2225

تشریح مضمون

اصوال با گذشته زمان و پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعات بشری ،سطح وابستگی متقابل
امنیتی میان انسانها نیز باالتر رفته است به طوری كه كه اصطالحاتی چون امنیت ملی،
امنیت بینالمللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده اند .پس از انعقاد
قرارداد وستفالیا در سال  ۲٤٦١و شكل گیری نظام دولت  -ملت ،مفهوم امنیت ملی برجسته
گردید .با گذشت زمان و تشدید تعامالت میان دولت  -ملتها مفهوم امنیت بینالمللی مورد توجه
ویژه محققان سیاست بینالمللی واقع گردید.

قانون اساسی
کود مضمون

SS-2225

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

اصوال با گذشته زمان و پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعات بشری ،سطح وابستگی متقابل
امنیتی میان انسانها نیز باالتر رفته است به طوری كه كه اصطالحاتی چون امنیت ملی،
امنیت بینالمللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده اند .پس از انعقاد
قرارداد وستفالیا در سال  ۲٤٦١و شكل گیری نظام دولت  -ملت ،مفهوم امنیت ملی برجسته
گردید .با گذشت زمان و تشدید تعامالت میان دولت  -ملتها مفهوم امنیت بینالمللی مورد توجه
ویژه محققان سیاست بینالمللی واقع گردید.

© پوهنتون کاردان

00

نصاب درسی – مضمون علوم سیاسی

امنیت بین المللی
کود مضمون

SS-2225

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

اصوال با گذشته زمان و پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعات بشری ،سطح وابستگی متقابل
امنیتی میان انسانها نیز باالتر رفته است به طوری كه كه اصطالحاتی چون امنیت ملی،
امنیت بینالمللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده اند .پس از انعقاد
قرارداد وستفالیا در سال  ۲٤٦١و شكل گیری نظام دولت  -ملت ،مفهوم امنیت ملی برجسته
گردید .با گذشت زمان و تشدید تعامالت میان دولت  -ملتها مفهوم امنیت بینالمللی مورد توجه
ویژه محققان سیاست بینالمللی واقع گردید.

امنیت بین المللی
کود مضمون

SS-2225

تعداد کریدت

3

پیش نیاز

ندارد

تشریح مضمون

اصوال با گذشته زمان و پیچیدهتر شدن ساختار اجتماعات بشری ،سطح وابستگی متقابل
امنیتی میان انسانها نیز باالتر رفته است به طوری كه كه اصطالحاتی چون امنیت ملی،
امنیت بینالمللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده اند .پس از انعقاد
قرارداد وستفالیا در سال  ۲٤٦١و شكل گیری نظام دولت  -ملت ،مفهوم امنیت ملی برجسته
گردید .با گذشت زمان و تشدید تعامالت میان دولت  -ملتها مفهوم امنیت بینالمللی مورد توجه
ویژه محققان سیاست بینالمللی واقع گردید.
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