دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﮐﮫ در ﺧزان ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺧورﺷﯾدی
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را آﻏﺎز ﮐرد ،ﻣﺻﻣم اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗراﺗﯾژی ﭘوھﻧﺗون
ﮐﺎردان و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯾری ﻧﺻﺎب ﺟدﯾد ﺧوﯾش ،ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺗﺧﺻص و ﮐﺎر آزﻣوده را
ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،آﮔﺎھﯽ دھﯽ ،آﻣوزش ﺟﻣﻌﯽ و ﻧﻔوذ ﺑر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗرﺑﯾﮫ ﮐﻧد.

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

ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺧش ژورﻧﺎﻟﯾزم ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﺗﺎ ﻣﺣﺻﻼن را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﻧﯾﺎدی،
ژاﻧرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و داﻧش ﻧوﯾن ﻣﺳﻠﮏ ژورﻧﺎﻟﯾزم آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ
ﭼون ذوق و اﺳﺗﻌداد ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﯽ ،ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی ،ﻧﮑﺗﮫ ﺳﻧﺟﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ را در آﻧﮭﺎ ﺑﭘروراﻧد.
در اﯾن دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺣﺻﻼن داﻧش ﮐﺎﻓﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ
ﻋﺻر ﻧوﯾن ﮐﺳب ﮐرده و از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧوب ﮐﺎری در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ،
ﺻوﺗﯽ و ﺗﺻوﯾری ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﻧد.

اﯾن دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت دارای دو ﺑﺧش ﻣﯾﺑﺎﺷد
)رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون و ارﺗﺑﺎطﺎت(
ﮐﮫ رﺷﺗﮫ ﺑﻧدی آن در ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد دروس از ﺳﯾﺳﺗم ﮐرﯾدت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺣﺻﻼن طﺑﻖ آن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﻣﺿﺎﻣﯾن را ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻋﻼﻗﮫ و ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾش اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﮐرﯾدت ﺳﯾﺳﺗم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﺻﻼن را در رﺷد ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرده و ﻓرﺻت ھﺎی واﻗﻌﯽ را در ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن
دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﯾﺪت

ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﯾﺪت ﺑﻮده

ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻼن ﻃﺒﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮان

ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﯾﺪت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﺤﺼﻼن را در رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﮏ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺧﺻﺎت

ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ را در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﺳﯾﺳﺗم ﺗدرﯾس

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﮐرﯾدت

زﺑﺎن ﺗدرﯾس

دری

ﺣد اﻗل ﮐرﯾدت

۱۳۸

اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺎﻧﮑور

ﺑﮭﺎر و ﺧزان

زﻣﺎن

ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم

ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ژورﻧﺎﻟﯾزم از ﻣزاﯾﺎی
ذﯾل ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﯽ ﺷوﯾد:

• ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ در اﺳﺗدﯾوھﺎی ﻣﺟﮭز ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و رادﯾوﯾﯽ،
• ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻓراﮔﯾری ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣرﻓوی،
• ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺣﺻﻼن "ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﮐﺎردان"،
• آﻣوزش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺑرای رﺷﺗﮫ ژورﻧﺎﻟﯾزم،
• زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی اﺷﺗراک ﻣﺣﺻﻼن در ﺳﻣﯾﻧﺎر ھﺎ ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ
و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
• اﺳﺗﻔﺎده ﻣؤﺛر از ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
• اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑزرگ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺗﺎب ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ،
• اﺷﺗراک در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺣﺻﻼن،
• ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻﻼن ژورﻧﺎﻟﯾزم ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای دوره ﮐﺎرآﻣوزی،
• ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷدن از ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن و ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﺗﺣﺻﯾل.

اھداف آﻣوزﺷﯽ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم:
• ﺑﺎزﻧﮕري رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺣﺎل و آﯾﻧده رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
• ﺗدوﯾن ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣورد ﻗﺑول و ﺗﺄﮐﯾد اﺛرﺑﺧﺷﯽ اﯾن آﻣوزش ھﺎ،
ء
ﭘوھﻧﺣﯽ و دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی
• ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺎﺳﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﺣوﻻت آﯾﻧده،
• ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻘوﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و ھﻧری ﻣﺣﺻﻼن،
• ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮭره ﮔﯾری از ظرﻓﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ اﯾن ﻋرﺻﮫ،
• ﺗﺷﮑﯾل ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘد ﻣﺣﺻﻼن ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓرھﻧﮓ و ھﻧرھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ،
• ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺄﺳﯾس ﺣﻠﻘﺎت ﻓﮑری ﺑﺎ ﻣراﮐز ﺣوزوی و ﻋﻠﻣﯽ،
• زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑرای راه اﻧدازی ﺳﺎﯾر رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﻋﻠوم ارﺗﺑﺎطﺎت
و ژورﻧﺎﻟﯾزم در ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد ژورﻧﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.

اﻟف  -اھداف ﺑﺧش ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم
ﺑﺧش ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻗﺻد دارد ﺑرای ﺗرﺑﯾ ٴﮫ اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ ذﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾد:
 -1ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺳﺎﯾر ﻋرﺻﮫ ھﺎی
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ – ادﺑﯽ و ھﻧری ﮐﮫ ھﻣﮫ در اﻧواع وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ھﻣﮫ ﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑرد دارﻧد،
 -2ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﺎﻣﮫ دوﻟﺗﯽ ،ﺧﺻوﺻﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ،
 -3ﺧﺑرﻧﮕﺎران و ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺑرای دﻓﺎﺗر رواﺑط ﻋﺎﻣﮫ اﻋم از دوﻟﺗﯽ ،ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻋﻣوﻣﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ،
 -4ادﯾﺗوران و وﯾراﺳﺗﺎران ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﮫ ای و دﻓﺎﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻣﺟﻠﮫ ھﺎ وﻏﯾره،
 -5ﻣدﯾر ﻣﺳووﻻن ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران ،ﮔزارﺷﮕران و ھﻣﮑﺎران ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾر در ﻧﺷرات ﭼﺎﭘﯽ،
 -6ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺑرای ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﻋﺎﻣﮫ و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ در ادارات دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ،
 -7طراﺣﺎن و دﯾزاﯾﻧران ﻧﺷرات ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺎﻧﻧد روزﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺟﻠﮫ ،ﭘوﺳﺗر ،اﻋﻼن وﻏﯾره،
 -8ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣرﻓـﮫ ای ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﺧﻼق رﺳﺎﻧﮫ ای و ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
 -9ﻣﺗﺧﺻﺻﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرﯾﻖ آﻧﻼﯾن ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ب -اھداف ﺑﺧش رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم
ﺑﺎ ﻓراﮔﯾری ﺑﺧش رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون در دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻣﺣﺻﻼن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺷﻐل ھﺎی
ذﯾل آﻣﺎده ﺷوﻧد:
 -1ﺧﺑر ﻧﮕﺎر رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون،
 -2ﮔرداﻧﻧده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون در رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون،
 -3ﻣﺟري ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﺧﺑری رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون،
 -4ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده و ﮔرداﻧﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون )ﭘرودﯾوﺳر و داﯾرﮐﺗر(،
 -5ﻣﺳوول ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺷراﺗﯽ ،آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ در اداره ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ،
 -6ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻻزم ﺑرای اﺟرای وظﺎﯾف ﮔوﻧﺎ ﮔون روﻧد ﺗوﻟﯾد و ﻧﺷرات رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺻوﺗﯽ و ﺗﺻوﯾری،
 -7ﻣﺳﻠط ﺑودن ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﺿﺑط و ادار ٴه ﺻدا و ﺗﺻوﯾر.

ﮐﺗﮕوری ﻣﺿﺎﻣﯾن
ﻧوع ﻣﺿﻣون

ﺗﻌداد ﮐرﯾدت

اﺳﺎﺳﯽ

۸۰

ﺗﺧﺻﺻﯽ

۱۶

ﻋﻣوﻣﯽ

۳۶

ﻣوﻧوﮔراف

۶

ﻣﺟﻣوع

۱۳۸

ﻓﯾس دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻓﯾس داﺧﻠﮫ

ﻓﯾس

ﺗﻌداد ﺳﻣﺳﺗرھﺎ

ﻣﺟﻣوع

 ۱,۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

۸

 ۸,۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﻓﯾس ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻓﯾس ﻓﯽ ﮐرﯾدت

ﻣﺟﻣوع ﮐرﯾدت ھﺎ

ﻣﺟﻣوع

 ۳,۳۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

۱۳۸

 ۴۵۵,۴۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﻣﺟﻣوع ﻓﯾس ﺑرﻧﺎﻣﮫ

اوﺳط ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻓﯾس

 ۴۶۳,۴۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ۹,۴۸۸اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺻدﯾﻖ ذﻟﯾﻖ
آﻣر دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ژورﻧﺎﻟﯾزم

ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎی آرزوھﺎی ﺑﻠﻧد ﺗﺎن ﺑﮫ ژورﻧﺎﻟﯾزم ﮐﺎردان ﻗدم ﺑﮕذارﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎل ھﺎی
ﻣﺳﺗﺣﮑم داﻧش ﻣﻌﯾﺎری ﺑﮫ آرزو ھﺎی ﺑﻠﻧد ﺗﺎن در ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﻣﻌﯾﺎری ﺑرﺳﯾد.

ﺳﻣﯾﻊ زرﯾن

ﻣﺣﺻل ژورﻧﺎﻟﯾزم

ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﻠﻧدای ﺗﻔﮑرم ،ژورﻧﺎﻟﯾزم ﮐﺎردان ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺳت ،ﺑﺎ ھﻣﯾﺎری اﯾن ﮐﺎﻧون ﻋﻠﻣﯽ
ﺗﺧﯾﻼﺗم ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .ﭘس ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺷوﯾد و ژورﻧﺎﻟﯾزم ﻣﻌﯾﺎری ،ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
را در ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﻓراﮔﯾرﯾد.

ﻣرﮐز ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺣﺻﻼن ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺳطﺢ ﭘوھﻧﺗون ھﺎی ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺣﺻل-ﻣﺣور و ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﻣﺣﺻﻼن و ﻓﺎرﻏﺎن اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت .اﯾن ﻣرﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﻧﺻﺎﺑﯽ و ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﻣﺗﻌددی را ﺑرای ﻣﺣﺻﻼن و ﻓﺎرﻏﺎن راه اﻧدازی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت و ﻣؤﺛرﯾت ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳوی آﯾﻧدۀ روﺷن ﻗدم ﺑﮕذارﻧد.
اﯾن ﻣرﮐز در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺗﺎدان و دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﭘوھﻧﺗون ،زﻣﯾﻧﮫ رﺷد اﮐﺎدﻣﯾﮏ
و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣﺣﺻﻼن و ﻓﺎرﻏﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾد از ﻣرﮐز ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺣﺻﻼن درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺗﺳﮭﯾﻼت اﯾن ﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.

ﺧدﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﮐز ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺣﺻﻼن:
• ﻓراھم ﻧﻣودن ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
• رھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓرﺻت ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ،
• ﻣﺷﺎوره در ﺑﺧش ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،اھﻣﯾت ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣواﻗﻊ ﮐﺎر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ وﻏﯾره،
• ﻣﺷﺎوره و رھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ و ﺷﻣوﻟﯾت در ﺗﯾم ھﺎی ورزﺷﯽ،
• رھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣوﺿوﻋﺎت اﮐﺎدﻣﯾﮏ از ﻗﺑﯾل ﻣﺷﺎوره درﺑﺎره اﻧﺗﺧﺎب رﺷﺗﮫ،
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ درﺳﯽ و ﻏﯾره...

ﻣرﮐز ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺣﺻﻼن و ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺛل ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ ،ورﮐﺷﺎپ ھﺎ ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﺳﯾرھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐوﺷﯾم ﺑرای ﻣﺣﺻﻼن ﻣواﻗﻊ آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾرون از ﺻﻧف را ﻧﯾز ﻓراھم ﺳﺎزﯾم
و در ﭼﮭﺎرﭼوب اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﺣﺻﻼن در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﯽ ﻣﺛل ﻣﻧﺎظره ھﺎ،
ﻣﺣﺎﮐم ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ،آﻣوزش ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺳﮭم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
اﯾن دﻓﺗر ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت ھﺎی ﮐﻠﯾدی ،ﻣﺣﺻﻼن را ﺑرای ﺑﺎزار ﮐﺎر
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آﻧﮭﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل :ﺗﮭﯾﮫ ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﺎری را ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
ﺑﺎ ﻓراھم آوری ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﺎ ﻣﺣﺻﻼن را در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺑﻌد از
ﻓراﻏت در ﮐﺳب ﺗﺟﺎرب ﮐﺎری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺣﺻﻼن ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دارﻧد ،ﻓرﺻت ﮐﺎر ﻧﯾﻣﮫ وﻗت در ﺷﻌﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرای آﻧﻌده از
ِ
ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﻓراھم ﻣﯾﮕردد.

ﻣرﮐز ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﻣرﮐز ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺣﺻﻼن و ﻓﺎرﻏﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻧﮕﺎرش ﻣﺳﻠﮑﯽ و
ھﻣﮑﺎری در ﺗﮭﯾﮫ آﺛﺎر ﺗﺣرﯾری اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .ﻣرﮐـز ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﺑـﺎ ﻧظـﺎرت و ﺣﺿـور
ﮐﺎرﺷـﻧﺎس ارﺗﺑﺎطـﺎت اداره ﻣﯽﺷود ،ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﺗـﺎدان و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﺳـﻠﮑﯽ ﺑـﺎ اﯾن
ﺑﺧش ھﻣـﮑﺎری ﻣﺳـﺗﻘﯾم دارﻧد.

ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ
ﻣﺣﺻﻼن ﻣﯾﺗواﻧﻧـد ﺟﮭـت ﺑﮭﺑود طرز ﻧـﮕﺎرش ﻣﺗـن و اﻧﺟﺎم ھر ﻧـوع اﻣـور ﺗﺣرﯾـری ﻋﻠﻣﯽ
ﺑـﮫ اﯾن ﻣرﮐـز ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و از ﺧدﻣﺎت ذﯾل ﻣﺳـﺗﻔﯾد ﺷـوﻧد:
• ﻣﺷﺎوره ﻓردی،
• ﻣﺷﺎوره ﮔروھﯽ،
• اﺷﺗراک در ورﮐﺷﺎپ ھﺎ و ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎی آﻣوزﺷﯽ.

رواﺑط ﺑﺎ ﻓﺎرﻏﺎن و ﺟﻧدر
ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد و ﺗﺄﻣﯾن رواﺑط ﭘﺎﯾدار ﺑﺎ ﺑﯾش از  ۱۶۰۰۰ﻓﺎرغ ،ﺑﺧﺷﯽ
را ﺑﮫ ﻧﺎم » رواﺑط ﺑﺎ ﻓﺎرﻏﺎن و ﺟﻧدر « اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯾﺷﻣﺎری ﭼون راه اﻧدازی ﮐورسھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑرای رﺷد و ﺗوﺳﻌﮥ ﻓردی و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻓﺎرﻏﺎن،
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی را ﮐﮫ در ﻧﺻﺎب و ﯾﺎ ﺑﯾرون از آن ﻣﯽﺑﺎﺷد،
ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻتھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎ ﭘوھﻧﺗون
ﺧوﯾش در ارﺗﺑﺎط ﺑوده و ﻋﺿوﯾت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد را ﺟﮭت رﺷد ﻓردی و
ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺗﺎن ﺑدﺳت آورﯾد.

اھداف ﻋﻣدۀ ﺑﺧش رواﺑط ﺑﺎ ﻓﺎرﻏﺎن و ﺟﻧدر:
• ﺗﺄﻣﯾن ارﺗﺑﺎط دوﺑﺎرۀ ﻓﺎرﻏﺎن ﺑﺎ ﭘوھﻧﺗون،
• ﺗروﯾﺞ ﻓﺿﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺣﺻﻼن و ﻓﺎرﻏﺎن،
• ﻓراھمﺳﺎزی زﻣﯾﻧﮥ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻓﺎرﻏﺎن و ﻣﺣﺻﻼن ﺑرﺣﺎل،
• آﮔﺎھﯽدھﯽ در ﻣورد دﺳتآوردھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓﺎرﻏﺎن،
• ﺗﻘوﯾت ﻧﻘش ﻓﺎرﻏﺎن در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘوھﻧﺗون،
• اﯾﺟﺎد ﺗﻔﺎوت و دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﺛﺑت در زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺻﻼن ﺑرﺣﺎل.

ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ،ﺑدون در ﻧظرداﺷت وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑرای ھر ﻓرد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾن اﻣر ،ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
را روی دﺳت دارد ﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺣﺻﻼن ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد و ﺗواﻧﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﻌده
ﻣﺣﺻﻼن ﻓراھم ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
ﮐﺎردان از ﺑدو ﺗﺄﺳﯾس ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ھزاران ﻣﺣﺻل ﺑﺎ ﻓراھم ﻧﻣودن ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﻣﯾﻧ ٴﮫ ﺗﺣﺻﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻗرار اﺳت ﺑﺎ ھزﯾﻧ ٴﮫ  ۲۵ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺗوﺳط ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﺑﯾش از  ۱۰۰۰ﻣﺣﺻل ﺟدﯾد اﻟﺷﻣول از اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردﻧد.
ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ )(MERIT SCHOLARSHIP
ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان ﺑﮫ اﺳﺎس ﻟﯾﺎﻗت و ﺳطﺢ ﻧﻣرات ﺑرای ﻣﺣﺻﻼن ﺑورﺳﯾ ٴﮫ ﻣﺎھوار را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺳﻣﺳﺗر ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗ ٴﮫ ﻣؤظف ﺑﮫ ﻣﺣﺻﻼن ﻣﻧﺗﺧب اھداء ﻣﯾﮕردد.
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ )(FINANCIAL AID
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﻌده ﻣﺣﺻﻼن اھداء ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑوده و ﺗوان ﭘرداﺧت ﻣﮑﻣل
ھزﯾﻧ ٴﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﻧدارﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷد؟
• ﮐﺳب ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن ﻧﻣره در اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻣوﻟﯾت ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان،
• اﺧذ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧﻣره در ﺧﺗم ھر ﺳﻣﺳﺗر،
• اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ.

ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣوﻟﯾت:
• داﺷﺗن ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ ﺻﻧف دوازدھم،
• اﺧذ ﻧﻣره ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ در اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺎﻧﮑور ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎردان،
• ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز )ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس ،ﮐﺎﭘﯽ ﺗذﮐره و ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ(.

0777 52 83 83
kardan.edu.af
info@kardan.edu.af

ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﯾﻤﻨﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

