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محصالن گرهنمود بال  

      

گ محصالن پوهنتون کاردانبال  
فعالیت های این بالگ منحصر به محصالن پوهنتون کاردان می  "

باشد. تالش ما این است تا با این بالگ فرصت را برای محصالن فراهم 

نشانی آنالین به  بسازیم تا بتوانند فعالیت ها و توانای های شانرا در

"نمایش بگذارند.  

KARDAN 
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 مقدمه:

ترین پوهنتون افغانستان در تالش ایجاد فرصت های معتبر برای جوانان افغانستان است. ما باور  اعتبار پوهنتون کاردان به عنوان با

می شود، تالش ما این است تا برنامه ها و فرصت فراتر از چپتر و آموزش های نصاب نبه داریم که تحصیالت عالی تنها محدود 

 ای ا و پوشش فعالیت های محصالن بالگار پوهنتون کاردان برای ارتقب محدوده نصاب را برای محصالن خود فراهم سازیم. این

فعالیت های این بالگ منحصر به محصالن پوهنتون کاردان  ایجاد کرده است. "محصالن پوهنتون کاردان بالگ "ان تحت عنو را

فعالیت ها و توانای های شانرا در می باشد. تالش ما این است تا با این بالگ فرصت را برای محصالن فراهم بسازیم تا بتوانند 

 بگذارند. نشانی آنالین به نمایش

 

 اهداف این رهنمود:
  تعریف فعالیت های بالگ 

 تعریف جایگاه نشراتی این بالگ 

 بالگ  عضویت در  طرزالعمل 

  تعریف مخاطبین 

 

 فعالیت های بالگ:: لفا
ین امر را با تطبیق ابا این بالگ فعالیت ها و دستآورد های محصالن را توسط خود محصالن پوشش بدهیم. تالش ما این است 

 موارد ذیل ممکن می سازیم. 

  نشر مقاله های محصالن 

 نشر گزارش های تهیه شده توسط محصالن 

 نشر تحقیق نامه های محصالن 

  نشر تصاویر و مواد نشراتی تهیه شده توسط محصالن 

 

 :طرزالعمل نشر مقاله ها 

برای  گبال ه ایمیلتوانند روی موضوعات روز مقاله بنویسند و بتمام محصالن باز است. محصالن می این بخش برای

قابل نشر بوده و در  نشر بفرستند. پس از مرور مقاله توسط دست اندرکاران بالگ، اگر مقاله عیار به شرایط ذیل بود

  نشر مقاله ها نظر به عالقمندی محصالن و مخاطبین تنظیم خواهد شد.میزان گردد. بالگ نشر می

 
 



 

 قرار ذیل اند:مقاله ها شرایط نشر 

 د.نباشبیشتر واژه  ۵۰۰از  باید مقاله :1

 شده نباشد. کاپیتوسط محصالن نوشته شده باشد و : 2

 د.دور باش قومی و جنجال برانگیز مانند موضوعات سیاسی، روزمقاله باید از حساسیت های  :3

 جزییات مقاله خوانا و قابل فهم باشد. :۴

 

  نشر گزارش ها:طرزالعمل 
گزارش  بخش این در. باشد میو ارتباطات عامه  ژورنالیزم دیپارتمنتبخش تهیه گزارش ها محدود برای محصالن 

گزارش ها باید شرایط ذیل را . شودمی نشرو ارتباطات عامه  ژورنالیزم دیپارتمنتهای تهیه شده توسط محصالن 

 تکمیل کرده باشند:

 گزارش باید کم تر از پنج دقیقه نباشد.: 1

 : گزارش باید از دستآورد ها و فعالیت های محصالن باشد.2

 برای نشر تایید شده باشد.و ارتباطات عامه سوی دیپارتمنت ژورنالیزم از  : 3

 برای نشر فرستاده شود.و ارتباطات عامه ژورنالیزم باید از سوی یکی از استادان و یا مسوول دیپارتمنت  گزارش ها: ۴

 

 

  نشر تحقیق نامه ها:طرزالعمل 

معیارات این بخش مخصوص تحقیق نامه های محصالن می باشد. محصالن می توانند تحقیق نامه های شانرا که 

 نشر برسانند.گ به ذیل را تکمیل کرده باشد در بال

 نشر تحقیق نامه ها: معیارات

 : تحقیق نامه ها باید برابر با اصول تحقیق باشند.1

 دیپارتمنت تحقیق پوهنتون کاردان مرور و تایید شده باشد.: از سوی 2

 دور باشد.ی روز مانند موضوعات سیاسی، مشکالت قومی وغیره حساسیت ها : موضوع تحقیق از3

 

 

 گرفته شده توسط محصالن: طرزالعمل نشر تصاویر 

در این بخش به کاردان  پوهنتون  محصالنت که تصاویر گرفته شده توسط این بخش به شکل گالری تنظیم شده اس

 باشد:را دارا  معیارات ذیلتصاویر باید  نشر می رسد.

 .دشگرفته شده باباید توسط خود محصل تصویر  :1

 معنی و مطلبی برای شرح داشته باشد.: 2

 کیفیت خوب داشته باشد.: 3

 لیت تصویر را خانه پری کرده باشد.محصل باید فورم مسوو، نشر: قبل از ۴



 

 جایگاه نشراتی بالگ:ب: 

سط محصالن آماده نشانی نشراتی آنالین برای محصالن استفاده می شود. در این بالگ تمام مواد تو این بالگ به عنوان

گ به سه زبان دری، پشتو و بالمواد نشراتی  آنالین بوده و نسخه چاپی ندارد. رسد. تمام نشرات بالگشده و به نشر می

نوشتاری محصالن ، قوه تحلیلی این بالگ در پوشش فعالیت های محصالن، رشد مهارت های انگلیسی می باشد. 

به عنوان  محصالن و نحوه گزارش آماده کردن محصالن اهمیت خاص دارد و این اهمیت باعث شده است تا این بالگ

  یکی از وسیله های برتر نشراتی شناخته شود.

 

 شرایط عضویت و یا فعالیت در بالگ:ج: 

چنان که یادآور شدیم این بالگ منحصر به محصالن پوهنتون کاردان می باشد. بناء تنها محصالن پوهنتون کاردان می 

 ها و توانایی های ذیل را داشته باشند: توانند در این بالک فعالیت داشته باشند. محصالن باید یکی از مهارت

 .دتوانایی نوشتاری خوب داشته باش: 1

 د.عکاس خوب باش :2

 (.و ارتباطات عامه : گزارش نویس خوب باشند ) تنها برای محصالن ژورنالیزم3

 رضاکارانه در جامعه داشته باشد. یها تیفعال: ۴

  

 د: تعریف مخاطبین:

 کنیم که هر دسته در پایان مختصرا تشریح گردیده است.به سه دسته تقسیم میما در این بالگ مخاطبین ما را 

گ برای خانواده های محصالن اطالع رسانی می کنیم که فرزندان شان در پوهنتون کنار : ما با این بال: خانواده محصالن1

 شود. یگر نیز دارند که در بالگ نشر میگرفتن نصاب فعالیت های د فرا

، تحقیق ها و تصویر برداری یق می کنیم تا در نوشتن مقاله ها، گزارش هاگ ما محصالن را تشواین بال : با: محصالن2

روحیه فعالیت رضاکارانه را میان  می تواند یعنی این بالگ سهم بگیرند و رضاکارانه بخشی از این فعالیت های شوند.

 محصالن نیز قوت ببخشد.

در نیم که محصالن ما کمی سانیریگر پوهنتون ها اطالع ما برای مردم و محصالن د گ: مردم و پوهنتون ها: با این بال3

 ها را برای ایجاد سهولت ها برای ونکنار نصاب فعالیت های فرا نصاب نیز دارند. در حین زمان با این ابتکار سایر پوهنت

 کنیم. تشویق می فعالیت ها محصل محور

 


