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 دانشکده ژورنالیزم

 ژورنالیزمدانشکده ها، اهداف و مرام دیدگاه، مأموریت، ارزش

  دانشکده ژورنالیزممعرفی 

به عنوان یک  1393دانشکده زبان و ادبیات ایجاد و بعداً در سال  زیر چتر 1382که در سال است، دانشگاه البیرونی یک نهاد دولتی دانشکده ژورنالیزم

تا کادرهای متخصص و کار آزموده آگاهی بخشی، آموزش جمعی، تبلیغ جمعی و ترویج و دانشکده ارتقا یافت و فعالیت رسمی خود را تداوم بخشید 

  .صورت مطلوب تبیین کندنفوذ بر افکار عمومی در جامعه به

رم نیروی جوان و فرهیخته در با توجه به نیاز مبروابط عمومی و ژورنالیزم و  ها،رسانه،مطالعات ارتباطات،  یعرصهف در عض بادرنظرداشت

شکده ژورنالیزم دانشگاه روابط عمومی و ژورنالیزم در کشور، دانای، های رسانهنیازمندی مبرم سازمان و ی روزافزون این عرصهتوسعه گرایی وتخصص

نظام آموزشی  نماید.بهبود بخشیده و تقویت می را ی مطبوعات و رادیو تلویزیوندو رشته ،ی خویشدست داشته بیرونی با در نظر داشت امکاناتلا

ترین نوع نظام آموزشی تجربه شده و مؤفق کشورهای توسعه یافته، تعریف شده روزعنوان بهکه به تنظیم استسیستم کریدت مطابق به این دانشکده 

 شود.ن دانشکده تطبیق مییدانشجو محور نیز در امبتنی برنتیجه و  آموزشوش ر، نکنار آدر است. 

ی مطقع لیسانس فعالیت ماستری در ایفای نقش علمی و تخصصی برنامه ی تحصیلیمی مجرب به درجهعل هایده ژورنالیزم با استفاده از کادردانشک

های ذهنی و علمی هرچه توانمندیبلند بردن منظور گی بههای آموزش دوسویه، واگذاری کارخانهابعاد نظری و عملی، توجه به روش هتوسع کند.می
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ی گرایی عرصهخره تالش برای معیاری سازی و تخصصاآلای و بای و فرا رسانههای رسانهن، تالش برای تجربه جهت کاریابی در سازمانبیشتر دانشجویا

 های کاری این دانشکده است.از جمله اولویت در کشور مطالعات ارتباطات، رسانه، روابط عمومی و ژورنالیزم

باشد، لذا شرایط و زمینه   می و روابط عمومی ایرسانه  یمتذکره تولیدکننده نیروی کار برای همه نهادهای کشور، مخصوصاً نهادها    دانشکده که از این

هرچند تحقق این امر کار سییهو و  های جامعه عیار گردیده اسییت.تدریس و آموزش در این نهاد تحصیییلی، با درنظرداشییت نیازهای زمان و ارزش

سانی نبوده و   شه با چالش آ ست   همی شکالت همراه بوده ا سأله حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی        ،ها و م ضر که م صًا در حال حا صو از  خ

 گردد.ضروریات مبرم جامعه ما تلقی می

ای، ژورنالیستی و روابط  ارتباطی، رسانه در آموزش نسو جوان نیازهای فعلی و آینده نهادهای  که این است   دانشکده ژورنالیزم سالت مهم و مکلفیت  ر

و در نهایت صنعت در حال گسترش و توسعه    ها ژورنالیزم و رسانه  ،روابط عمومیرا مد نظر بگیرد؛ تا از یک طرف نقش از دست رفته نهادهای  عمومی 

تدوین کند و از  ژورنالیزمرا در امر آگاهی دهی جمعی، ترویج جمعی، تبلیغ جمعی و آموزش جمعی از طریق وسییایو ارتباطی و عرصییه  ارتباطات 

 جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، وجیبه علمی و تاریخی خود را ادا نماید.

صی که  ویژه شکده ژورنالیزم گی خا ست که تدریس در آن  دان صورت می  دارد این ا سلکی تربیت و به    درکا تاگیرد طوری  صص، ماهر و م های متخ

سانه ژورنالیزم  ،های ارتباطاتحوزه ستان تقدیم  و ر شائی برای   دنگردها در افغان شده و راه گ . این امر خود تطبیق آنچه را که در این نهاد موثر واقع 

شد    شکالت با ضمینی برای تطبیق آن در حوزه های مربوطه می        م ساخته و ت سهو  شابه خیلی  سایر نهادهای م شد. تئوری در  چراغ راه ارتباطات و  ،با

دو بعد علمی و کاربردی   های تدریس و مطالعات این عرصه شود که این چراغ روشن بماند. از این رو، برای روش  ژورنالیزم است، اما عمو باعث می 

  مطرح باشد.
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 دیدگاه دانشکده ژورنالیزم

 زمینه وتألیف تحقیق های تدریس،آوری در زمینههای آتی با توجه به امکانات موجود در نظر دارد تا با نودانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی در سال

های جزء بهترین دانشکده ،و در راستای ایجاد، تحکیم و توسعه برنامه ماستری اقدام نموده ساخته را مساعدد توسعه، گسترش و بهبود وضعیت موجو

 سایه قرار گیرد. مهای مطرح در بین کشورهای هعلوم ارتباطات و رسانه در سطح کشور و در زمرۀ دانشکده

 مأموریت دانشکده ژورنالیزم 

تألیف، ترجمه، تحقیق و نوآوری برای رشد و توسعه سطح دانش، مهارت و شایستگی دانشجویان  دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی از مجرای تدریس،

 کند.  محوری فعالیت میپذیری، مدیریت مبتنی بر نتیجه و دانشو ایفای نقش در توسعه سرمایه انسانی با توجه به وضعیت موجود، رقابت

 های دانشکده ژورنالیزمارزش

 مدنظر قرار داده است، به قرار زیر تذکر گردیده است:  ای برنامه استراتیژیک و آیندهدانشکده ژورنالیزم بررا که های به طور کُلی، ارزش

 های اسالمی، انسانی و ملی در جهت حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و هویت ملی؛ترویج ارزش .1

 خالقیت و نوآوری در تدریس، تألیف، ترجمه و پژوهش؛ .2

 پردازی و حو مسأله؛اندیشی، نقادی، نظریه آزادتقویت فرهنگ  .3

 کاری، درستی و صداقت در انجام وظایف؛مداری، انضباط، وجدانقانون .4

 محوری و خردورزی؛دانایی، دانش .5
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 المللی؛های ملی و بینمرجعیت و مقبولیت علمی در عرصه .6

 توجه به انکشاف پایدار و حفظ محیط سالم اکادمیک و تحصیلی؛ .7

 یه خالقیت، نوآوری، خودباوری و اخالق نیکو؛ارتقای روح .8

 گرایی.پذیری و نتیجهرقابت .9

 اهداف استراتیژیک دانشکده ژورنالیزم

 به طور کلی، اهداف استراتیژیک دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی به قرار زیر است: 

  عضای کادر علمی تا پنج سال آینده.افزایش حداقو چهار تن ا .1

 تلویزیون.-های مطبوعات و رادیوها با گرایشتلویزیون و مطبوعات زیر نام دیپارتمنت رسانه-رادیو ایهدیپارتمنت ادغام .2

 .سال آینده سه ه مطالعات ارتباطات و فرهنگ تاایجاد رشت .3

 .های نویندیپارتمنت مطالعات رسانهایجاد  .4

 دوسال آینده.یکی و الکترونیک تا ایجاد و تقویت کتابخانه دانشکده به طور فز .5

 تحصیلی مقطع لیسانس.تقویت نصاب  .6

 لی و کشورهای همسایه.در سطح م ماثوهای مگسترش روابط اکادمیک دانشکده با دانشکده .7

 سال آینده. چندتا  و رسانه  ایجاد برنامه مقطع ماستری در رشته ارتباطات .8



5 
 

 مرام و اهداف 

 الف( مرام و اهداف

 به قرار زیر است:البیرونی  دانشگاه ژورنالیزمدانشکده مرام و اهداف  ،صورت کوبه

 ، فرهنگی، اجتماعی و مکارم اخالقی؛ها و باورهای کشور و حقوق انسانیارزش گسترش رفتارهای مبتنی بر .1

 پشتیبانی از هویت ملی، منافع ملی و اسالمی کشور؛ .2

 ؛از طریق ارتباطات و تعامو بهتر ترویج خانواده محوری نظام اجتماعی و کرامت انسانی )زن و مرد( .3

 ؛مطالعات ارتباطات و رسانه و ژورنالیزم های آموزشی در تمام عرصهو آموزش و رفع کاستی ی موجودتوسعه و تعمق باورها .4

 ؛صنعت ارتباطات و رسانه های آموزشی، معرفتی و رعایت روند اطالع مداریگسترش برنامه .5

 در کشور؛و ژورنالیزم رسانه ، مطالعات ارتباطاترصه در ع ارتقای سطح یادگیری و تداوم آن .6

صیینعتی ارتباطات،  ارتباطات و رسییانه به ویژه  مطالعات دانش در زمینهحصییول  رهگذر )از فرایند زندگی ، درجوانان خود کفایی تالش برای .7

 ؛(نگاری در سطح عالیروزنامههاو رسانه ،روابط عمومی

 .، رسانه، روابط عمومی و ژورنالیزمارتباطات مطالعاتدر عرصه نیازهای جامعه افغانی  بین المللی و ارایه دانش الزم باتوجه به معیارهای .8
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 دانشکدهرسالت ب( 

شکده ژورنالیزم سالت مهم  ر ست  دان سو جوان نیازهای فعلی و آینده نهادهای   تا این ا صنعت مطالعات        در آموزش ن صه و  شی عر صیلی و آموز تح

را در امر آگاهی دهی  این زمینه تخصصی  را مد نظر بگیرد؛ تا از یک طرف نقش از دست رفته نهادهای   ها و ژورنالیزمرسانه  ارتباطات، روابط عمومی،

صه     سایو ارتباطی و عر تدوین کند و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی  ژورنالیزمجمعی، ترویج جمعی، تبلیغ جمعی و آموزش جمعی از طریق و

 و اکادمیک، وجیبه علمی و تاریخی خود را ادا نماید.

 دانشکده آموزشی ج( مرامنامه

 ؛ها و ژورنالیزممطالعات ارتباطات، روابط عمومی، رسانهها براساس مشاغو تخصصی حال و آینده بازنگری رشته -1

 ها؛براساس معیارهای مورد قبول و تأکید اثربخشی این آموزش های دیگر دولتی و خصوصیبرتر درمیان دانشکده تدوین نظام آموزشی -2

 های دستیابی به یادگیری مؤثر؛ریزی برای تدوین روشبرنامه -3

 ی؛ها و تحوالت آتمتناسب با نیازهای اساسی رسانه دانشکده ژورنالیزمارتقای ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی  -4

 های تخصصی مطالعات ارتباطات و رسانه در مقطع ماستری و دکترا؛ایجاد رشته -5

های  های الزم با همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشییی کشییور جهت تولید متون آموزشییی بومی در رشییتهگذاری بر پژوهشتأکید و سییرمایه -6

 مرتبط؛
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یی، علوم ارتباطات، ژورنالیزم بین المللی و یزم تلویزیونی، تولیدات رسیانه های مورد نیاز در کشیور )ژورنالیزم رادیویی، ژورنال تأسییس رشیته   -7

ستای تربیت مدیران و صاحبان مشاغو کلیدی در عرصه ارتباطات و ژورنالیزم در مقطع تحصیالت عالی و در آینده         در مدیریت رسانه( در را

 ماستر و باالتر از آن؛مطقع 

 شی و هنری محصالن با رویکرد تقویت روحیه نشاط و طراوت محصالن؛های فرهنگی، ورزتوسعه و تقویت فعالیت -8

 های مختلف و مرتبط با این عرصه؛های آموزشی حوزهگیری از ظرفیتشناسایی و بهره -9

 های نقد محصالن با موضوعات فرهنگ و هنرهای متعالی؛تشکیو حلقه -10

 های فکری با مراکز حوزوی و علمی.مشارکت در تأسیس حلقه -11
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)تشکیالت( دانشکده ژورنالیزمساختار سازمانی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشکدهریاست 

تلویزیون-دیپارتمنت رادیو شورای علمی  

مطبوعاتدیپارتمنت  مدیریت تدریسی   

 معاونیت دانشکده

 کتابخانه

 کمیته تحقیق

 استدیو و تولیدات محصالن

امتحانات کمیته  

پالن استراتیژیککمیته   

 کمیته نظم ودسیپلین

انکشاف کریکولم کمیته  

کیفیت ارتقایکمیته   

امور فرهنگیکمیته   
تلویزیون-شورای دیپارتمنت رادیو  

 مدیریت اجرائیه شورای دیپارتمنت مطبوعات

آموزش الکترونیک کمیته  
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 اعضای آن مشخصات اکادمیک دانشکده و

 

 مشخصات اکادمیک دانشکده ژورنالیزمالف: 

نام  شماره

 دانشکده

سال 

 تأسیس

تعداد  هاتعداد دیپارتمنت تعداد روسا و معیاد خدمت

مجموعی 

 دانشجویان

به تفکیک  دانشجویانداد مجموعی تع

 دیپارتمنت

1  

 

 ژورنالیزم 

 

 
1393 

دیپارتمنت  تن 264 دیپارتمنت 2 سرپرست 1ریس و  2

 مطبوعات

 –دیپارتمنت رادیو 

 تلویزیون

پوهنوال  2

محمد 

 داود نبیو

پوهنمو 

محمد 

یحیی 

 رحیو

پوهندوی 

احمد 

جاهد 

 مشتاق

دیپارتمنت 

 مطبوعات

دیپارتمنت 

 –رادیو 

 تلویزیون

 اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور

پوهنیار  ماه 4 سال 1 سال 6 3

فردین 

 عیار 

 پوهنیار

محمد 

 همایون بشیر

208 
 تن

56 
 تن

103 
 تن

 تن 21 تن 105 تن 35

 باشد.قرار شرح فوق مشخصات اکادمیک دانشکده ژورنالیزم با جزیئات مورد نظر، درج گردیده و صحت می
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 درک تحصیلیو م علمی برحسب رتبه، جنسیت کادر. اعضای ب

دانشکده 

 ژورنالیزم

 جمع پوهنیارنامزد  پوهیالی پوهنیار پوهنمو پوهندوی پوهنوال پوهاند دیپارتمنت

 رادیو تلویزیون

 و مطبوعات
0 0 1 0 4 0 1 6 

دانشکده 

 ژورنالیزم

 جمع سانسیل )ماستر( فوق لیسانس دکتر مرد زن دیپارتمنت

 -رادیو 

  تلویزیون 
0 2 0 0 2 

6 

 1 3 . 3 1 مطبوعات

 

تلویزیون –و رادیو  مطبوعاتهای مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت   

درجه  مسئولیت اداری ایمیو آدرس شماره تماس

 تحصیو

 شماره  شهرت رتبه علمی

 اسم تخلص  ولد/بنت

0747259098   jahed.mushtaq@gmail.com 1 احمد جاهد مشتاق محمد انور پوهندوی ماستر  سرپرست فاکولته 

0767 030 090 hbashir@idlo.int دادرحیم پوهنیار  لیسانس آمر دیپارتمنت محمد  بشیر 

 همایون 

2 

0784 85 90 20 fardin.ayar2020@gmail.com 3 فردین  عیار  عبدالحق پوهنیار  ماستر  آمر دیپارتمنت 

0700 70 69 23 danishpezhohan@gmail.com 4 اسداهلل  آریا عزیز اهلل پوهنیار  ماستر ندارد 

0799 45 73 25 Bayan.kohistany25@gmail.com 5 نقیب اهلل بیان مسجدی پوهنیار لیسانس ندارد 

0728 02 26 93 samiraqaderi4@gmail.com 6 سمیرا قادری عبدالقدیر نامزد پوهنیار  لیسانس ندارد 

و صحت  درج گردیدهتلویزیون،  –و رادیو مطبوعات های ی ژورنالیزم به تفکیک دیپاتمنتقرار شرح باال مشخصات اعضای کادر علمی دانشکده: یادداشت

باشد.می  

mailto:hbashir@idlo.int
mailto:fardin.ayar2020@gmail.com
mailto:danishpezhohan@gmail.com

