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  حقًق رساوٍ مضمًن  : بروامٍ درسی

 

 “.احترام به قانون و فعالیت قانونمند روزنامه نگاران آزادی بیان را تقویت   می کند”                  

 معلًمات عمًمی 
 ايل : سمستر 

 چُارم : صىف

 خًرشیذی  1392: سال تحصیلی    

 ژيروالیزم   :دیپارتمىت

 کًد مضمًن:  

 وًعیت مضمًن: ( اختیاری اساسی ، پًَىتًن شمًل   ، اختصاصی ، )

 تعداد کریدت:  

   ٍتعداد ساعات درسی درَفت:   (   پىجشىبٍ َاشىبٍ َا  ي   )ساعت    

 صبح َا 12-9 :مالقات حضًریَای تساع 

 فیصل كريمی  :استاد مضمًن

    ٌ0708198668  -0798816124: ی تماس استاد شمار 

    استاد َای آدرس ایمیل: fslkarimi@yahoo.com. Faisal.karimi@hu.edu.af  

    يب سایت استاد :www.faisalkarimi.com  

   

 اهمیت و ضرورت: 

ثزت گزا ٍ آساد در افغاًغتاى عیغتن اعالع رعاًی تا تا تِ هیاى آهذى آسادی تیاى ٍ فؼالیت رعاًِ ّای ن

چالؼ ّایی ّوزاُ اعت ٍ ًثَد یه عیغتن لاًًَوٌذ رعاًِ یی ٍ ػذم آگاّی رٍسًاهِ ًگاراى اس هغایل 

حمَلی رعاًِ ّا آسادی تیاى هَجَد را تْذیذ هی وٌذ ٍ عَء اعتفادُ اس ایي  تِ رًٍذ یىی اس تشرگتزیي 

 .غاًغتاى تثذیل ؽذُ اعتچالؼ ّای رعاًِ یی در اف

ًیاس اعت تا عیغتن آؽفتِ رعاًِ یی در وؾَر تا آگاّی خثزًگاراى اس ٍظایف ٍ هغٍَلیت ّای هغلىی ٍ 

 . حمَلی، اخاللی تزهین گزدد
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  اهداف مضمون: 

  ي دانص  در زمینهاهداف

تا آسادی تیاى ٍ هؼیارّای آى، حك دعتزعی تِ لیشم ی صٍرًا ایي هضوَى تز آى اعت، تا داًؾجَیاى رؽتِ

اعالػات، هَاد لاًَى رعاًِ ّای ّوگاًی ، حك هالىیت هؼٌَی ،گشارؽگزی اس جزیاًات هحاون ٍ جلغات 

   . آؽٌا عاسد... عزی پارلواى، اصغالحاتی چَى لذف؛ جزم هغثَػاتی، افتزا، تْتاى، تْوت ٍ عاًغَر ٍ

گیزی هؼیارّای حمَلی ٍ لاًًَی فؼالیت ّای ؽاى را تضویي ٍ لاًًَوٌذ خَاٌّذ تا فزاداًؾجَیاى صٍرًالیشم 

عاخت ٍ تا ایي وار آسادی تیاى را تمَیت خَاٌّذ ٍ رًٍذ وار اعالع رعاًی دلیك را تذٍى تجاٍس تِ حمَق 

 . دیگزاى عزػت خَاٌّذ تخؾیذ

  ها ي مهارت در زمینهاهداف

ػیارّای حمَلی ٍ لاًًَی فؼالیت ّای ؽاى را تضویي ٍ لاًًَوٌذ خَاٌّذ تا فزاگیزی مداًؾجَیاى صٍرًالیشم   

عاخت ٍ تا ایي وار آسادی تیاى را تمَیت خَاٌّذ ٍ رًٍذ وار اعالع رعاًی دلیك را تذٍى تجاٍس تِ حمَق 

. دیگزاى عزػت خَاٌّذ تخؾیذ  

لاًًَی رعاًِ ّا آؽٌا ؽًَذ ٍ  در پایاى ایي وَرط، داًؾجَیاى خَاٌّذ تَاًغت تا اصَل ٍ هؼیارّای حمَلی ٍ

.فؼالیت ّای حزفِ یی ؽاى را لاًًَوٌذ تغاسًذ  

 روش تدريس  :

داًؾجَیاى تا هزٍر درط جذیذ ٍ . ی درط در صٌف تِ صَرت گفتگَیی خَاّذ تَد رٍػ اصلی ارائِ  -1 

  .ًذ پزداختعاػت درعی درتارُ ی هَضَع درط تا اعتاد ٍ یىذیگز تِ گفتگَ خَاُ داؽتي آهادگی لثلی در

 ی آى ی درط جذیذ ٍ ًىات ًظزی ٍ پیچیذُ تؾزیح فؾزدُ  -2

گذاؽتي هَضَع درط جذیذ ٍ تؾَیك داًؾجَیاى تِ  تحثتِ   -3    

  عْن گیزی ٍ ًظزدّی هغتمین ٍفؼال

عزح پزعؼ ٍ پاعخ دٍعزفِ ، هیاى اعتاد ٍ داًؾجَیاى -4  

  

  

  



 وجايب استاد : 

 گی تذریظ هضوَى ٍ تؾزیح درط ٍ ًىات هزتثظ تِ آىُ آهاد -1

 ًؾجَیاىدرعی تزای دا  هؼزفی هٌاتغ درعی ٍ ووه  -2

 ایجاد فضای گفتگَی عاسًذُ هیاى اعتاد ٍ داًؾجَیاى ٍ ًیش خَد داًؾجَیاى در صٌف  -3

 گی ٍ راٌّوایی در تْیِ عیویٌارّای داًؾجَیاى ووه تِ داًؾجَیاى در تْیِ ٍظایف خاًِ  -4

اػات در غیز ط، گی دارًذ  ووه تِ داًؾجَیاًی وِ هؾىلی در فْن هغایل ٍ یا اًجام ٍظایف خاًِ  --5

 درعی

 ّای داًؾجَیاىارسؽیاتی ٍ تزرعی فؼالیت  -6

 هاي دانطجويانمكلفیت  : 

 ی هٌاتغ درعی هضوَى آهادگی تزای پیؾثزد درط ٍ هغالؼِ -1

 گیزی رٍساًِ در تحثْا ٍ گفتگَّای درعیعْن -2

اٌّوایی گی تز اعاط آًچِ اعتاد ر عوغتز ٍ عوغتز ٍ اًجام ٍظایف خاًِ ؽزوت در اهتحاى هیاى -3

 .هیىٌذ

 ی هَضَع درط درعی تِ ٍلت هؼیي ٍ آهادگی تزای پزعؼ ٍ پاعخ در تارُت ّای حضَر در عاع  -4

  ارائِ وارّای خاًگی ٍ ػولی تِ ٍلت هؼیٌِ -5

احتزام تِ ًظزات ّن ، حغٌِاخالق ) هزاػات ًظن ٍ دعیپلیي -6    

 دعتزط  اعتفادُ اس وتاتخاًِ ، ایٌتزًت ٍ عایز هٌاتغ لاتل –7    

 گي استفاده از آنها امكانات و چگونه:  

  تحمیك هیذاًی   -1   

 صٍرًالیشمی وتاتخاًِ ؽؼثِ -2   

 تحمیك اًتزًتی  -3   

 

 



 ارزضیابي :  

 ًوزُ  10                                             :اخالق ٍ حضَر فؼال صٌفی-1    

   ًوزُ  10        :                                 وٌفزاًظ ّای صٌفیارسؽیاتی  -2   

 ًوزُ                                            20                                           :         آسهَى هیاى عوغتز  -3    

  ًوزُ  60 :                                                               آسهَى ًْایی -3   

 

 ّفتِ اٍل هاُ جَسا :تاريخ امتحان میان سمستر

 ّن عوغتز تحصیلیؽاًشدُ یّفتِ :تاريخ آزمون نهايي 

 

 گي امتحان چگونه   :

 عملی     تقريری     وًشتاری    

 .شًدمی مشخص در برگٍ امتحان ی َر  پرسش  شمار َر بخش پرسش َا ي ومرٌ: ياد داشت  -

 هاي امتحانگي طرح پرسص چگونه  : 

   تتعريف َا ي اصطالحا  جًاب كًتاٌ  اوتخابی چُار جًابٍ  تشريحی 

 منابع و مراجع  : 

    حمَق ٍ اخالق در صٍرًالیشم، ًَؽتِ هٌیضُ تاختزی وتاب   -1   

هَضَػات حمَلی رعاًِ ّا  تزتیة وٌٌذُ هحوذ آفتاب ػالنوتاب  -2     

وتاب هثاًی حمَق رعاًِ ّا ًَؽتِ هضگاى هصغفَی-3     

 وتاب حمَق ارتثاعات، ًَؽتِ هحوذ واظن هؼتوذ ًضاد – 4

وتاب حمَق ارتثاط جوؼی، ًَؽتِ دوتز تالز اًصاری  -5

تزخی پایگاُ ّای تخصصی ایٌتزًتی حَسُ حمَق رعاًِ ّا  -6     



 
  ممد درسي منابع  : 

وتاب حمَق هغثَػات، ًَؽتِ هحوذ واظن هؼتوذ ًضاد  – 1     

 ٍؽتِ جویلِ ػوز ى(  آسادی تیاى ٍ تخغی ّای رعاًِ یی) رعاًِ ٍ حمَق وتاب  -2

وتاب حمَق ارتثاعات، ًَؽتِ هحوذ واظن هؼتوذ ًضاد  – 3

، داًؾىذُ پایاى ًاهِ تحصیلی تثییي هغٍَلیت جشایی رعاًِ ّا در لَاًیي افغاًغتاى، ٍیذا رحیوی-4

داًؾگاُ ّزات  حمَق

حمَق حزفِ ای رٍسًاهِ ًگاراى، ًَؽتِ دوتز واظن هؼتوذ ًضاد  -5

  قًاویه مًرد ویاز برای شىاخت بُتر حقًق رساوٍ

 1382سال  مصًب قاوًن اساسی افغاوستان  -1   

 1355مصًب سال اوًن جزای افغاوستان ق -2   

  1948مصًب سال   اعالمیٍ جُاوی حقًق بشر -3   

 1388مصًب سال قاوًن رساوٍ َای َمگاوی افغاوستان -4   

. پیشىُاد می گردد كٍ داوشجًيان مته جريذٌ رسمی ايه قًاویه را تُیٍ كىىذ :یادداشت    

 

 


