r
ّوبیص ػلوی؛

ثبصخَاًی اًذیطِ سیبسی ٍ اختوبػی سیذخوبل الذیي افغبًی
طشح ّوبیص؛
ثحث ٍ ثبصخَاًی ػلوی آساء ٍ اًذیطِ ّبی دیٌی ٍ سیبسی سیذخوبل الذیي افغبًی ثِػٌَاى یىی اص هیشاثْبی
ػلوی ٍ فشٌّگی وطَس هیتَاًذ ًمصّبی هختلفی دس تشلی ٍ سضذ خبهؼِ هب داضتِ ثبضذ .ثشسسی افىبس ٍ سٍضٌبیی
ثخطی صٍایبی هغفَل ضخصیت فىشی ایي ثیذاسگشهؼبصش ،هیتَاًذ ثبػث َّیت ثخطی ثِ ًسل اهشٍص ٍ فشدای ایي
سشصهیي ،ساّگطبی همبثلِ ثب ثحشاى ّبی دیٌی ،اختوبػی ٍ سیبسی ٍ ًیض تؼییي وٌٌذُ خطَط اسبسی تؼبهل خبهؼِ
اسالهی ثب خْبى هذسى ٍ فشٌّگ غشة ثبضذ.
دس ایي ساستب وویتِ اخشائی ٍ گشٍُ داًطدَئی اًذیطِ ٍ داًطىذُ ػلَم سیبسی ثِ ّوشاّی وویتِ ػلوی هؤسسِ
تحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي(ظ) ثب ثبصضٌبسی ضشٍست ٍ اّویت هَضَع ثِ تذٍیي ثشًبهِ ،اّذاف ٍ هحَسّبی ایي
ًطست الذام ًوَدُ ٍ اهیذٍاس ٍ هصون دس ثِ ثوش ًطستي آهبل ثلٌذ ایي ّن گشائی ٍ ّن ًَائی است.
اّنّ اّذاف ّوبیص؛
 ثبصخَاًی اًذیطِ ّبی سیبسی ٍ اختوبػی سیذخوبل ثِ هٌظَس ثستشسبصی ثشای خشیبى سٍضٌفىشی دیٌی دسافغبًستبى؛
 الگَثشداسی اص اًذیطِ ّبی سیذخوبل دس ػشصِ ّبی هختلف اختوبػی ٍ سیبسی؛ استخشاج ساّىبسّبی ػلوی ٍ فشٌّگی ثشای همبثلِ ثب استجذاد ٍ استؼوبس؛ هؼشفی آساء ٍ اًذیطِ ّبی سیذخوبل ثشای خْبى هؼبصش ٍ ثَیژُ خَاًبى ٍ سٍضي اًذیطبى خبهؼِ هب؛ ثستشسبصی ٍ ضىل دّی ثِ حشوت فشٌّگی دس ساستبی ایدبد وشسی دایوی سیذخوبلطٌبسی دس هؤسسِتحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي(ظ)؛
 خستدَی الگَّبی ًظشی ٍ ػولی اخَت دیٌی ٍ ٍفبق هلی ثش هحَسیت اسالم ٍ ػٌبصش هطتشن هلی؛ استخشاج اًذیطِ ّبی تمشیجی سیذخوبل ثِ هٌطَس دستیبثی ثِ ساّىبسّبی ػولی تمشیت هزاّت اسالهی ٍتحىین اخَت اسالهی.

هحَسّبی پیطٌْبدی ّوبیص ؛
الف) ػلن ٍ دیي؛
 .1ساثطِ ػلن ٍ دیي دس اًذیطِ دیٌی سیذخوبل؛
ّ .2ن گشائی دیي ٍ سیبست دس افغبًستبى اص دیذگبُ سیذخوبل؛
 .3آهَصُ ّبی دیٌی سیذخوبل ٍ ٍحذت اسالهی دس افغبًستبى؛
 .4سیذخوبل ،دیي ٍ ًبسیًَبلیسن؛
 .5الگَی سیبست دیٌی خْبًی دس آساء سیذخوبل؛
 .6آسیت ضٌبسی سیبست دیٌی اص هٌظش سیذخوبل؛
 .7افغبًستبىًَ ،اًذیطی دیٌی اص دیذگبُ سیذخوبل؛
ة) حمَق ٍ سیبست؛
 .1لبًًَگشائی ،چبلص ّب ٍ آفت ّبی آًبص هٌظش سیذخوبل؛
 .2حمَق اللیت ّب دس هفىَسُ سیذخوبل؛
 .3حمَق ثطش اسالهی ،سیذخوبل ٍ افغبًستبى؛
 .4آساء ٍ اًذیطِ ّبی سیبسی سیذخوبل؛
 .5همبیسِ ضشق ٍ غشة اص دیذگبُ سیذخوبل؛
 .6هشدم سبالسی دیٌی دس اًذیطِ سیبسی ٍ دیٌی سیذخوبل؛
 .7استجذاد ٍ استؼوبس دس آثبس سیبسی سیذخوبل؛
 .8سیذخوبل ٍ اًذیطِ ثٌیبدگشایی ٍ افشاط گشایی؛
 .9سیذخوبل ٍ اسالم سیبسی دس افغبًستبى
ج) فشٌّگ ٍ اختوبع؛
 .1تمَیت الگَّبی فشٌّگ هلی ٍ ػمبیذ سیذخوبل؛
 .2فشٌّگ سبصی اًذیطِ ّبی سیذخوبل دس افغبًستبى؛
 .3افغبًستبىًَ ،گشائی اختوبػی ٍ سیذخوبل؛
 .4فشٌّگ ثَهی افغبًستبى دس ثبصضٌبسی هفىَسُ سیذخوبل؛
ً .5مص آساء سیذخوبل دس تحَل فشٌّگی افغبًستبى ٍ هٌطمِ؛
 .6آهَصُ ّبی الگَی هذیشیتی سیذخوبل دس ثشاثش تفشلِ اًذاصی هٌطمِ ای ٍ خْبًی

د) ٍحذت هلی؛
 .1تأثیش آهَصُ ّبی سیذخوبل دس خْبد ٍ اًمالة اسالهی دس افغبًستبى؛
 .2گفتبس ٍ وشداس سیذخوبل دس ّن گشائی اسالهی دس افغبًستبى؛
ً .3مص سیذخوبل دس ّن گشائی هلی؛
 .4سیذخوبل ٍ هسئلِ تجییي ٍ اػطبی حمَق الَام دس ساستبی تحىین ٍحذت؛
ً .5فبق ٍ تفشلِ هلی ٍ ساُ وبسّبی هجبسصُ ثب آى اص دیذگبُ سیذخوبل؛
ً .6مص اسالم ٍ آهَصُ ّبی دیٌی دس ٍحذت هلی افغبًستبى
ُ) خْبى اسالم؛
 .1سیذخوبل ٍ هسئلِ ػمت هبًذگی خْبى اسالم؛
 .2سیذخوبل ٍ خشیبى ّبی سیبسی اسالم گشائی دس خْبى؛
 .3ػَاهل ًبثسبهبًی ٍ ػمت هبًذگی خْبى اسالم اص دیذگبُ سیذخوبل؛
 .4سیذخوبل ٍ احیبی َّیت دیٌی دس خْبى اسالم؛
 .5تأثیش آهَصُ ّبی سیذخوبل دس ثیذاسی اسالهی هٌطمِ؛
ً .6مص اًذیطِ سیذخوبل دس تمَیت خٌجطْبی آصادی ثخص؛
 .7سیذخوبل ٍ اًذیطِ تمشیت هزاّت اسالهی؛
 .8آهَصُ ّبی سیذخوبل دس ّن پزیشی هلل
ٍ) غشة ضٌبسی؛
 .1سیذخوبل ٍ ًمذ دیذگبُ سىَالسیستی؛
 .2افغبًستبى ٍ ًفی استؼوبس صدائی ًَیي ٍ اًذیطِ سیذخوبل؛
 .3ضشٍست ٍ هجبًی غشثطٌبسی اص دیذگبُ سیذخوبل؛
 .4تمبثل یب تؼبهل اًذیطِ غشثی ٍ اسالهی دس هفىَسُ سیذخوبل؛
 .5خٌجِ ّبی هثجت ٍ هٌفی توذى غشثی اص دیذگبُ سیذخوبل؛
ص) دست ًَضتْْب ٍ اثؼبد صًذگبًی؛
 .1تبسیخ ًگبسی صیست سیذخوبل؛
 .2تفىیه َّیت هلی یب خْبًی سیذخوبل ٍ همَلِ تفشلِ گشائی؛
ً .3مذّب ٍ آثبس هَخَد پیشاهَى َّیت دّی ثِ سیذخوبل؛
 .4تأثیش َّیت سیذخوبل دس ثْشُ گیشی اص اًذیطِ سیذخوبل؛

َّ .5یت ضٌبسی اسالهی ٍ هلی سیذ خوبل؛
 .6ثشسسی ون ٍ ویف دست ًَضتِ ّبی سیذخوبل؛
 .7ون ٍ ویف آثبس هىتَة دسثبسُ سیذخوبل؛
دستبٍسدّبی هَسد اًتظبس ّوبیص؛
 تحصیل اّذاف تجلیغی،ػلوی ٍ فشٌّگی ّوبیص؛ صذٍس لطؼٌبهِ اختتبهی ٍ ثشًبهِ سیضی دس خْت پیگیشی ًطست ّبی آتی؛ ایدبد دثیشخبًِ دایوی سیذخوبل ضٌبسی دس وطَس؛(ظ)
 صهیٌِ سبصی ػلوی ٍ ػولی دس ایدبد وشسی سیذخوبل ضٌبسی دس هؤسسِ تحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي ًطش ٍیژُ ًبهِ ٍ ًیض ًطشیِ ػلوی یب فشٌّگی سیذخوبل الذیي افغبًی ثب لگَی ٍیژُ اص هتفىش دس هؤسسِ(ظ)
تحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي
 ثْشُ گیشی ػولی اص ّوبیص دس ثبصسبصی همجشُ ٍ سبختي هشوض ّوبیص ّبی ثیي الوللی دس وٌبس همجشُ ثبًبم هتفىش؛
(ظ)
تؼشیف ٍ ًبم گزاسی یىی اص ًطبى ّبی هلی ٍ ػلوی وطَس ٍ ًیض هؤسسِ تحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي ثبػٌَاى هتفىش
سبختبس همبالت ػلوی؛
 .1حدن همبالت اسسبلی ثیي  15الی  30صحفِ  ٍ 4Aثب فًَت  ٍ 14للن  B lotusثبضذ.
 .2همبالت اسسبلی ثبیذ داسای چىیذُ (حذاوثش  175ولوِ) ،اّویت هَضَع ،همذهِ (تجییي ولیت هَضَع) ،هتي
اصلی (تجییي ًظشی هَضَع وِ ثِ صَست ػلوی ٍ داسای سفشًس ثِ صَست دسٍى هتٌیً1گبسش یبفتِ ثبضذ)ً ،تیدِ -
گیشی ،پیطٌْبدات (اسائِ پیطٌْبدات ًظشی ٍ ػولی پیشاهَى هَضَع) ٍ هٌبثغ ٍ هأخز  2ثبضذ.
 .3یه ًسخِ پشیٌت ضذُ همبلِ ثِ ّوشاُ فبیل  wordآى تب تبسیخ  20حول ثِ دثیشخبًِ ّوبیص ٍ یب ثِ آدسس
ریل اسسبل گشدد؛ andishagroup@yahoo.com
 .4همبالت ثشگضیذُ ضوي اسایِ دس اخالس ػوَهی ٍ اػطبی خَایض ًفیس ،دس ٍیژٌّبهِ ای چبح ٍ ًطش خَاّذ ضذ.
صهبى ٍ هىبى ّوبیص؛
(ظ)
 دثیشخبًِ :هؤسسِ تحصیالت ػبلی خبتن الٌجییي  ،داًطىذُ ػلَم سیبسی ،گشٍُ داًطدَئی اًذیطِ(ظ)
 هىبى :سشن داساألهبى،سبلَى اختوبػبت حَصُ ػلویِ خبتوبلٌجییي صهبى :پٌح ضٌجِ  7ثَس  ،1391اص سبػت  9صجح الی  1ػصشٍ هي اهلل التَفیك
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 .بدین صورت؛ نام فامیل(سال نشر) ،نام کتاب یا مقاله ،صفحه.
2
 .بدین صورت؛ نام فامیل ،نام (سال نشر) ،نام کتاب یا مقاله ،نام مترجم(احتمالی) ،مکان و زمان نشر ،نام ناشر اصلی ،نوبت چاپ ،مجلد.

