
بنام خداوند قلن
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تزًاهِ درسی
هضوَى تکٌالَصی ّای جذیذ رساًِ ای 

خَرضیذی 1392تزای سوستز اٍل سال 

: تزتیة کٌٌذُ
پَّیالی فیصل کزیوی استاد صٍرًالیشم داًطگاُ ّزات      

ثَر  2دٍضٌثِ 
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هعلوهات عووهی
 

اول : سوستز
سوم : صٌف
خورشیذی     1392: سال تحصیلی
و روابط عمومیژورنالیزم  :دیپارتوٌت
کَد هضوَى:  
ًَػیت هضوَى: ( اختیاریاساسی ، پوهنتون شمول   ،اختصاصی ،)
2 :تؼذاد کزیذت
   ِ(     شنبه ها، دوشنبه ها و سه شنبه ها)  ساعت  3 :تؼذاد ساػات درسی درّفت
(البته به وقت قبلی)  صبح ها 12-9 :ّای هاللات حضَریساػت
فیصل كريمیپوهیالی  :استاد هضوَى

 ی تواس استاد ُ  0798816124 -0708198668: ضوار
آدرس ایویلْای استاد:  Faisal.karimi@hu.edu.af. fslkarimi@yahoo.com

ٍب سایت استاد :www.FaisalKarimi.com

5/16/2013
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اهویت و ضرورت

جکُبنٕژی ْبی جذیذ رضبَّ ای ثب اَفجبر اطالػبت ٔ اَقالة فٍ آٔری ٔ 

ثٕجٕد آيذٌ غجكّ ْبی ایُحرَث  ٔ دیجیحبل جحٕل ػظیًي در ػرصّ اطالع 

. رضبَي ٔ کبرکرد رضبَّ ْب ایجبد كردِ اضث

جغییرات ٔ پیػرفث ْب در فٍ آٔری ْبی رضبَّ ای ضجت جحٕل در کبر ٔ 

فؼبنیث رضبَّ ْب گردیذِ اضث ٔ َیبز اضث خجرَگبراٌ ٔ داَػجٕیبٌ 

ژٔرَبنیسو کبرثرد ایٍ فٍ آٔری ْب را درزيیُّ ْبی يخحهف کبری غبٌ ثّ 

.کبرثجرَذ

5/16/2013
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:تشریح دوره

ایٍ دٔرِ داَػجٕیبٌ ژٔرَبنیسو را در زيیُّ جذیذجریٍ فٍ آٔری ْبی جذیذ 

رضبَّ ْبی در زيیُّ  چبپ، رادیٕ، جهٕیسیٌٕ، يبْٕارِ، ٔ ایُحرَث آغُب يی 

.ضبزد

داَػجٕیبٌ  ثب يٓبرت ْبی جئٕری ٔ ػًهی فٍ آٔری ْبی جذیذ رضبَّ ْب  

ثب يطبنؼّ يٕردی ایُحرَث ٔ رضبَّ ْبی آَالیٍ َیس آغُب خٕاُْذ غذ ٔ 

.کبرثرد فٍ آٔری جذیذ ٔ جبثیر آٌ را ثر جٕايغ فرا يی گیرَذ
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  اهداف هضووى

5/16/2013

:ْذف کهی

ْذف اصهی از ارائّ ایٍ درش، ثبال ثردٌ ضطح داَع جخصصی داَػجٕیبٌ  

ژٔرَبنیسو ٔ ارججبطبت جًؼی در زيیُّ يطبیم حطبش جکُٕنٕژی ْبی جذیذ 

.ارججبطی ٔ رضبَّ ای ٔ کبرآئی آَٓب در ػرصّ ارججبطبت جًؼی اضث
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ْذفٓبی جسئی:

۱ ) آغُبیی ثب دگرگَٕی جکُٕنٕژی ْبی جذیذ رضبَّ ای ٔ َقع آَٓب در

جٕايغ کَُٕی؛

۲ )آغُبیی ثب فُبٔری ْبی چبپی، جهٕیسیَٕی، يبْٕارِ ای، ٔ ایُحرَث؛

۳ ) آغُبیی ثب جأثیرات فُبٔری ْبی َٕیٍ در ارججبطبت اجحًبػی در

ّ ْبی فرُْگی، اجحًبػی، ضیبضی ٔ اقحصبدی؛ ػرص

۴ )ْبی َٕیٍ؛ ّ آغُبیی ثب رٔغٓبی جٕنیذ يححٕا در رضبَ

۵ )ٍْبی َٕی ّ .آغُبیی ثب يٓبرت ْب ٔ جکُیک ْبی ارججبط در رضبَ

آغُبیی ثب فٍ آٔری ْبی اطالػبت ٔ ارججبطبت ٔ اصطالحبت فٍ آٔری
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روش تدريس

5/16/2013

 جهطبت .کُذ يی اجخبر ای دٔگبَّ  جذریص ٔ آيٕزغی رٔیکرد درش ایٍ 

  را ْب جًریٍ ٔ ػًهی آيٕزغی يطبنت ٔ ضیًیُبر یب ثحث  ضخُراَی، ضُحی

.آيیسد يی ْى در

ِ ی اصلی ٍشر-1  .تَد خَاّذ گفتگَیی صَرت تِ صٌف در درس ارائ
  در لثلی آهادگی داضتي ٍ جذیذ درس هزٍر تا داًطجَیاى

 گفتگَ تِ یکذیگز ٍ استاد تا درس هَضَع ی درتارُ درسی ساػت
.پزداخت خَاٌّذ

ُ ی تطزیح  -2 ُ ی ٍ ًظزی ًکات ٍ جذیذ درس فطزد آى پیچیذ

7

Lecturer: Faisal Karimi 



روش تدريس

5/16/2013

 تِ داًطجَیاى تطَیك ٍ جذیذ درس هَضَع تحث گذاضتي تِ - 3
ٍفؼال هستمین ًظزدّی ٍ گیزی سْن

طزح پزسص ٍ پاسخ دٍطزفِ ، هیاى استاد ٍ داًطجَیاى -4
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 وجايب استاد

5/16/2013

آهادُ گی تذریس هضوَى ٍ تطزیح درس ٍ ًکات هزتثط تِ آى -1

هؼزفی هٌاتغ درسی ٍ کوك  درسی تزای داًطجَیاى - 2

ایجاد فضای گفتگَی ساسًذُ هیاى استاد ٍ داًطجَیاى ٍ ًیش خَد  - 3
داًطجَیاى در صٌف

ِ گی ٍ راٌّوایی در تْیِ  - 4 کوك تِ داًطجَیاى در تْیِ ٍظایف خاً
سیویٌارّای داًطجَیاى
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 وجايب استاد

5/16/2013

کوك تِ داًطجَیاًی کِ هطکلی در فْن هسایل ٍ یا اًجام ٍظایف  -5
ِ گی دارًذ ، در غیز ساػات درسی .خاً

ّای داًطجَیاىارسضیاتی ٍ تزرسی فؼالیت - 6
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هاي دانشجوياى  هكلفیت

5/16/2013

ِ ی هٌاتغ درسی هضوَى -1  آهادگی تزای پیطثزد درس ٍ هطالؼ

گیزی رٍساًِ در تحثْا ٍ گفتگَّای درسیسْن -2

گی تز  ضزکت در اهتحاى هیاى سوستز ٍ سوستز ٍ اًجام ٍظایف خاًِ -3
.اساس آًچِ استاد راٌّوایی هیکٌذ

حضَر در ساػت ّای درسی تِ ٍلت هؼیي ٍ آهادگی تزای پزسص ٍ  - 4
ُ ی هَضَع درس پاسخ در تار

ارائِ کارّای خاًگی ٍ ػولی تِ ٍلت هؼیٌِ -5
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هاي دانشجوياى  هكلفیت

5/16/2013

ّا  اخالق حسٌِ، احتزام تِ ًظزات ّوصٌفی) هزاػات ًظن ٍ دسیپلیي -6
...(درصٌف ٍٍ خَدداری اس خَردى ٍ ًَضیذى کزدى هثایل  خاهَش

 
.هزاػات ًوَدى ًظافت صٌف ٍ هحیط درسی -7

استفادُ اس کتاتخاًِ ، ایٌتزًت ٍ سایز هٌاتغ لاتل دستزس –8
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اهكانات و چگونه گی استفاده از آنها

5/16/2013

هیذاًی تحمیك   -1    
 

صٍرًالیشم ی ضؼثِ کتاتخاًِ -2   

اًتزًتی تحمیك  -3   
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ارزشیابی

5/16/2013

ًَرِ  10:                             اخالق ٔ حضٕر فؼبل صُفی-1

ًَرِ 10ضیًیُبر صُفی                                        –2

ًَرِ 10کبر ػًهی                                                 -3    

ًَرِ     20آزيٌٕ يیبٌ ضًطحر                                     -4   

ًَرِ 50آزيٌٕ َٓبیی                                              -5   

ّفتِ اٍل هاُ جَسا : تاریخ اهتحاى هیاى سوستز
ّفتِ ی ضاًشدّْن سوستز تحصیلی : تاریخ آسهَى ًْایی 
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 اهتحاى

5/16/2013

 گی اهتحاى ِ :  چگًَ
عملی     تقريری  نوشتاری      

گی طزح پزسص ِ :  ّای اهتحاى چگًَ
 تعريف ها و اصطالحات  جواب كوتاه انتخابی چهار جوابه  تشريحی 

:  یاد داضت 

.شمار هر بخش پرسش ها و نمره ی هر  پرسش  در برگه امتحان مشخص می شود
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  هنابع و هراجع

5/16/2013

 

كحبة رٔزَبيّ َگبري ضبیجر َٕغحّ دكحر یَٕص غكرخٕاِ   -1   

كحبة رٔزَبيّ َگبري انكحرَٔي َٕغحّ يبیك ٔارد جرجًّ ػهي اصغركیب  -2   

يرکس : جٓراٌ. جکُٕنٕژی ْبی َٕیٍ ارججبطی( ۱۳۸۷)يؼحًذ َژاد، کبظى   -3   

.پژْٔع ْبی ارججبطبت

جرجًّ َبصر . درثبرِ جهٕیسیٌٕ ٔ ضهطّ ژٔرَبنیطى( ۱۳۹۰)ثٕردیٕ، پیر  -4   

.فرُْگ جبٔیذ: جٓراٌ. فکْٕی

جهٕیسیٌٕ در ( ۱۳۸۹( )گردآٔرَذگبٌ)اضًیث، آَحَٕی ٔ پبجریطٌٕ، ریچبرد -5   

.اَحػبرات ضرٔظ: جٓراٌ. جرجًّ يطؼٕد أحذی. جٓبٌ

ی فٍ آٔری رضبَّ ْبی اَحرَحی جخصصی حٕزِثرخی از پبیگبِ -6    
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کتاب های ممد درسی



1–كحبة ايپر یبنیطى ضبیجر جرجًّ دكحر پرٔیس ػهٕي

  2-   كحبة اَفجبر خبيٕظ َٕغحّ دكحر یَٕص غكر خٕاِ پِیطی، آرَٕنذ

َػر : جٓراٌ. جکُٕنٕژی ٔ فرُْگ، جرجًّ ثٓراو غبنگَٕی( ۱۳۷۴)

.يرکس

۳-  ،جبيص؛ يکُسی ،ٌ ْٔ ْبیذگر، يبرجیٍ؛ آیذی، ُدٌ؛ ْکیُگ، یبٌ؛ کٕ

َػر : جٓراٌ. جرجًّ غبپٕر اػحًبد. فهطفة جکُٕنٕژی( ۱۳۷۷)دَٔبنذ 

.يرکس
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مفردات درسی 

کهیبت: ْفحّ أل

فلسفَ تکٌْلْژی

خاستگاٍ تکٌْلْژی

هٌشأ ّ آثار: رشذ ّ تحْل تکٌْلْژی ُای ًْیي

آیٌذٍ پژُّشی ّ تکٌْلْژی
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ارججبطبت راِ دٔر: ْفحّ دٔو ٔ ضٕو

:سیاسی، فرٌُگی  ّ اجتواعی -پیذایش، گاٍ شوار، آثار اقتصادی

تلگراف

تلفي  

بی سین
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مفردات مضمون

جبیگبِ رادیٕ در ػصر َٕیٍ: ْفحّ چٓبرو

تاریخچَ، تحْالت رادیْ در جِاى

 ْفي آّری جذیذ رادی
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مفردات مضمون

جهٕیسیٌٕ: ْفحى-ْفحّ  پُجى

گاٍ شوار: هرّری بر آغاز ّ سراًجام

هرّری بر تغییرات فٌاّری هرتبظ

تلْیسیْى در جِاى 

سیٌوا–ُوکاری تلْیسیْى -ارزیابی رقابت

تکٌْلْژی ُای جذیذ تلْیسیْى
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مفردات مضمون

يبْٕارِ: ْفحّ  ْػحى ٔ َٓى

تاریخچَ، تحْالت ّ ّضعیت کًٌْی

َ ُای ارتباط جوعی ارزیابی تحْالت حْزة فٌاّری هاُْارٍ بر رساً

اًْاع هاُْارٍ ُا
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مفردات مضمون

ّیژگی ُا، ساختار، ّ هحتْای ّب

ُا: تْلیذ هحتْا در ایٌترًت َ سازّکارُا ّ گًْ

ُای هباحثَ، سیستن ُای پیام فْری، : جْاهع آًالیي ّ َ ُای اجتواعی، گر شبک

چت، ّیکی ُا، ّبالگستاى

ّبالگ

 اجتواعی  ّ رساًَ ُای تعاهلی َ رساً

ژّرًالیسم سایبری

هْتْرُای جستجْگر با هطالعَ هْردی گْگل

فضای ایٌترًت بَ عٌْاى عرصَ عوْهی

کٌش گری در فضای سایبر
5/16/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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ایُحرَث: ْفحّ  دْى جب پبیبٌ 

گاٍ شوار

، ۲سایت، سرّر، پایگاٍ اطالعاتی، ّب : شرح برخی هفاُین فٌی رایج هاًٌذ

َ ُای کاهپیْتری،  پرّتکل ُای ایٌترًتی، فضای سایبر، اچ تی ام ال،  شبک

...ًرم افسار اجتواعی، في آّری اطالعات ّ ارتباطات ّ 

ایٌترًت بَ عٌْاى رساًَ ّ ابررساًَ

ادبیات ّ اصطالحات رساًَ ُای جذیذ
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پیشنهاد ها

5/16/2013

!داًطجَیاى ػشیش

.پزسص ّا، ًظزّا ٍ پیطٌْاد ّای خَد را درتارُ تزًاهِ درسی ارائِ کٌیذ
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از توجه تان تشکر
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