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تزًاهِ درسی
(فٍ آٔری اطالعات ٔ ارتثاطات)  2ضایُص: يضًٌٕ
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پَّیالی فیصل کزیوی استاد صٍرًالیشم کْکطاى ضزق        
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هعلوهات عووهی
 

يعهٕيات عًٕيی

دٔو : ضًطتر

أل: صُف

خٕرػیذی     1392: ضال تحصیهی

ژٔرَانیشو  :دیپارتًُت

ًٌٕکٕد يض: 

ًٌَٕٕعیت يض: ( اختیاریاطاطی ،  پُْٕتٌٕ ػًٕل   ،اختصاصی ،)

2 :تعذاد كریذت

   ّ(     دٔػُثّ ْا) طاػت  2 :تعذاد ضاعات درضي درْفت

صثخ ْا 7:30—6 :ْای ياللات حضٕریضاعت

ًٌٕفیصم كزيًي :اضتاد يض

 0708198668: غًارِ ي تًاش اضتاد

    ْای اضتاد آدرش ایًیم: . fslkarimi@yahoo.com
Faisal.karimi@hu.edu.af

  ٍب سایت استاد :www.FaisalKarimi.com

9/23/2013
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اهویت و ضرورت

 ٔ َّکاترد فٍ آٔری آی تی ٔ آی ضی تی تاثیرات غگرفی تر صُعت رضا

ارتثاطات ایجاد کردِ ٔ ایٍ فٍ آٔری ضثة غکم گیری جايعّ جذیذی تّ َاو 

جايعّ اطالعاتی غذِ ٔ در جايعّ اطالعاتی اًْیت اطالعات ٔ فٍ آٔری 

.اطالعات ٔ ارتثاطات تیع از ْر زياٌ دیگر ترجطتّ اضت

  ایٍ فٍ آٔری ًّْ زيیُّ ْای زَذگی؛ التصادی ٔ اجتًاعی را يتاثر ٔ

کردِ ٔ ضٕٓنت ْای زیادی ترای غٓرَٔذاٌ جايعّ اطالعاتی ایجاد ًَٕدِ 

. اضت

9/23/2013
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:اهداف دوره

ّ ي ژٔرَانیسو   تا  يفاْیى فٍ ایٍ يضًٌٕ تر آٌ اضت، تا داَػجٕیاٌ رغت

آٔری اطالعات، فٍ آٔری اطالعات ٔ ارتثاطات، چیطتی، پیذایع ٔ 

کارکرد ایُترَت، جٕايع اطالعاتی ٔ تٕضعّ، غکاف دیجیتانی ٔ جذیذتریٍ 

.يعیارْای فٍ آٔری ْای ارتثاطی آغُا ضازد

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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  اهداف هضووى

9/23/2013

:ْذف کهی

ْذف اصهی از ارائّ ایٍ درش، تاال تردٌ ضطح داَع تخصصی داَػجٕیاٌ  

فٍ آٔری اطالعات ٔ ژٔرَانیسو ٔ ارتثاطات جًعی در زيیُّ يطایم حطاش 

.کارآئی آَٓا در عرصّ ارتثاطات جًعی اضتارتثاطات ٔ 

داَػجٕیاٌ تا فراگیری ایٍ يضًٌٕ تّ اضتفادِ از يٓارت ْای عًهی در 

زيیُّ فٍ آٔری اطالعات ٔ ارتثاطات ٔ ایُترَت تػٕیك خٕاُْذ غذ ٔ 

يعیارْا ٔ کارکردْای ایٍ فٍ آٔری ْای يعهٕياتی را تّ در رَٔذ آيٕزظ ٔ 

.زَذگی خٕیع تّ کار خٕاُْذ ترد
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روش تدريس

9/23/2013

ّ ي درص در صُف تّ صٕرت گفتگٕيي خٕاْذ تٕد  -1 . رٔع اصهي ارائ

داَؼجٕياٌ تا يزٔر درص جذيذ ٔ داػتٍ آيادگي قثهي درتارِ يٕضٕع درص تا 

. اطتاد ٔ يكذيگز تّ گفتگٕ خٕاُْذ پزداخت

تؼزيخ فؼزدِ ي درص جذيذ ٔ َكات َظزي ٔ ػًهی ٔ پیچیذِ ي آٌ  -2

تذث گذاػتٍ يٕضٕع درص جذيذ ٔ تؼٕيق داَؼجٕياٌ تّ طٓى گیزي تّ  - 3

ٔ َظزدْي يظتقیى ٔفؼال

طزح پزطغ ٔ پاطخ دٔطزفّ ، يیاٌ اطتاد ٔ داَؼجٕياٌ -4

ْای ػًهی، طاليذْا، ًَزات  ٔ تزقزاری ارتثاط تا ارائّ پزٔژِ -5

            ٔتالگ صُف ٔب طايت ٔ داَؼجٕياٌ در راتطّ تّ يٕضٕػات درطی 

.(چک کُُذٔب طايت  داَؼجٕياٌ تايذ يزتة،) 
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روش تدريس

9/23/2013

 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

9/23/2013

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

9/23/2013

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

9/23/2013

ِ 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

9/23/2013

ّ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

9/23/2013

هیذاًی تحمیك   -1    
 

صٍرًالیشم ی ضؼثِ کتاتخاًِ -2   

اًتزًتی تحمیك  -3   
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ارزشیابی

9/23/2013

ًَرِ  10:                             اخالق ٔ حضٕر فعال صُفی-1

ًَِزِ  10            :        يقانّ ٔکُفزاَض صُفی ارسػیاتی  -2

ًَرِ     20آزيٌٕ يیاٌ ضًطتر                                     -3   

ًَرِ 60آزيٌٕ َٓایی                                              -4   

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

9/23/2013

 گی اهتحاى ِ :  چگًَ
تقریری     عملینوشتاری      

گی طزح پزسص ِ :  ّای اهتحاى چگًَ
 تعریف ها و اصطالحات  جواب کوتاه انتخابی چهار جوابه  تشریحی 

:  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

9/23/2013

 

  

كتاب رٔزَايّ َگاري انكترَٔي َٕغتّ يایك ٔارد ترجًّ عهي اصغركیا  -1

يرکس : تٓراٌ. تکُٕنٕژی ْای َٕیٍ ارتثاطی( ۱۳۸۷)يعتًذ َژاد، کاظى   - -2   

.پژْٔع ْای ارتثاطات

ترجًّ َاصر . درتارِ تهٕیسیٌٕ ٔ ضهطّ ژٔرَانیطى( ۱۳۹۰)تٕردیٕ، پیر  - -3   

.فرُْگ جأیذ: تٓراٌ. فکْٕی

اطالعات ٔ ی فٍ آٔری ْای اَترَتی تخصصی حٕزِترخی از پایگاِ - -4   
  ارتثاطات 
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مفردات درسی 

کهیات: ْفتّ أل

فٍ آٔری اطالػات؛ چؼى اَذاس ػًٕيی

آی تی چیظت؟

َقغ آی تی تز تٕطؼّ جٕايغ

تاريخچّء فٍ آٔری اطالػات (IT )

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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:ْفتّ دٔو ٔ ضٕو

فٍ آٔری اطالػات  (components)اجشای

اْذاف  فٍ آٔری اطالػات 

ٔظايف ػغ گاَّء فٍ آٔری اطالػات 

فٍ آٔری اطالػات (benefits)يشيت ْای

دادِ ْا ٔ اطالػات

اصٕل تثذيم دادِ  تّ  اطالػات 

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

ْفتّ چٓارو:

طاسَذگاٌ ٔ کارتزاٌ فٍ آٔری اطالػات

تٓذيذ ْا ٔ خطزات پیؼتزفت فُأری اطالػات

إَاع دًهّ ْای اطالػاتی 

تزرطی رػذ فٍ آٔری اطالػات

(   ICT) چیظتی فٍ آٔری اطالػات ٔ ارتثاطات  

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

:ْفتى-ْفتّ  پُجى

طاسَذگاٌ ٔ کارتزاٌ فٍ آٔری اطالػات

تٓذيذ ْا ٔ خطزات پیؼتزفت فُأری اطالػات

إَاع دًهّ ْای اطالػاتی 

تزرطی رػذ فٍ آٔری اطالػات

(  ICT) چیظتی فٍ آٔری اطالػات ٔ ارتثاطات  

(  ICT) فزآيُذ فٍ آٔری اطالػات ٔ ارتثاطات  

(  ICT) تزکیة ٔ طاختار فٍ آٔری اطالػات ٔ ارتثاطات  

Information Infrastructure : IIسيزطاخت اطالػات  -1     

Information Technologies  : ITفٍ آٔری ْای اطالػات  -2  

Information Applications    :IAکارتزدْای اطالػات -3  

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

:ْفتّ  ْػتى ٔ َٓى

ّاطتزاتژی ْای فٍ آٔری اطالػات ٔ ارتثاطات تزای تٕطؼ

فُأری ْای جذيذ اطالػاتی ٔ ارتثاطي ٔ تأثیز آَٓا تز جٕايغ يؼاصز

 اَقالب اطالػاتي

اَقالب کًپیٕتزی

 جزياٌ اطالػات

طیظتى ْای اطالػاتی

 تاسرگاَاٌ جٓاَي

 آيٕسع در ػصز اطالػات

تجارت در ػصزاطالػات
9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

ایُترَت: ْفتّ  دْى تا پایاٌ 

طیاطت ٔ دکٕيت داری در ػصز اطالػات

تاَکذاری انکتزَٔیک

َؼز انکتزَٔیک

کتاتخاَّ ديجیتال ٔ يجاسی

خهٕت ٔدفع دزيى در ػصز اطالػات 

فٍ آٔری ٔ تاسار کار 

ايُتزَت ٔ تذٕل جٕايغ

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

آػُائی تا يزاکش ارائّ دُْذِ خذيات ايُتزَت

ISP   چیظت ؟

 يزاکشISP  چّ خذياتی را ارائّ يی دُْذ؟

 چگَّٕ يکISP  را اَتخاب ًَائیى ؟

جايؼّ اطالػاتي

يقايظّ فُأري يٕنذ ٔ فُأري اطالػات

پیؼیُّء جايؼّ اطالػاتی

طیزتکايم جٕايغ ٔ رطیذٌ تّ جايؼّ اطالػاتی

 تؼزيف جايؼّ اطالػاتي(Information Society)

ٔيژگی ْای جايؼّ اطالػاتی

يؼیارْاي جٕايغ اطالػاتي

 يذل تٕطؼّ فُأری اطالػات ٔ جايؼّ اطالػاتی(UNDP)
9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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مفردات مضمون

ػکاف ديجیتانی

تؼاريف ػکاف ديجیتانی 

پیايذْای ػکاف ديجیتانی 

راْکارْای تزطزف کزدٌ ػکاف ديجیتانی 

9/23/2013Lecturer: Faisal Karimi 
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پیشنهاد ها

9/23/2013

!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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