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معلومات عمومی
 

دٍم :سوستز
چْارم : صٌف
خَرشیذی       1391: سال تحصیلی
شٍرًالیسم  :دیپارتوٌت
کَد هضوَى:  
ًَػیت هضوَى: ( اختیاریاساسی ، پٌَّتَى شوَل   ،اختصاصی ،)
2 :تؼذاد کزیذت
   ِ(     اشٌبِ ّا ٍ دٍشٌبِ ّا)  ساػت  2 :تؼذاد ساػات درسی درّفت
صبح ّا 12-9 :ّای هاللات حضَریساػت
فیصل كريوی :استاد هضوَى

  ی تواس استاد ُ 0708198668: ضوار
آدرس ایویلْای استاد : Faisal.karimi@hu.edu.af. fslkarimi@yahoo.com
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اهمیت و ضرورت
با بِ هیاى آهذى رساًِ ّای جذیذ، رلابت جذی بیي اًَاع رساًِ ّای  

گزٍّی بِ هیاى آهذُ ٍ رساًِ ّای هختلف در تالش ّستٌذ با گًَِ ّای 
.صٍرًالیستی ٍ با هشیت ّایی کِ دارًذ، هخاطباى بیطتزی بذست آٍرًذ

داًطجَیاى صٍرًالیشم ًیش بایذ ّوِ هْارت ّای رساًِ یی  اس جولِ 
خبزًگاری تلَیشیًَی را بیاهَسًذ تا بتَاًٌذ در باسار کار رساًِ ٍظایف 

خَیص را  بذرستی اًجام دٌّذ ٍ با تْیِ بْتزیي خبزّا ٍ گشارش ّای 
.  تلَیشیًَی رسالت حزفِ یی ضاى اداهِ دٌّذ
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 اهداف مضمون
  ی در اّذاف ِ داًص سهیٌ
ِ ی داًشجَياى تا است، آى بر هضوَى ايي     ّای گًَِ جذيذ  با شٍرًالیسم رشت

vo جولِ، از تلَيسيًَی خبرًگاری , vo/sot, pakage, Newscast

  تْیِ ًَيسٌذگی، تصَيربرداری، تلَيسيًَی، گسارشگری ّای هْارت ساير ٍ
.سازد آشٌا اديت ٍ كٌٌذگی
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 اّذاف هضوَى
 هْارتْا ی سهیٌِ در اّذاف

با فراگیری هؼیارّای حمَلی ٍ لاًًَی فؼالیت ّای شاى را داًشجَياى شٍرًالیسم   
تضویي ٍ لاًًَوٌذ خَاٌّذ ساخت ٍ با ايي كار آزادی بیاى را تمَيت خَاٌّذ ٍ 
رًٍذ كار اطالع رساًی دلیك را بذٍى تجاٍز بِ حمَق ديگراى سرػت خَاٌّذ 

. بخشیذ

 ٍ حمَلی هؼیارّای ٍ اصَل با تَاًست خَاٌّذ داًشجَياى كَرض، ايي پاياى در
.بسازًذ لاًًَوٌذ را شاى يی حرفِ ّای فؼالیت ٍ شًَذ آشٌا ّا رساًِ لاًًَی
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روش تدريس
ِ ی اصلی رٍش  -1    خَاّذ گفتگَیی صَرت بِ صٌف در درس ارائ

 در لبلی آهادگی داضتي ٍ جذیذ درس هزٍر با داًطجَیاى .بَد
  گفتگَ بِ یكذیگز ٍ استاد با درس هَضَع ی دربارُ درسی ساػت

.پزداخت خَاٌّذ

ُ ی تطزیح  -2       ػولی اهَر اًجام ٍ ًظزی ًكات ٍ جذیذ درس فطزد
ُ ی ٍ آى پیچیذ
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روش تدريس

  بِ داًطجَیاى تطَیك ٍ جذیذ درس هَضَع بحث گذاضتي بِ - 3
ٍفؼال هستمین ًظزدّی ٍ گیزی سْن

طزح پزسص ٍ پاسخ دٍطزفِ ، هیاى استاد ٍ داًطجَیاى -4
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  وجايب استاد
آهادُ گی تذریس هضوَى ٍ تطزیح درس ٍ ًكات هزتبط بِ آى -1

هؼزفی هٌابغ درسی ٍ کوك  درسی بزای داًطجَیاى - 2

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

راٌّوایی در تْیِ  ػولی ٍ کوك بِ داًطجَیاى در تْیِ ٍظایف - 4
داًطجَیاى خبزّا ٍ گشارش ّای

Lecturer: Faisal Karimi 
8



  وجايب استاد

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

ّای داًطجَیاىارسضیابی ٍ بزرسی فؼالیت - 6
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هاي دانشجويان   مكلفیت

ِ ی هٌابغ درسی هضوَى -1  آهادگی بزای پیطبزد درس ٍ هطالؼ

گیزی رٍساًِ در بحثْا ٍ گفتگَّای درسیسْن -2

حضَر در ساػت ّای درسی بِ ٍلت هؼیي ٍ آهادگی بزای پزسص ٍ  - 3
ُ ی هَضَع درس پاسخ در بار

ارائِ کارّای خاًگی ٍ ػولی بِ ٍلت هؼیٌِ -4
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هاي دانشجويان   مكلفیت
ّا  اخالق حسٌِ، احتزام بِ ًظزات ّوصٌفی) هزاػات ًظن ٍ دسیپلیي -6

...(درصٌف ٍٍ خَدداری اس خَردى ٍ ًَضیذى کزدى هبایل  خاهَش
 

.هزاػات ًوَدى ًظافت صٌف ٍ هحیط درسی -7

استفادُ اس کتابخاًِ ، ایٌتزًت ٍ سایز هٌابغ لابل دستزس –8
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امكانات و چگونه گی استفاده از آنها
هیذاًی تحمیك   -1    
 

صٍرًالیشم ی ضؼبِ کتابخاًِ -2   

صٍرًالیشم داًطكذُ فٌی اهكاًات ٍ ّا کاهزُ  -3   
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ارزشیابی

ًوزُ  10                                          :اخالق ٍ حضَر فؼال صٌفی-1     
 ًوزُ  10(                ٍی اٍ، ٍی اٍ سات) کارّای ػولیارسضیابی  -2   

ًوزُ    20 :                                                         پكیچ تلَیشیًَی -3    
 ًوزُ  10 بستِ خبزی تلَیشیًَی                                               -4    

                                
ًوزُ  40 :                                                               آسهَى ًْایی -5   

ّفتِ ی ضاًشدّْن سوستز تحصیلی : تاریخ آسهَى ًْایی 
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 امتحان  گی اهتحاى ِ :   چگًَ
ػولی     تمريری  ًَشتاری       

گی طزح پزسص ِ :  ّای اهتحاى چگًَ
  تؼريف ّا ٍ اصطالحات  جَاب كَتاُ اًتخابی چْار جَابِ  تشريحی 

:  یاد داضت 

.شوار ّر بخش پرسش ّا ٍ ًورُ ی ّر  پرسش  در برگِ اهتحاى هشخص هی شَد

Lecturer: Faisal Karimi 
14



 منابع و مراجع
خبرتلَيسيًَی، حجت اهلل ػباسی  -1    

اصَل كار بردی خبرًگاری در راديَتلَيسيَى، حجت اهلل ػباض -2   
هحوذ رضا پاسذار: شیَُ تحمیك در راديَ تلَيسيَى، آدل ام، هترجن  -3    
سیذ رضا حسیٌی: راٌّوای اخبار تلَيسيَى، ٍيي ری، هترجن-4    
هفاّین ًظری ٍ ػولی خبرتلَيسيًَی، دكتر تصا هیر فخرايی –5   
هْذی رحیویاى : شٍرًالیسن تلَيسيًَی، رابرت تیرل، هترجن -6   

تیريسا كیلر ٍ ستیَ ّاٍكٌس : خبرتلَيسيًَی، ًَيسٌذگاى–7
برخی هٌابغ  ايٌترًتی حَزُ خبر تلَيسيًَی -8   
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از توجه تان تشکر


