بسمه تعالی

کد:

ؽٌبعٌبهِ طزح ثزًبهِ آهَسؽی
ػٌَاى ثزًبهِ:برگساری دوره آموزشی با عنوان روشهای تحقیق و نظریه های رسانه ای ( با تاکید بر رادیو )
ّدف کلی :ایه ديرٌ آمًزشی با َدف ارتقای سطح داوایی ،تًاوایی (مُارت) ،وگرش فراگیران ي حرکت بٍ سًی بُبًد ي تعالی فردی،

شغلی ي سازماویٍ بب ّذف آؼٌبیی بب رٍؼْبی هْن تحمیك ٍ وبربرد آًْب در پسٍّؽْبی هٌجر بِ تَلیذ ٍ تَاًوٌذ ظبختي ًیرٍّب در
ببظطح :وبربرد از حیطِ ؼٌبختی وذ .......................... :از ؼغل ًیبزظٌجی ؼذُ:
اظتفبدُ از ایي رٍؼْب برای تَلیذ برًبهِ اظت .
طراحی ؼذُ اظت.
ٍ از ًیبز آهَزؼی:
ػٌَاى ٍ ردُ ؽغلی فزاگیزاى :توبهی پضٍّؾگزاى ًَیغٌدگبى
گَیٌدگبى هجزیبى ٍ تْیِ کٌٌدگبى رادیَ
ّنًیبسّب ثزًبهِ :هطبلؼِ ثزخی کتبثْب کِ در طَل دٍرُ هؼزفی

پیؼًیبسّبی ثزًبهِ :نیاز نیست

هیؾَد
هدت سهبى:

 14ظبعت

ًوزُ قجَلی آسهَى66 :

ًظری:

 14ظبعت

عولیً :ذارد

عولیً :ذارد
ًظری14 :
وعب ًورُ 14از  20هالن لبَلی هی ببؼذ.

رٍػ ارائِ هحتَا:وبرگبّی ؼبهل ظخٌراًی ٍ تذریط داًؽگبّی در وٌبر پرظػ ٍ پبظخ
رٍػ ارسؽیبثی یبدگیزی  :آزهَى وتبی در پبیبى دٍرُ
هکبى ثزگشاری:تْراى  /ظبختوبى هعبًٍت ـذا – آهفی تئبتر ( یب والض )
کبرؽٌبط آهَسػ
کبرؽٌبعبى هحتَا
طزاحی جدید
کد دٍرُ:

 ثبسًگزی
تبیید هدیز

تبریخ ٍ اهضبء

ضزٍرت ثزگشاری:
در حبل حبضز ًقد ّبیی ثِ ثزًبهِ ّبی رادیَیی ٍارد اعت  .ثزرعی اٍلیِ ایي اؽکبالت کِ اس عَی ٍاحد ارسیبثی درٍى عبسهبى ٍ
ّویٌطَر ؽَرای ًظبرت ثز عبسهبى صدا ٍ عیوب ًؾبى هیدّد کلیدی تزیي ًقطِ ضؼف ثزًبهِ ّب فقداى پضٍّؼ ّبی هٌجز ثِ تَلید
ثزًبهِ اعت  .اغلت پضٍّؾْبی ه َجَد در ٍاقغ چبرچَثْبی اصلی پضٍّؾْبی ػلوی را ًدارًد .اس عَی دیگز ًیزٍّبیی کِ ثب ػٌَاى
ؽغلی پضٍّؾگز در عبسهبى ( ٍ رادیَ ) فؼبلیت هیکٌٌد ثب رٍؽْبی اصلی پضٍّؼ ٍ تکٌیک ّبی آى آؽٌبیی السم را ًدارًد  .در کٌبر
ایي هَضَع ثبید ثِ ضؼف داًؼ گَیٌدگبى ٍ هجزیبى ٍ ًَیغٌدگبى ٍ ًْیِ کٌٌدگبى ًیش اؽبرُ کزد .
ثز گشاری ایي دٍرُ قطؼب ثزای پضٍّؾگزاى اهتیبس ٍیضُ ای خَاّد داؽت اهب اس آًجب کِ ثزًبهِ ّبی رادیَیی حبصل تؼبهل جوؼی
ًَیغٌدُ ٍ گَیٌدُ ٍ تْیِ کٌٌدُ ٍ پضٍّؾگز اعت سهبًی ثِ ًقطِ هطلَة هیزعین کِ توبهی ایي افزاد اس عطح اطالػبت السم در
سهیٌِ پشٍّؼ ٍ ثَیضُ ًظزیِ ّبی جدید در حَسُ رعبًِ ( رادیَ ) ثزخَردار ثبؽٌد .
در ایي دٍرُ اس عَصُ یبثی در ثبرُ هَضَػبت رادیَیی تب تؾزیح کبهل ٍ کبرثزدی رٍػ ّبی تحقیق صحجت هیؾَد  .ثز ایي ثبٍرین کِ
افزاد پظ اس گذراًدى ایي دٍرُ تَاًوٌدی ثیؾتز ٍ اًگیشُ ثبالتزی ًغجت ثِ قجل خَاٌّد داؽت  ٍ.توبهی ایي هَارد در ارتقبء کیفی
عطح ثزًبهِ ّبی رادیَ ٍ کبّؼ چؾوگیز اؽکبالت آى هَثز خَاّد ثَد.

هٌبثغ آهَسؽی

 -6رٍػ تحقیق کوی ٍ کیفی – دکتز عبرٍخبًی – کتبة عِ جلدی –
 -2رٍػ ّبی تحقیق کیفی  -0اٍٍُ فلیک – تزجوِ ّبدی جلیلی – ًؾز ًی
 -3رٍػ تحقیق کیفی – کبتزیي هبرؽبل – تزجوِ ػلی پبرعبئیبى – دفتز پشٍّؾْبی فزٌّگی
 -4تحلیل هحتَا – هجبًی رٍػ ؽٌبعی –کلَط کزیپٌدٍرف – تزجوِ َّؽٌگ ًبیجی – ًؾز ًی
 -5اعتزاتشی ّبی پضٍّؼ اجتوبػی – ًَرهي ثلیکی – تزجوِ ّبؽن آقب ثیک پَری – ًؾز جبهؼِ ؽٌبعبى
 -6ثبس ؽٌبعی رعبًِ ّبی جوؼی ثب رٍیکزد عَاد رعبًِ تی – جیوش پبتز – تزجوِ اهیز یشدیبى – پضٍّؼ عیوب
 -7هجبًی کلیدی ارتجبطبت – جبى ّبرتلی – تزجوِ رئیظ سادُ – اًتؾبرات فصل ًَ
 -8هطبلؼبتی در تحلیل گفتوبى – تئَى ٍى دایک – تزجوِ پیزٍس ایشدی – دفتز هطبلؼبت ٍ تَعؼِ رعبًِ ّب
 -9افکبر ػوَهی – صٍدیت السار – تزجوِ هزتضی کتجی – ًؾز ًی
-60اصَل اخالقی حبکن ثز رعبًِ – هحود فَالدی ًیب – اًتؾبرات هَعغِ پضٍّؾی اهبم خویٌی( رُ)

اّداف رفتبری:
1

فراگیرپط از پبیبى برًبهِ ،آشنایی با نگرش ىای چيارگانو در علٌم اجتواعی

2

فراگیرپط از پبیبى برًبهِ ،آشنایی با هفاىین قیاس ً استقرا ً استفيام ً هفاىین کلیدی تحقیق

4

فراگیرپط از پبیبى برًبهِ ،آشنایی با سٌژه یابی – سٌال آغازین – ىرهنٌتیک هضاعف

5

فراگیرپط از پبیبى برًبهِ ،آشنایی با فين عاهیانو – فين نقلی – فين عقلی

6

فراگیرپط از پبیبى برًبهِ ،آشنایی با کلیات ً تفاًتيا ً کاربردىای رًش ىای کوی ً کیفی

7

فراگیرپط از پبیبًبرًبهِ ،آؼٌبیی بب رٍغ ّبی ووی

8

فراگیرپط از پبیبًبرًبهِ ،آؼٌبیی بب رٍغ ّبی ویفی

رئَط هطبلت:
ردیف

1

هحتَای دٍرُ

طرح ولیبت – رٍؼْبی تحمیك ووی ٍ ویفی

هدت (ثِ عبػت)
ًظزی

5

ػولی

2

3

4

5

ًظریِ ّبی پر وبر برد در رظبًِ ( رادیَ )

5

اظتفبدُ از رٍؼْبی ووی در تَلیذ برًبهِ

5

اظتفبدُ از رٍؼْبی ویفی در تَلیذ برًبهِ

5

جوع بٌذی هببحث  /ترویب بیٌػ ّب ٍ رٍغ ّب

5

جوغ کل

25

تجْیشات آهَسؽی هَردًیبس:
وایت برد/

الشاهبت اجزایی:برای تدریس ایه ديرٌ آقای دکتر محمد مُدی لبیبی پیشىُاد می گردد.
دوتر هحوذ هْذی لبیبی – جبهعِ ؼٌبض – اظتبد داًؽگبُ – پصٍّؽگر رظبًِ – دارای بیعت ظبل ظببمِ هذیریت در رادیَ ( هذیر رادیَ الفبد –
هذیر رادیَ ظالهت – هذیر ول پصٍّػ ـذا ٍ  ).....عضَ وویتِ پصٍّػ ظبزهبى ـذا ٍ ظیوب

اجزا:

تجُیسات آمًزشی مًردویاز:
اتبق وٌفراًطٍ .یذیَ پرٍشوتَر .رایبًِ .ظیعتن ـَتی هٌبظب.

تعذاد فراگیراًی وِ در ایي برًبهِ آهَزؼی ؼروت خَاٌّذ ورد......... :
برآٍرد هبلی برگساری ایي برًبهِ آهَزؼی............:
ظبیر ضرٍرت ّب ٍ هَارد هربَط بِ اجرای دٍرُ:

ارسؽیبثی:

هعیبرّب ٍ ظطَح ارزؼیببی ٍ ظٌجػ اثربخؽی ایي دٍرُ آهَزؼی بِ ؼرح زیر اظت:
 -1آیب ًتیجِ ایي برًبهِ بِ ـَرت خبؾ ،هؽخؿ ٍ راّبردی اظت؟
بلی *

خیر 

 -2آیب ایي برًبهِ یه تىٌیه یب فٌبٍری جذیذ را در ظبزهبى آهَزغ هیدّذ؟ بلی * خیر 
ببتَجِ بِ هَارد فَق ٍ ّوچٌیي ّذف ولی ،اّذاف رفتبری ،هذت زهبى ٍ هیساى ّسیٌِ ّبیبیي دٍرُ آهَزؼی ارزؼیببی آى در ظطح
ٍاوٌؽی ،یبدگیری ،رفتبرً ٍ،تبیج الگَی ورنپبتریه ٍ ظطح  ROIالگَی فیلیپط اًجبم هی ؼَد.
ظبیر ضرٍرت ّب ٍ هَارد هربَط بِ ارزؼیببی دٍرُ:

کبرؽٌبط هحتَا

کبرؽٌبط آهَسػ

هدیز طزاحی آهَسػ

