آشنایی با مطبوعات و رسانه
نیم سال دوم 49-49
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مطالعه پیش از کالس درباره موضوعات مطرح شده در عناوین مذکور بسیار ضروری است .مشارکت در بحثهای کالسی نیز بسیار
مهم است ( 1تا  9نمره پایان ترم به این مورد اختصاص دارد .یک و نیم نمره به خود ارزیابی دانشجویان اختصاص دارد که به صورت
تایپ شده ،پرینت گزارش خودارزیابی در آخرین جلسه کالس درس باید تحویل داده شود) .
هر دانشجو موظف است در حوزه مطبوعات و رسانه حداقل دو سایت را (پس از تایید) معرفی کند .معرفی هرکدام از سایتها باید در
متنی حداقل  2صفحهای صورت پذیرد .آخرین زمان برای تثبیت و تایید سایت ها ،سه شنبه  21بهمن ماه می باشد و آخرین مهلت
تحویل متن پرینتی دو صفحه ای 49/12/11 ،خواهد بود .پس از تاریخ مذکور هیچ تکلیفی پذیرفته نخواهد شد .بعد از ارائه ،فایل پاور
پوینت ،به ایمیل  semkis93@gmail.comایمیل شود 1/5( .نمره پایان ترم) .معرفی دو سایت مذکور در کالس درس نیز باید با
استفاده از پاورپوینت در حد  5تا  11دقیقه صورت گیرد ( 1/5نمره پایان ترم) .
هر دانشجو موظف است یک منبع جدید ،ترجیحا کتاب ،در حوزه مطبوعات و رسانه را (پس از تایید) معرفی کند .منبع مذکور باید تا
حدامکان جدید باشد .معرفی اثر مذکور نیز در قالب یک متن حداقل  2تا  9صفحه ای و شامل معرفی مناسب اثر باشد .آخرین زمان
برای تثبیت و تایید این فعالیت ،سه شنبه  21بهمن ماه می باشد و متن مذکور باید تا تاریخ  49/12/11به صورت تایپ شده تحویل
داده شود .پس از تاریخ مذکور هیچ تکلیفی پذیرفته نخواهد شد ( 1/5نمره پایان ترم) .ارائه اثر مذکور در کالس درس نیز باید با استفاده
از پاورپوینت و در حد  5تا  1دقیقه صورت گیرد ( 1/5نمره پایان ترم).
توجه :اولویت ارائه (مرتبط با موارد  2و  )9با افرادی است که زودتر منابع پیشنهادی خودشان را به تایید برسانند و سپس به نماینده
محترم کالس اعالم و ثبت کنند.
حضور به موقع در کالس ،عدم غیبت غیرموجه (موارد کامال ضروری غیبت حتما با اطالع قبلی به بنده همراه باشد) ،حفظ نظم و داشتن
انظباط الزم است .غیبت بیش از سه جلسه ،منجر به حذف درس و درج نمره صفر به عنوان نمره پایان ترم خواهد شد .تالش خواهد
شد تا امتحان پایان ترم به صورت تشریحی برگزار شود .در صورت تستی -تشریحی بودن امتحان ،حداقل دو هفته قبل از امتحان
اطالع رسانی الزم در کالس خواهد شد .همچپنین دانشجویان میتوانند اطالعات مربوط به نحوه امتحان را از نماینده کالس اخذ کنند.
نماینده کالس میتواند (یعنی وظیفه ندارد اما پیشنهاد می شود) به نمایندگی از همه دانشجویان ،آخرین اخبار در خصوص نحوه امتحان
(به صورت تستی  -تشریحی) را دو هفته پیش از امتحان از طریق مراجعه به دفتر گروه اخذ نماید و به سایر همکالسی هایش اطالع
رسانی نماید.

