
 گرایش روزنامه نگاری -سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی
 واحد(  4واحد( ، پایان نامه) 11دروس اختیاری)واحد(،  81الزامی) -: دروس تخصصیسقف واحدهای درسی جدید

 

 دروس تخصصی الزامی )مشترک با رشته علوم ارتباطات اجتماعی( -الف
 واحد نوع درس قبلی)مصوب سرفصل(عنوان درس  واحد نوع درس جدید )پیشنهادی( عنوان درس ردیف

 2 الزامی -تخصصی نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 3 الزامی -تخصصی نظریه ها و مفاهیم ارتباطات 1

 3 الزامی -تخصصی مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی 3 الزامی -تخصصی مبانی پژوهش در ارتباطات 2

الزامی -تخصصی مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات 3 الزامی -تخصصی مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات اجتماعی 3   2 

الزامی -تخصصی تحلیل پیام های ارتباطی 4 الزامی -تخصصی تحلیل پیام های ارتباطی 3   3 

الزامی -تخصصی پایان نامه 5 الزامی -تخصصی پایان نامه 4   4 

 14 قبلی)مصوب سرفصل(جمع دروس  11 جدید )پیشنهادی(جمع دروس 
 

  دروس تخصصی الزامی روزنامه نگاری   -ب

 واحد نوع درس عنوان درس قبلی)مصوب سرفصل( واحد نوع درس عنوان درس جدید )پیشنهادی( ردیف

1 
حقوق و مسئولیت های اجتماعی 

 روزنامه نگار
 2 الزامی -تخصصی های اجتماعی روزنامه نگارحقوق و مسئولیت  2 الزامی -تخصصی

2 
بررسی پوششهای خبری وسایل ارتباط 

 جمعی بین المللی
 2 الزامی -تخصصی

بررسی پوششهای خبری وسایل ارتباط جمعی 

 بین المللی
 2 الزامی -تخصصی

 2 الزامی -تخصصی تحقیقیشیوه های نوین روزنامه نگاری  2 الزامی -تخصصی شیوه های نوین روزنامه نگاری تحقیقی 3

 1 قبلی)مصوب سرفصل(جمع دروس  1 جدید )پیشنهادی( جمع دروس
 

 دروس اختیاری  -ج

 واحد نوع درس عنوان درس قبلی)مصوب سرفصل( واحد نوع درس عنوان درس جدید )پیشنهادی( ردیف

 2 اختیاری ارتباطاتسیاستگذاری و برنامه ریزی  2 اختیاری سیاستگذاری و برنامه ریزی ارتباطات 1

 2 اختیاری تکنولوژیهای جدید ارتباطات 3 اختیاری تکنولوژیهای جدید ارتباطات 2

 3 تخصصی حقوق بین المللی ارتباطات 3 اختیاری حقوق بین المللی ارتباطات 3

 2 اختیاری جامعه شناسی تبلیغات 2 اختیاری جامعه شناسی تبلیغات 4

 2 اختیاری جامعه شناسی سینما 3 اختیاری جامعه شناسی سینما 5

 3 اختیاری جامعه شناسی هنر و ادبیات 3 اختیاری جامعه شناسی هنر و ادبیات 1

 2 اختیاری جامعه شناسی سیاسی ارتباطات جمعی 2 اختیاری جامعه شناسی سیاسی ارتباطات  7

 2 اختیاری ایرانتاریخ روزنامه نگاری در  2 اختیاری تاریخ روزنامه نگاری در ایران 8

 2 اختیاری ارتباط سازمانی 2 اختیاری ارتباط سازمانی 9

 2 اختیاری اقتصاد ارتباطات جمعی 2 اختیاری اقتصاد ارتباطات  11

 2 اختیاری مدیریت ارتباطات 2 اختیاری مدیریت ارتباطات 11

12 
کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری 

 درپژوهشهای ارتباطی
 2 اختیاری

نرم افزارهای کامپیوتری درپژوهشهای  کاربرد

 ارتباطی
 2 اختیاری

 2 اختیاری ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی 2 اختیاری ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی 13

 2 تخصصی روزنامه نگاری بین المللی 2 اختیاری روزنامه نگاری بین المللی 14

    2 اختیاری *روزنامه نگاری توسعه 15

  اختیاری فوق را با نظر گروه بگذرانند. واحد درسی از دروس 11دانشجویان باید حداکثر 

 .* ارائه شرح درس روزنامه نگاری توسعه از سوی گروه آموزشی جهت تصویب الزامی می باشد


