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 هدف از درس

این  های مختلف زندگی ما، شناخت ابعاد گوناگونهای اجتماعی در عرصهجانبه رسانهحضور همه

ن ابعاد ز میااگذاران تبدیل کرده است. ها را به امری الزم برای دانشجویان، محققان و سیاسترسانه

ز رها تمرکو کا ها، رویکرد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر ابعاد موثر بر کسبگوناگون این رسانه

ها در ین رسانههای اها، بر کاربردبیشتری دارد و نظر به گستردگی کاربردها و مفاهیم پیرامون این رسانه

ل رس حودکارآفرینی و کسب و کارهای کوچک تاکید بیشتری دارد. با توجه به چنین گرایشی، این 

شنا درس آ هدف از اینین شده است. های اجتماعی تدوجانبه رسانهو نه الزاما شناخت همه« مدیریت»

وفق میریت های اجتماعی برای تاسیس یا مدهای رسانهکردن دانشجویان با شیوه به کارگیری قابلیت

ای ههای رسانکسب و کارهای کوچک و یا ارتباط بهتر با مشتریان مختلف و ذینفعان گوناگون شرکت

های ارتباطی و یریتی بیشتر از دیدگاههای مداست. طبیعی است که در این راستا از دیدگاه

 شناختی بهره خواهیم برد.جامعه

ینفعان میان ذ که فراهم کننده بستر تبادل ارزش« پلتفرم»با توجه به هدف ذکر شده در باال، مفهوم 

 ل اینگوناگون است به عنوان مفهوم کلیدی این درس در نظر گرفته شده است و محتوای درس حو

کالس نه  یناگیرد. از این رو تاکید آفرین خوانده شده است شکل مییا وب هم 3.0مفهوم و آنچه وب 

 ر دارد. م قراهای مدیریتی و کسب و کاری نهفته در مفهوم پلتفرها و چالشها، که بر فرصتبر قابلیت
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 پیش فرضهای کالس

کده د دانشدانشجویان این کالس به عنوان نمایندگان رویکرهمانطور که در ترم پیش نیز ذکر شد، 

به را  سیار خودبرود مجدانه و با پشتکار ر میهستند و انتظارسانه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران به 

ا دقت بمنابع کالس بر لبه دانش و در خط مقدم فکری این رشته قرار دهند. صورت علمی و عملی 

 طراحیفرض این پیشبا نیز تکالیف کالسی اند و روز انتخاب شدهبسیار و در جستجو میان منابع به

 براییان نیازمند صرف انرژی و وقت کافی توسط دانشجو، جایگاه فکریچنین یابی به اند. دستشده

ر رود هر دانشجو دانتظار مینخستین ابزار کسب این دانش خواندن است.  و استروز کسب دانش به

 .ه کندمطالعبه زبان انگلیسی )غالباً( صفحه مطلب  035به طور میانگین بیش از طول این درس 

 وردرآبها نیست. این تخمین صرفاً جهت ایجاد یک د صفحه)طبیعی است که کیفیت آموزش به تعدا

ی تخصص الس ورود هر جلسه دانشجویان مطالب عمومی کانتظار می. (ریزی شماستذهنی برای برنامه

های روهالب گگیری دانشجویان در قهای تخصصی با توجه به عالقه و جهتخود را خوانده باشند. تمرین

شوند و ی میشوند و پس از توافق میان من و دانشجویان در طول ترم پیگیردو تا سه نفره طراحی می

فتگوی گبحث و رکت جدی در مشامضافاً انتظار شوند. عالوه بر به طور دو هفتگی گزارش داده می

اک ه اشتردر گفتگوهای سازنده، هر دانشجو مطالب مطالعه شده خود را با دیگران ب دارم.کالسی 

 گذارد. می

 له یاهای پژوهشی به قصد چاپ مقابا توجه به ماهیت پژوهشی مقطع تحصیالت تکمیلی، از تالش

ل ستقباهای آکادمیک اا، و سایر همکاریهالمللی مثل کنفرانسهای بینکتاب، مشارکت در فعالیت

 توانند روی کمک و راهنمایی من کامالً اطمینان داشته باشند.شود و دانشجویان میمی

 منانتظار شخصی 

تن با آموخ پذیرفتن نقش استاد و تدریس در کالس، همراه با انتظاراتی است که مهمترین آن بیشتر

کالس  دف درکمک دانشجویان مشتاق و تالشگر است. شخصأ انتظار یادگیری دو طرفه دارم و با این ه

 ز سهمینبرای آموختن خود کنم که در هر جلسه کالس از دانشجویان مطلبی نو بیاموزم. شرکت می

ار نمره اند انتظتومی ام و هر کس به من بهتر و بیشتر بیاموزد،بسزایی از نمره پایان ترم را اختصاص داده

 بهتری داشته باشد.



3 

 

 واندن،خزمان مشخصی را به عالوه بر یادگیری شخصی خویش، از دانشجویان نیز انتظار دارم که 

 ر گرفتنبا در نظ–. از این رو ختصاص دهندا« خواندن برای نوشتن»خواندن و خواندن با رویکرد 

ها با هدف مطالعه و نقد پژوهش -های رایجهای معمول زندگی و با احترام به همه مشغولیتگرفتاری

  نوشتن برای خود یک انتظار دائمی از دانشجویان است.

 وظایف من

س را قش مدراز اینکه ندر دوره کارشناسی ارشد، استاد بیش دانشجویان باید توجه داشته باشند که 

رود ار مینما است و بار اصلی یادگیری بر دوش خود دانشجو است و انتظداشته باشد، در نقش راه

 وظایف من عبارتند از: ،این رویکرد ای مشاهده شود. بنابرحضور کامأل فعاالنه

 ؛معرفی و فراهم کردن منابع مناسب و آموزنده 

  م ا فراهربنیادین و کلیدی که شناخت اولیه از موضوع درس ارائه شفاف و قابل فهم مطالب

 ؛کند

  های القهعاحترام به دانشجویان و اعتنا به تفاوتهای آنان در مسیری که در پیش دارند و

 ؛متفاوتشان

 ؛پاسخگویی درست و باحوصله به پرسشهای دانشجویان 

 ؛خواندن دقیق تکالیف آنان و ارائه بازخورد 

 ؛شجوهابرای همه دانامکان انتقال نظر علمی با ارائه ر مشارکتی، برگزاری کالس به طو 

 دریافت و به کارگیری نظرات دانشجویان برای بهبود شیوه اداره کالس. 

 انتظار من از دانشجویان

 ی؛های کالسانجام فعالیت 

  شود؛که بر عهده آنان گذاشته می ها و مطالبیمقالهدقیق خواندن 

 ؛خوانند در قالب یک گزارشچه میآناز مناسبی  تهیه خالصه 

 ؛هاارائه درست و دقیق آنچه خوانده است به شکلی روان و مناسب برای همکالسی 

 کالسیهای ارزیابیها در تصحیح درست و صادقانه تکالیف همکالسی، 
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 تکالیف

شوند به میشته بندی بر عهده دانشجو گذاها که در تقسیمارائه فصلهایی از کتابهای منبع و مقاله( 1

 ؛هاشکلی روان و قابل فهم برای همکالسی

 وه خالصه شوند )دقت فرمایید کهایی که به طور اختصاصی و فردی انتخاب میمقالهکردن خالصه ( 2

 کنم و نخواهم کرد(؛ه نکرده، نمینه ترجمه. هرگز ترجمه مطالب

 ؛ون کالسیهای درای از فعالیتمجموعهها و مشارکت کالسی، ارائه تئوری( 3

الش برای تاز ه ( نوشتن یک مقاله مروری و ترویجی درباره موضوع تخصصی )بدون نیاز به انتشار، گرچ4

 ؛شود(یمبسیار استقبال انتشار مقاله صرفا توسط دانشجویان و بدون مشارکت و ذکر نام استاد 

 عصرا تشده معموأل رود که تکالیف در زمان مشخص شده تحویل داده شوند. زمان مشخص انتظار می

 .مداشته باشرا است تا فرصت بررسی مطالب  پیش از برگزاری کالسشنبه روز 

ست( اغییر تهای دیگر قابل شنبه صبح )درصورت تداخل با کالسعالوه بر این زمان من در روزهای سه

ا با هر هنبه طور اختصاصی به کار تخصصی با دانشجویان این کالس اختصاص داده شده. در این زما

ه نیم ب وطول ترم به مدت زمان یک تا یک ساعت بار در گروه از دانشجویان به میانگین ماهی یک

رم. ره را بگیها بیشترین بهپردازیم. شخصاً انتظار دارم از این جلسهبررسی دقیق مطالب مطالعه شده می

 صاد رسانه حولها مشابه گفتگوهای تخصصی است که در ترم گذشته برای درس اقتاین جلسه

ین ایادگیری  تعداد و عمقرود های انتخابی داشتیم. البته این ترم فرصت بیشتری دارم و انتظار میمقاله

 .باشدجلسات بیشتر 

 

 شخصیمالحظات 

 وتواند سبب ارتباطات بهتر هایی هستند که توجه به آنها میعمومأ افراد دارای حساسیت

 ین روادانشجو در یک کالس نیز از این بحث جدا نیست، از  تری شود. رابطه استاد وبخشنتیجه

 ود:نجر شتواند به رابطه بهتر استاد دانشجو مکنم که میمالحظاتی را خدمت دانشجویان بیان می
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انش، لگردگترین انتظارهای یک جامعه از تحصی: یکی از سادهگارش و رعایت دستور زبان فارسی( ن1

شوم که به یهای دانشجویان مواجه مهای امالیی در نوشتهگاه با غلط نگارش صحیح زبان معیار است.

رو  باشد. از اینهیچ روی شایسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حتی دانش آموزان نیز نمی

سی من ک. دقت فرمایید نویسی فارسی و استفاده صحیح از عالمتهای نگارشیدرستخواهشمندم که بر 

کنم، اما میروم ندهم و از حق خود محارشی یا امالیی مورد کسر نمره قرار نمیرا به دلیل اشتباهات نگ

هبود و نی برای بتکالیف دوران تحصیل را به عنوان تمری .نخواهم داشتارفاقی نیز هرگز  فردیبه چنین 

 های ادبی خود بنگریم.حفظ مهارت

ردن یک الصه کدانشجویان هنگام خ . عمومأزبان خودتان را دوست دارم بخوانم، نه زبان ترجمه را( 2

 ار ماندنوفاد مطلب انگلیسی یا گزارش یک کتاب، علیرغم برخورداری از فصاحت بیان، خود را مقید به

مندم القهعشود من به شدت کنند و این امر سبب دشواری خواندن متن تهیه شده میبه زبان مبدأ می

 ارجی، بهنابع خهنگام استفاده از مکنم که یشنهاد میهای خودتان را بخوانم و از این رو پکه برداشت

 داشت خودپس برسجای ترجمه واژه به واژه یا خط به خط، هر پاراگراف یا هر دو سه جمله را بخوانید، 

گیرید.  ا به کاررخود  توانید زبان و بیانهنگام استفاده از منابع فارسی هم می را با زبان خویش بنویسید.

وشتن نید. از نیز فقط رئوس مطالب را بنویسشود( )که اساساً اسالید توصیه نمیید هنگام ساخت اسال

 جمالت طوالنی و روخوانی متن هنگام ارائه پرهیز فرمایید.

 

تأکید فراوان دارم. « ی»و نه با تکرار « ئ»است و بر نوشتن آن با « خواجه ئیان»نام خانوادگی من 

« دستور خط فارسی»صفحه  1را به جدول اصرار دارند « ی»با توجه دوستانی که به جایگذاری همزه 

کنم که همزه را به عنوان نخستین نشانه در الفبای فارسی به رسمیت جلب می 1در سایت فرهنگستان

 شناخته است.

 

 

 

                                           
1 http://www.persianacademy.ir/fa/vijegidas.aspx 
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 منابع: 

ارد، جود دوهای متنوعی که نسبت به آن و دیدگاه های اجتماعیبا توجه به غنای درس مدیریت رسانه

های ت شبکهدرآمدی بر مدیری» ناگزیر از استفاده از منابع متفاوت هستیم. منبع اصلی کالس کتاب

و « آمددر»است که همانطور که از آن نام مشخص است نسخه « اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

ه د صفحصکه حدود . این کتاب ا انتهای ترم منتشر شودرود نسخه کامل آن تمقدمه است و امید می

اکیفیت در بجدید و کتاب دیگر چندین از عالوه بر این کتاب، مطالعه خواهد شد. است به طور کامل 

 تند از:عبار های اجتماعی نیز استفاده خواهیم کرد. از این رو منابع این درسزمینه مدیریت رسانه

نوشته  ،«های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمیبر مدیریت شبکهدرآمدی » : کتاب1منبع شماره 

 . 1398، داتیس خواجه ئیان، انتشارات ادیبان روز

تدوین  The Sage Handbook of Social Mediaکتاب فصلهای منتخب : 2منبع شماره 

Burgess, Marwick and Poell  2018سال چاپ اول. 

 . 2017سال  Tuten and Solomonنوشته  Social Media Marketing  : کتاب3منبع شماره 

، 2، ویرایش Fuchsنوشته  Social Media: A critical introductionکتاب : 4منبع شماره 

 .2017سال 

 .2013تدوین آلباران سال  The Social Media Industries: کتاب 5منبع شماره 

اهر روشندل تالیف امی فون لِوی، ترجمه دکتر ط« اجتماعی هایمدیریت رسانه»: کتاب 6منبع شماره 

 .1394 سال اربطانی، انتشارات دانشگاه تهران،

وع جه به موضشوند و با توهای معتبر رشته انتخاب میهای متعددی از ژورنالعالوه بر این منابع، مقاله

ها با نها و اتصال آین مقالهشناختی از مطالب اشوند. درک نظری و روشها مطالعه میانتخابی گروه

 های انتخابی در اولویت باالیی قرار دارد. مطالب کتاب
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 ارزیابی نهایی

 .گیردزیر صورت میشرح جدول ارزیابی نهایی کالس به 

 میزان نمره موضوع  

 و سیو ارائه مطالب در مباحث کال آمادگی کالسی، مطالعه منابع هر جلسه 1

 های اختصاصی*جلسه

 نمره 2

 نمره 3 ترمامتحان میان 2

 نمره 3 **های تخصصی )هر مقاله یک نمره به شرح ذکر شده(مقاله 3

 نمره 2 های تخصصینگارش یک مقاله مروری حاصل از مطالعه مقاله 4

 نمره 10 امتحان پایان ترم 5

روزرسانی های آینده )بهبرای ترمبهتر مشارکت در تدوین مطالب کالسی  6

 های درسی(های جدید آنالین، پیشنهاد کلیپمطالب، پیشنهاد دوره

 نمره 2

  22 جمع نمرات 

ت درک کیفی * قرار داشتن در یک گروه به معنای نمره یکسان برای همه اعضای گروه نیست، بلکه به

 شود.ها و مشارکت هر فرد در چارچوب گروه نمره متفاوتی داده میشده از تالش

روز و هاله برود هر دانشجو حداقل سه مقهای ژورنال معتبر: مطابق ترم گذشته، انتظار میمقاله **

ی، ت نظرهای معتبر خوانده و خالصه کرده باشد. برای کیفیدارای ارزش نظری از یکی از ژورنال

 نمره در نظر گرفته شده است. 1شناختی و درک مطلب هر مقاله روش

رم میدوااکنید، پیشاپیش سپاسگزارم. تالش خود به یادگیری جمعی کمک می از اینکه با همکاری و

 برای شما همراهی خوب در طول ترم و دوستی خوب در آینده تحصیلی و کاری باشم.

 با احترام 

 داتیس خواجه ئیان 

 1398ماه  بهمن
 


