
                              
 

 (2شماره ) فراخوان کارگاهها و نشستهای علمی

 (29-22)نیمسال دوم سال تحصیلی

                           عنوان        

 کارگاه یا نشست

 امتیاز مدرس

تعداد 

 جلسات

 توضیحات

 و توصیه های معاونت پژوهشی

 زمان برگزاری

 

 هزینه 

 نام ثبت

 مهلت

 ثبت نام

 تخصصیرت قرائت ودرک متون مها

 

 آقای گرجی

 

 

جلسه 

 توجیهی

به کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه میشود 

، با طرح در این جلسه توجیهی شرکت نمایند 

آشنا شده و زمان پیشنهادی خود را مدرس  درس

 برای تشکیل کارگاه اعالم نمایند .

 فروردین 71یکشنبه 

 71الی  73:31
 

---------- 
 

---------- 

 آقای زمانی 3آشنایی با نرم افزار فیش نگار

 

7 

 جلسه7

روش ثبت سریع فیش ها و طبقه  ن کارگاه بهدر ای

بندی آنها بوسیله قابلیتهای ویژه این   نرم افزار 

 پرداخته خواهد شد.

 

 فروردین81دوشنبه 

 71:31الی   73:31

 

 لاير71111

 

 
 فروردین 71

 
 

 خانم نایبی wordآموزش 

 

3 

 جلسه 3
 

 شنبه ها

 اردیبهشت 31فروردین الی 33

 77:73الی  5:13

 
 لاير 731111

 
 فروردین 31

 خانم پشوتن wordآموزش 

 

3 

 جلسه 3
 

 یکشنبه ها

 اردیبهشت 37فروردین الی 31
 فروردین 31 لاير 731111

 دوره مهارت مقاله نویسی
                                   استاد    

 جندقیان

 جلسه 6 1

این دوره شامل آشنایی با انواع مقاالت 

ترویجی( و  -پژوهشی و علمی-علمی)علمی

بررسی های متن پژوهی،مسئله پژوهی و موضوع 

 پژوهی در آنهامیباشد.

 

 فروردین 33دوشنبه 

 76:31الی73:31و 73الی 1:3

 

 لاير 731111

 

----------- 



                              
 

در ادامه کارگاه بخشهای مختلف یک مقاله 

عملی به شکل  بصورت کارگاهی معرفی شده و

 تمرین می گردد.

 

 فروردین 31وچهارشنبه 

 73:31الی 1:31

 جلسه 3 1 استاد  زالی پایان نامهقی ساختار منط

 تعاریف، فصول،این کارگاه شامل بررسی 

و تقسیم بندی مطالب یک پایان نامه و استدالالت 

و همچنین نکات  تفاوت بین توصیف و تبیین درک

 باشد. می درباره شیوه دفاعمهم 

 هاشنبه 

 اردیبهشت73و6فروردین و31

 

 5:31الی 1ساعت 

 

 لاير 51111

 

 فروردین 33

 

 چگونه نقادانه بیندیشیم؟

 )مهارت فهم وسنجش استدالل(

 

 استاد

 صفایی پور

3 

 

 جلسه 1

گرایانه و مستدل تفکر نقادانه مهارت شفاف، واقع 

اندیشیدن است. داشتن ذهنی تیز، سنجشگر،دارای 

توانایی ارزیابی دالیل و کشف پیش فرض ها از 

 مهمترین خواسته های تفکر نقادانه است.

 

 

 اردیبهشت 1و  8  دوشنبه 

 73:31الی  1:31

 

 

 لاير 731111

 

 فروردین 31

 

 معماری نگارش

 مهمترین اصول در نگارش علمی()

 استاد

 صفایی پور

 

3 
 

 جلسه1

یکی از علتهای اینکه نوشتن علمی و دانشگاهی 

ن است ای شده است  سختتا این حد برای بیشتر ما 

که مهارت نگارش علمی از برنامه آموزشی ما 

 حذف شده است.

 این کارگاه به طرح مهارت پاراگراف نویسی،

 تعریف پاراگراف واستانداردهای آن می پردازد

 

 فروردین1و  دینفرور7دوشنبه 

 71:31الی  73:31

 

 

 لاير 73111

 

 فروردین 31

 

 یی با نرم افزارهای اسالمیآشنا

آقای 

 طباطبایی

 

3 

 جلسه 3

         رگاه به معرفی نرم افزارهای این کادر

درایة النور، مکتبة اهل البیت، جوامع  االحادیث،جامع 

الکلم  در حد موارد ضروری جهت آشنایی با چگونگی 

استفاده از پارامترهای  نرم افزار در نگارش پایان نامه 

 ، مقاله و تحقیقات پرداخته خواهد شد.

 

 اردیبهشت 5و 3سه شنبه 

 73:31الی  1:31

 

 لاير 11111

 

 فروردین 31

 هاي علميها و نشستدفتر كارگاه –معاونت پژوهشي  


