معرفي تشریحي دورههاي آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران (ایرانداك)-تیر 6931
 -6تئوري و تحقیق :شناخت مباني پژوهش
*سرفصل و محتواي دوره:
تئوری یا نظریه چیست؟ ،پدیده و ارتباط با آن با تئوری ،رابطهی تحقیق با تئوری :رویکرد استنتاجی در مقابل رویکرد استتقرایی ،انتوات تئتوری و تحقیتق ،ستلات تحقیتق را
چگونه بسازیم؟ ،نقش پدیده در سلات تحقیق ،بررسی ادبیات :بازیابی تئوریهای مرتبط با پدیدههای شناساییشده در سلات تحقیق ،روش تحقیق به چه معنی استت؟« ،پیتاز
تحقیق» به عنوان مدلی متقن برای تبیین فرایند تحقیق ،فلسفه تحقیق :بررسی نوت نگاه محقق به تحقیق ،استراتژی تحقیق :روشهای جمت آوری داده و یتا metadataزمتان
در تحقیق :بررسی پدیده یا اثرات عوامل محیطی بر پدیده؟ جم آوری و تحلیل دادههای تحقیق :کمی؟ کیفی؟ یا هر دو؟ ،رابطهی مفهوم/کانستراکت با پدیده.
* اهداف:
شناخت عوامل تحقیق ،نحوهی طراحی فرایند تحقیق ،پیادهسازی ایده های تحقیق با توجه به عوامل تحقیق و متعاقباً تدوین فرایند تحقیق با توجه به سلاتهای تحقیق حاصتل
شده
*مخاطبان دوره:
دانشجویان تحصیالت تکمیلی
* مدرس :مهندس راوید خانلری
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 9( 17::8ساعت)  42تیر  1:96و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-2ویرایش و ویراستاري (با تاکید بر ویرایش کتاب)
*سرفصل و محتواي دوره:
مفهوم ویرایش،آمادهسازی کتاب ،انوات ویرایش :فنی ،ادبی و علمی،ویرایش اثر تالیفی ،ترجمهای و تصحیح انتقادی،اجزای کتاب ،نکتههای ویرایشی
اهداف:
آشنایی با عناصر اصلی کتاب و ویژگیهای آن ،شناخت عناصر اصلی ویرایش کتاب،آشنایی با انوات روش های ویرایشی ،آشنایی با نکته های اصلی ویرایش متن
*مخاطبان دوره:
دانشجویان و عالقه مندان به حوزه ویرایش و ویراستاری
* مدرس :دکتر فریبرز درودی
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 0( 16::8ساعت)  42تیر  1:96و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-9مهارت هاي تدوین پایان نامه و رساله هاي دانشگاهي در علوم انساني و اجتماعي
*سرفصل و محتواي دوره:
تعریف پایاننامه و رساله ،زمان شروت پایاننامه ،افراد دخیل در پایاننامه ،اصوت کلی تدوین پایاننامه ،اشتباهات رایج در تدوین پایاننامه ،نکات مدنظر داوران در پایاننامه،
موارد مربوط به قبل از شروت نوشتن پایاننامه ،انتخاب موضوت ،اجزای پایاننامه ،فصل یک ،فصل دو ،فصل سه ،فصل چهار ،فصل پنج ،نکاتی بترای نگتارش متتن اصتلی،
حضور در جلسه دفات ،پس از جلسه دفات ،اخالق پژوهش.
* اهداف:
آشنایی نظری و عملی با مهارتها ،فنون و مراحل نگارش پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی ،توانمندسازی شرکتکنندگان برای تدوین و نگارش پایاننامه و رستالههتای
دانشگاهی ،آشنایی شرکتکنندگان با مراحل نگارش پروژههایعلمی و تحقیقاتی ،آشنایی شرکتکنندگان با مراحل داوری پروژههای علمی و تحقیقاتی.
* مخاطبان دوره:
تمامیکسانی به نوعی درگیر مباحث مربوط به انتخاب و نگارش پایاننامه و رساله از مرحله تدوین پروپوزات تا دفات هستند .افرادی که میخواهند یتک پتروژه پژوهشتی را
نگارش ،مدیریت و یا به اجرا دربیاورند .دانشجویان ارشد و دکتری ،کسانی که به نوت درگیر راهنمایی ،مشتاوره و داوری پایتاننامتههتا ،رستالههتا و پتروژههتای تحقیقتاتی
هستند.
*مدرس:دکتر سمیه قجری
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 0( 16::8ساعت)  42تیر  1:96و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-4کاربرد  WORDدر پژوهش
*سرفصل و محتواي دوره:
مفاهیم کلی(معرفی انوات فرمت ها،تعریف فونت ها،تنظیمات پاراگراف،شماره گذاری خودکار عناوین برای پایان نامه ها ،مقاالت و گزارشات علمی)
استخراج فهرست مطالب به طور خودکار (آموزش تهیه و تنظیم خودکار فهرست ها،تنظیم تب ها،آپدیت کردن عناوین و شماره صفحه پایاننامه ها و مقاالت)
شماره دهی خودکار شکل ها و جداوت (تنظیمات زیرنویس شکل ها و جداوت ،تهیه فهرست اشکات و جداوت به صورت اتوماتیک،تنظیم ارجاعات در متن)
شمارهگذاری صفحات Header & Footer ،و تنظیمات خودکار آن ها(انوات حالت های شماره گذاری صفحات در متون علمی،ایجاد  Sectionبرای قستمت هتای
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مختلف متن ها،تنظیم  Header & Footerبرای کتب و مجالت) ،زیرنتویس و تهیته فترم هتا و پرسشتنامه الکترونیکتی تحقیقتاتیزیرنتویس و تهیته فترم هتا و پرسشتنامه
الکترونیکی تحقیقاتی ،زیرنویس و تهیه فرم ها و پرسشنامه الکترونیکی تحقیقاتی(نحوه اجرای زیرنتویس و متتن انتهتایی و تنظیمتات فارستی آن،روش هتای خودکتار تهیته
پرسشنامه و فرم های الکترونیکی) ،مرج نویسی متون علمی(نحوه وارد کردن اطالعات مناب و مراج بته صتورت خودکتار در متتن و انتهتای متتن ،ویترایش متتون علمتی
ویرایش متون علمی ،روش های تغییر فرمت مناب ) ،ویرایش متون علمی(دستورالعمل کار با منو ویرایش برنامه ،روشهای تصتحیح متتن ،کامنتتگتذاری ،پتذیرش و عتدم
پذیرش اصالحات)
*اهداف:
اهداف کلی:آموزش  Wordپیشرفته در به کارگیری ویژگی های اتوماتیک برنامه برای تهیه مقاالتعلمی ،پایاننامهها ،گزارشات علمی ،پرسشنامهها ،ویرایشهای علمتی
و فرمها به طوری که فرد با نحوه ارجات خودکار به شکلها و جداوت در متنها ،شمارهگذاری خودکار زیرنویس تصاویر و جداوت ،هم چنین تهیه و تنظیم فهرست مطالب،
شکل ها و جدوتها به طور خودکار ،تنظیم الکترونیکی پرسشنامه ها و ویرایشهای علمی آشنا می شود.
* مخاطبان دوره:
دانشجویان مقاط تحصیالت تکمیلی ،اعضا هیات علمی و محققان
*مدرس:دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 0( 16::8ساعت)  42تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-5مدل سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار PLS
*سرفصل و محتواي دوره:
مدت یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تتر بستط متدت خطتی کليتی استت کته بته
پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد.
این روش را می توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری می رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل داده هتای تجربتی ،در
قالبی چندمتغیره سامان بخشد .این روش محقق را با پیچیدگی های زندگی اجتماعی (تاثیرگذاری مجموعه ای از متغیرها بر یکدیگر به طور یک سویه و دو ستویه ،مستتقیم
و غیر مستقیم) و همچنین پیچیدگی های موجود در اندازه گیریهای سازه های پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیتل کمتی از پدیتده هتای کیفتی را بته
لحاظ روش شناختی  ،دقیق تر و به لحاظ کاربردی واقه بینانه تر سازد .بنابر اهمیت این موضوت این معادالت با استفاده از نرم افزار  PLSتوضیح خواهد شد
*اهداف:
تعریف معادالت ساختاری (سازنده و انعکاسی) و برازش مدت ،مفروضات معادالت ستاخ تاری ،مناستبت هتا در معتادالت ستاختاری ،تعریتف معتادالت مستیر و بترازش و
مناسبت ها در نرم افزار  ،PLSتفاوت نرم افزار  PLSبا سایر نرم افزارهایی مشابه ،برازش مدت با استفاده از نرم افزار PLS
* مخاطبان دوره:
روانشناسان و محققان علوم رفتاری ،پزشکی اجتماعی  ،آمارزیستی و اپیدمیولوژی
*مدرس:دکتر محمد غالمی
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 0( 16::8ساعت)  42تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-1آشنایي با آیندهپژوهي و روشهاي آن
*سرفصل و محتواي دوره:
آیندهپژوهی از ایده تا عمل ،نگاشت گذشته ،حات و آینده،چگونگی برآورد آینده ،شناسایی الیههای شکل دهنده به آینده ،شناسایی آیندههای بدیل،دستیابی به چشمانداز
آینده ،مروری بر آیندهپژوهی و تحوالت آن ،مطالعات آیندهپژوهی در دانشگاهها
*اهداف:
آشنایی با آیندهپژوهی بته عنتوان یتک حتوزه میتانرشتتهای بته منظتور تتدوین برنامتههتا و راهبردهتای درازمتدت ستازمان،تقویت تفکتر آینتدهانتدیش انعطتافپتذیری در
تصمیم گیری،گذار از مدیریت واقعیت به خلق احتماالت ،گذار از رویکردهای حل مسأله به راهحلها و رویکردهای میانرشتهای و عمیتق،برآورد مستا ل نووهتور و عال تم
ضعیف که با سیاستها و طرحهای راهبردی تداخل دارند،.آشنایی با روشهای پویش محیطی فراهم کردن امکان شناخت آیندههای بدیل سازمان،رویارویی هوشمندانه بتا
تغییرات غیر منتظره و عدم قطعیتهای محیطی،شناخت طیفی عوامل شکل دهنده به آیندة
*مدرس :دکتر سمیه قجری
*مخاطبان دوره:
دانشجویان ،محققان ،دانشآموختگان
* ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا 0( 16::8ساعت)  42تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-7مدیریت اطالعات علمي با استفاده از نرم افزار اندنوت ()End Note
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* سرفصل و محتواي دوره:
مقدماتی در مورد روش های مدیریت مناب علمی در دنیا ،نحوه نصب و اجرای برنامه ،کاربردهای هر قسمت و مدیریت مناب توسط آن ،نحوه ایجاد گروهها و زیرگروههتا،
انوات روشهای جستجوی مناب  ،نحوه جستجو در کتابخانههای معروف دنیا و پایگاه دادهها ،انتقات اطالعات مناب به برنامه ،نحوه انتقتات منتاب از  Endnoteبته ،Word
نحوه ویرایش مناب در  ،Wordتغییر فرمتهای نمایش در Wordحذف بخشی از مستندات در متن ،تنظیمات و ویرایش مستندات و مناب چگتونگی اعمتات تغییترات و
تنظیمات در نمایش اطالعات مناب با توجه به درخواست کنفرانسها و مجالت مختلف.
* اهداف:
اهداف کلي :آشنایی با برنامه  Endnoteجهت ارجات خودکار مناب از پایگاه دادهها به برنامه  Endnoteو استتفاده از آن در نترمافتزار Wordو متدیریت منتاب
علمی.
اهداف جزئي :آشنایی با انوات روشهای ارجاتدهی مناب در یک متن علمی ،نحوه انتقات اطالعات از سایتها و پایگاههای دادهها به نرم افزار ،نحتوه متدیریت منتاب در
برنامه  ،Endnoteگروهبندی و نمایش مناب در آن ،چگونگی استفاده از اطالعات مناب به صورت خودکار در نرم افزار  Wordو مدیریت آن.
* مخاطبان دوره:
دانشجویان ،مدرسان و محققان
* مدرس :دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  46تیر  1:96و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها.
-8اصول و فنون مکاتبات اداري (جدید)
*سرفصل و محتواي دوره:
در این دوره فنون نگارش مکاتبات (شامل فنون ادبی ،فنون اداری و  )...و اصوت آن (شامل اصل سرعت ،اصل شفافیت ،اصل ارتباط ستازمانی ،اصتل صتالحیت و  )...بیتان
خواهد شد.
* اهداف:
در پایان این دوره شرکت کنندگان امکان نگارش درست نامه ها و مکاتبات اداری را خواهند داشت.
*مخاطبان دوره
کلیه کارمندان بخش دولتی و خصوصی که با مکاتبات و مراسالت اداری سروکار دارند
*مدرس:دکتر صفر بیگ زاده
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  7( 12::8ساعت)  46تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-3طراحي و تالیف کتاب و متون آموزشي
سرفصل و محتواي دوره:

برنامه کارگاه نگارش کتاب دانشگاهی ،برنامهریزی اولیه تألیف کتاب دانشگاهی ،مبانی فلسفی و روانشناختی تألیف کتب دانشگاهی ،پرسش و پاسخ درباره مباحث مطترح
شده ،ساختار و ویژگی های کتاب مطلوب دانشگاهی ،پرسش و پاسخ در باره مباحث مطرح شده ،شیوه طراحی و تألیف بخش مقدمات کتاب دانشتگاهی ،شتیوه طراحتی و
تألیف بخش متن و پایانی کتاب دانشگاهی ،پرسش و پاسخ و جم بندی نهایی
اهداف:
در پایان دوره شرکتکنندگان قادر خواهندبود اجزای مختلف کتاب را خوب بشناسند و طراحی کنند و نکات مهمی را که در نگارشکتاب ملثر دانشتگاهی بایتد در نظتر
گرفت بدانند و آمادگی برای تألیف کتاب دانشگاهی پیدا کنند.
*مخاطبان دوره
*مدرس:دکتر محمد آرمند و دکتر زهرا ابوالحسنی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  7( 12::8ساعت)  46تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-61پژوهش کیفي  :گرانددتئوري
*مدرس:دکتر زابلی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  47تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-66راههاي جلوگیري از سرقت علمي
*سرفصل و محتواي دوره:
کلیات (شامل:آشنایی با مفاهیم سرقت علمی ،قانون کپیرایت ،انوات حالتهای سرقت علمی ،دالیل ارتکاب سرقت علمی) روشهای صحیح فیشبرداری و ارجات به مناب
(آشنایی با روشهای سنتی و نوین فیشبرداری و یادداشتبرداری از متون علمی و ارجات به مناب در متون علمی ،پانوشتها و انتها نوشتها و نیز آشنایی بتا اطالعتات الزم
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از مناب و نیز نحوه قرارگیری آنها در کنار هم برای استفاده در مستندات داخل متتن و نیتز لیستت مراجت )راههتای جلتوگیری از وقتوت سترقت علمتی (بررستی علتل وقتوت
سرقتعلمی و نیز راههای جلوگیری از ارتکاب آن -آشنایی با مفاهیم ،اصوت و روشهای صحیح نقل قوت – پارافریز و خالصهنویستی در متتون علمتی) نترمافزارهتا و وب
سایتهای تشخیص سرقت علمی (معرفی نرمافزارها و وب سایتهای موجود برای تشخیص سرقت علمی ،آشنایی بتا نحتوه استتفاده از آنهتا و نیتز چگتونگی تفستیر نتتایج
برنامهها و راههای برون رفت از ارتکاب به سرقت علمی)
*اهداف:
اهداف کلی :آشنایی با روشهای صحیح فیشبرداری ،روشهای صحیح استفاده از تحقیقات دیگران در آثار خود ،راههای جلوگیری از سرقت علمی و نیز آشنایی با وب
سایتها و نرمافزارهای تشخیص آن
اهداف جز ی :آشنایی با نحوه صحیح یادداشت برداری از مناب علمی -روشهای صحیح ارجات به مناب در متنهای علمی -آشنایی با نحتوه صتحیح نقتل قتوت ،پتارافریز،
خالصه نویسی -راههای جلوگیری از وقوت سرقت علمی در دانشجویان -آشنایی با نحوه استفاده از وب سایتها و نرمافزارهای تشخیص سرقت علمی.
* مخاطبان دوره:
اعضای هیاتعلمی دانشگاهها و ملسسات پژوهشی،دانشجویان تحصیالتتکمیلی ،پژوهشگران حوزههای مختلف علمی
*مدرس :دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  47تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-62ارتباطات علمي در فضاي مجازي :شبکه هاي اجتماعي علمي و پروفایل هاي پژوهشي
*سرفصل و محتواي دوره:
تاریخچه ارتباطات علمی،انوات ابزارهای ارتباط علمی در فضای مجازی ،اهمیت حضور دانشگاهیان و پژوهشگران در وب ،آلتمتریکس ،پروفایتل هتای پژوهشتی ،پروفایتل
های پژوهشی که شاخص های علم سنجی نویسندگان را نیز رصد می کنند ،پروفایل های پژوهشی که کد یا نشانه اختصاصی به نویستندگان متی دهنتد ،چترا نشتانه یتا کتد
اختصاصی برای پژوهشگران ،حل مشکل اسامی یکسان و مشابه و نگارش متفاوت نام و نام خانوادگی،گوگل اسکالر ،ارکید AuthorID،ResearcherID،ORCID
تمرین عملی ،شبکه های اجتماعی علمی،ریسرچ گیت،آکادمیا،لینکدین،تمرین عملی
*اهداف:
تواناییهای مورد انتظار دانش پذیرفتگان دوره:درک اهمیت حضور در فضتای مجازی،عضتویت در شتبکه هتای اجتمتاعی علمتی و حضتور فعتات در آنها،ایجتاد پروفایتل
پژوهشی در گوگل اسکالر و ارکید
* مخاطبان دوره:
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاهها ،نویسندگان و پژوهشگران
*مدرس :دکتر مریم صراف زاده
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  7( 12::8ساعت)  47تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-69تربیت مربي و مدرس
-1جایگاه استاد و معلم از نگاه اندیشمندان
-4مفاهیم آموزش ،تربیت ،و ارتباط بین این مفاهیم
-:تشریح مفهوم یادگیری و نظریه های آن
-2تشریح مفاهیم تدریس
-2ارتباط بین تدریس و یادگیری
*مدرس :دکتر علی رضا عالی پور
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  40تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-64جستجوي تخصصي در پایگاه هاي اطالعات علمي
*سرفصل و محتواي دوره:
سرفصل ارا ه شده در کارگاه آموزشی،آشنایی با پایگاه اطالعاتی و انوات آن،آشنایی با موتورهای کاوش :اجزاء و انوات آن تسلط بر شیوههای جستجو در آنها
آشنایی کامل با گوگل پژوهشگر و تسلط بر شیوه های جستجو در آن،شیوه ساخت پروفایل پژوهشی در گوگل پژوهشگر برای پژوهشگران،آشنایی با پایگاههای اطالعاتی
استنادی و تسلط بر شیوههای جستجو در آنها،آشنایی با مفهوم مجالت الکترونیکی،آشنایی با انوات مجالت الکترونیکی رایگان و غیر رایگان و تسلط بر شیوههای جستتجو
در آنها،آشنایی با راهبردهای جستجو و تسلط بر این راهبردها از طریق کار عملی،آشنایی با پایگاههای اطالعاتی داخلی و تسلط بر شیوههای جستجو در آنها
* اهداف:
همانطور که واضح است هر پژوهش علمی بر پایه ها ،ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار استت .بنتابراین ،هتر پژوهشتگری بایتد مترتبط تترین دستتاوردهای
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پژوهشهای پیشین را مورد شناسایی قرار دهد.به طور کلی مناب پژوهشی به دو صورت منتاب غیرپیوستته (در هتر دو قالتب چتاپی و غیرچتاپی)و منتاب پیوستته ()Online
موجود می باشند .همچنین دسترسی به مناب فوق به شیوههای مختلفی امکان پذیر می باشد.
هدف اصلی برگزاری این دوره آشنایی با انوات پایگاههای اطالعاتی تحت وب خارجی و داخلی و همچنین تستلط بتر مهتارتهتا و استتراتژیهتای جستتجوهای پیشترفته و
حرفهای در پایگاههای اطالعاتی تخصصها و رشتههای مختلف علمی میباشد.
* مخاطبان دوره:
دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری
*مدرس :دکتر فرشید دانش
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  40تیر 1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-65نرم افزارتحلیل داده کیفي ان ویوو ()NVivo
*سرفصل و محتواي دوره:
معرفی نرم افزار به همراه آموزش نصب آن ،ورود دادهها به برنامه ،انوات کدگذاری در برنامه ،طبقهبندی کدهای کیفی ،گزارشگیری و سنتز دادههای کیفی ،ترستیم متدت
در نرمافزار.
* اهداف:
شناخت نرمافزار و کسب توانایی تحلیل یافتههای کیفی با نرمافزار.
* مخاطبان دوره:
کلیه اساتید ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه رشتههای تحصیلی.
*مدرس :دکتر روحاله زابلی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  40تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-61آشنایي با روشهاي ترکیبي در پژوهش (جدید)
*سرفصل و محتواي دوره:
آشنایی با پیدایش ،مبانی ،مفاهیم و چارچوب روش پژوهش ترکیبی؛
آشنایی دقیق تر با نوتشناسی طرحها و رویکردهای پژوهش ترکیبی؛
مسا ل مرتبط با گردآوری ،و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ترکیبی؛
آشنایی با شیوه های نمونهگیری در روشهای ترکیبی.
*اهداف:
با مسا ل ،چالشها و دشواریها ،مزایا و افق فکری-پژوهشی این نوت از روش پژوهش آشنا می شوند
با شیوه های گردآوری ،و تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی آشنا می شوند
با شیوه ها و رویکردهای نمونهگیری در روشهای ترکیبی آشنا می شوند
شیوه های اعتباریابی در پژوهش ترکیبی را می شناسند.
*مخاطبان دوره:
پژوهشگران حوزه های علوم انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه های کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛و........
*مدرس :دکتر رضا رجبعلی بگلو
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  0( 16::8ساعت)  40تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها
-67روش نقد کتاب
*سرفصل و محتواي دوره:
با عنایت به اهمیت تحلیل نظرات تخصصی و تعامل مثبت در جامعهعلمی و لزوم توجه به صحت و کیفیت مناب اطالعاتی ،معرفتی انتشتارات و کتتابهتای برتتر ،توجته بته
افزایش تواناییهای حرفهای و بهرهمندی از مناب مناسب ،اهمیت نقد و بررسی کتابهای علمی و تخصصی مشخص شده و ضرورت دارد تا افراد بتوانند با شتناخت بهتتر و
آگاهی افزونتر نسبت به گزینش مناب موجود اقدام کرده و بهترین کتابها را برای مطالعه انتخاب کنند .از جمله هدفهای رفتاری این دوره آشنایی با مبانی و فلسفه نقتد،
آشنایی با معیارهای نقد ،آشنایی با آسیبشناسی نقد ،توانایی تحلیل محورهای اصلی و موضوعی کتاب ،توانایی نقدکتاب و تعیین نقاط قوت و ضتعف متتن متیباشتد .ایتن
دوره به مواردی نظیر مبانی نقد علمی ،معرفتشناسی نقد ،اهمیت نقد ،اعتبار نقد ،اخالق نقد ،عناصر اصلی نقدکتاب ،آسیبشناسی نقد ،روشنگارش نقتد ،معرفتی مقالته -

نقد میپردازد.
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*اهداف:
آشنایی با معیارهای نقد ،آسیبشناسی نقد ،توانایی نقد ک تاب و تعیین نقاط قوت و ضعف متتن ،نگتارش نقتد منصتفانه و مبتنتی بتر روش علمتی ،توانتایی تحلیتل و بررستی
محورهای اصلی و موضوعی کتاب ،آشنایی با مبانی و فلسفه نقد .
* مخاطبان دوره :
ناقدان ،نویسندگان ،پژوهشگران ،استادان ،دانشجویان و عالقهمندان به موضوت نقد و تحلیل آثار نگارشی
*مدرس:دکتر فریبرز درودی
*ساعت و تاریخ برگزاري 0::8 :تا  7( 12::8ساعت)  47تیر  1:96ویا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمانها

تماس با مديريت آموزش
خط مستقيم00415666 :و
00646466
داخلي(ها)ي866 ،016 :

دورههاي آموزشي ياد شده در محل سازمانهاي

چگونگي ثبت نام و بهرهمندي از تخفيف و تسهيالت آموزشي از طريق

متقاضي به همراه صدور گواهينامة معتبر اعالم

نشاني:

ميدارد.

http://edu.irandoc.ac.ir
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