
 

 پژوهشیِذهن ِساختنِ 
 

  9911بهار، 
 

ِ

ِ

ِ

ِاشاره
ارش برای نگپایه  هایمهارت ما،دانشجویان جایی است. ههای ارزشمند از دانشجویان ما انتظار نابنامهو پایان هاانتظار مقاله

 چون مهارتِهم هاییمهارتکنند؟؛ را در کدام یک از مقاطع تحصیلی خود تجربه میارزشمند  یک اثر پژوهشیِ

این است  .دینآدست میبا تمرین و تصحیح به فقطکه  ...و نگارش آکادمیک ، تشخیص و ارزیابی استداللخواندن، دقیق

پژوهشی ثر ا آنان یکو دستاورد نهایی  کنندعمل میصرف  وخطا یا تقلیدبا سعی ،پژوهش فرایند دانشجویان در بیشترکه 

ن طرح ای. گرددنمیاحساس خالق و بکری  درونمایهشود و شنیده نمیصدای نویسنده غالبا آنان،  آثاردر . ارزشمند نیست

« ساختنِ ذهنِ پژوهشی»و  پژوهشگر در فرایند تولید اثر گرفتن؛ تربیت« ماهی»در فرایند « گیریماهی»آموزش در پی 

 است. 

ِاهدافِآموزشی
 و تواضع فکری در اندیشیدن و نگارشتقویت شهامت  -

 و تقویت مهارت آغازگری پژوهش غلبه بر روحیه کاملگرایی  -

 های ارزشمند پژوهشیرساندن فعالیتتالش برای به پایان -

 و مستندنویسی  ، مستدل)دانشگاهی(ارتقاء مهارت نگارش آکادمیک -

  )مهارت فهم و سنجش استدالل(ورزی استداللتفکر نقادانه و مهارت ارتقاء مهارت  -

 شناسی روشقواعد مالحظات و  در توجهارتقاء  -

  نویسی نویسی و آراستهنویسی، سادهدرست ارتقاء در -

 یتیزفکرهای پژوهشی و استادیاری ایجاد توانایی داوری مقاالت و آثار پژوهشی جهت دعوت به همکاری در طرحو باالخره،  -

ِ  

 ِِاثرِپژوهشیرِرویِمتنِاولیهِباِکارِبَِهایِپژوهشارتقاءِمهارتِِِِِ

 

ِعلوم انسانیفرد به فرد، ویژه دانشجویان  های پژوهشی،مشاوره مهارتآموزش مجازی؛ 

On-line Research Coachingِ
 



 

 متیازهاِدرِپذیرشِفردا

 با افرادی است که: پذیرش اولویت  ،با توجه به محدودیت ظرفیت طرح

 باشند. برخوردار  -مواردی از قبیل تفکر نقادانه و نگارش آکادمیک– در پژوهشهای اولیه از آمادگی .9

 د. باش و ادبیات تحقیق آگاه به پیشینۀ پژوهشبه اجمال، در موضوع پژوهش،  .2

  .داشته باشند برای بهبود اثر خود را گذاریوقت توانایی ،به طول دو ماه، به طور متوسط روزی یک ساعت کمدست .9

ِ

 تاِشروعِکارِراحلِپذیرشم

 دگی و شماره همراه به ایمیل تیزفکریواانخنام و نامبا ارسال خود را جهت شرکت در این طرح آمادگی اولیه ابتدا  .9

 اعالم فرمایید. 

الزم است موارد  اسخ به این ایمیلخواهد شد. در پبرای شما ارسال  «نامفرم ثبت»در مرحله بعد، ایمیلی حاوی  .2

 شده ارسال فرمایید. مشخصرا تا تاریخ  شدهخواسته

برای شما ارسال خواهد شد. بر مبنای این  «ی شماژوهشهای پمهارت کارنامه توصیفی» حاویر مرحله بعد، ایمیلی د .9

ی با چه شرایطو این دوره  ؛خیراید یا اولویت پذیرش قرارگرفتهشما در  ،«راهنما»از نظر شود که کارنامه مشخص می

  برای شما مفید خواهد بود. 

 خواهد شد.  اعالم به شمانام ثبت هزینهو  هفته نخست 8 برنامۀطرح -، پیشچنانچه نتیجه پذیرش شما مثبت باشد .4

 آغاز خواهد شد. راهنمایی پژوهش شما پرداخت هزینه، توافق اولیه و پس از  .5

 

 نامِثبتِهزینهحوهِمحاسبهِن

بر  ؛ساعاتو تعهد راهنما به اختصاص این  پژوهشراهنمایی برای از مورد نی کاری هایساعتنام بر اساس تعداد ثبت ۀهزین ۀمبنای محاسب

 خواهد بود.  -معتبر ز مشاورهمراکدر -شناختی های روانمشاوره هزینهتعرفۀ معادل گذاری هر ساعت وقت هزینۀ مبنای محاسبه

 

 :معرفیِراهنما

، دارای مدرک دکتری فلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد مدعو در گروه فلسفۀ دانشکده علوم پورحامدِصفایی

است.  هرانتپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در « فلسفه برای کودکان«های تربیت مربی انسانی دانشگاه اصفهان و دوره

ست. ا« علم و دین»پژوهشی در موضوع -نویسنده چندین مقالۀ علمیو « اللتیزفکری، مهارت فهم و سنجش استد»وی مولف کتاب 

  است.های اندیشیدن مهارتشناسی و فلسفه، آموزش روشکردن همگانی فعالیت در زمینههای آموزشی او تا امروز عمده فعالیت


