
  

  به نام خالق خالقيت

  پژوهش مولد و ماندگار »انجام دهيم تا بياموزيم«كارگاههاي فصلي 

  طراحي -كارگاه فصل اول 

  

 هايبا تاكيد بر پژوهش –در حوزه هاي مختلف موضوعي ماندگار هاي مولد و طراحي پژوهشايجاد توانمندي  :هدف

  .كيفي

يشينه پژوهش، طراحي بخش بيان مسئله، چهارچوب نظري، شيوه هاي خواندن و نوشتن مباني نظري و پ: محتوا

  ). طراحي پرسشهاي عملياتي، تعيين روش و داده(پرسش اصلي و پروتكل پژوهش 

نگارش چگونه رصد كردن مطالعات مرتبط، پروپوزال نويسي؛ انتخاب موضوع، روش، جامعه پژوهش، اگر : مخاطبان

  .پس اين كارگاه براي شماستبخش بيان مسئله دغدغه هاي اصلي شما هستند؟ 

. در اين كارگاه يادگيري از طريق انجام دادن به دست مي آيد نه گوش دادن و تبادل نظر صرف: شرط موفقيت

داشته باشند يا پژوهشي در دست انجام ه شركت كنندگان كزماني ميسر است موثر هره برداري بنابراين، ب

دست به ش خود آموزه هاي اين كارگاه را تمرين كنند؛ يعني در بافت پژوه هر جلسه و پژوهشي در شرف آغاز

  . آن را بازبيني و اصالح نمايندموجود خود را طراحي كنند يا طراحي  قلم شوند و پژوهش

  )هشت ساعت(يك روز : مدت

شتر به تخفيف بي ٪10ارائه گواهي و  و قبل از آن؛ مهر 5م هاي تخفيف براي ثبت نا ٪10( هزار تومان 50: هزينه

  )اعضاي انجمن

  نفر 20: سقف

    ).تاريخ دقيق اعالم مي شود تعداد متقاضي،به محض به حد نصاب رسيدن ( 93مهر : زمان

  )ايرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  - انجمن : مكان

   رانعضوهيئت مديره انجمن علمي مديريت اطالعات اي –(maryamnazari.com) دكتر مريم نظري: مدرس

  

  

  

  

  



  

  به نام خالق خالقيت

  پژوهش مولد و ماندگار» انجام دهيم تا بياموزيم«كارگاههاي فصلي 

  اجرا - دومكارگاه فصل 

  

  

طراحي ابزار بافتي، گردآوري و تحليل  ،ايجاد توانمندي برقراري ارتباط موثر با بافت و جامعه پژوهش: هدف

   .كيفيشيوه هاي و با تاكيد بر  –گار ساخت يافته داده با چشم اندازي مولد و ماند

فنون و روشهاي موثر طراحي ابزار پژوهش و دستيابي به غني ترين و مرتبط ترين داده براي پژوهش و : محتوا

  . دنمستندسازي فرايندها، روشها و تجربه هايي كه در اين مسير كسب مي شوتحليل داده و شيوه هاي چگونگي 

  :پس اين كارگاه براي شماست  ائل دغدغه ذهني شماست؛اگر يكي از اين مس: مخاطبان

  چگونه بپرسيد؟ و از چه كسي،   اما نمي دانيد چه چيزي را، ،پرسش اصلي و هدف پژوهشتان مشخص اند �

و پرسشهاي كليشه اي خسته ايد؛ اما نمي دانيد چگونه ابزاري » محقق ساخته«از دست پرسشنامه هاي  �

  مولد بسازيد؟

  ، شما را تحويل نمي گيرند و گردآوري داده برايتان كابوس شده است؟ جامعه پژوهش شما �

  با انبوهي از داده مواجه هستيد و نمي دانيد چگونه آنها را دسته بندي و در پژوهش خود استفاده كنيد؟ �

: و اما شرط موفقيت. پيشنياز موفقيت در اين كارگاه است ،گذراندن موفقيت آميز مرحله طراحي: شرط موفقيت

چرا كه بودن در مرحله ورود به بافت پژوهش و گردآوري داده؛ در دست داشتن پروپوزال تفصيلي پژوهش و 

 lived)تجربه زيسته اي  هتنها زماني رخ مي دهد كه هر شركت كنند كاركاهآموزه هاي اين فراگيري واقعي 

experience)  در اين صورت با دريافت بازخورد . دبه اشتراك گذاري داشته باشاز مرحله گردآوري داده براي

  .بنددد و در پژوهش خود بكار فراگيرخواهد توانست آموزه هاي اين كارگاه را  كار خودمناسب و اصالح و بهبود 

  )هشت ساعت(يك روز : مدت

تر به تخفيف بيش ٪10ارائه گواهي و  و قبل از آن؛ مهر 5م هاي تخفيف براي ثبت نا ٪10( هزار تومان 50: هزينه

  )اعضاي انجمن

  نفر 20: سقف

    ).تاريخ دقيق اعالم مي شود تعداد متقاضي،به محض به حد نصاب رسيدن ( 93مهر : زمان

  )ايرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  - انجمن : مكان

   انعضوهيئت مديره انجمن علمي مديريت اطالعات اير –(maryamnazari.com) دكتر مريم نظري: مدرس

  



  

  به نام خالق خالقيت

  پژوهش مولد و ماندگار» انجام دهيم تا بياموزيم«كارگاههاي فصلي 

  ارائه - سومكارگاه فصل 

  

در قالب  -با تاكيد بر پژوهشهاي كيفي  –ايجاد توانمندي طرحريزي و نگارش موثر يافته هاي پژوهش : هدف

  .و ترويجي پژوهشي –گزارش، مقاله و پوستر با دو چشم انداز علمي

دستاوردهاي پژوهش و طرحريزي آنها در قالب مقاالت مختلف موضوعي، روش  نگريستن بهشيوه هاي : محتوا

شيوه هاي   يافته هاي پژوهش براي مخاطبان و نشريه هاي مختلف،نظم دهي و ارائه شيوه هاي   شناختي و بافتي،

  . پوسترطراحي و ارائه يافته هاي پژوهش در قالب گزارش، مقاله و 

  :، اين كارگاه براي شماست اگر: مخاطبان

با حجم انبوهي از اطالعات مواجه هستيد و نمي دانيد چگونه آنها را به گونه اي مفيد و كاربردي  �

  .ارائه دهيد) گزارش علمي پژوهشي، مقاله و يا پوستر(سازماندهي كنيد و در قالبهاي مختلف علمي 

استخراج گزارش پايان نامه و  و به دنبال شيوه هايي موثر براي نگارشدر مرحله نگارش پايان نامه هستيد  �

   .و يا طراحي پوستر مقاله

  .پژوهش خود را طراحي و ارائه دهيديافته هاي  ،مي خواهيد از ابتدا با نگاهي آينده نگرانه به نشر �

و پيشينه پژوهش،  ادبيات موضوعبيان مسئله، بخشهاي (در دست داشتن محتواي خوب پژوهشي : شرط موفقيت

و اشتياق براي طرحريزي و نشر اين محتوا در قالبهاي مختلف شرط ورود به اين ) ي پژوهشيافته هاو روش، 

آموزه هاي اين كارگاه در بافت محتوا و كار پژوهشي اتمام يافته شده شما تمرين مي شوند چرا كه  .كارگاه است

هر  - قطعا در دست نداشتن چنين محتوايي .  ا از اين كارگاه ببريدو به اين ترتيب شما مي توانيد بيشترين بهره ر

   .عمق يادگيري را كاهش مي دهد -چند كليات مفيدي در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد 

  )هشت ساعت(يك روز : مدت

تخفيف بيشتر به  ٪10ارائه گواهي و  و قبل از آن؛ مهر 5م هاي تخفيف براي ثبت نا ٪10( هزار تومان 50: هزينه

  )اعضاي انجمن

  نفر 20: سقف

    ).تاريخ دقيق اعالم مي شود تعداد متقاضي،به محض به حد نصاب رسيدن ( 93 مهر: زمان

  )ايرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  - انجمن : مكان

  العات ايرانعضوهيئت مديره انجمن علمي مديريت اط –(maryamnazari.com) دكتر مريم نظري: مدرس


