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  یآموزش کارگاهفرم مشخصات  
 (APAمقبلٍ وًیسی بٍ سبک اوجمه ريان ضىبسی امریکب)

 سرفصل کبرگبٌ

 

 وفر 22 - 25 حذ وصبة تطکیل دير3ٌ 8 تؼذاد سبػبت آمًزش ديرAPA 3ٌمقالٍ وًیسی بٍ سبک  ػىًان دير3ٌ

  ي رياوطىاسی علًم رفتاری گري3ٌ مقالٍ وًیسی ػرص3ٍ

 
 

 )کلی( دوره آموزشی هذف

 آضىایی با اصًل وگارش مقالٍ بٍ سبک اوجمه ريان ضىاسی امریکا

 

 

 
 دوره روش آموزش

پرسص  سخىراوی
 ي پبسخ

ایفبی 
 وقص

گردش 
 ػلمی

بحث 
 گريَی

حل 
 لٍئمس

آمًزش بٍ 
 آمًزش اوفرادی يسیلٍ رایبوٍ

* *   * *   
 

 

 

 )تفصیلی( دوره اهذاف یادگیری

 مُبرت  یارتقب   ایجبد ضىبخت ي داوص

 چکیذٌ، مقذمٍ، ي...(با جسئیات َر بخص از مقالٍ آضىایی( 

 آضىایی با چگًوگی وًضته َر بخص بٍ صًرت خط بٍ خط 

 آضىایی با اوًاع ضیًٌ ی وگارش 

 ٍدرک اَمیت ضیًٌ ی وگارش مقال 

 درک وقص مقالٍ در دویای علمی 

 :تًاوذب فراگیر

  .یک مقالٍ را بخًاوذ ي جسئیات َر بخص را مطخص کىذ 

  ٍمته مقالٍ طرح اجرای آزمایص را بىًیسذ.با تًجٍ ب 

 

 

 دوره فراگیران های ویژگی

 مالحظبت تحصیالت

ارضذ یا داوطجًی  حذاقل دارای مذرک کارضىاسی

 ي رياوطىاسی کارضىاسی ارضذ در علًم رفتاری

 باضذ

مقالٍ کار پایان وامٍ یا وگارش فراگیران دارای سابقٍ برای بُتر برگسار ضذن ایه ديرٌ بُتر است 

 را داضتٍ باضىذ.
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 دوره محتوای آموزشینمایه 

 تؼذاد سبػت ریسمحتًا َب فصلسر ردیف

 1 مريری، وظری ي جسئیات َر بخص تجربی، اوًاع وگبرش، ي َذف از وگبرش 1

 2 جسئیات َر بخص بٍ چٍ صًرت طرح ریسی ي اجرا می ضًد. مراحل یک مطبلؼٍ 2

 2 عىًان، چکیذٌ، مقذمٍ، ي ... اجساء یک مقبلٍ ي وگبرش آن 3

 3 در رابطٍ با َر بخص جسئیات تًضیح دادٌ ضًد. کبر ػملی بر ريی یک مقبلٍ 4

 8 جمغ سبػبت آمًزضی

 

  

 

 

 تحت وظارت: مرکس مطايرٌ داوطگاٌ ضیراز ي مرکس مطايرٌ داوطگاٌ تُران

 برگسار کىىذٌ : گريٌ رضذ ي تًسعٍ رياوطىاسی

 

 جُت ثبت وام ي کسب اطالعات بیطتر با ضمارٌ َای زیر تماس حاصل وماییذ.

70550207170- 70507100000 
 

 بروامٍ برگساری ديرٌ

 تًضیحبت َسیىٍ مذرس سبػت ريز تبریخ

4/01/29 

 
 01-04ي  01-2 چُبرضىبٍ

 ػلیرضب ببوطی

 کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی
 اػطبی گًاَی مؼتبر تًمبن111/11


