
 

 ثسوِ تؼبلی

 روند برگساری یک کارگاه آموزشی

کبرگبُ ّبی آهَسضی در ػلَم اًسبًی ٍ ػلَم پبیِ ٍ فٌی ٍ هٌْذسی تفبٍت ثسیبر دارد اهب هبّیتب کبرگبُ آهَسضی ثِ 

کالسی گفتِ هی ضَد کِ داًطدَیبى ثِ غَرت ػولی آهَسش هی ثیٌٌذ ٍ هطبرکت ػوَهی در ثحث ّب فؼبلیت ٍ 

 خولِ خػَغیبت ایي کالس ّبست . ثِ عَر هثبل :کبرگزٍّی اس 

 کبرگبُ آهَسضی تؼویز دستگبُ ّبی تػَیزثزداری پشضکی ) فٌی ( -

 کبرگبُ آهَسضی آًبلیش دادُ ّبی ضیویبیی ) ػلَم پبیِ ( -

 کبرگبُ آهَسضی هذیزیت هطبرکتی ) ػلَم اًسبًی ( -

ذی کبهال هطخع ٍ سبسهبًذّی ضذُ ثزای ایي ًَضتِ در غذد است تب ثب در ًظز گزفتي ثسیبری اس خَاًت رًٍ

 ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسضی ارائِ کٌذ . 

 توضیحی اجمالی در باب کارگاه های آموزشی :

یک کبرگبُ آهَسضی ثبیذ ضزایظ خبغی داضتِ ثبضذ کِ آى را ثب یک کالس هؼوَلی هتوبیش هی کٌذ ، در کبرگبُ 

 بى داًطدَیبى ثبضذ. ایي ضزایظ ثِ عَر کلی ػجبرتٌذ اس :آهَسضی حتی هکبى فیشیکی کبرگبُ هی تَاًذ در هی

 ًفز ًطَد . 33تؼذاد داًطدَیبى ضزکت کٌٌذُ ثیطتز اس   -1

 هجحث اغلی کبرگبُ یک هَضَع تخػػی است ٍ توبهی هَارد هغزح ضذُ در راستبی آى هی ثبضذ .   -2

اکثزیت داًطدَیبى را در  هذرس یک کبرگبُ ثبیذ اس ٍیژگی ّبی خبغی ثزخَردار ثبضذ تب ثتَاًذ هطبرکت -3

 ثحث خلت ًوبیذ . 

رٍس هتَالی ثبضذ ٍلی ثبیذ تَخِ داضت کِ ثستِ ثِ هَضَع اغلی  3سبػت تب  4سهبى یک کبرگبُ هی تَاًذ اس  -4

 کبرگبُ ثبیذ سهبًی اًتخبة ضَد کِ هَضَع کبهال ثزرسی ضَد . 

ثبیذ اس هجحث هَرد ًظز یک  در یک کالس یک هجحث تٌْب آهَسش دادُ هی ضَد ٍلی در کبرگبُ آهَسضی -5

 ًتیدِ ی ػولی گزفت ٍ گبّی اٍلبت ًتبیح خذیذ ثِ آى اضبفِ کزد . 

ّوبى عَری کِ گفتِ ضذ کبرگبُ ّبی آهَسضی ثِ دلیل تخػػی ضذى در حَسُ ّبی ػلَم اًسبًی ٍ ػلَم پبیِ ٍ فٌی 

ّب ثبیذ هکبًی ثزای کبرآهَسی  هٌْذسی ثسیبر تفبٍت دارًذ ٍ ثبیذ ثِ عَر خذاگبًِ ثزرسی ضًَذ . ایي کبرگبُ

داًطدَیبى ثبضذ یؼٌی داًطدَ ثبیذ ثزای کبر ػولی آهَسش ثجیٌذ ٍ ضبیذ تٌْب ثب چٌذ هثبل ثتَاًین تفبٍت یک کبرگبُ 

 را ثب یک کالس هطخع کٌین . 

 

 کارگاه های آموزشی در حوزه ی علوم انسانی :



ست ٍ پٌدِ ًزم کٌذ ٍ راُ حلی ثزای ثْجَد سًذگی آًبى اگز داًطدَ لزار است در آیٌذُ ثب هطکالت یک خبًَادُ د

ثیبثذ هذرس کبرگبُ ثبیذ ثب هغزح ًوَدى چٌذ هطکل راُ حل ّبی پیطٌْبدی داًطدَیبى را دًجبل ٍ اس هیبى آى ّب راُ 

 حل ثْیٌِ را ثیبثذ . 

 کارگاه های آموزشی در حوزه ی علوم پایه :

یؼی را تحلیل ًوبیذ ٍ ثِ ػلت آى پی ثجزد ، ثبیذ در ایي کبرگبُ یک اگز داًطدَ لزار است در آیٌذُ یک اتفبق عج

ًوًَِ اس ایي تحلیل ّب اًدبم ضَد ٍ داًطدَ اس هیبى تحلیل خَد ٍ دیگزاى اٍال اضتجبّبت خَد ٍ دیگزاى را هتَخِ 

 ضَد ٍ ثبًیب ثزای کبر آهبدُ هی ضَد . 

 کارگاه های آموزشی در حوزه ی فنی و مهندسی :

داًطدَ در آیٌذُ ٍظیفِ ی تؼویز دستگبُ ّب را ثز ػْذُ دارد در کبرگبُ ثبیذ ثِ غَرت ػولی یک دستگبُ تؼویز اگز 

 ضَد ٍ داًطدَ ًیش در تؼویز دستگبُ ضزیک ٍ یب حذالل توبضبگز آى ثبضذ.

 روند برگساری :

 سهبًی ، ثِ غَرت سیز است :فؼبلیت ّبیی کِ ثبیذ ثزای ثزگشاری یک کبرگبُ آهَسضی اًدبم ضَد ثب رػبیت الَیت 

اثتذا دثیز اًدوي ػلوی ثبیذ ّوکبری یکی اس اسبتیذ گزٍُ را ثزای ثزگشاری چٌیي کبرگبُ ّبیی خذة ًوبیذ ٍ  -1

اس استبد راٌّوب درخَاست کٌذ تب هَضَع ٍ هذرسبى پیطٌْبدی کبرگبُ را ثِ ضوب هؼزفی ًوبیذ . هذرس 

ب داًطگبُ ّبی دیگز ثبضذ ٍ یب هتخػػیي ضزکت ّبی داًص کبرگبُ هی تَاًذ اس اسبتیذ داًطگبُ خَد ٍ ی

 ثٌیبى فؼبل . 

غحجت ثب هتخػػبى هزثَعِ ثب ٍاسغِ ی یکی اس اسبتیذ گزٍُ ثب ّذف خلت رضبیت آى ّب ثزای ثزگشاری  -2

 کبرگبُ در هَرد ضزایظ ، سهبى ، هکبى ٍ الجتِ کلیِ ی اهکبًبتی کِ هتخػػبى ثزای تؼلین ثِ آى ًیبس دارًذ . 

لسِ ثب حضَر توبهی اػضبی اًدوي ػلوی ثزگشار هی ضَد . در ایي خلسِ ثب استفبدُ اس ًظزات ّوِ ی اػضب خ -3

ضوبی کلی ثزًبهِ تزسین ٍ ثزای ّز یک اس هسئَلیت ّبی سیز فزدی هٌبست تؼییي هی ضَد الجتِ پیطٌْبد 

َد را سبسهبًذّی هی ضَد فمظ هسئَلیت کلی هزاسن ثِ غَرت خوؼی اًتخبة ضَد ٍ فزد هٌتخت تین خ

 کٌذ . 

 هسئَلیت کلی کبرگبُ : ّوبٌّگ کٌٌذُ ٍ ًبظز فؼبلیت ّب -

 هسئَلیي تجلیغبت : -

 تجلیغبت کبغذی 

 تجلیغبت حضَری در کالس ّبی پزخوؼیت

 غحجت ثب اسبتیذ ثزای تزغیت داًطدَیبى ثِ ضزکت در ایي کبرگبُ

 هسئَل ّوبٌّگی ثب هذرس کبرگبُ -

 هسئَل ّوبٌّگی هکبى کبرگبُ -

 هسئَل فزاّن آٍری اهکبًبت آهَسضی در غَرت ًیبس  -



هسئَل ّوبٌّگی سزٍیس حول ٍ ًمل : در ثؼضی اس کبرگبُ ّب ثزای ثزخی آهَسش ّب ثبیذ ثِ هکبى ّبی  -

 هختلفی رفت کِ ًیبس ثِ سزٍیس حول ٍ ًمل هی ثبضذ . 

 هسئَل تْیِ پذیزایی  -

 هسئَل ثجت ًبم  -

 یت دارای دٍ ضبخِ ی سیز هی ثبضذ :هسئَلیي خوغ آٍری هستٌذات : ایي هسئَل -

 هسئَل گشارش ًَضتبری

 هسئَل ػکبسی ٍ فیلوجزداری

ضوٌب ثِ دلیل ّشیٌِ ّبی سیبد کبرگبُ ّب ٍ تؼذاد کن ضزکت کٌٌذگبى ثبیذ ّشیٌِ ای اس داًطدَیبى ضزکت کٌٌذُ 

 گزفتِ ضَد کِ هحبسجِ ی آى ثز ػْذُ ی هسئَل کلی کبرگبُ است .

 ثزًبهِ ی پیطٌْبدی تَسظ هسئَل کلی ٍ ارخبع آى ثِ کویتِ ی حوبیت ٍ ًظبرت تکویل فزم عزح  -4

 

 ثبیذ ثِ ًکبت سیز ثزای تکویل ایي فزم اضبرُ ًوَد :

 تَضیحی اخوبلی خْت ضزٍرت ایي کبرگبُ اس عزف استبد راٌّوب -

 هطخع ثَدى هحذٍدُ ی سهبًی کبرگبُ -

 هکبى هَرد ًظز ثزای ثزگشاری کبرگبُ -

 یک کبرگبُ هَرد ًیبس است ػجبرتٌذ اس : اهکبًبت کِ ثزای -

 پذیزایی

 یک یب چٌذ تمذیزًبهِ) در غَرت ًیبس(

 ّذیِ یب ثخطی اس حك الشحوِ ی هذرس کبرگبُ

 اهکبًبت کوک آهَسضی ) در غَرت ًیبس (

 دٍرثیي ػکبسی ٍ فیلوجزداری

 تجلیغبت در حذ داًطکذُ

 سزٍیس حول ٍ ًمل ) در هَارد خبظ (

 اهضبی استبد هطبٍر  -

 

ثؼذ اس تػَیت ثزًبهِ ی پیطٌْبدی ، ًبهِ ای اس عزف دثیز اًدوي یب استبد هطبٍر ثزای هذرس هزثَعِ ًَضتِ  -5

هی ضَد کِ هسئَل ّوبٌّگی ثب هذرس ثب در دست داضتي ایي ًبهِ سهبى ًْبیی کبرگبُ را هطخع خَاّذ 

 کزد .

 :سپس فؼبلیت ّبی سیز ثِ عَر هَاسی تَسظ هسئَلیي آى پیگیزی هی ضَد  -6

 پیگیزی ًبهِ ای ثزای رسرٍ هکبى ّبی هَرد ًظز

 ًبهِ ثزای در اختیبر گذاضتي دٍرثیي فیلن ثزداری ٍ ػکبسی



 تین تجلیغبت : تجلیغبت حضَری ، چبح اعالػیِ ٍ ًػت آى

 ثجت ًبم داًطدَیبى ٍ دریبفت ّشیٌِ ) سهبى ٍ هکبى ضزٍع حزکت ثِ اعالع داًطدَیبى هی رسذ (

 ثِ اسکبى هَرد ًیبس هذرسبى ) در غَرت ًیبس (پیگیزی ًبهِ ی هزثَط 

 پیگیزی حك الشحوِ ثزای هذرسبى

 پیگیزی خشٍات ٍ ثستِ ای کِ ثبیذ در رٍس کبرگبُ ثِ ضزکت کٌٌذگبى دادُ ضَد 

 پیگیزی حول ٍ ًمل ضزکت کٌٌذگبى در رٍس هزاسن ) در غَرت ًیبس (

 ٍ تطَیك داًطدَیبى ثِ ضزکت در کبرگبُدػَت اس اسبتیذ ثزای حضَر در ایي کبرگبُ در غَرت توبیل 

 

ثؼذ اس عی ایي هزاحل ثبیذ حذالل یک ّفتِ تب ثزگشاری کبرگبُ ٍلت ثبضذ ، ثب تطکیل خلسِ ای ّوِ ی  -7

اػضب اس رًٍذ فؼبلیت ّب ثب خجز ضذُ ٍ هسئَلیت ٍ ثزًبهِ ّبی رٍس ٍ یب رٍسّبی هزاسن ثِ عَر دلیوطخع 

 خَاّذ ضذ .

 برج اس ثزًبهِ ثبیذ ثب ّوبٌّگی هسئَل ٍ خبیگشیٌی ًیزٍّب حل ٍ فػل ضَد . در حیي هزاسن ّز اتفبق خ -8

 سپس ثِ عَر ّوشهبى : -9

 هسئَل کلی کبرگبُ ثبیذ پیگیزی غذٍر گَاّی ًبهِ ی حضَر در کبرگبُ ثزای ضزکت کٌٌذگبى ثبضذ .

 هسئَل ّوبٌّگی ثب هذرس ثبیذ ثب هذرس آى کبرگبُ تسَیِ حسبة ًوبیذ. 

هستٌذات ٍ گشارش ًَیسی هْلت دارد تب ّفتِ ی ثؼذی گشارش کبهل را ثِ ثمیِ ی اػضب هسئَل خوغ آٍری 

 ارائِ ًوبیذ.

در خلسِ ی تحَیل گشارش چگًَگی اًدبم ٍظبیف اػضب ًمذ ٍ ثزرسی خَاّذ ضذ . هسئَل کلی ٍظیفِ دارد  -13

ّذ. ضوٌب یک ًسخِ اس گشارش را در اًدوي ٍ یک ًسخِ ثِ دفتز ّوبٌّگی اًدوي ّبی ػلوی تحَیل د

 اعالػبت خَاستِ ضذُ در فزم گشارش فؼبلیت ّبی اًدوي ّبی ػلوی را تکویل ًوبیذ .

 

 

 

 


