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 اعضای هیئت علمی )در این بخش شرایط مدرسین درج شود.(:

................................................................................................................................................................................... 

 مقدمه: -1

حول محور اجرای پژوهش و تکمیل کننده دانش علمی پژوهشگران می مد نظر این محتوی آموزشی  اطیی ارتبمهارت ها

باشد به نحوی که فارغ التحصیالن این مقطع تحصیلی عالوه بر دارا بودن خصوصیات علمی برای یک پژوهشگر بین المللی، 

منطقه ای خود  -انداردهای بین المللی و شرایط محلیمهارت های مربوط به مدیریت و ارتباطات در پژوهش را با توجه به است

 را نیز داشته باشند. 

درصد محتوای آموزشی عملی را شامل می شود. اهم سرفصل ها و عناوین  25به صورت تئوری و این درس درصد  75

می باشد که دوره های آموزشی با هدف توانمند سازی   Vitaeمربوط به این درس از برنامه های آموزشی گروه آموزشی

سازمان ها و دانشگاهها در جهت پرورش پژوهشگران عالی برگزار می نماید. این گروه یک موسسه غیر انتفاعی است و در 

برنامه   Vitaeدانشگاه، عمدتا درانگلستان، همکاری رسمی دارد. یکی از استراتژی های راهبردی 150حال حاضر با بیش از 

Researcher Development Framework (RDF)   که برای کشورهای در حال توسعه تطبیق یافته است. این استراتژی

دانش، مهارت های رفتاری و ویژگی های مورد نیاز برای پژوهشگران را تدوین نموده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

مهارت های  RDFرا پیشنهاد می کند. یکی از چهار محور اصلی  برای هر یک از ویژگی ها، موضوعات آموزشی مختلف

ارتباطی برای پژوهشگران است که موضوعات مختلفی از جمله نحوه مذاکره با ذی نفعان پژوهش، نحوه نگارش مستندات 

در محورهای  اصلی پژوهش ها، نحوه انتشار نتایج پژوهش برای مخاطبان، ارتباط با رسانه و ... را شامل می شود. همچنین

دیگر موضوعات مربوط به مهارت های فردی پژوهشگر در انجام پژوهش، مبانی دانش متدولوژی و آنالیز داده ها و 

 (. 1موضوعات خاص در پژوهش مانند موضوعات اخالقی، مالکیت و بودجه در پژوهش را شامل می شود )شکل 



با تاکید بر محور مهارت های ارتباطی، از  RDFای برنامه آموزشی در تدوین این برنامه آموزشی عالوه بر استفاده از محوره

منابع و سرفصل های این درس، در دانشگاههایی که این واحد در آن تدریس می شود، مقاالت پژوهشی و کتاب های با 

 موضوع مهارت های ارتباطی در پژوهش نیز استفاده شده است.

 

 اهداف کلی: -2

 در آغاز، حین و انتهای پژوهش و نحوه برقراری ارباط موثر با ذی نفعان پژوهشافزایش مهارت های ارتباطی  -

 اهداف ویژه: -3

 ارتقا دانش دانشجویان در مورد مبانی تئوری ارتباط و ارتباط موثر -

 ارتقا مهارت های ارتباطی در مدیریت و اجرای تحقیق -

 مهارت های ارتباط حرفه ای در فضای الکترونیکارتقا  -

 مهارت های ارتباطی در ارایه مطالب و آموزش با توجه به خصوصیات مخاطبارتقا  -

 ارتقا مهارت های نگارشی حرفه ای با توجه به خصوصیات مخاطب -

 ی تدریس، در این بخش درج شود.های هر جلسهطرح درسدرتمامی اهداف اختصاصی مورد نظر 

 :ی شناختیاهداف ویژه در حیطه 1-3

 مبانی و اصول تئوری ارتباط موثر آگاهی از  -

 آگاهی از مبانی و اصول کاربردی کردن نتایج تحقیق و اهمیت مخاطب در پژوهش -

 آگاهی از مبانی مدیریت پروژه و مدل های مدیریت تحقیق -

 آگاهی از اصول ارتباط با همکاران و کارگروهی -

 در حیطه پایان نامهآگاهی از مسوولیت ها و نحوه ارتباط با اساتید راهنما و مشاور  -

 آگاهی از نحوه ارسال پیام های الکترونیک در زمینه های مختلف مانند دعوت، تقاضا، هماهنگی، اطالع رسانی و .... -

 شبکه اجتماعیمختلف آگاهی از خصوصیات و کارکردهای  -

 موقعیت های چهره به چهره گروهی و فردیشناخت روش ها و اصول مختلف ارایه مطلب در  -

ز استانداردهای بین المللی و اصول علمی نگارش متون و مستندات مربوط به پژوهش و ارایه گزارش و نتایج آگاهی ا -

 پژوهش برای انواع مخاطب

 شناخت رسانه های جمعی و اصول نحوه ارتباط با رسانه های جمعی -

 شناخت اصول مذاکره به صورت عام و در پژوهش -



مانند نجوه جستجوی مطالب علمی، تخلفات در پژوهش، اصول تفکر نقادانه شناخت موضوعات مختلف حول محور پژوهش  -

 و حل مسئله

 :ی نگرشیاهداف ویژه در حیطه 2-3

 در نظر گرفتن اصول ارتباطی در موقعیت های مختلف حرفه ای -

 پژوهش در پروژه های تحقیقاتی در نظر گرفتن مالحظات کاربردی کردن نتایج -

 ای مدیریت تحقیق در انجام پروژه های تحقیقاتیتوجه به استانداردهای حرفه  -

 در نظر گرفتن حدود مسوولیت ها و اختیارات همکاران مختلف در پژوهش ها -

 توجه به اصول نگارشی ارسال پیام های مجازی فردی و گروهی -

 ارو نتایج پژوهش به صورت چهره به چهرهتوجه به اصول  -

لمللی شناخته شده در تهیه مستندات مربوط به تحقیق بر اساس هدف مستند در نظر گرفتن استاندارد ها و فرمت های بین ا -

 مربوطه و انواع مخاطب

 در نظر گرفتن اصول ارتباط با رسانه های جمعی در ارایه گزارش تحقیق یا نتایج تحقیق -

 توجه به اصول مذاکره در برقراری ارتباط با ذی نفعان پژوهش -

 :حرکتی )در صورت عملی بودن واحد درسی(ی روانی اهداف ویژه در حیطه 3-3

 استفاده از روش های استاندارد مدیریت پروژه در پروژه های تحقیقاتی -

 رعایت نحوه ارتباط با اساتید، همکاران و رعایت اصول مدیریت گروه و راهنمایی برای دانشجویان -

 تهیه و ارسال پیام های الکترونیک در زمینه های مختلف در حوزه پژوهش -

 رعایت اصول ارایه مطالب در موقعیت های چهره به چهره -

 رعایت اصول نگارش مستندات مربوط به تحقیق بر اساس هدف مستند مربوطه و انواع مخاطب -

 

تواند توسط آموزشیاران ارئه های پیشنهادی هر عنوان با اشاره به آن بخش از محتوا که میمحتوا و فعالیت -4

 میلی(:شود )دانشجویان تحصیالت تک

 راهبردهای آموزشی:  -5

راهبرد آموزشی تلفیقی ازاستاد محوری و دانشجو محوری می باشد و شامل روش های سخنرانی، ارایه سمیناری، کار عملی و گزارش 

 آن، نقش بازی و ... خواهد بود.



 های آموزشی: روش -6

 سخنرانی تعاریف: اهداف، مقدمه،

سخنرانی، کار عملی محتوای مدیریت پژوهش و فیلد:  در دیگران با کارکردن برای نیاز مورد ارتباطی های مهارت

 نحوه برقراری ارتباط با همکاران پژوهش گزارش ، نقش بازی

سخنرانی، کار عملی مربوط به فعالیت : الکترونیک فضای در دیگران با کارکردن برای نیاز مورد ارتباطی های مهارت

 های الکترونیک در حوزه پژوهش

سخنرانی، سمینار، کارعملی مربوط به ارایه چهره به چهره و کار عملی مربوط به نحوه گزارش : گروهی ارتباطی های مهارت

 ، کار عملی نقش بازی ارتباط با رسانهتحقیق ب حسب نوع مخاطب

 کار عملی مربوط به مهارت های فردی در پژوهشسخنرانی آموزشی، : فردی ارتباطی های مهارت

  پروژکتور، پوستر، کامپیوتر و اینترنت کمک آموزشی: وسایل -7

حضور در کالس، یادگیری مطالب تئوری، شرکت فعال در کالس، شرکت فعال در فعالیت های  نقش و وظایف دانشجو: -8

 عملی گروهی و فردی

 روش ارزشیابی دانشجو:  -9

 ارزیابی مشارکت فعال دانشجومیان ترم و آمادگی، امتحانهای مختلف، انجام پروژهارزشیابی تکوینی:  1-9

 و گزارش فعایت های عملی های کتبیارزشیابی تراکمییا پایانی: آزمون 2-9
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 با هدف توانمندسازی پژوهشگران  RDF: چهارچوب 1شکل
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