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 طرح کوچینگ مقاله علمی پژوهشی
 

 مقدمه
ؽانب ظالب و  .خیعَ شّم جدلیق و پژوُض و ُای اجرایی خیعَ دوم ـػانیث ،طّد. خیعَ اول جتهیؼ اشث وظیفَ روخاٌیّن در غصر خاضر در شَ خیعَ جػریؿ ىی

ىظکم  يچٍیًُ غدم جتییً ضرورت جدلیق و پژوُض و ىػهّلِ ،َىصئه ایً .و ىحأشفاٌَ غده کيی ةَ جدلیق و پژوُض پرداخحٍد خاٌیّن وارد غرصَ اول و دوم طدٌد،رو

ضرورت ُای غهيیَ از نداظ اشحاد راٍُيا و اشحاد روش جدلیق ـلیر ةاطد. ثاٌیاً  ایً اىر شتب طده اشث کَ اوالً خّزه .اشث ةّدن ایً خیعَ ٌصتث ةَ دو خیعَ دیگر

ُای غهيیَ  خّزه ُای ای کَ ةرٌاىَ ةَ گٌَّ ،هىاٌدض ُيیظَ ىظهّم ُپژو ،شازی اشالىی کَ ٌحیجَ جدلیق و پژوُض اشث ةَ درشحی جتییً ٌظّد. در ٌحیجَ جيدن

 گیرٌد. در ٌظر ٌيی هخّز َدر ةرٌاى ض و جدلیق ظالبُپژو، ـرصحی ةرای آىّزش َای غهيیُ هریزان خّزَ ، و ةرٌاىاشثىدّر  آىّزش

 اُداف ذیم را جأىیً کٍٍد. جاةَ ُيیً جِث ٌیاز اشث کَ ظالةی پرورش یاةٍد 

 

 اهداف
 شاز اشالىی؛ رای جأىیً ٌیروی جيدنجرةیث پژوُظگر ة. 1

 خّاُران؛ٌاىَ شعح شَ  و پایان. پرورش اشحاد راٍُيا ةرای جدلیلات پایاٌی شعح دو 2

 ی؛اٌصاٌ. جتییً ضرورت جدلیق و پژوُض در غهّم خّزوی و غهّم 3

 ؛ُا ٌاىَ و پایان ٌیازی خّزه خّاُران از اشاجید ىرد جِث روش جدلیق و اشحاد راٍُيای جدلیلات پایاٌی . ةی4

 ؛جرةیث ارزیاب غهيی ةرای جظٍّاره غالىَ خهی )ره(. 5

 .پژوُض ىدارس غهيیَ  ای ىػاوٌثُ کار ىػاون پژوُض در اٌجام رشانث . کيک6

 

 جامعه هدف
 َىؤشصةَ اٌحخاب ىػاون پژوُض و جأیید ىدیر ىؤشصَ آىّزش غانی انزُرا )س( ةاةم  ، در رطحَ جفصیر و ـلَ و اصّلشعح شَ خّزه غهيیَ خّاُرانظالب از  ٌفر 11جا  6

 



 مجری

 ىؤشصَ آىّزش غانی انزُرا )س( ةاةم

 

 استاد

 خجث االشالم ىديد صادق ـاضم

 

 کنندگان شرایط شرکت
 ؛اشالىی و والیث ـلیَ. انحزام غيهی ةَ جيِّری 1

 ؛ةٍدی ةَ دشحّرات دیٍی . پای2

 ؛. ةرخّرداری از خصً اطحِار3

 ؛در آخریً جرم جدصیهی 18. دارای ىػدل خداكم 4

 ؛ٌّیصی ٌاىَ . داطحً طرایط پایان5

 داطحً جّان ىدیریث کالس؛. 6

 .ُای ظرح ةَ طرکث در ةرٌاىَ دِ. جػ7

 

 مسایا

 ؛(م اهلل جػانی ـرجَاىام زىان )غج. اٌجام رشانث ظهتگی و شرةازی 1

 ؛. ةرخّرداری از ثّاب جِاد در راه خدا2

 شازی اشالىی؛ کيک ةَ جدلق ىٍّیات ىلام ىػظو رُتری )ىد ظهَ انػانی( در راشحای جيدن. 3

 ؛. پیظَ كرار دادن پژوُض4

 ؛ُای غهيیَ . جدریس روش جدلیق در خّزه5

 ؛ُا جظٍّارهُا و  . ارزیاةی ىلاالت در ٌظریات، ُيایض6

 راٍُيایی ظالب در جدویً ىلاالت و جدلیلات پایاٌی شعح دو.. 7

 



 مشکالت اجرای برنامه

 ؛و ىؤشصَ آىّزش غانی انزُرا )س( ةاةم ىازٌدران . ٌاشازگاری ظرح ةا طرایط و كّاٌیً خّزه غهيیَ خّاُران اشحان1

 طّرای پژوُظی اشحان؛کٍٍدگان از ٌاخیَ  ٌاىَ ٌّیصی طرکث جأخیر در روٌد پایان. 2

 جأىیً ٌظدن ىٍاةع ىانی ظرح؛. 3

 کٍٍدگان ةَ خد ٌصاب )طض ٌفر(؛ . غدم اشحلتال ظالب از ظرح و ٌرشیدن طرکث4

 ُای ظرح؛ اجرای ةرٌاىَ َکٍٍدگان ة . غدم انحزام طرکث5

 

 زمان اجرا
 ٌّروز(ةدون جػعیهی جز در غید ، ُفحَ 45ةَ ظّل )؛ 96خرداد  31جا  95اول ىرداد 

 ای شَ شاغث ةرای کالس ىظحرك  ُفحَ
 

 مکان برگساری کالس

 را )س( ةاةمُآىّزش غانی انز َىؤشص
 

 شیوه اجرا
 ؛ٌّیصی ةا اشاجید راٍُيای ىصّب ٌاىَ ظی کردن روٌد پایان. 1

 ؛ٌّیصی ٌاىَ ُای ـّق انػاده در ظّل روٌد پایان . اجرای ةرٌاى2َ

 .ٌَاى ث جدویً پایانِج َگام اشحاد ظرح ةا ظهت َی گام ةُيراُ. 3
 

 هسینه طرح
 صفر ریال

  



 طرح  برنامهجدول 
 زمان اجرا هدف عنوان رج

 ظّل ظرح ٌاىَ ایجاد اٌگیزه و کاشحً اضعراب جدویً پایان ٌاىَ ُيراُی گام ةَ گام در ىصیر پایان  .1

 ُر کالسدكیلَ اول  15 ىأٌّس طدن ظالب ةا ٌّطحً ٌّیصی آىّزش گزارش  .2

 ُفحَ اول ظرح 4 ارائَ ظرح جفصیهی ظالب ةَ طّرای پژوُظی جفصیهی  ةرگزاری کارگاه جدویً و ٌگارش ظرح  .3

 6و  5ُفحَ  ٌاىَ جصِیم جدویً پایان WORDاـزار  کارگاه آىّزش اصّل جایپ و ٌرم  .4

 7ُفحَ  ٌاىَ طٍاشی واژگان کهیدی پایان ىفِّم کارگاه آىّزطی ىراجػَ ةَ کحب نؾث  .5

 8ُفحَ  ٌاىَ پایان جدویً ٌّیصی در ضيً ىلانَ ٌاىَ ریزی ىلاالت در ضيً جدویً پایان ظرح  .6

 9ُفحَ  ٌاىَ پایان جدویً ضيًٌّیصی در یاـحً ىّضّع ةرای ىلانَ کارگاه ظراخی ىصئهَ  .7

8.  
ٌاىَ جدلیق پایاٌی شعح دو ةرای  کارورزی و جيریً جدویً ظرح

 ىلاالت

ظرح جفصیهی جدلیلات آطٍایی ةیظحر ظالب ُدف ةا 

پایاٌی شعح دو و آىادگی ةرای راٍُيایی ظالب شعح دو 

 جِث جدویً ایً جدلیلات

 11و  11ُفحَ 

 12ُفحَ  جٍظیو ىعانػات و اشحفاده ةِیٍَ از ـرصث ٌگاری کارگاه آىّزطی اصّل ـیض  .9

 15جا  13ُفحَ  ٌاىَ جکيیهی پایانٌّیصی و ىعانػات  کارورزی ـیض خضّر در کحاةخاٌَ ىدرشَ غهيیَ ـیضیَ ىازٌدران  .11

 17و  16ُفحَ  طیّا و رشاٌّیصی ظالب ةرگزاری کالس آییً ٌگارش  .11

 22جا  18ُفحَ  جٍظیو ىلانَ ةا اشحاٌداردُای غهيی پژوُظی ةرگزاری کارگاه آىّزطی آطٍایی ةا شاخحار ىلانَ غهيی  .12

 23ُفحَ  ٌّیصٍدهویرایض ىلانَ جّشط  ةرگزاری اردوی آىّزطی ویرایض ىلدىاجی  .13

 24ُفحَ  جِیَ کارٌاىک غهيی ارائَ ىلانَ ةَ ٌظریات ىػحتر ةرای چاپ  .14

 37جا  25ُفحَ  جِیَ کارٌاىک غهيی 13جا  7کارورزی ةٍد   .15

 45جا  37ُفحَ  دریاـث ىدرك شعح شَ ٌاىَ از ىلاالت ارائَ طده جدویً پایان  .16

 پس از پایان ظرح ىدرك شعح شَدریاـث  ظی کردن روٌد دـاع و دریاـث ىدرك شعح شَ  .17

 پس از پایان ظرح رشیدن ةَ اُداف ظرح ارائَ ىدرك ةَ طّرای پژوُظی اشحان ةرای جصّیب اشحاد راٍُيا  .18

 

 


