کارورزی پژوهشی
«مرجع شناسی»

شناسنامه
شماره8 :
عنوان :مرجع شناسی
استاد :سرکار خانم دکتر بهیه احمدی
مکان :مدرس 808
تاریخ برگزاری2831 /21/21 :
تعداد جلسات 1 :جلسه
مدت زمان هر جلسه2 :ساعت
مجموع ساعات1 :ساعت
تعداد شرکت کنندگان 21 :نفر
گروه همکار :گروه علمی– تربیتی زبان و ادبیات فارسی
مدعوین :طالب کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اهداف برگزاری کارگاه
 .1ارتقای سطح علمی – پژوهشی طالب؛
 .2افزایش توانمندیهای طالب در شناسایی کتب مرجع.

اهم اقدامات انجام شده
 .1رایزنی با گروه علمی – تربیتی زبان و ادبیات فارسی در خصوص عنوان کارگاه؛
 .2دعوت از استاد و هماهنگی جهت برگزاری به موقع کارگاه؛
 .3اطالع رسانی به اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی و دعوت از ایشان جهت حضور در کارگاه؛
 .4ثبت نام از طالب جهت شرکت در کارگاه؛
 .5هماهنگی مکان برگزاری کارگاه؛
 .6تهیه گزارش کارگاه.

پوستر کارگاه

سرفصلهای کارگاه

منابع تحقیق
یکی از مراجع تحقیقی که می توان جهت انجام پژوهش و تحقیق به آن ها مراجعه کرد مجالت و دیگری سایت های علمی
هستند .از بین این مجالت علمی ،مجالتی با امتیاز علمی-پژوهشی بیشتر مورد مراجعه قرار می گیرند .مجالت
علمی_پژوهشی دربردارنده مقاالت علمی_پژوهشی هستند و مجالت علمی_ترویجی دربردارنده مقاالت علمی_ترویجی
می باشند.
مقاالت علمی-پژوهشی :هر تولیدی که به دنبال جستجوی حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در میان مردم
و به قصد حل مشکلی یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضو ع های علمی ،از طریق مطالعه ای نظام مند ،برای یافتن
روابط اجتماعی میان پدیده های طبیعی به دست آید و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آنها به
کا ربردها ،روشها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد ،علمی
 پژوهشی قلمداد می شود.مخاطبین اصلی این گونه مجالت پژوهشی ،اساتید دانشگاهها ،دانشجویان دورههای دکتری و کارشناسی ارشد،
پژوهشگران شاغل در مراکز علمی ،تحقیقاتی و تولیدی هستند
مقاالت علمی-ترویجی  :این گونه مقاالت به مقاالتی گفته می شود که به ترویج یکی از رشتههای علوم میپردازد و سطح
آگاهیها و دانش خواننده را ارتقاء می بخشند و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می سازد .این گونه مقاالت می توانند به
صورت تألیف و یا ترجمه باشند  .اصوالً مقاالت ترویجی فقط برای اشاعه دانش بشری و عالمانه کردن آن و جهان
پیرامونی آن است و هدف دیگری ندارد.
اینگونه مجالت دستاوردهای علمی ،فنی و حرفه ای آموزنده و جالب را به زبانی ساده برای افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی ،دانش آموزان سالهای باالی دبیرستانها ،صنعتگران ،مخترعین ،مبتکرین و افراد دارای تحصیالت غیرکالسیك
ارائه میدهند.
عناوین مجالت
 مجله ادبپژوهی دانشگاه گیالن؛ مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان با موضوع بالغی ،معانی بیان و بدیع؛ مجله کاوشنامه دانشگاه یزد که با موضوعات کلی و عمومی؛ مجله پژوهشهای ادبی دانشگاه تربیت معلم با موضوعات کلی؛ نامه فرهنگستان با موضوع دستوری مثل زبانشناسی ،ریشه لغت و ... - -ادب تعلیمی دانشگاه آزاد واحد دهاقان با موضوع علمی -پژوهشی؛

 مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان با موضوع عرفانی؛ مجله ادبیا ت عرفانی دانشگاه آزاد واحد زنجان با موضوع عرفانی؛ مجله فصلنامه تاریخ دانشگاه آزاد واحد محالت با موضوع علمی -پژوهشی؛ مجله تاریخ و تمدن اسالمی مجله زبان و ادبیات فارسی واحد مشهد با موضوع کلی؛ مجله علمی -پژوهشی صحیفه مبین معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد با موضوع مسائل قرآنی؛ مجله عرفانیات در ادب فارسی دانشگاه آزاد همدان؛ مجله ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی با موضوع کلی؛ مجله اندیشههای ادبی دانشگاه آزاد اراک؛ مجله علوم قرآنی دانشگاه اراک با موضوع علوم قرآن؛ فصلنامه بوستان ادب (شعرپژوهی) دانشگاه شیراز با موضع علمی -پژوهشی؛ مجله نقدی ادبی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع نقد؛ -2سایتها
 سایت بانك نشریات ادواری ایران؛ سایت مگ ایران؛ با زبان فارسی و برای پیدا کردن عناوین مقالهها استفاده میشودو دارای کتاب و پایاننامه نیست و همچنین فهرست مجالت و درجههای علمی که مجالت دارند و مورد تأیید وزارت
علوم است در این سایت آرشیو شده است.
 سایت مرکز اطالعات و مدارک علمی؛ مفید برای پایاننامهها ،مقاالت پژوهشی و همایشها و همان سایت ایران داکاست .منابع و پایاننامههایی را دارا است که مؤلفین در این پایگاه فرم پر کرده باشند .همچنین برای بررسی نوآوری
پایان نامه نیز مفید است و بیست صفحه از تحقیق هم نیز در اختیار میگذارد.
 سایت کتابخانه ملی ایران؛ هر کتابی را می توان در این سایت جستجو کرد و حتما یك نسخه از هر کتابی در اینجا ثبتشده است.
 وبالگ کتب رایگان فارسی؛ در همه رشتهها با پرینت رایگان؛ سایت فقسه کتابخانه مجازی؛ با آدرس قفسه دات کام .دارای قابلیت جستجوی موضوعی کتب فارسی با پرینت رایگان؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ شامل تمام مقاالت علمی و علمی-پژوهشی و علمی -ترویجی با اسم محقق و عنوان تحقیق؛ سایت جهاد دانشگاهی؛ دارای مقاالت علمی -پژوهشی؛سایتهایی جهت اطالع از همایشها
 سایت ایران کنفرانس؛ با موضوعات علوم انسانی ،تاریخ و  ...کل همایشهایی که مربوط به سال جاری و سال  39استنشان میدهد؛

 سایت با همایش؛ همایشهای داخلی و خارجی را ارائه میدهد؛ -سایت civilica؛ تمام مقاالتی که در همایشها ارائه و چاپ شدهاند نمایش میدهد؛

تصاویر کارگاه

نمودار میلهای طالب شرکت کننده بر اساس ملیت
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تاجیکستان

هندوستان
آلمان

برگه ارزیابی
استاد :سرکار خانم بهیه احمدی
نوع کارگاه :کارورزی پژوهشی
عنوان برنامه :مرجع شناسی
مقطع طالب :طالب کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی
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مباحث مطرح شده
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توان استاد در پاسخ به سواالت
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ضرورت برگزاری کارگاه
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نحوه اطالع رسانی
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مدیریت و نحوه برگزاری کارگاه
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مکان برگزاری
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مقدار زمان جلسه
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