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 دفتر دانشکده پزشکی و کشاورزی مجری طرح:

 

 "جا؛ پرسیدن سوال های به تفکر نقادانهراهنمای "کارگاه تفکر نقادانه با محوریت کتاب  : عنوان طرح
 

        اجتماعت و سیاس                     شه علم و اندی        کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 یکتابخوان یهروح یتتقوو  تفکر نقادانه یتآشنا کردن شرکت کنندگان با اهم -

 و مثال ینالب تمرقو در  یکاربرد یمهارت تفکر نقادانه به گونه ا کسب -
 

 خالصه طرح :

و  یدعقا ینا یرشپذ یاشوند. رد  یاز اطالعات مواجه م یمیعظ حجمروزانه با  یانقشر جوان و دانشجواغلب الخصوص  یو عل عموم انسان ها

 دهد. یما قرار م یاررا در اخت یابزار ینآن هاست. تفکر نقادانه چننبودن  یابودن  یعقالن یابیارز یبرا یابزار یازمندادعاها ن

 یکامالً کاربرد یروش به صورت یننقادانه است. ا های سوال یدنپرس، از آن یکی کهابزار وجود دارد  ینا یریگبه کار یبرا یگوناگون یها راه

 دهد. یافراد قرار م یارگوناگون را در اخت یاستدالل ها یابیچند مرحله و با دقت باال و نظم خاص خود امکان ارز یط

سال  یموضوع که مهارت تفکر نقادانه جزء ده مهارت الزام ینبا نظر به ا یزروز افزون به آن و ن یازکسب مهارت تفکر نقادانه و ن یتتوجه به اهم با

 :)نوشته "جابه یسوال ها یدنکر نقادانه؛ پرستف یراهنما"کتاب  یتبا محور یکارگاه یتا با برگزار یمقرار گرفته است بر آن شد ۲۰۲۰

 ینبه آموزش ا ینو با ذکر مثال و تمر یکاربرد یهومن پناهنده( به گونه ا یراستهو و یابترجمه کورش کام یلی،ام.ک وارتستو ا براونیلن

 .یممهارت بپرداز

 یلو تسه مدرسبه همین جهت برای  برگزار خواهد شد. (روم یاسکا) فضای مجازیدر  یساعته و به صورت مجاز ۲جلسه  ۵ یکارگاه ط این

 ( دعوت بعمل آمده است.۱۳۹۶در سال  یفلسفه پزشک یاددارنده مدال برنز المپ) یاقتل یررضادکتر اماز جناب آقای کارگاه  ینگر ا

 برگزاری این کارگاه به شرح ذیل است:ن زما

 ۰4/۱۱/۹۹ جلسه اول

 ۰8/۱۱/۹۹ جلسه دوم

 ۱۱/۱۱/۹۹ جلسه سوم

 ۱۵/۱۱/۹۹ جلسه چهارم

 ۱8/۱۱/۹۹ جلسه پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای مجازی )اسکای روم( مکان اجرا :   ۹۹نیمه اول بهمن ماه   زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 88 شماره :

 ۰8/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


