بسمه تعالی
راهنماي ژورنال كالب
جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی روانشناسی
گروه روانشناسی دانشگاه امام جواد در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان جلسات ژورنال کالب را
در دانشگاه برگزار نماید.هدف کارگاه ژورنال کالب افزایش دانش ،مهارت ها و تقویت بنیه علمی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی است .دراین کارگاه ها توان دانشجو در نحوه صحیح خواندن مقاله و استفاده از مقاالت در
طراحی مدل هاي مطالعاتی مقاالت افزایش خواهد یافت .ضمنا ارایه مرتب مقاالت توسط دانشجویان منجر به
افزایش قدرت بیان و استدالل آنها خواهد شد .مضاف بر اینکه سطح علمی خود و همچنین مخاطبین و شنوندگان را
نیز افزایش خواهد داد .بدین منظور دستورالعمل زیر جهت راهنمایی اساتید و دانشجویان ارائه می گردد:
ماده)1انتخاب مقاله
 )1-1انتخاب مقاله مهمترین قسمت در ژورنال کالب می باشد .قاعدتا یک مقاله خوب ارایه موفقی را بدنبال خواهد
داشت.
)2-1مهمترین فاکتور در انتخاب مقاله ،مرتبط بودن آن با موضوع پایان نامه است ،همچنین عالقه فردي دانشجو به
موضوع مطرح شده نیز اهمیت بسیار زیادي دارد .است و توصیه می شود موضوعی باشد که دانشجو بیشتر نسبت به
آن عالقه مند بوده و یا با آن درگیر است..
 )۳-1انتخاب مقاله توسط دانشجو و با نظارت و تایید استاد راهنما صورت خواهد پذیرفت.
 )۴-1مقاله باید از نوع  ISIبوده و مقاله مروري نباشد  IF.مجله اي که مقاله از آن اخذ می گردد زیر یک نباشد واز
تاریخ انتشار آن بیش از  ۳سال نگذشته باشد.

ماده  )2نحوه ارایه مقاله
)1-2مقاله باید به صورت اسالید ارائه شود.توسط دانشجو و با تسلط کامل توضیح داده شود و از روي نوشته براي
شنوندگان قرائت و خوانده نشود .اسالید ها باید حتما به زبان فارسی تهیه شوند.
)2-2به هنگام ارائه  ،تمامی بخش هاي زیر می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
الف:مقدمه
ب:بیان مساله
ج:اهمیت و ضرورت پژوهش
د:سواالت و فرضیات پژوهش
ه:کلیه متغیر ها
و:متدولوژي با تاکید بر جامعه و روش نمونه گیري
ز:ابزار پژوهش
ح:روش اجرا
ط:آنالیزآماري داده ها ،تایید یا رد شدن فرضیه ها (جداول و تصاویر شفاف ،به نحوي که براي مخاطبان قابل فهم
باشد ،توضیح داده شود .ترجیحا از یکایک جداول و تصاویر اسالید تهیه گردد).
ي :نتیجه گیري و تبیین
ک :پیشنهاداتی در خصوص کاربردهاي نتایج پژوهش
 )۳-2در انتهاي سخنرانی دانشجو باید به سواالت شرکت کنندگان دقیقا پاسخ دهد.

ماده  )3نحوه برگزاري
 برگزاري جلسات ژورنال کالب پنجشنبه هاي آخر هر ماه هر هفته با حضور اساتید و دانشجویان تحصیالتتکمیلی(کارشناسی ارشد) صورت خواهد پذیرفت .دانشجویان موظف هستند که در اولین فرصت پس از
دفاع پروپوزال موضوعات خود را به هماهنگ کننده ژورنال کالب اطالع داده تا و زمان بندي مناسبی
براي ارایه تمام دانشجویان تدوین گردد.
 مدت زمان هر جلسه ژورنال کالب یک ساعت و نیم بوده و در هر جلسه دو دانشجو به ارایه مطالب خودخواهند پرداخت .
 هر دانشجو باید بتواند مطالب خود را در  ۳۳دقیقه ارائه دهد.ماده  )۴ارزیابی و ارزشیابی
)1_۴دانشجو پس از ارایه مقاله یکسري مراحل ارزیابی را پشت سر خواهد گذاشت و نمره دریافت خواهد نمود .از
اساتید مرتبط با موضوع مقاله به عنوان هیئت داوران دعوت بعمل می آید.
)2_۴ارزیابی و ارزشیابی توسط هیئت داوران صورت خواهد پذیرفت و شامل موارد زیر خواهد بود( مجموع 2۳
نمره ):
)1-2-۶نحوه بیان( ۴نمره)
)2-2-۶مرتبط بودن موضوع( ۴نمره)
)۳-2-۶جدید بودن موضوع( ۴نمره)
)۴-2-۶پرداخت کامل به تصاویر و جداول و مباحث روش اجرا و آنالیزهاي آماري( ۴نمره)
)5-2-۶بحث و نتیجه گیري (۴نمره)

نکات تکمیلی
حضور استاد راهنما و مشاور پایان نامه در جلسات ارایه هر دانشجو الزامی است
هر دانشجو از زمان دفاع پروپوزال تا جلسه ي دفاع پایان نامه خود موظف است یک مقاله ارایه داده و در یک جلسه
ژورنال کالب نیز شرکت کند.
دانشجو باید پس از دفاع پروپوزال سریعا جهت نوبت گیري اقدام کند

