به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد
طرح درس ترمی
نام درس :مطالعات نقادانۀ فرهنگی و اجتماعی برای طراحی 2
تعداد واحد3 :
مدرس  :مژگان جعفری
مخاطبان :دانشجویان ترم هشتم مدیریت صنایع و مبلمان
زمان برگزاري (نیمسال تحصیلی) :دوم 1396-97
زمان و مکان مشاوره  :گروه مدیریت – شنبه  10:15الی 13

شرح مختصري از درس(موضوع یا موضوعات اساسی ،اهمیت درس ،چگونگی چارچوب مباحث):
آموزش تفکر انتقادی به منظور آماده سازی دانشجویان برای داشتن تفکر نقادانه در مورد مسائل شغلی و مسائل روزمره ،که با استفاده از
متون تخصصی رشتۀ مربوطه ارائه میگردد.
هدف كلی درس :افزایش درک انتقادی دانشجویان از متونی که مطالعه میکنند و مطالبی که گوش میدهند ،و رعایت موارد آموخته
شده در گفتههای و نوشتههای خود.

شیوه(هاي) تدریس :پرسش و پاسخ ،و بحث کالسی
رسانههاي و یا مواد آموزشی :کتاب تعیین شده از طرف گروه مدیریت
زمان ارائه درس :شنبه 13-10:15
مکان برگزاري درس :دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،کالس 302

روشها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو
روش

تاریخ

نمره

بحث گروهی و ارائۀ کنفرانس

 3نمره

طبق برنامۀ تنظیم شده

حضور منظم در کالس

 1نمره

هر جلسه

امتحان میان ترم

 4نمره

با توافق با دانشجویان

امتحان پایان ترم

 12نمره

بر اساس برنامه آموزشی

ساعت

مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:
از دانشجویان انتظار میرود تمرینات ارائه شده در انتهای هر فصل را درک نموده و انجام دهند .همچنین تمرینات را در مورد مقاالت
معرفی شده انجام داده و به صورت کنفرانس در کالس ارائه دهند.



منابع و مواد آموزشی مورد استفاده:
اسمیت ،ادوارد لوسی( .)1396تاریخچۀ مبلمان و طراحی داخلی ،ترجمۀ یلدا بالرک و پروین آقایی ،تهران :انتشارات فخرکیا
براون ،ام .نیل؛ کیلی ،استوارت ام .)1396(.راهنمای تفکر نقادانه(پرسیدن سؤالهای به جا) ،ترجمۀ کوروش کامیاب ،تهران :انتشارات مینوی
خرد
دوبلی ،رولف( .)1395هنر شفاف اندیشیدن ،ترجمۀ عادل فردوسیپور ،بهزاد توکلی و علی شهروز ،تهران :نشر چشمه
ولف ،جنت(.)1394
و مقاالت مرتبط با رشتۀ تحصیلی



زمان بندي و موضوعات درس
برنامه زمان بندی و موضوعات درس
موضوع

ساعت

جلسه

تاریخ

1

96/12/5

2

 10:15-13 96/12/12فایدۀ پرسیدن سؤالهای به جا ،انواع شیوههای تفکر و (...فصل )1

3

 10:15-13 96/12/19شناخت مسأله و نتیجه/مدعا(فصل )2

معرفی منابع ،آشنایی با دانشجویان ،توضیح در مورد سرفصل های کتاب و روش تدریس و
10:15-13
ارزشیابی ،مقدمهای بر نقد و انواع آن ،تعریف و اهمیت تفکر انتقادی ،طبقهبندی انواع تفکر

4

97/1/18

 10:15-13برهان و دالیل استدالل(فصل )3

5

97/2/1

مرور درسهای گذشته ،شناسایی واژهها و عبارتهای مبهم ،فرضهای ارزشی(فصل  4و
10:15-13
بخشی از فصل )5

6

97/2/8

تضادهای ارزشی و فرضهای ارزشی(فصل  ،)5فرضهای توصیفی(فصل ،)6کنفرانس دو نفر از
 10:15-13دانشجویان در مورد نقد مقالههای ارزشهای زیبایی شناختی مبلمان و نقد رهیافت زیبایی
شناختی

7

97/2/15

 10:15-13امتحان میان ترم تا پایان فصل  ،6تدریس شناسایی مغالطه(فصل )7

8

97/2/22

 10:15-13بررسی شواهد(فصول  8و )9

9

97/2/29

 10:15-13علتهای بدیل(فصل  ،)10کنفرانس دانشجو در مورد نقد مقالۀ طراحی پایدار

10

97/3/5

بررسی آمار ارائه شده(فصل  ،)11کنفرانس دانشجو در مورد نقد مقالۀ بررسی امکان و شیوۀ
10:15-13
کاربرد نقد تکوینی عکس

11

97/3/12

بررسی اطالعات مهم بیان نشده(فصل  ،)12بررسی نتایج و مدعای دیگر(فصل  ،)13کنفرانس
10:15-13
دانشجو در مورد نقد مقالۀ واکاوی هنرهای عمومی

12

97/3/19

مروری بر جامعهشناسی هنر ،و نقد مقالۀ سیر تحوالت فرمی در طراحی معماری ،جمعبندی
10:15-13
مطالب

97/3/31

8:30

امتحان پایان ترم



