
 دوايي، مهدي ناس؛شروان و دانشگاه مدرس پيرخائفي، عليرضا حضور با »كاربردي شناختي شناسيروان بر ايمقدمه« كتاب بررسي و نقد نشست

زارع در ابتداي اين مراسم ضمن  .شد برگزار قلم اهل سراي در جاري سال ماهدي 23 دوشنبه روز اثر مترجم زارع، حسين و تربيتي شناسروان

كرده است و در همان زمان با اش را سپري ميگيريابتداي شكل 1879شناسي شناختي در سال دانيد، روانمعرفي كتاب گفت: همانگونه كه مي

 هاي شناختي داشت. در واقع همانكردند جنبهآن توجه ميذهني موضوعات خود را شكل داد. در حقيقت عناويني كه دانشمندان به هاي رويكرد

اي مانند علوم شناختي جزو ر ادامه پيرخائفي گفت: در كل رشتهد .شناسان، موضوعات شناختي را مورد بررسي قرار دادندها بود كه روانسال

هاي عادي مورد استفاده تواند در زمينهشود و ميآيد و كاربردهاي آن موضوعات متعدد را در علوم مختلف هم شامل ميب ميها به حساتازه

شناسي ارتباط زيادي وجود دارد اما هميشه جاي شناسي و روانقرار گيرد. در واقع محور مطالعه آن مغز و ذهن است. ميان دو گرايش عصب

ظر من ترجمه اين اثر تا حدي توانسته اين خال را پر كند. ده فصل كتاب بسيار كاربردي است و ن به 		ه مشهود بوده استخالي كتاب در اين زمين

 سوال تواندمي همواره كه نكته دو به اشاره با مراسم اين سخنرانان ديگر از دوايي .چهار بخش ديگر كمي از اين جريان فاصله گرفته است

 آموزش آيا كه ستا اين پرسشم اولين. داشتم ترديد نكته دو اين درستي در هميشه: گفت باشد شناختي علوم زمينه در و شناسانروان از بسياري

 گيرند؟مي قرار هاييرتبه چه در اهميت لحاظ به نگرش و مهارت دانش، اينكه دوم و آموزش؟ خدمت در زندگي يا است زندگي خدمت در

 فهم موضوعات ينا مورد در توانسته خوبي به نويسنده و بدهم هاپرسش اين به تريواضح پاسخ تا كرد من به زيادي كمك اثر اين بگويم بايد

  .بدهد مخاطب به جانبههمه

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

 اسيشنروان بر ايمقدمه كتاب بررسي و نقد

  كاربردي شناختي
  هزار تومان 300  كارت هديه 3اهداي 

  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   پشتيبانياجرايي و امور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  هزار تومان 800ميليون و 1  جمع كل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


