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انجام مراحل مختلف آن از جمله انتخاب تحقیق علمی و کسب مهارت در روش انجام با  دانشجویان  آشنایی هدف کلی درس:

   نوشتن پایان نامه و مقاله. انجام تحقیق، پروپوزال، تهیهموضوع، 
 

 توانایی های زیر را کسب خواهند نمود. کالس متماا از پس ننشجویادا اهداف جزیی:

 .با تعریف، خصوصیات و انواع طبقه بندی تحقیق علمی آشنا می شوند 
  شامل انتخاب موضوع، تهیه  آنهاصحیح انجام  نکات مطرح درو  دانشجویی علمیتحقیق  طرحمختلف مراحل  با

 دنشوآشنا می  نوشتن پایان نامه و مقاله  انجام تحقیق،  پروپوزال،
  د.نام طرح تحقیقاتی دانشجویی را کسب می نمایانجمهارت های الزم برای شناخت و  

 منابع:
1- Research Methods for Construction (Richard F. Fellows, Anita M. M. Liu), 3th Edition, Wiley-

Blackwell publisher, 2008 
2- Practical Research: Planning and Design (Paul D. Leedy, Jeanne E. Ormrod), 10th Edition, 

Pearson publisher, 2013 
3- Guide to the Successful Thesis and Dissertation, A Handbook for Students and Faculty ( 

James E. Mauch, Namgi Park), 5th Edition, Marcel Dekker Publisher, 2003 
4- The Research Students Guide to Success ( Pat Cryer), 3th Edition, Open University Press, 

2006 
 شیوه ارزیابی:

10 %مشارکت در کالس شامل پاسخگویی به سواالت، شرکت در مباحث مطرح شده، حضور در کالس -1   
 20%پروژه درسی -3 
 30 %امتحان نیم ترم  -4 
      40 %آزمون پایان ترم  -5 

        شرح برنامه درس                

 جلسه  موضوع

 ولا مقدمه، مرور کلی درس 

 ومد تحقیق علمی طبقه بندیتعریف، خصوصیات و  -ن و انواع آ علمی تحقیق

 سوم علمی تحقیق ساختار پروپوزالمراحل انجام تحقیق علمی و 

 چهارم علمیتز، مقاله، گزارش  حاصل از تحقیق علمی و ساختار ارائه نتایج روش های

 پنجم تحقیق عملیپروپوزال در  فرضیهو  ، سوالبیان مسئله

 ششم کتابخانه ای، آزمایشگاهی، میدانی، مدلسازی عددی –روش  های انجام تحقیق علمی 

 فتمه ) ادامه( روش  های انجام تحقیق علمی 

 هشتم اهمیت، فوائد ،نقش  – علمیدر تحقیق  مرور ادبیات

 نهم منابع و بانک های اطالعاتی -تحقیق علمی مرور ادبیات در 

 دهم روش های کسب مهارت در مرور ادبیات

 یازدهم علمی ارزش ها و اخالق در تحقیق

 وازدهمد رفرنس دهی در تحقیق علمی

 یزدهمس دانشجویی علمی طرح تحقیقاتیموضوع انتخاب 

 چهاردهم دانشجویی علمی طرح تحقیقاتی نوشتن پروپوزال

https://www.amazon.com/Paul-D.-Leedy/e/B000APC0B2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jeanne+E.+Ormrod&search-alias=books&field-author=Jeanne+E.+Ormrod&sort=relevancerank


 انزدهمپ دانشجویی پایان نامهنوشتن 

 شانزدهم و سابمیت مقاله نوشتن

 


