
 روش و ارائه تحقیق طرح کلی درس 

 ▄عملی    ▄: نظری  نوع درس                2:تعداد واحد           روش و ارائه تحقیق   : نام درس

 واحد درسی 100گذراندن حداقل : نیاز( پیش نیاز)هم

 : سمیه طبسینام استاد

 somayehtabasi@eng.usb.ac.ir:آدرس ایمیل

 کارشناسی    مقطع:

 های فرد شنبه)عملی( و هفته 7:30 -9:30ساعت هر هفته ها شنبه: کالس تشکیل روز و ساعت

 )تئوری(  9:30 -11:30ساعت 

جهت مراجعه حضوری و رفع  9:30-11:30هر هفته ساعت  دوشنبه ساعت و نحوه ارتباط با استاد:

 اشکال

 تکالیف دانشجو:

های کالسی، تعداد دفعات مجاز غیبت حداکثر جلسات تشکیل درس و شرکت در بحثحضور به موقع در 

 باشد. ارائه تکالیف مربوط به هر مبحث.جلسه می 3

 :حوه ارزیابین

 نمره( 20مجموع:نمره،  5ترم و پایان نمره 15پروژه عملی ) 

 هدف کلی درس:

 باالبردن توانایی تحقیق دانشجویان -1

 به صورت شفاهی و کتبیتوانایی ارائه تحقیق  -2

 ( power point( و شفاهی )wordافزارهای ارائه کتبی )آشنایی با نرم -3

 :مراجع درس

 .1393، و دکتر عصمت صالحی ، دکتر صمد بنیسیو فنی های علمینگارش و ارائه نوشتار راهنمای -

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 روش و ارائه تحقیقجدول زمانبندی تشکیل جلسات درس 

 توضیحات مباحث شماره جلسه

اهداف انجام  -های تحقیق علمیکلیات روش تحقیق علمی: ویژگی اول

 تحقیق

 

  مراحل تحقیق -کلیات روش تحقیق علمی: انواع تحقیق دوم

اهداف  -لهئبیان مس -عنوان تحقیق و پارامترهای مربوط به آن  سوم

 تحقیق

 

 چهارم

 روش تحقیق -سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

جلسه، دانشجویان در این 

جهت انجام پروژه عملی درس 

هدایت شده و با انتخاب موضوع 

تخصصی به انجام عملی مراحل 

روش تحقیق در ادامه درس 

 پردازند.می

 ضریب تاثیر مجله -معرفی انواع اصلی مقاالت پنجم
 

  شیوه جستجو و دسترسی به مقاالت علمی ششم

  مراحل مطالعه مقاله هفتم

  مسئلهمقدمه و طرح  -چکیده  -مراحل نگارش مقاله: عنوان مقاله هشتم

مرور ادبیات نظری و ارائه  -مراحل نگارش مقاله: ضرورت و اهمیت نهم

 شناسی تحقیقروش -مدل

 

بندی و پیشنهادات جمع -های تحقیقیافتهمراحل نگارش مقاله:  دهم

 تحقیق

 

  مقاالت ارزیابی چگونگی یازدهم

 -مروری بر تحقیقات گذشته -نگارش فصول پروژه: کلیات تحقیق دوازدهم

 روش تحقیق 

 

گیری و نتیجه -نگارش فصول پروژه: بررسی و تحلیل نتایج سیزدهم

 پیشنهادات

 

  (EndNoteدهی )های مرجعافزاراستفاده از نرم چهاردهم

 اصول اساسی در سخنرانی و ارائه شفاهی پانزدهم
 

  پروژه عملیاز دانشجویان دفاع شفاهی  شانزدهم
 


