
 پژوهش یروش ها : درس نام

 3: واحد تعداد

 نژاد حسين عليرضا : مدرس نام

 : درس مباحث
 

 : اول هفته

 پژوهش فیتعرو  درس ارزیابی نحوه ، سيالبس کلی شرح :اول جلسه

 پژوهش زهيانگتعریف و  م :دو جلسه

 : دوم هفته

 اول()قسمت مسئله   قيو دق حيپژوهش و درک صح یافتن موضوع برای :جلسه اول

 )قسمت دوم(مسئله   قيو دق حيپژوهش و درک صح یافتن موضوع برای :جلسه دوم

 : سوم هفته

 انواع پژوهش  :جلسه اول

 مورداستفاده یها نهيزم  :دوم جلسه

 : چهارم هفته

 )قسمت اول( ا مطالعات انجام شده یريبکارگو  ینحوه اگاه  :اول جلسه

 (دوم)قسمت  مطالعات انجام شدها  یريبکارگو  ینحوه اگاه  :دوم جلسه

 : پنجم هفته

 )قسمت اول( عوامل مربوط به موضوع پژوهش نييو تع ییشناسا  :او جلسه

 (دومعوامل مربوط به موضوع پژوهش )قسمت  نييو تع ییشناسا  :دو جلسه

 : ششم هفته

 )قسمت اول( ها ندهیفرا یپژوهش وبررس کیچرخه انجام   لاو جلسه

 (دومها )قسمت  ندهیفرا یپژوهش وبررس کیچرخه انجام   دوم جلسه

 : هفتم هفته

 )قسمت اول( مختلف پژوهش یروش هاو کاربرد  یبررس :اول جلسه

 )قسمت دوم( مختلف پژوهش یروش هاو کاربرد  یبررس  :دوم جلسه

 : هشتم هفته

 )قسمت اول( یدر علوم ومهندس قيتحق یبا ابزارها ییشناآ :اول جلسه

 )قسمت دوم( یدر علوم ومهندس قيتحق یبا ابزارها ییشناآ :دوم جلسه

 : نهم هفته

 ش )قسمت اول(یاطالعات حاصله از ازما یو جمع اور شیزماآنجام ا  :اول جلسه

 ش )قسمت دوم(یاطالعات حاصله از ازما یو جمع اور شینجام ازماا  :دوم جلسه

 : دهم هفته

 )قسمت اول(ت اطالعا یابیو ارز یاطالعات یاستفاده از بانک ها  :اول جلسه



 )قسمت دوم(ت اطالعا یابیو ارز یاطالعات یاستفاده از بانک ها :مدو جلسه

 : یازدهم هفته

 )قسمت اول( پاسخ مسئله مورد پژوهش انيب   :اول جلسه

 )قسمت دوم( پاسخ مسئله مورد پژوهش انيب  :دوم جلسه

 : دوازدهم هفته

 )قسمت اول( پژوهش جینحوه ارائه نتا  اول: جلسه

 )قسمت دوم( پژوهش جینحوه ارائه نتا :مدو جلسه

 : سيزدهم هفته

 )قسمت اول(ناريو ارائه سم یمقاله علم-گزارش  هيته  :اول جلسه

 )قسمت دوم(ناريو ارائه سم یمقاله علم-گزارش  هيته  :دوم جلسه

 : چهاردهم هفته

 )قسمت اول(ه مربوط به عنوان رساله انتخاب شد قيروش تحق یوطراح یقاتيتحق شنهاديپ کی هيهت  :اول جلسه

 (دوممربوط به عنوان رساله انتخاب شده )قسمت  قيروش تحق یوطراح یقاتيتحق شنهاديپ کی هيته  :دوم جلسه

  : پانزدهم هفته

 (سوممربوط به عنوان رساله انتخاب شده )قسمت  قيروش تحق یوطراح یقاتيتحق شنهاديپ کی هيته  :اول جلسه

 (چهارممربوط به عنوان رساله انتخاب شده )قسمت  قيروش تحق یوطراح یقاتيتحق شنهاديپ کی هيته  :دوم جلسه

 : شانزدهم هفته

 (پنجممربوط به عنوان رساله انتخاب شده )قسمت  قيروش تحق یوطراح یقاتيتحق شنهاديپ کی هيته  :اول جلسه

  یقاتيکار تحق کینمونه  یبررس  :دوم جلسه

 

 ارزیابی: 

 درصد 40ترم پایان امتحان ، درصد  20پروپوزال رساله  تدوین ،در صد 40ارایه سمينار 

 مراجع: 

 

 



 


