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   هدف کلی :

  از بعد نظري مفاهیم و روش ها و فنون تحقیق در علوم جغرافیاییآشنایی دانشجویان با 

  

.شیو ه ها و روش هاي انجام یک تحقیق علمی با   دانشجویان آشنایی  :رفتاري اهداف  
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اسب با درس نمت مواد آموزشی:  

 

    

 



 محتواي درس :

 هفته موضوع مالحظات

 1 معرفی درس و سیالبس و همچنین منابع و نحوه کار در طول نیمسال 

مربوطهتعاریف و مفاهیم    2 

 3 فلسفه یک تحقیق علمی 

 4 انواع تحقیقات و پژو هشهاي علمی در جغرافیا 

 5 فرایند و مراحل یک تحقیق علمی 

 6 گزینش و تبیین مسئله تحقیق و فرایند آن 

 7 فرضیه و تدوین آن 

علمی و روش و تکنیک نمونه گیرينمونه و مراحل و انواع آن و انتخاب نمونه  در یک تحقیق  دو جلسه  8 

 9 روش ها و تکنیک هاي جمع آوري داده 

 10 روش کتابخانه اي و اسناد 

 11 روش میدانی 

 12 روش ها و تکنیک هاي تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 

 13 تنظیم و تدوین گزارش پژوهش 

 14 الگو ها و روش هاي مرجع دهی منابع 

 15 اخالق حرفه اي در پژوهش و نحوه تنظیم یک طرح یا مقاله  

 16 جمع بندي مطالب 

  17 
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