
 بسمه تعالی

   سیستان و بلوچستان دانشگاه  

 دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد 

 اقتصاد گروه آموزشی:  : اقتصاد شته تحصیلیر حسین زاده  نرمضا نام و نام خانوادگی مدرس: 

 روش تحقیق عنوان درس به طور کامل: 

                           □کار آموزی   □                عملی                  ■ نوع درس:                 تئوری  

 واحد  3 تعداد واحد: 

   □تکوینی                   ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 :متحان انوع 

                   □صحیح و غلط               □چند گزینه ای                     ■تشریحی              □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

                   □صحیح و غلط               □چند گزینه ای                     ■ تشریحی              □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

 : درس کلی اهداف

 روش تحقیقآشنایی با مبانی 

 :نظر مورد درس  تدریس  اصلی منابع

 روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی: مولف مرتضی عزتی کتاب  -1

 

 معرفی منابع درسی و بارم بندی  -

 معرفی طرح کلی درس  -

   مفاهیم و تعاریف و شیوه های شناختآشنایی با  -

 1هفته  

 های مختلف در روش شناخت علمی با بینش  آشنایی  -

 با فرایند علمی تحقیقآشنایی  -

  مراحل و فرایند پژوهش آشنایی با  -

 2هفته  

  انتخاب موضوع تحقیق آشنایی با معیار  -

 منابع مختلف تعریف موضوع تحقیق  -
 3هفته  

 ویژگی های الزم برای انتخاب موضوع تحقیق  -

 انتخاب موضوع از طریق سطح بندی -
 4هفته  

 مطالعات شناسایی اولیه و روشهای شناسایی اولیه -

 آشنایی با روش مصاحبه و ویژگیهای آن  -
 5هفته  

 6هفته   بررسی موضوعات انتخاب شده دانشجویان و راهنمایی در خصوص موضوع انتخابی -

 انتخاب چارچوب نظری و فرضیه ها  -

 آن  آشنایی با انواع فرضیه ها و نحوه ساختن -
 7هفته  

 آشنایی با طرح کلی تحقیق و قسمتهای مختلف آن   -

 بررسی قسمتهای مختلف یک پروپوزال تحقیق  -
 8ته  هف

 آشنایی با تهیه الگوی تحلیلی تحقیق 

 مفاهیم مختلف در خصوص الگوی تحقیق 
 9هفته  



 10هفته   آشنایی با شاخص سازی ها و متغیرهای تحقیق -

 آشنایی با شناسایی تکمیلی  بیان  -

  پردازش اطالعات و داده های آماری -
 11هفته  

 آشنایی با روشهای تجزیه و تحلیل  -

 روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی و استنباطی  -
 12هفته  

 

 آشنایی با روشهای تجزیه و تحلیل  -

 روش تحلیل ریاضی و اقتصادسنجی -
 13هفته  

 آشنایی با تفسیر نتایج   -

 14هفته   آشنایی با آزمون فرضیه ها -

 بررسی قسمتهای مختلف یک مقاله علمی و پژوهشی  -

 15هفته   بررسی کار عملی دانشجویان و رفع ایرادات آن  -

 آشنایی با تهیهی و تنظیم گزارش کلی تحقیق -

 آشنایی با تنظیم فهرست منابع و مآخذ -
 16هفته  

 


