
 عمومیروش تحقیق 

  3 میزان واحد:

 واحد عملی1واحد نظری+ 2 نوع واحد:

 ساعت 64 میزان ساعت:

 ندارد پیشنیاز:

 و کیفیت بهره برداری از منابع سالمیتوانایی تحقیق و پژوهش در موضوعات متنوع علوم ا ارتقاء هدف:

  بصورت  جلسه 16میزان به  با عناوینی که در ذیل آمده است پس از اتمام جلسات نظری این درس
  گردد.کارگاهی و عملی با مدیریت و نظارت استاد محترم برگزار می

 :سرفصل دروس

 1 )آشنایی با مفهوم تحقیق و اصطالحات مربوط به آن 

o :مراحل پنجگانه فکر در علم منطق ، روشهای چهارگانه شناخت در قرآن مقدمه 

  آنانواع  و معرفیقیق ویژگی های تحالف( تعریف تحقیق، تبیین مهم ترین 

  )و .... امعه آماری، نمونهاصطالحات: مساله، فرضیه، متغیر، شاخص، روایی و پایایی، جب  

  )ویژگی ها و خصوصیات محقق: تدین و تقوا، تخصص، شجاعت، قوای ذهنی مهم ترین پ

شتن برتر، توضع و فروتنی، امانتداری، پرهیز از پیش داوری، عالقمندی به علم و تحقیق، دا

 همت و پشتکار فراوان و ....

 2 آشنایی با مراحل تحقیق ) 

  اصول و قواعد مربوط به آنانتخاب موضوع: روشهای گوناگون انتخاب موضوع و 

 آنها استفاده از، روشهای شناسایی و چگونگی تحقیق شناسایی منابع: انواع منابع 

  :آنها و تنظیم نگی تبیینو چگو معرفی عناصر اصلی طرح های تحقیقاتیتدوین طرح تحقیق 

 جمع آوری اطالعات: معرفی روشهای مختلف جمع آوری اطالعات و چگونگی ثبت آنها 

  پردازش و تحلیل آنها انواع  اطالعات و روشهای دسته بندی،دسته بندی اطالعات : معرفی 

 استنتاج و نتیجه گیری: معرفی روشهای استنتاج و نتیجه گیری و چگونگی ثبت آن 

 ارش تحقیق: چگونگی تدوین گزارش تحقیق در قالب رساله یا مقاله و اصول آنتدوین گز 

 3 پژوهشی –( انتشار گزارش تحقیق به صورت رساله تحقیقی یا مقاله علمی 

 )آشنایی با دستورالعمل تدوین رساله های تحقیقی)تحصیلی 

  پژوهشی –آشنایی با دستورالعمل تدوین مقاالت علمی 

  داوری رساله ها و مقاالت تحقیقیو قواعد مربوط به آشنایی با اصول 



 خ و انجام تکالیف درسی پرسش و پاس، سخنرانی: تدریس روش

  ارزشیابی: شیوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی

    

 

 تخته وایت برد، دیتا پروژکتور، تلفن همراه، اینترنت)وای فای( ابزار و امکانات:

 : منابع
  ن آموزشی:متالف: 

 جزوه درسی استاد 

  :سایر منابعب: 

 1386به کوشش رضا استادی، قم : قدس،  روش تحقیق، .1

 .1392قم : نشر مارینا، درس نامه روش تحقیق: معطوف به رشته تفسیر و علوم قرآنی،  .2

نشر امام علی )ع( محمد دشتی، جلد اول، قم: دفتر ابزار و وسائل تحقیق: روش های انتخاب و تحقیق در علوم اسالمی،  .3

1366. 

 .1383، احد فرامرز قراملکی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی .4

 .1391علیرضا مالیی توانی، تهران: نشرنی،  درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، .5

 .1371، عباس حری، تهران: هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، آیین گزارش نویسی .6

 .1373، حسن احمد گیوی و دیگران، چاپ هشتم، تهران: سمت ، زبان و نگارش فارسی .7

 .1377محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، چاپ پانزدهم،  راهنمای نگارش و ویرایش، .8

 


