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ّذف كلي درض
آؼٌایي داًؽجَیاى با اصَل ،هفاّين ٍ رٍغ ّای هتذاٍل تحميك در ػلَم پسؼکي بِ گًَِ ای كِ لادر بِ طراحي یک پصٍّػ ٍ ًمذ ٍ بررظي پصٍّػ ّاای
اًجام ؼذُ باؼٌذ.
ّذف از ایي ایي دٍرُ ،آؼٌایي ًظری ٍ ػولي داًؽجَیاى با فرایٌذ ٍ رٍغ ّای تحميك ػلوي در ػلَم پسؼکي ایت .داًؽجَ در طي ایي دٍرُ با چگاًَگي
ؼکل گيری ظَال پصٍّؽي ،بررظي هتَى ،تذٍیي فرضيِ ،هفاّيوي ًظير ًظریِ ٍ هتغيرً ،وًَِ گيری  ،رٍغ ّای آهاری ظادُ ٍ ...آؼٌا خَاّذ ؼذ ٍ .بصَرت
ػولي ٍ گرٍّي ،لادر بِ ارائِ یک پرٍپَزال پصٍّؽي خَاٌّذ بَد.

اّذاف ٍیصُ
.1

هؼرفي رٍغ ػلوي

.6

جاهؼِ ّذف ٍ ًوًَِ گيری

.2

چگًَگي طرح ظَال ٍ تؼييي هَضَع پصٍّػ

.7

اًَاع طرح ّای پصٍّػ ی ( تجربي ٍ غير تجربي)

.3

بررظي هتَى ٍ هٌابغ اطالػات

.8

هَضَػات اخاللي در پصٍّػ

.4

تٌظين اّذاف ،ظَاالت فرضيِ ّا ٍ پيػ فرضْای پصٍّؽي

.9

رٍؼْای هختلف جوغ آٍری دادُ ّا ٍ تؼييي رٍایي ٍپایایي

.5

هتغير ٍ اًَاع آى

.11

تحليل دادُ ّا

جلعِ

هَضَع

در پایاى ّر جلعِ از فراگيراى اًتظار هي رٍد كِ :

اٍل

هؼارفِ_ ارزؼيابي آغازیي _

ثزقزاری ارتجبط ،اعویٌبى اس داضتي پیص ًیبسّب ،جبیبثی ٍتؼییي اّذاف

تبييي اًتظارات

 -1علم ي ريیکرد علمی را بداود
رٍغ ػلوي پصٍّػ ٍ
دٍم

هراحل آى

 -2رٍش ّبی داًستي را تجییي کٌذ
ّ -3ذف ػلن ،تجییي ػلوی ٍ ًظزیِ را ثذاًذ.
 -4رٍش ّبی قیبسی ٍ استقزایی را تَضیح دّذ.
ّ -5ذف داًطوٌذاى اس پضٍّص را تَضیح دّذ.
1
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ایذُ ،ظَال ،هَضَع ٍ
ظَم

ػٌَاى تحميك

جْارم

هٌابغ اطالػات ٍ اّويت

هفَْم آگبّی ػلوی را ثیبى ًوبیذ.
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هفَْم ایذُ ،سَال پضٍّطی ٍ ػٌَاى تحقیق را درک ٍ تفبٍت ّبی آًزا ثیبى ًوبیذ.

-2

چگًَگی دستیبثی ثِ ایذُ ،سَال ٍ فزضیِ پضٍّطی را ثذاًذ.

 -3ضوي آضٌبیی ثب هفبّین هَضَع  ،سَال تحقیق ٍ ػٌَاى تحقیق قبدر ثِ ثیبى تفبٍت ٍ
ضجبّت ّبی آًْب ثبضٌذ.
 -4ثب هٌبثغ کست هَضَع ٍ هسئلِ ًحقیق ،چگًَگی گشیٌص هَضَع تحقیق  ٍ ،ضیَُ
اٍلَیت ثٌذی آى آضٌب ضًَذ.
 -5ثب هزاجؼِ ثِ هجالت ػلوی ػٌبٍیي تحقیقبتی را اًتخبة ٍ ٍ اجشای آى را ًبم گذاری ًوبیٌذ
-4

ضوي آضٌبیی ثب هفَْ.م ٍ چکًَگی ٍ هزاحل هزٍر ثز هٌبثغ ،اّویت ٍ ًقص هزٍر ثز هٌبثغ
در هزاحل فزآیٌذ اًجبم عزح تحقیقبتی هبًٌذ اًتخبة هَضَع ٍ ػٌَاى تحقجق  ،ثیبى

آى در فر آیٌذ تحميك

هسذلِ  ،رٍش پضٍّص ،ثحث ٍ ًتیجِ گیزی را تَضیح دٌّذ.
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ثب هزاجؼِ ثِ یک هقبلِ ػلوی ًکبرش ضذُ اجشا ثیبى ضذُ ٍ ًَاقص آى را هطخص ًوبیٌذ
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یک هسئلِ تحقیقبتی را اًتخبة ٍ ضوي تجذیل آى ثِ یک ػٌَاى پضٍّطی  ،هسئلِ
هَرد ًظز خَد را ثب هزٍر ثز هتَى ،تذٍیي ًوبیٌذ.

اّذاف ،فرضيات(با
پٌجن ٍ ؼؽن

ًگرؼْای هتفاٍت) ٍ
ظَاالت پصٍّػ
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اّویت ٍ اًَاع اّذاف( کلیٍ،یضُ ،کبرثزدی) را ضزح دٌّذ.

-2

ًگزضْبی هتفبٍت در فزضیِ را ثیبى ًوبیٌذ.

 -3سًاالت ي پیص فرضُب درپژيَص را تَضیح دٌّذ.
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ثب هزاجؼِ ثِ یک هقبلِ تحقیقبتی ضوي تؼییي اّذاف ٍ فزضبت ٍ سَاالت ًَع
ًگبرش آًْب را ثب هغبلت ارائِ ضذُ در کالط هَرد قیبط قزار دّذ

 -5اّذاف فرضیبت ي سًاالت پضٍّص در پزٍصُ در حبل تکویل خَد را تذٍیي ًوبیٌذ.

كار ػولي( ارائِ پرٍشُ
ّفتن

تحميماتي)
هتغير ّای پصٍّػ

 -4ارائِ تکبلیف ػولی هجبحث ًظزی ارائِ ضذُ (مًضًع ،عىًان ي بیبن مسئلٍ ،اَداف ،فرضییبت
ي سًاالت پژيَص)
ثبهفَْم هٌغیز اّویت ٍ اًَاع آى آضٌب ضذُ  ،لیستی اس هتغیز ّبی پضٍّص
دکز ضذُ در یک هقبلِ تحقیقبتی را را تْیِ ٍ ًحَُ ًبم گذاری آى را ثیبى ًوبیٌذ.

ّؽتن

هتغیز ّبی پضٍّص خَدرا تْیِ کزدًَُ ،ع ٍ ًحَُ اًذارُ گیزی آى را ثذرستی تؼییي ًوبثذ.

اًَاع پصٍ ّػ
ًْن ٍ دّن
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ثب اًَاع تقسین ثٌذی تحقیقبت(کوی ،کیفی) آضٌب ضًَذ

-2

رٍش ّبی تحقیق کوی ،پضٍّص کتبثخبًِ ای ٍ ػَاهل تابییز گاذار ثاز اًتخابة ٍ
کبرثزد ّزرٍش را ثذاًٌذ،
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ثب ثزرسی هقبالت ػلوی ،صحت اًتخبة ًَع پضٍّص تَساظ هحققایي هجتٌای ثاز
ػٌَاى هقبلِ ٍ هتغیز ّب را ثیبى ًوبیٌذ

 -4ثبکست تَ اى اًتخبة ًَع هغبلؼِ  ،هٌبست تزیي رٍش پضٍّص ثزای تحقیق در حابل
تکویل خَد را ثیبى ًوبیٌذ.

كار ػولي( ارائِ اداهِ
یازدّن

پرٍشُ تحميماتي)
جاهؼًِ ،وًَِ پصٍّػ ٍ

دٍازدّن

رٍغ ّای ًوًَِ گيری
هحيط ،جاهؼًِ ،وًَِ

ظيسدّن

 =4ارائِ ضفبّی تکبلیف ػولی هجبحث ًظزی ارائِ ضذُ(متغیر َبی پژيَص ي وًع هغبلؼِ)

پصٍّػ ٍ رٍغ ّای ًوًَِ
گيری

( اداهِ)

 -1هفبّین محیط ،جبمعٍ ،ومًوٍ پژيَص را تًضیح دَىد
 -2اًَاع رٍش ّبی ًوًَِ کیزی ا حتوبلی را ثیبى ًوبیٌذ
 -4اًَاع رٍش ّبی ًوَ ًِ کیزی غیر ا حتوبلی را تًضیح دَىد.
-3
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چگًوگی برآيرد حجم ومًوٍ ي عًامل مًثر بر تعداد ومًوٍ را بیبن كىىد.
بب مراجعٍ بٍ مقبالت علمی بیبن مفبَیم محیط ،جبمعٍ ،ومًوٍ يريش ومًویٍ یییری ي حجیم
ومًوٍ آوُب را تعیه ي صحت آن را بر اسبس مطبلب ارادٌ ضدٌ در كالس ي مىیبب مطبلعیبتی
بررسی ومبیىد

 -2هٌبست تزیي رٍش ًوًَِ گیزی ثزای پضٍّص در ػبل تکویل خَد را هؼزفی ٍ حجن هٌبسات

2

ًوًَِ را ثزآٍرد ًوبیٌذ..

كار ػولي( ارائِ اداهِ
چْاردّن

پرٍشُ تحميماتي)
رٍغ ّای جوغ آٍری ٍ

پاًسدُ ٍ ؼاًسدّن

رٍایي ٍ پایایي دادُ ّا

ّفذّن

كار ػولي( ارائِ اداهِ

 -4ارائِ ضفبّی تکبلیف ػولی هجبحث ًظزی ارائِ ضذُ(محیط ،جبمعٍ ،ومًویٍ پیژيَص ي ريش
ومىًوٍ ییری ) هزتجظ ثبعزح هقذهبتی پضٍّص
-4

آضٌبیی ،ثب اًَاع رٍش ّبی فؼبل ٍ ػیز فؼبل جوغ آٍری دادُ ّب

-2

چکًَگی تذٍیي اثشار ّبی جوغ آٍری دادُ ٍ ػلل تاَرش در آًْاب ٍ پگاًَگی رٍا ٍ پبیاب
سبسی اثشار

-3

ثب هزاجؼِ ثِ هقبالت ػلوی رٍش جوغ آٍری دادُ ّب ٍ چگًَگی رٍا ٍ پبیب سبسی آى را ًقذ
ًوبیٌذ.
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ثب هقبی سِ هشایب ٍ هؼبیت آ ًْب  ،هٌبست تزیي رٍش جوغ آٍری دادُ ّب ثزای عزح در حبل
تکویل خَد را اًتخبة ٍ اثشار آى را تذٍیي ًوبیذ

پرٍشُ تحميماتي)
رٍغ ّای تجسیِ ٍ تحليل
ّجذّن

ٍ تفعير دادُ ّا دادُ ّا
هرجغ ًگاری در تحميمات

ًَزدّن

هرجغ ًگاری ٍ اخالق در
پصٍّػ

 = 4ارائِ ضفبّی تکبلیف ػولی هجبحث ًظزی ارائِ ضاذُ(معرفیی ريش ي ابیرار جمعییيری دادٌ
َبی ثزای پضٍّص در ػبل تکویل خَد
-4

اّویت ٍ ّذف اس تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب را ثیبى کٌٌذ.

-2

ًتبیج ثِ دست آهذُ اس ًظز آهبری را اس ًظز کبرثزدی تفسیز ًوبیٌذ.

 -3ػلل احتوبلی کست ًتبیج ًب ّوبٌّگ ثب فزضیبت پضٍّص را ثیبى ًوبیٌذ.
 -4ضوي آگبّی اس تبریخچِ ًیبس ثِ ٍرٍد هسبئل اخالقی ثِ پضٍّص ،ثاب هْوتازیي سابسهبًْبی
هزتجظ ،اصَل ٍکذ ّبی اخالقی آضٌب ضًَذ.
ثب هزٍر هقبالت ػلوی ًحَُ رػبیت اصَل اخالقی ثزای پضٍّص را ًقذ ًوبیٌذ
اصَل اخالقی ضزٍری ثزای کلیِ هزاحل عزح خَد را تذٍیي ًوبیٌذ.
 -2ضوي آضٌبیی ثب دٍ ضیَُ هؼوَل هٌجغ ًَیسی  ،ثب هزاجؼِ ثِ یک هقبلِ ػلوی ضایَُ هزجاغ
ًگبری آًزا تؼییي ًوبیٌذ.
-3ثب اًتخبة یکی اس آًْب هٌجغ ًَیسی گشارش کتجی عزح تحقیق خَد را اصالح ًوبیٌذ

بيعتن

پرٍپَزال ًَیعي

-4

ا اجشا ٍ اصَل ًگبرش تٌظین پیطٌْبد عزح پضٍّطی ( پزٍپَسال)ثیبى ًوبیٌذ.
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اجشا ٍ اصَل ضیَُ ّبی هتؼذد اًتطبر ًتبیج تحقیقبت( هقبالت ٍ گشارضابت کتجای
پزٍصُ ّبی تحقیق ٍ پَستز ّب ) ثیبى ًوبیٌذ

 -3ثب ثزرسی هقبالت ػلوی چبح ضذُ ٍ پَستز ّبی ارائِ ضذُ در ّوبیطاْبی ػلوای ،
پبیبى ًبهِ ّب ٍ پزٍ پَسال ّبی عزح ّبی تحقیقبتی ًحَُ ًگبرش آًْب را هجتٌای ثاز
اجشا سبختبری ٍ اصَل ًگبرش ًقذ ًوبیٌذ
-4
-

بيعت ٍ دٍم ٍ

گسارغ ًْایي

هطکالت ٍ راّجزد ّبی هزتجظ ثِ کبرثزد ًتبیج تحقیق در ػول را لیست ًوبیٌذ .
گشارش کتجی عزح پزٍصُ خَد راًگبرش ًوبیٌذ

ارائِ ٍ ًقذ عزح پضٍّطی هقذهبتی داًطجَیبى

بيعت ٍ ظَم

آزهَى تراكوي ٍ ارائِ
بيعت ٍ چْارم

تطخیص پیطزفت تحصیلی فزاگیزاى

گسارغ كتبي پرٍپَزال پرٍشُ
تحميماتي

رٍغ تذریط  :سخٌزاًی  -پزسص ٍ پبسخ -ثحث گزٍّی
ٍظابف ٍ تکاليف داًؽجَ :
 -4داًؽجَیاى هي بایعت بطَر هٌظن ٍ در ظاػت همرر در كالض درض حاضر باؼٌذ.

3

 -2داًؽجَیاى با هطالؼِ هٌابغ هؼرفي ؼذُ ٍ با آهادگي لبلي دركالض حاضرؼذُ ٍ هکلف بِ ارائِ تکاليف ّفتگي ٍ ؼركت فؼال در هباحث درظي ٍ ًمذ پرٍپَزال ّا هي باؼٌذ.
ّ -3ر داًؽجَ هکلف بِ آهادُ ظازی ٍ ًگارغ یک طرح پصٍّؽي همذهاتي ٍ ارادُ یک ًمذ همالِ هي باؼذ.

رٍغ ارزؼيابي داًؽجَ :

ردیف

ؼرح فؼاليت

درصذ

ًورُ

4

حضَر هٌظن ،اًجبم تکبلیف درسی ّفتگی ٍ ضزکت فؼبل در هجبحث

41

2

درسی
3

گشارش هزحلِ ای ٍ ارائِ کتجی پزٍصُ عزح تحقیقبتی هقذهبتی

31

6

4

آسهَى تزاکوی

61

42
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