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   هدف کلی درس:

 و داده توضیح را تحقیق فرآیند و اصول بود خواهد قادر دانشجو درس، این پایان در

 . نماید تنظیم را پژوهشی پیشنهادی طرح یک

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان میان ترم)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 شرکت در فعالیتهای گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخ

 شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 های فرآیند مبانی و اصول علمی، روش با دانشجویان آشنایی منظور به درس این

 شده تنظیم پژوهشی طرح یک تهیه چگونگی و مسایل بررسی در آن کاربرد و تحقیق

 در تالش و شده ارائه پژوهش انجام چگونگی از کلی تصویر یک دوره این طی در. است

 برخورد ای حرفه و علمی مسایل با تحقیقی بینش با دانشجویان که است آن جهت

 طرح تدوین و ای کتابخانه مطالعات تحقیق، فرآیند روی بر درس تاکید. نمایند

 . است پژوهش

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

  ردی به موضوع تحقیق توجه نمی کنند.بمعموال دانشجویان بطور کار

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 -مطالعه مطالب  قببل از حضبور در کبالس     -شرکت منظم در تمام بحث های کالسی

 استفاده از تجارب اساتید  –نوشتن پروپوزال  –مطالعه مقاالت 
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