
 

 بْذاضت داًطکذُ

 

 داًطجَیبى صٌبیغ غذایی گزایص کٌتزل کیفیت هخبطببى:          تحقیق ٍ پژٍّص       ّبیرٍشػٌَاى درس : 

 ٍ چْبرضٌبِ رٍسّبی ضٌبِ سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:                                ٍاحذ                   3 ٍاحذ: تؼذاد

 هٌْذس هؼیي بطیزی هذرس:                          21-23ضٌبِ ّب  سِ: سهبى ارائِ درس

 ٍاحذ 3آهبر هقذهبتی                                  سْن استبد اس درس:  درس پیص ًیبس:

 

 ّذف کلی درس :

ّبی َُ جغتجَ در پبیگبُّذف اس ایي درط آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ داًؼ پضٍّبى ثب اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق، رٍػ ّبی ػلوی تحقیق، ًح

اعالػبتی هختلف، پزٍپَسال ًَیغی، هقبلِ ًَیغی، هزجغ ًَیغی ٍ .... اعت. در پبیبى دٍرُ داًؾجَیبى قبدرًذ یک عزح پضٍّؾی یب پزٍپَسال 

 ٍ یب در هَاردی یک هقبلِ قبثل قجَل ارائِ دٌّذ.

 

 جلسِ اٍل

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درط

 اّذاف کلی

 ّبی هؾخص ؽذُ ثزای تذریظ در عی دٍرٍُ آگبّی اس درٍط ٍ عزفصل  رٍػ تحقیق ٍ پضٍّؼَیبى ثب درط آؽٌبیی داًؾج

 اّذاف ٍیژُ

 اّویت تحقیق ٍ پضٍّؼ اؽزاف داًؾجَیبى ثِ 

 هؼزفی هٌبثغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَر

 :در پبیبى داًطجَ 

 عز فصل ّب را هی ؽٌبعذ  .1

 هٌبثغ را هی ؽٌبعذ .2

 در ّز جلغِ آؽٌب هی ؽَد. ثب درٍط ارائِ ؽذُ .3

 جلسِ دٍم

 ّبی ػلویپبیگبُ

 اّذاف کلی

 کٌٌذ.آؽٌبیی ثب پبیگبُ ّبی هختلف اعالػبتی کِ پضٍّؾگزاى در ٌّگبم تحقیق اس آى اعتفبدُ هی

 اّذاف ٍیژُ

 ISIآؽٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتی 
  SCOPUSآؽٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتی 



 SPRINGERآؽٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتی 
 :در پبیبى داًطجَ ببیذ

 را ثذاًذ.  ISIبتیًحَُ جغتجَ ٍ پیذا کزدى هتَى در پبیگبُ اعالػ ثب .2
 را ثذاًذ. SCOPUS بتیًحَُ جغتجَ ٍ پیذا کزدى هتَى در پبیگبُ اعالػ ثب .3

 را ثذاًذ. SPRINGERًحَُ جغتجَ ٍ پیذا کزدى هتَى در پبیگبُ اعالػبتی  ثب .3

 جلسِ سَم

 ّبی ػلویپبیگبُ

 یاّذاف کل

 کٌٌذ.آؽٌبیی ثب پبیگبُ ّبی هختلف اعالػبتی کِ پضٍّؾگزاى در ٌّگبم تحقیق اس آى اعتفبدُ هی

 اّذاف ٍیژُ

 Proquestآؽٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتی 
 SIDآؽٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتی 

 :در پبیبى داًطجَ ببیذ
 را ثذاًذ.  Proquest ثبًحَُ جغتجَ ٍ پیذا کزدى هتَى در پبیگبُ اعالػبتی .1

 را ثذاًذ. SID ثبًحَُ جغتجَ ٍ پیذا کزدى هتَى در پبیگبُ اعالػبتی .2

 چْبرمجلسِ 

 ENDNOTE 
 اّذاف کلی

 ENDNOTEآؽٌبیی ثب ًزم افشار 

 اّذاف ٍیژُ

 هؼزفی ًزم افشار هذکَر ثِ ػٌَاى اثشار اصلی در رفزًظ دّی

 ًحَُ کبر ثب ایي ًزم افشار ٍ ًحَُ اًتقبل هزاجغ ثِ آى

 یغتن ّبی هؼتجز رفزًظ دّی در جْبىآؽٌبیی ثب اًَاع ع

 در پبیبى داًطجَ ببیذ
 ًزم افشار هذکَر ثِ ػٌَاى اثشار اصلی در رفزًظ دّی ثؾٌبعذ. .2
 ًحَُ کبر ثب ایي ًزم افشار ٍ ًحَُ اًتقبل هزاجغ ثِ آى را ثذاًذ. .2

 اًَاع عیغتن ّبی هؼتجز رفزًظ دّی در جْبى آؽٌب ثبؽذ. .4

 جلسِ پٌجن
ENDNOTE 

 اّذاف کلی

 ثِ صَرت ػولی ENDNOTEزدى ثب ًزم افشار کبرک

 اّذاف ٍیژُ

 حیظ کبر ًزم افشارآؽٌبیی ثب ه



 اًجبم کبر گزٍّی ٍ آسهبیؾی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 را فزاگزفتِ ثبؽذ. ENDNOTEکبر ًزم افشار  .1

 جلسِ ضطن

 ارائِ کبرّبی گزٍّی کالط

 جلسِ ّفتن
 پزٍپَسال ًَیغی

 اّذاف کلی

 یٌذ ًَؽتي پزٍپَسال پضٍّؾیآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب فزا

 اّذاف ٍیژُ

 ًحَُ اًتخبة هَضَع ٍ ػٌَاى ثزای عزح ّبی پضٍّؾی

 یبى هغئلِ در پزٍپَسالثًحَُ ارایِ 

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ضَع هٌبعت ثزای تحقیق را اًتخبة کٌذ.ثتَاًذ هَ .1

 ثیبى هغئلِ در پزٍپَسال را ثِ ثْتزیي ؽکل ثٌَیغذ. .2

 جلسِ ّطتن

 پزٍپَسال ًَیغی

 اّذاف کلی

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب فزایٌذ ًَؽتي پزٍپَسال پضٍّؾی

 اّذاف ٍیژُ

  هتَى ٍ تحقیقبت گذؽتِثزرعی 

 ثزرعی هتغییز ّبی هْن تحقیق ٍ ًحَُ جوغ آٍری دادُ ّب 

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 تَاًبیی تؼییي هتغیز ّبی هْن تحقیق را داؽتِ ثبؽذ. .1

 ل خَد داؽتِ ثب ؽذ.ثزرعی کبهلی اس هتَى گذؽتِ در پزٍپَسا .2
 ثب ًحَُ درعت جوغ اٍری دادُ ّب آؽٌب ثبؽذ. .3

 جلسِ ًْن

 پزٍپَسال ًَیغی

 اّذاف کلی

 ی ثب ًحَُ ًَؽتي پزٍپَسالآؽٌبی

 اّذاف ٍیژُ

 هذیزیت پزٍصُ تٌظین جذٍل گبًت ٍ ًحَُ ارائِ جذٍل گبًت 

 ثزرعی هغبئل اخالقی هزثَط ثِ پزٍصُ تحقیقبتی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ



 ًذ جذٍل گبًت را عزاحی کٌذ.ثتَا .5
 اًجبم پزٍصُ ّب آؽٌب ثبؽذ. اخالقی ثب هغبئل .6

 جلسِ دّن

 پزٍپَسال ًَیغی

 اّذاف کلی

 آؽٌبیی ثب ًحَُ تکویل یک پزٍپَسال پضٍّؾی

 اّذاف ٍیژُ

 ثزرعی ًحَُ پز کزدى جذاٍل هَجَد هزثَط ثِ ّشیٌِ ّب

 تکویل ًْبیی پزٍپَسال

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ًحَُ تکویل جذاٍل هزثَط ثِ ّشیٌِ ّب را ثذاًذ. .1

 ثتَاًذ یک پزٍپَسال کبهل را تحَیل دّذ. .2

 جلسِ یبسدّن

 ارائِ کبرّبی گزٍّی کالط

 جلسِ دٍاسدّن

 هقبلِ ًَیغی

 اّذاف کلی

 آؽٌب کزدى داًؾچَیبى ًحَُ ًَؽتي هقبلِ

 اّذاف ٍیژُ

 ًحَُ ًَؽتي خالصِ یک هقبلِ

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 یک خالصِ قبثل قجَل ثزای یک هقبلِ ثٌَیغذ.ثتَاًذ  .1

 سیشدّنجلسِ 

 هقبلِ ًَیغی

 اّذاف کلی

 آؽٌب کزدى داًؾچَیبى ًحَُ ًَؽتي هقبلِ

 اّذاف ٍیژُ

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ًحَُ ًَؽتي هقذهِ یک هقبلِ

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ثبیذ ثتَاًذ یک هقذهِ هٌبعت ثزای یک هقبلِ ثٌَیغذ. .1

 دّنچْبرجلسِ 

 ِ ًَیغیهقبل

 اّذاف کلی

 آؽٌب کزدى داًؾچَیبى ًحَُ ًَؽتي هقبلِ



 اّذاف ٍیژُ

 ثزرعی ًحَُ ًَؽتي ثخؼ هَاد ٍ رٍػ ّب در هقبلِ

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 قغوت هَاد ٍ رٍػ ّب را درهقبلِ ثِ عَر هٌبعت ثٌَیغذ. .1

 دّنپبًشجلسِ 

 هقبلِ ًَیغی

 اّذاف کلی

 َیبى ًحَُ ًَؽتي هقبلِآؽٌب کزدى داًؾج

 ذاف ٍیژُاّ

 ثزرعی ًحَُ ارائِ درعت ًتبیج حبصل اس یک پزٍصُ تحقیقبتی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ثتَاًذ ًتبیچ حبصل اس یک تحقیق را ثِ عَر هٌبعت در قغوت ًتبیج ثگٌجبًذ. .1

 دّنضبًشجلسِ 

 هقبلِ ًَیغی

 اّذاف کلی

 َیبى ًحَُ ًَؽتي هقبلِآؽٌب کزدى داًؾج

 اّذاف ٍیژُ

 ت ثحث در هقبلِثزرعی ًحَُ ًَؽتي قغو

 ثزرعی ًحَُ درعت ًَؽتي ًتیجِ گیزی در هقبلِ

 ثزرعی قغوت هٌبثغ

 در پبیبى داًطجَ ببیذ

 ثتَاًذ یک ثحث خَة در هقبلِ قزار دّذ. .1

 ثتَاًذ ًتیجِ گیزی خَثی ارائِ دّذ ثِ صَرت هختصز ٍ هفیذ. .2

 جلسِ ّفذّن

 ارائِ کبرّبی گزٍّی کالط

 

 

 

 هٌببغ:

 

دکتر بهرام دلگشایی/  ، دکتر محمد رضا ملکی،عزح پضٍّؾی ٍ هقبلِ ػلوی/دکتز عیذ جوبل الذیي عجیجیتذٍیي پبیبى ًبهِ رعبلِ 

 3131انتشارات فردوس/ تهران 

 3131محمد رضا علیبیک/ نشر کتابدار، / سپیده علیبیک، Endnoteراه نمای استفاده از 

 

 



 

 

 

 

 رٍش تذریس:

 ب عیغتن کبهپیَتز.ٍ کبر ث (LECTUREارایِ هغبلت ثِ صَرت ؽفبیی.)

 در راثغِ ثب هَضَػبت هزتجظ.بت ػولی ارایِ تجزثی

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ ثزخی اس هغبلت ثِ صَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 در راثغِ ثب هَضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْب ثِ ثحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخ عزح پزعؾْبی هختلف اس داًؾجَیبى

 ٍسبیل آهَسضی :
 .Endnote، ًزم افشار آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت ٍعبیل کوک

 

 سٌجص ٍ ارسضیببی

سْن اس ًوزُ کل)بز حسب  رٍش آسهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیش

 ؽفبیی
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 //////////////////// ////////////////////// %20 کتجی تزمآسهَى هیبى 

 ///////////////////// ///////////////////// %10 عخٌزاًی ارائِ سویٌبر

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالس

 /////////////////////// ////////////////////// %60 کتجی تؾزیحی آسهَى پبیبى تزم

 

 هقزرات کالس:

 حضَر ثِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیز هَجِ

 احتزام ثِ کالط در عبػت درط

 :ٍ اًتظبرات اس داًطجَ

ؽی ٍ یب اًتظبر هی رٍد کِ داًؾچَ در پبیبى ثب اًَاع پبیگبّْبی اعالػبتی آؽٌب ثبؽذ ٍ ثتَاًذ یک پزٍپَسال قبثل قجَل ثزای یک هزکش آهَس

 پضٍّؾی ثٌَیغذ.

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 رٍش تحقیق ٍ پژٍّص بًبٌذی درسجذٍل سه                           

                                  

 هذرس هَضَع ّز جلسِ تبریخ جلسِ

1  
 

 هقذهِ، ضزٍرت، اّویت ٍ ّذف درط
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی

2  
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی تحقیق ّبی ػلویپبیگبُ

3  
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی تحقیق ّبی ػلویپبیگبُ

4  
 

ENDNOTE 

 
 یي ثؾیزیهٌْذط هؼ

5  
 

ENDNOTE 
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی

6  
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی ارائِ کبرّبی گزٍّی کالط

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی پزٍپَسال ًَیغی  7

8  
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی پزٍپَسال ًَیغی

9  
 

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی پزٍپَسال ًَیغی

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی پزٍپَسال ًَیغی  10

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی کالط ارائِ کبرّبی گزٍّی  11

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی هقبلِ ًَیغی  12

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی هقبلِ ًَیغی  13

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی هقبلِ ًَیغی  14

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی هقبلِ ًَیغی  15

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی هقبلِ ًَیغی  16

 هٌْذط هؼیي ثؾیزی ارائِ کبرّبی گزٍّی کالط  17

 


