
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 ذاییصنایع غدانشجویان کارشناسی  مخاطبان:                       های بررسی و پژوهش روشعنوان درس : 

 ول هفته با هماهنگی قبلیدر ط گیر:پاسخگویی به سواالت فرا                                                      ساعت  نظری واحد 2 واحد: تعداد

 دکتر شهاب رضائیان مدرس: (          1398-99اول و نیمسال  8-10،شنبه یکزمان ارائه درس:   )

 اتیمآمار مقد درس و پیش نیاز:

 

ع، خدماتی و صنعتی کشور، انتخاب موضواهمیت تحقیق و بررسی در رشد و توسعه واحدهای  جاد مهارت و توامندی برای شناخت،ای :هدف کلی درس

 طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی

 

 هت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جا

 معرفی روش علمی تحقیق -1

 پژوهشی روش انتخاب موضوعآشنایی با  -2

 آشنایی با ضوابط و معیارهای انتخاب موضوع -3

 اهمیت تحقیق و بررسی در رشد و توسعه بنگاههای خدماتی و صنعتی کشور -4

 مسئله انیروش مناسب نگارش ببا  ییآشنا -5

 متون و نگارش آن ینحوه انجام بررسبا  ییآشنا -6

 متون و نگارش آن ینحوه انجام بررسبا  ییآشنا -7

 یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -8

 یسینحوه رفرنس نوآشنایی دانشجویان با  -9

  قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض آشنایی با نحوه نگارش -10

 مطالعات تجربیآشنایی دانشجویان با  -11

 رهایو انواع متغ رهایجدول متغآشنایی دانشجویان با  -12

 یرینمونه گ یحجم نمونه و انواع روشهاآشنایی دانشجویان با  -13

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها -14

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها -15

 علمیو مقاالت آشنایی با روش نگارش متون  -16

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 قیتحق یروش علم یمعرف هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مراحل روش علمی را نام ببرد. -1-1

 تفاوت بین پروپوزال، طرح تحقیقاتی و پایان نامه را بداند. -2-1

 مزیت های تدوین پروپوزال را نام ببرد. -3-1

 مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد. روشهای انتخاب موضوع تحقیق-2-1

 را نام ببرد. روشهای شناسایی مشکل در جامعه-2-2

 بیان نماید. نحوه اولویت بندی مشکل و مسئله مورد تحقیق-2-3

 انتخاب موضوع یارهایبا ضوابط و مع ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سومجلسه  اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 معیارهای امتیاز دهی موضوع پژوهشی را بشناسد. -3-1

 را یاد بگیرد.موضوع پژوهشی معیارهای نحوه امتیازدهی به  -3-2

 .انجام دهد با یک مثال واقعی نحوه امتیاز دهی را -3-3

 کشور یو صنعت یخدمات یدر رشد و توسعه بنگاهها یو بررس قیتحق تیاهم :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  مثالهای و نمونه های متعددی از تحقیق در رشد صنایع و کارخانجات مواد غذایی را نام ببرد.-4-1

 ناسد.سازمانهای حمایت کننده از تحقیقات حوزه صنعت را بش-4-2

 مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 



 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ان مسئله را بیان نماید.نحوه نوشتن بی -5-1

 نحوه بررسی مطالب موجود مرتبط با موضوع تحقیق را ذکر نماید. -5-2

 نحوه نقد بیان مسئله مطالعات مشابه را بیان کند. -5-3

 شبکه علیت را برای بیان مسئله نگارش نماید.-5-4

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششمجلسه  اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دالیل انجام بررسی متون را بیان نماید. -6-1

 نحوه انجام بررسی متون را یاد بگیرد. -6-2

 کلیدواژه های مناسب برای جستجو مطالب را یاد بگیرد. -6-3

 پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی را بشناسد.  -6-4

 بیان کند. نحوه نگارش بررسی متون را -6-5

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا :هفتمهدف کلی جلسه 

 :تمهفجلسه  اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی را بشناسد.  -7-1

 بیان کند. نحوه نگارش بررسی متون را -7-2

 EndNoteبا نرم افزار  یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. EndNoteپابمد در نرم افزار یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-8-1

 .ردیبگ ادیرا  EndNoteبه نرم افزار مختلف یگاههاینحوه وارد کردن رفرنس در پا-8-2

 را انجام دهد. EndNoteدر نرم افزار شرفتهینحوه جستجو پ-8-3

 EndNoteبا نرم افزار  یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا :نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دیوارد نرم افزار نما یرا بصورت دست یدیرفرنس جد-9-1

 .دینما دایموجود در نرم افزار پ یرفرنسها ستیرا از ل یموارد تکرار-9-2

 مقاالت را به آنها پیوست نماید. PDFفایل های -9-3

 رفرنسها را با فرمت خاصی در بیاورد.-9-4

 قیو سواالت تحق اتیف، فرضبا نحوه نگارش اهدا ییآشنا :دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه نوشتن اهداف کلی پژوهش را بیان نماید.-10-1

 نحوه نوشتن اهداف ویژه توصیفی پژوهش را بیان نماید. -10-2

 نحوه نوشتن اهداف ویژه تحلیلی پژوهش را بیان نماید. -10-3

 نحوه نوشتن سواالت پژوهش را بیان نماید. -10-4

 نحوه نوشتن فرضیات پژوهش را بیان نماید. -10-5

 مطالعات تجربیبا  انیدانشجو ییآشنا :یازدهمهدف کلی جلسه 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. تجربینحوه طراحی مطالعات -11-1

 را بیان نماید. تجربیمطالعات اجزای مختلف -11-2

 را بیان نماید. تجربیمطالعات کاربرد -11-3

 رهایو انواع متغ رهایبا جدول متغ انیدانشجو ییآشنا :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را نام ببرد. انواع متغیرهای پژوهش-12-1

 را بشناسد. نقش متغیرها در پژوهش-12-2

 را ذکر نماید. نحوه دسته بندی متغیرها-12-3

 را بشناسد. جدول متغیرهاویژگیهای -12-4

 ی پژوهش را یاد بگیرد.تعریف متغیرهانحوه -12-5

 یرینمونه گ یبا حجم نمونه و انواع روشها انیودانشج ییآشنا :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد



          دکتر رضائیانمدیر گروه:      نام و امضای              دکتر شهاب رضائیاننام و امضای مدرس:   

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 ال :تاریخ ارس                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 شاخصهای مورد نیاز در برآورد حجم نمونه را یاد بگیرد. -13-1

 نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات توصیفی را بیان نماید. -13-2

 ا بیان نماید.نحوه برآورد حجم نمونه در مطالعات تحلیلی ر -13-3

 انواع روش نمونه گیری )تصادفی، عیر تصادفی( را بیان نماید.-13-4

 انواع روشهای گردآوری داده ها را بیان نماید.-13-5

 انواع ابزارهای گردآوری داده ها را بیان نماید.-13-6

 داده ها یبا فنون جمع آور انیدانشجو ییآشنا :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را یاد بگیرد. انواع روشهای جمع آوری داده -14-1

 طرح تحقیقاتی را نام ببرد.ویزگیهای یک پرسشنامه -14-2

 یاد بگیرد.نحوه استفاده و تکمیل پرسشنامه را  -14-3

 داده ها یبا فنون جمع آور انیدانشجو ییآشنا :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه انجام مصاحبه را بیان کند. -15-1

 کاربرد مشاهده را در جمع آوری داده بیان کند. -15-2

 یاد بگیرد.را  چک لیستنحوه استفاده و تکمیل  -15-3

 یبا روش نگارش متون و مقاالت علم ییآشنا :نزدهمشاهدف کلی جلسه 

 :نزدهمشااهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. مقاله علمی ی مختلف یکاجزا -16-1

 بیان کند. نحوه نگارش مقدمه یک مقاله علمی را -16-2

 بیان کند. یک مقاله علمی را بحثنحوه نگارش  -16-3

 

  منابع:
Varkevisser CM, Pathmanathan I, Brownlee A. Designing and conducting health systems research projects. 
Part I. Geneva: WHO; 2003. 
Martens, H., 1983. Food research and data analysis. Applied Science Publishers. 

 

 زین انیدر خصوص هدف جلسه مورد نظر همزمان با مدرس دانشجو ینظر میبا ارائه مفاه هکیبطور باشدیم یو عمل ینظر میاز مفاه یقیتلف سیروش تدر روش تدریس:

 خود انجام خواهند داد. یبا کامپوتر اختصاص یمطالب مورد نظر را بصورت عمل
 

 پروژکتور دئویو و نتیپاورپو وتر،یکامپ وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  درصد(سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// - - کوئیز

   %30 چهار جوابی ترم آزمون میان 

   %50 چهار جوابی آزمون پایان ترم

     حضور فعال در کالس

 

باشد و توانایی پاسخ به سواالت مطالب جلسات قبل رو داشته باشد. برای دانشجو موظف است قبل از مدرس در کالس حضور داشته  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ، دانشجو باید یک پروپوزال تا پایان ترم تحصیلی جهت اعمال نمره به مدرس تحویل نماید.نمره ارزشیابی( %20) کار عملی این واحد درسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های بررسی و پژوهشروش جدول زمانبندی درس

 8-10یک شنبه،  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 مهر 7 1
 

 معرفی روش علمی تحقیق

 

 دکتر شهاب رضائیان

 مهر 14 2
 

 دکتر شهاب رضائیان یبا روش انتخاب موضوع پژوهش ییآشنا

 هاب رضائیاندکتر ش آشنایی با ضوابط و معیارهای انتخاب موضوع مهر 21 3

 اهمیت تحقیق و بررسی در رشد و توسعه بنگاههای خدماتی و صنعتی کشور مهر 28 4

 

 دکتر شهاب رضائیان

 دکتر شهاب رضائیان مسئله انیبا روش مناسب نگارش ب ییآشنا آبان 5 5

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا )مجازی( آبان 12 6

 

 دکتر شهاب رضائیان

 متون و نگارش آن یبا نحوه انجام بررس ییآشنا آبان 19 7

 

 دکتر شهاب رضائیان

 یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا آبان 26 8

 

 دکتر شهاب رضائیان

 دکتر شهاب رضائیان یسیبا نحوه رفرنس نو انیدانشجو ییآشنا آذر 3 9

 دکتر شهاب رضائیان قیو سواالت تحق اتیاهداف، فرض آشنایی با نحوه نگارش آذر 10 10

 مطالعات تجربیآشنایی دانشجویان با  آذر 17 11

 

 هاب رضائیاندکتر ش

 رهایو انواع متغ رهایجدول متغآشنایی دانشجویان با  آذر 24 12

 

 دکتر شهاب رضائیان

 یرینمونه گ یحجم نمونه و انواع روشهاآشنایی دانشجویان با  دی 1 13

 

 دکتر شهاب رضائیان

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها دی 8 14

 

 دکتر شهاب رضائیان

 آشنایی دانشجویان با فنون جمع آوری داده ها دی 15 15

 

 دکتر شهاب رضائیان

 علمیو مقاالت آشنایی با روش نگارش متون  دی 22 16

 

 دکتر شهاب رضائیان

 


