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و نحوه انتخاب يک موضوع به عنووا  موضووع ووشوو  و  يدرماماي قاتیبا انجام تحق ياين درس به منظور آشنايشرح دوره: 

 است.گرديده  يطراح قیو نگارش طرح تحق هینحوه ته
 

 يمقدمات يوشوو  و نگارش يک طرح وشووش يبا روش علم يآشناي یفراوم آورد  فرصتها هدف کلي درس: 
 بینابیني:)اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(اهداف 

 وشوو  آشنا شود.  تیبا اوم  -1

 دوند.  حیرا توض يوشووش یانواع روشها  -2

 نحوه انتخاب موضوع را بداند.   -3

 نمايند.  ا یرا ب اتیاوداف و فرض  -4

 را شرح دوند.  روایانواع متغ  -5

 دوند.  حیبر مطالعات را توض یوه انجام مرورنح -6

 را شرح دوند.   یریجامعه  و نمونه وشوو   و روش نمونه گ  -7

 آ  آشنا شود.  یجمع آور وهیاطالعات و ش یبا ابزار گردآور  -8

 های تدریس:شیوه

 *ورس  و واسخ*              بحث گرووي  ه ريزی شدهاني برنامسخنر   *سخنراني

  )لطفاً نام ببريد(: ساير موارد     (TBLيادگیری مبتني بر تیم)  (PBLيادگیری مبتني بر حل مسئله)

 )در جلسات آفالين و جلسات آنالين به تفکیک(: وظایف و تكالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس. 1

 کالس .حضور فعال و بانشاط در2

 .ديدر کالس شرکت نما يباآمادگ ی. در جلسات بعد3

 فی. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکال4

 



 )در جلسات آفالين و جلسات آنالين به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 

 وسایل آموزشي:  

وب سوروي  کووالس     *سووامانه موديريت يووادگیری         کوامییوتر              *ويدئو وروژکتور     *وايت برد 

 آنالين

 ساير موارد  )لطفاً نام ببريد(:                 سامانه آزمو  مجازی فراديد
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 3 انجام تكالیف در زمان مقرر 1

 2 های کالسي در سامانه نویدونآزم 2

 1 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

  امتحان مستمر 4

 14 امتحان پایان ترم 5
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