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واحد اراک

وام درس :سٍؽ تحقيق دسػلَم ثْذاؿتي
درس پیشىیاز
ردیف

کد درس:

تؼداد ياحد:

وًع ياحد :دي ياحد وظری ي یک ياحد ػملی

3

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی :بُداشت ػمًمی  -کارشىاسی
ػىًان جلسٍ

َدف کلی

وام مدرس :ساهيي صاسع

اَداف رفتاری

حیطٍ

در پایان ایه جلسٍ ،با تًجٍ بٍ مطالب ارائٍ شدٌ ،از داوشجً اوتظار می ريد:

1

مليبت تحقيق دس ػلَم
ثْذاؿتي

اؿٌبیي ثب هفبّين،تؼبسیف ٍ اّويت تحقيق
دس ًظبم خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي

2

اًتخبة هَضَعً ،گبسؽ ػٌَاى
هٌبػت ٍ ثيبى هؼئلِ هٌبػت

آؿٌبیي ثب شح تحقيقبتي

3

ثشسػي هتَى هشتجط ثب هَضَع
تحقيق

اؿٌبیي ثب ػَاثق هطبلؼِ (ثشسػي هتَى)
هشتجط ثب هَضَع تحقيق

ّذف اص تحقيق دس ػيؼتن ّبي ثْذاؿتي سا تَضيح دّذ
حيطِ ّبي تحقيق دس ػيؼتن ّبي ثْذاؿتي سا ًبم ثجشد،
هؼيبسّبي اصلي تحقيق دس ػيؼتوْبي ثْذاؿتي سا ًبم ثجشد.

يسایل مًرد

ريش

ویاز

تدریس

ؿٌبختي ٍ
ٍیذیَپشٍطمتَس پبٍس پَیٌت ٍ
ػااااااب في ٍایااات ثاااشد ٍ ػخٌشاًي
ٍحشمتي
هبطیل

اّويت تحقيق دس ًظبم خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي ثيبى مٌذ
اجضاي شح تحقيقبتي سا ثذاًذ،
ثشاي یل هؼضل ثْذاؿتي ػٌَاى پييـٌْبدي اسائِ ًوبیذ،
هؼيبسّبي اصلي ثشاي اًتخبة یل شح سا ًبم ثجشد،

ؿٌبختي ٍ
ػب في ٍ
حشمتي

ٍیذیَپشٍطمتَس
ٍایت ثشد ٍ
هبطیل

پبٍس پَیٌت ٍ
ػخٌشاًي

سٍؽ ًگبسؽ ثيبى هؼئلِ سا ثذاًذ.
فَایذ ثشسػي هتَى سا ثذاًذ،
ملوبت مليذي یل ػٌَاى پظٍّـي سا اػتخشاج ًوبیذ،
ًحَُ جؼتجَي یل ػٌَاى سا دس ایٌتشًت ًـبى دّذ،
ًحَُ اػتفبدُ اص ًشم افضاس هذیشیت هٌبثغ سا ثذاًذ،
هَتَسّبي جؼتجَ گش هؼتجش ٍ ػلوي سا ثذاًذ
هذاسك هؼتجش سا اص هذاسك غيش هؼتجش توييض دّذ.

ؿٌبختي ٍ
ػب في ٍ
حشمتي

ٍیذیَپشٍطمتَس
ٍایت ثشد ٍ
هبطیل

پبٍس پَیٌت ٍ
ػخٌشاًي

ردیف

ػىًان جلسٍ

َدف کلی

4

تٌظين اّذاف ،فشضيبت یب ػَاالت پظٍّؾ

آؿٌبیي ثب تٌظين اّذاف ،فشضيبت یب ػَاالت پظٍّؾ

6

اًتخبة سٍؿْبي جوغ اٍسي ا الػبت ٍ
ًحَُ تؼييي سٍایي ٍ پبیبیي آًْب

اؿٌبیي ثب اًتخبة سٍؿْبي جوغ اٍسي ا الػبت

7

ًوًَِ ٍ سٍؽ ّبي ًوًَِ گيشي

آؿٌبیي ثب ًوًَِ ٍ ًوًَِ گيشي

8

سٍؽ ّبي هطبلؼبت دس ػلَم ثْذاؿتي

آؿٌبیي ثب سٍؽ ّبي هطبلؼبت

9

سٍؽ تحقيق تَصيفي

آؿٌبیي ثب سٍؽ تحقيق تَصيفي

اَداف رفتاری
ًحَُ ًگبسؽ اّذاف ملي ٍ اختصبصي سا ثذاًذ،
ًحَُ ًگبسؽ اّذاف مبسثشدي سا ثذاًذ،
ًحَُ تٌظين فشضيِ ّبي تحقيق سا تَضيح دّذ،
ًحَُ تٌظين ػئَاالت تحقيق سا ثيبى داسد.

ٍ ًحَُ تؼييي سٍایي ٍ پبیبیي آًْب

سٍؿْبي جوغ آٍسي ا الػبت سا تَضيح دّذ،
پبیبیي پشػـٌبهِ سٍایي ٍ سا ثذاًذ،
اصَل شاحي پشػـٌبهِ سا ًـبى دّذ،
تفبٍت هصبحجِ ػبصهبى یبفتِ ٍ ػبصهبى ًيبفتِ سا ثذاًذ.
سٍؿْبي هشػَم ًوًَِ گيشي سا دس هطبلؼبت موي ثذاًذ،
سٍؿْبي هشػَم ًوًَِ گيشي سا دس هطبلؼبت تَضيح دّذ.

اًَاع سٍؽ ّبي هطبلؼبت دس ػلَم ثْذاؿتي سا ثذاًذ
تفبٍتْبي هطبلؼبت موي ٍميفي سا ثذاًذ.
مبسثشد سٍؽ ّبي هطبلؼبت دس ػلَم ثْذاؿتي سا ثيبى مٌذ

چبسچَة سٍؽ تحقيق تَصيفي سا ثذاًذ
ػِ هثبل مبسثشدي اص سٍؽ هطبلؼِ تَصيفي ثيبى مٌذ
یل هطبلؼِ هجتٌي ثش سٍؽ تحقيق تَصيفي شاحي ًوبیذ

حیطٍ

يسایل مًرد

ريش

ویاز

تدریس

ؿٌبختي ٍیذیَپشٍطمتَس
ٍایت ثشد ٍ
ٍ
ػب في ٍ هبطیل
حشمتي
ؿٌبختي ٍیذیَپشٍطمتَس
ٍایت ثشد ٍ
ٍ
ػب في ٍ هبطیل
حشمتي
ؿٌبختي ٍیذیَپشٍطمتَس
ٍایت ثشد ٍ
ٍ
ػب في ٍ هبطیل
حشمتي

پبٍس
پَیٌت ٍ
ػخٌشاًي
پبٍس
پَیٌت ٍ
ػخٌشاًي

پبٍس
پَیٌت ٍ
ػخٌشاًي

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَسٍ ،ایت پَیٌت ٍ
ٍ
ػخٌشاًي
ػب في ٍ ثشد ٍ هبطیل
حشمتي
پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَسٍ ،ایت پَیٌت ٍ
ٍ
ػخٌشاًي
ػب في ٍ ثشد ٍ هبطیل
حشمتي

ػىًان جلسٍ

ردیف

َدف کلی

11

سٍؽ تحقيق تحليلي

آؿٌبیي ثب سٍؽ تحقيق تحليلي

11

هطبلؼبت ميفي

آؿٌبیي ثب مليبت هطبلؼبت ميفي

12

سٍؽ هطبلؼِ هَسد ؿبّذي

آؿٌبیي ثب سٍؽ هَسد ؿبّذي

13

هالحضبت اخالقي پظٍّؾ ّبي ثْذاؿتي

آؿٌبیي ثب هالحضبت اخالقي دس پظٍّؾ

اَداف رفتاری
چبسچَة سٍؽ تحقيق تحليلي سا ثذاًذ
تفبٍتْبي اػبػي هطبلؼبت تَصيفي ٍ تحليلي سا ثذاًذ.
چٌذ هثبل اص هطبلؼِ تحليلي ثيبى مٌذ
یل هطبلؼِ هجتٌي ثش سٍؽ تحقيق تحليلي شاحي ًوبیذ

حیطٍ

يسایل

ريش

مًرد ویاز

تدریس

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

اثضاسّبي گشد آٍسي ا الػبت دس هطبلؼبت ميفي سا ًبم ثجشد،

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

چبچَة سٍؽ هطبلؼِ هَسد ؿبّذي سا ثذاًذ

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

ًحَُ اػتفبدُ اص ًشم افضاس هَسد اػتفبدُ دس هطبلؼبت ميفي
ساًـبى دّذ،
اّذاف ٍ اصَل سٍؽ ثحث گشٍّي سا تَضيح دّذ.

چٌذ هثبل اص هطبلؼِ هَسد ؿبّذي ثيبى مٌذ
یل هطبلؼِ گزؿتِ ًگش شاحي ًوبیذ

هطبلؼبتي مِ ًيبص ثِ اخز هجَص اص هشامض ریصالح داسًذ سا
ثذاًذ،
ًحَُ مؼت سضبیت آگبّبًِ ٍ داٍ لجبًِ سا تَضيح دّذ،
هحشهبًِ ًگْذاؿتي ا الػبت ثذػت آهذُ دس حيي تحقيق سا
ثذاًذ،
اصَل اػبػي هالحظبت اخالقي سا دس شح پظٍّـي
پيـٌْبدي اسائِ ًوبیذ.

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

ػىًان جلسٍ

ردیف

َدف کلی

14

ًگبسؽ هقبلِ

آؿٌبیي ثب ًحَُ ًگبسؽ هقبلِ

اَداف رفتاری
ؿٌبػبیي ًحَُ هجالت هؼتجش سا ثذاًذ
ًحَُ ًگبسؽ خالصِ هقبلِ سا ثذاًذ،
ػبختبس اػبػي یل هقبلِ سا ؿشح دّذ،
اًَاع سٍؿْبي هتذاٍل سفشًغ ًَیؼي سا ثذاًذ.

حیطٍ

يسایل

ريش

مًرد ویاز

تدریس

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

15

ًگبسؽ شح تحقيقبتي

توشیي ٍ ًگبسؽ شح تحقيقبتي

توشیي ٍ ًگبسؽ شح تحقيقبتي پيـٌْبدي

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

16

ًگبسؽ شح تحقيقبتي

توشیي ٍ ًگبسؽ شح تحقيقبتي

توشیي ٍ ًگبسؽ شح تحقيقبتي پيـٌْبدي

پبٍس
ؿٌبختي ٍیذئَ
پشٍطمتَس ،پَیٌت ٍ
ٍ
ػب في ٍ ٍایت ثشد ٍ ػخٌشاًي
حشمتي هبطیل

-

هٌبثغ آهَصؿي ٍ سفشًغ ّب:

 -1ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت  " ،تحقيق دس ػيؼتن ّبي ثْذاؿتي " گشٍُ هتشجوييٍ ،صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿني ،تْشاى 1381
 -2صفبسي ،هحؼي ٍ ػبیش ّونبساى ،سٍؿْبي پظٍّؾ دس آهَصؽ ٍ استقبء ػالهت ،اًتـبسات ػجحبى  :تْشاى .1388
 -3ػبیش هٌبثغ هَجَد دس ایٌتشًت ثش حؼت ًيبص داًـجَیبى.

اسصیبثي فؼبليت داًـجَ:
 فؼبليت مالػي  ،مبس ػولي ٍ حضَس ٍ غيبة ً 8وشُ -اهتحبى پبیبى تشم ً 12وشُ

تنبليف داًـجَ:
-

-

داًـجَیبى هَظفٌذ هطبثق شح دسع اسائِ ؿذُ قجل اص حضَس دس مالع هطبلت دسػي سا
هشٍس مشدُ ٍ دسگشٍُ ّبي مبسي ٍ دس ثحثْب هـبسمت فؼبل داؿتِ ثبؿٌذ.
داًـجَیبى هَظفٌذ هطبثق ثشًبهِ تَافق ؿذُ دس مالع ٍ ثشًبهِ اجشایي هٌذسج دس شح
دسع ،ثِ صَست هَثش دس مبسّبي تيوي هـبسمت داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًتيجِ فؼبليت ّب ٍ یحث
ّبي اًجبم گشفتِ دس گشٍُ سا تَػط ًوبیٌذُ گشٍُ اسائِ دٌّذ.
اسائِ مبس پَؿِ تنويل ؿذُ ثش لَح فـشدُ ثشاي مؼت ًوشُ ٍاحذ ػولي الضاهي اػت

