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 هدف

  ی پژوهش  مفاهیم پایهآشنایی با 

  پژوهشی-پایان نامه و مقاله علمیگزارش علمی، تهیه 

 ها فعالیت

 : این درس عبارتند ازمرتبط با  یها موضوع

 (تعریف پژوهش، رابطه پژوهش و نظریه) مفاهیم پایه در پژوهش 

 انتخاب موضوع و تنطیم پرسش اصلی پژوهش 

 ها متغیرها و مقیاس 

 تنظیم فرضیه 

 مرور متون 

 انواع روش پژوهش 

 (نامه، مصاحبه، مشاهده و پرسش)ها  روش های گردآوری داده.... 

 نمونه گیریعه آماریتحلیل آماری، جام ، 

 روایی و پایایی پژوهش 

 ساختار پایان نامه 

  علمیساختار مقاله 

 های منبع دهی شیوه 

 :وع پژوهش مورد عالقه و مناسب خودپس از انتخاب پرسش و موض هر گروه از دانشجویان

 .پردازد مقاله و یک پایان نامه مرتبط با موضوع خود می 3به نقد و تحلیل  -0

 .موضوع خواهد پرداختی  دربارهعلمی ای  ی مقاله یهتهیه و ارابه   -9

 .های اصلی مربوط به روش تحقیق را با مثال در رابطه با کار خود شرح خواهد داد یکی از موضوع -3

 .تحویل خواهند دادهر کنفرانس و طبق برنامه ی کالسی، دررابطه با  را خودتمرینات دانشجویان 
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 نحوه ی ارزیابی 

 ارایه % 91+ ارایه مباحث روش تحقیق% 01+ نقد متون مرتبط% 01) %01  کالسی   یو کارها سمینارها

 (مقاله

 01  مقاله نهایی% 

  91  میان ترمکالسی و آزمون% 

    (پی نوشت اول) (اضافی% )31                 مشارکت موثر 

  (دومنوشت  پی% )011        نهایی     کتبی امتحان 

مربوط به درس به استاد مربوطه کمک نمایند از امتیاز  متنوهی از دانشجویان در تهیه درصورتیکه گر –پی نوشت اول 

پژوهشی منجر به اخذ نمره کامل کالسی -همچنین چاپ مقاله در مجله علمی. برخوردار خواهند شد( درصد31تا )بیشتری 

 .خواهد شد

 .شی گروه محاسبه خواهد شدی آموز ل برابر با آیین نامهبارم امتحان نهایی در ک –پی نوشت دوم 

 .دزدی ادبی منجر به نمره صفر و گزارش به گروه آموزشی خواهد شد -پی نوشت سوم

های دانشجویان،  با توجه به دیرکرد شروع ترم و جمعیت زیاد دانشجویان و نیز یکپارچگی پژوهش -پی نوشت چهارم

 :شود پیشنهاد می های زیر رسشپ

 چگونه سبب افزایش یکی از کیفیات محیط ( تاریخی یا طبیعی)ت شهری افزایش پیاده پذیری در یک باف

 می شود؟( ای، دیداری، دریافتی، اجتماعی، کارکردی شناختی، فضایی، ریخت شناسی، زمینه بوم)

  چگونه است؟فرآیند طراحی و یا برنامه ریزی در یک پروژه شهری 

 وفق کدام است؟پروژه م های ارزیابی یک پروژه شهرسازی چگونه است؟ شیوه 

 :و مقاله بر پایه آن پیش رودتهیه باید آخر سه جدول زیر   درصورت انتخاب پرسشبه عنوان نمونه 

  آثار شهرسازی به توالی زمانیارزیابی ی  شیوه ی دربارهمختلف آرای اندیشمندان  -0جدول 

  بندی جدول باال و تهیه معیارهای قضاوت آثار بر اساس نظر دانشجو  جمع -9جدول 

  9ل ارزیابی پروژه انتخابی براساس جدو -3جئول  

 

 .استتغییر قابل  آزمون میان ترمتمام موارد ذکر شده در باال برای ارتقا کیفی آموزش تا قبل از  

 



   

 

 منابع پیشنهادی

 .های اصلی کالس است کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی نوشته غالمرضا خاکی از منبع

 .شود همچنین از موارد زیر کتاب رانجیت کومار به عنوان منبع اصلی دیگر توصیه می

 Bryman, Alan. (2004). Social Research Methods: 2nd edition. Oxford: Oxford University 
Press. Pp . 1-748. Main Library (HUB Reserve) Shelfmark: H62 Bry. 

Khaki, Gh., (1390), Research Methodology (A Dissertation Approach), Tehran: Baztab 

Kumar, Ranjit. (2011 3rd ed.), Research Methodology: A Step-by-Step Guide for 
Beginners, London: Sage. 

Murray, R (2002), How to Write a Thesis, Open University Press, Berkshire 

Murray, R (2009), Writing for Academic Journals, Open University Press, Berkshire 

Perry, C. (1990), Matching the Minimum Time Requirement: Notes for Small 

Business Ph.D. Candidates, Proceedings of the Fifth National Small Business 

Conference, June 28-30, University College of Southern Queensland: Toowooomba. 

Perry, C. & Zuber-Skerritt, (1992), Action Research in Graduate Management 

Research Programs, Higher Education, 23 (March), 195-208. 

Perry, C. & Zuber-Skerritt,  (1994), Doctorates by Action Research for Senior 

Practicing Managers, Management Learning 

Perry, C. & Coote, L. (1994), Processes of a Cases Study Research Methodology: 

Tool for Management Development Australia and New Zealand Association for 

Management Annual Conference, Victoria University of Wellington: New Zealand. 

Seale, Clive (ed.). (2004). Social Research Methods: A Reader. London: Rutledge 

 NOTE: The bolded text is the main resource for the course. 



   

 
 

 

 

 

 

 جلسات آخردقیقه نخست                                                                     یک ساعت  03            منابع اصلی

Kumar, Ranjit. (2011 3rd ed.), 
Research Methodology: A Step-by-Step 
Guide for Beginners, London: Sage. 

 

 0 آبان 0 انتخاب موضوع و پرسش دانشجویان -معارفه و شرح درسی شهری

 پژوهشی-چارچوب و ساختار مقاله علمی
 :کرکسیون

موضوع و پرسش، فرضیه، اهمیت،  

 مشابه، روش متون

با تاکید بر متون جمع آوری شده ) 

 (دانشجویان

 9 آبان 8

 چارچوب و ساختار پایان نامه
 آبان 07

 
3 

 0 آبان 99  تعطیل رسمی
در پایان  و نحوه مرجع دهی مرور متون -1

 پژوهشی-نامه و نوشتار علمی

 روایی و پایایی پژوهش -9
 7 آبان 92 9و 0کرکسیون و سمینار گروه 

 ها، تنطیم فرضیه رها، مقیاسمتغی -0

 های آن انواع پژوهش و روش -0
 2 آذر 2 0و 3کرکسیون و سمینار گروه 

نامه،  پرسش)ها  روش های گردآوری داده -5

 ....(مصاحبه، مشاهده و

 تحلیل آماری، جامعه آماری، نمونه گیری -6

 

 5 آذر 03 2و 7کرکسیون و سمینار گروه 

ناسب در طرح پرسش و موضوع م -7 آزمون میان ترم 

 پژوهش
 8 آذر 91 5کرکسیون و سمینار گروه  

 نهایی و ارایه تحویل
 2 آذر 95

 01 دی 0

 امتحان کتبی نهایی  
برابر با برنامه 

 گروه آموزشی
00 


