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هدف کلی درس :
در کنار اهداف آموزشی  ,تربیت فرد محقق و پژوهشگر از اهداف عمده دوره دکتری بوده و در
این راستا  ,تدوین رساله دکتری نقش و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد  .موضوع و
روش تحقیق رساله نقش به سزایی در جهت گیری علمی و تحقیقات آینده فرد نیز دارد .آشنایی
دانشجویان با انواع تحقیق و رساله بویژه در سطوح پیشرفته  ,آشنایی با ساختار رساله و
بررسی بخش های مختلف آن  ,آشنایی با فراروند و معیارهای ارزیابی رساله و ارتقاء طرح
تحقیق رساله دکتری و آشنایی دانشجویان با روش پیشرفته مقاله نویسی از جمله اهداف اصلی
درس است .

رئوس مطالب
هفته اول

ارائه توضیحات در خصوص اهداف درس و سر فصل مطالب ارائه شده در طول ترم و
منابع و شیوه ارزشیابی دانشجویان -آشنایی با مفهوم تحقیق و شناخت انواع تحقیق
شناخت انواع روش تحقی ق و بیان مثال های عملی مرتبط با مباحث میان رشته ای و
شهرسازی

هفته سوم

آشنایی با روش تحقیق علمی و مراحل روش تحقیق علمی و تفاوت های تحقیق در علوم
انسانی و میان رشته ای با علوم محض

هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته ششم

آشنایی با شیوه های تحلیل کمی و کیفی – شیوه های ترکیب – استدالل استقرایی و
قیاسی

هفته دوم

هفته
هفتم
هفته
هشتم
هفته نهم

نقش  ,جایگاه و شرایط رساله دکتری در رشته شهرسازی و ساختار و بخش های مختلف
یک رساله دکتری شهر سازی و ارائه تمرین تنظیم رساله دکتری به دانشجویان
ساختار طرح تحقیق ( پروپوزال ) دکتری و نحوه و فرایند انتخاب موضوع و جایگاه
استاد راهنما و ارائه تمرین به دانشجویان جهت تنظیم پروپوزال دکتری
شناسائی و چگونگی بیان مساله تحقیق و مفهوم مساله اساسی تحقیق و رویکردهای
طرح مساله
سوال های تحقیق و چگونگی روش های تنظیم سوال های تحقیق
اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق و چگونگی تنظیم و ارتباط سواالت و اهداف و
فرضیه های تحقیق با موضوع تحقیق و تنظیم جدول ارتباط عناصر تحقیق

هفته دهم

چگونگی تعیین روش تحقیق رساله و چگونگی تنظیم فصل مقدمه رساله

هفته
یازدهم
هفته
دوازدهم
هفته
سیزدهم

چگونگی بررسی و مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری و نمونه های خارجی و داخلی و
آشنایی با روش های پیشرفته مقاله نویسی

هفته
چهاردهم
هفته
پانزدهم
هفته
شانزدهم
توجه:

چگونگی تنظیم چارچوب نظری تحقیق – ارائه پروپوزال دانشجویان و بحث و بررسی
نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن به رساله دکتری
بدنه تحقیق و بررسی نمونه موردی در رساله دکتری – ارائه تحقیق دانشجویان و
بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن به رساله
دکتری
چگونگی آزمون فرضیه و پاسخ به سواالت تحقیق و نیل به اهداف تحقیق  -ارائه
تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی
تبدیل آن به رساله دکتری
چگونگی تنظیم فصل نتیجه گیری رساله  -ارائه تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی
نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن به رساله دکتری
چگونگی تنظیم منابع و مآخذ و ارجاعات درون متنی و اصول و معیارهای ارزیابی
رساله -ارائه تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده
و چگونگی تبدیل آن به رساله دکتری

در صورت

تغییر مباحث

و

نحوه

تدریس

به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت

درس

در هر نیمسال الزم است

واحد قرار گیرد.

فرم مربوطه مجددا توسط استاد

محترم تکمیل و جهت

سرفصل دروس :
 -1مفهوم تحقیق و شناخت انواع تحقیق
 -2شناخت انواع روش های تحقیق
 -3آشنایی با تحلیل  ,ترکیب ,استدالل استقرایی و قیاسی
 -4نقش  ,جایگاه و شرایط رساله دکتری در رشته شهرسازی
 -5نحوه و فرایند انتخاب موضوع و جایگاه استاد راهنما
 -6ساختار و بخش های مختلف یک رساله دکتری
 -7ساختار طرح تحقیق ( پروپوزال )
 -8شناسائی و بیان مساله تحقیق و مفهوم مساله اساسی تحقیق
 -9سواالت  ,اهداف و فرضیه های تحقیق
 -11تعیین روش تحقیق رساله

و چگونگی تنظیم فصل مقدمه رساله

-11بررسی و مرور ادبیات تحقیق و آشنایی با شیوه های پیشرفته مقاله نویسی
-12مبانی نظری و بررسی نمونه های خارجی و داخلی
 -13تدوین چارچوب نظری تحقیق
 -14بدنه تحقیق و بررسی نمونه موردی
 – 15فصل نتیجه گیری رساله
 – 16ابزار تحقیق و نحوه استفاده از منابع و مآخذ و چگونگی ذکر منابع و مآخذ
 – 17اصول و معیارهای ارزیابی رساله

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 تهیه مقاالت علمی پژوهشی وتخصصی ارائه شده از سوی استاد و دانشجو مشارکت دانشجویان در مباحث درسی و ارائه تحقیقات دانشجویان و تمرینات نوشتن پروپوزالرساله دکتری و مقاله نویسی
 -امتحان کتبی
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