بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانشکده:

عمران معماری هنر

رشته:

نام درس :روش تحقیق تعداد واحد نظری:

مرمت

2

گرایش :آثار

تعداد واحد عملی:

مقطع :ارشد
عنوان درس پیشنیاز.……………… :

آزاده طاهری کریمی تمام وقت  نیمه وقت مدعو محل برگزاری :کالس  آزمایشگاه 

نام مدرس:
هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

آشنائی اجمالی با مقدمات ومعرفی سرفصل های مرتبط و اصول اولیه تحقیق

هفته دوم

طبقه بندی موضوعات پژوهشی و انتخاب موضوع پژوهش برای دانشجویان

هفته سوم

فرایند پژوهش و اصالت موضوع تحقیق

هفته چهارم

متدولوژی تحقیق (روش شناسی)

هفته پنجم

نقد پژوهش و اصول اولیه در انتخاب موضوع و روش های مختلف پژوهش

هفته ششم

بررسی ادبیات موضوعی وپیشینه تاریخی ونقش آن در پژوهش

هفته هفتم

طراحی سواالت و فرضیات تحقیق و جهت بخشی به پژوهش

هفته هشتم

تعیین جهت و ترسیم موقعیت پژوهش و الگوی پژوهش و برنامه ریزی و زمان بندی تحقیق

هفته نهم

مدیریت داده ها و اطالعات به دست آمده پیرامون موضوع تحقیق

هفته دهم

انتخاب روش تحقیق مرحله اول مطالعات کتابخانه ای

هفته یازدهم

انتخاب روش تحقیق مرحله اول مطالعات میدانی

هفته دوازدهم

دیگر روشهای مطالعات جهت انجام پژوهشها شامل طراحیها اسکیسها و....بنا به مورد مطالعاتی خاص

هفته سیزدهم

نحوه تهیه گزارش پژوهش

هفته چهاردهم

نحوه تهیه گزارش پژوهش

هفته پانزدهم

ارائه تحقیق دانشجویان به صورت پاور پوینت از یکی از مواد ساختاری آثار هنری و یا تزئینات معماری ویا بناهای تاریخی

هفته شانزدهم

ارائه تحقیق دانشجویان به صورت پاور پوینت از یکی از مواد ساختاری آثار هنری و یا تزئینات معماری یا بناهای تاریخی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :ارائه پروپوزال در ابتدای ترم وبررسی تحقیق دانشجویان در طی ترم و جلسات انتهایی
منابع مطالعاتی :روش تحقیق در هنر

