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(کاربرگ طرح درس) روش تحقیق مقدماتی در علم اطالعات و دانش شناسی
تاریخ بهروز رسانی:

بی ن
دانشکده روان شناسی و علوم رت تی دا ش گاه سمنان
نام درس

1399/11/01

نیمسال دوم سال تحصیلی 1399
تعداد واحد1 :2نظری 1عملی.

فارسی :روش تحقیق مقدماتی در علم
اطالعات و دانش شناسی

انگلیسی:
Introductory research methods
in knowledge and information
science

مقطع :کارشناسیکارشناسی ارشد□ دکتری

پیشنیازها و همنیازها------------ :

شماره تلفن اتاق 02333٦2٤2٥0 :داخلی 122
وب سایت:
http://rmarefat.profile.semnan.ac.ir

مدرس/مدرسین :دکتر رحمان معرفت
پست الکترونیکیrmarefat@semnan.ac.ir :
Semkis93@gmail.com
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس:
اهداف درس :آشنا ساختن دانشجویان با اصول و روش های مقدماتی تحقیق و عناصر و عوامل مطرح در انجام تحقیقات متعارف
امکانات آموزشی مورد نیاز..... :
امتحان پایانترم
امتحان میانترم
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
 1٤نمره
---- 2نمره (آمادگی پرسش
 ٤نمره (شامل نظم و انضباط حضور مستمر در
درصد نمره
کالس و مشارکت جدی در بحث های کالسی و
سمینار طبق سرفصل)

منابع و مآخذ درس

هفتگی)

 .1منصوریان ،یزدان ( .)1399روش تحقیق در علم اطالعات و دانش شناسی .تهران :سمت.
 .2حریری ،نجال .)1390( .اصول و روش های پژوهش کیفی .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

مباحث درس

شماره هفته
آموزشی

مبحث

1

معرفی درس ،چارچوب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
پیش نیازهای پژوهش (آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی)
مقدمه ای بر سواد اطالعاتی (آشنایی مقدماتی با شیوه های پیشرفته جستجو و بازیابی اطالعات موجود در
وب پنهان)
آشنایی با پایگاه های اطالعاتی اینترنتی و نرم افزارهای تحقیقی
تاریخچه تحقیق و شیوه های پژوهش
ادبیات پژوهش
روش های کمی پژوهش

2
3
4
5
6
7

توضیحات

8
9
10
11
12
13
14
15
16

روش مطالعه و فیش برداری و استفاده از نرم افزارهای مدیریت اطالعات شخصی ( )PIMو پژوهشی
One note
روش های کیفی در پژوهش
روش ترکیبی پژوهش
استناد در پژوهش و شیوه استفاده از کتابهای مرجع (لغت نامه ها ،دایره المعارف ها ،فرهنگ های موضوعی)
تمرین نرم افزار مکس
تمرین نرم افزار اندنوت
نرم افزارهای مدیریت پژوهش (آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای )Endnote, Max QDA,..
ادامه نرم افزارهای مدیریت پژوهش (آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای )Endnote, Max QDA,..
جمع بندی مطالب و مباحث ،پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکال

