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برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان .چهار شنبه  15الی 17
اهداف درس :آشنایی با شیوه پژوهش در ماخذ فقهی و مهمترین آثار فقهی و اصولی امامیه.
امکانات آموزشی مورد نیاز :ویدئو پروژکتور و استفاده از سایت متصل به اینترنت.
امتحان میانترم
ارزشیابی
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
درصد نمره

منابع و مآخذ درس

 6نمره (شامل نظم و انضباط حضور مستمر در کالس و
مشارکت جدی در بحث های کالسی و حل تمرین های
عملی مرتبط با مراجع)
در صورت ادامه شرایط کرونا فعالیت های کالسی و آزمون
مستمر از  15خواهد بود.

مستمر(کوئیز)
-----------------

-----

امتحان پایانترم
 14نمره
در صورت ادامه
شرایط کرونا آزمون
پایانی از  5نمره
خواهد بود.

کتابهای متنوع موجود در حوزه روش تحقیق و به طور خاص روش تحقیق در علم حقوق و فقه

مباحث درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1
2

معرفی درس ،چارچوب مطالب درس ،نحوه ارزشیابی و ...
کلیات (تعریف و ویژگی های پژوهش های علمی) ،پیش نیازهای پژوهش (آشنایی با منابع و مراجع چاپی و
الکترونیکی)
شیوه های پژوهش ،مقدمه ای بر سواد اطالعاتی (آشنایی مقدماتی با شیوه های پیشرفته جستجو و بازیابی
اطالعات علمی موجود در وب پنهان)
انتخاب موضوع ،آشنایی با پایگاه های اطالعاتی اینترنتی و نرم افزارهای تحقیقی
عنوان پژوهش و تاریخچه تحقیق و شیوه های پژوهش
روش تحقیق و شیوه های رایج تحقیق در حقوق و فقه
منابع تحقیق
تدوین فیش ها و نگارش تحقیقات ،روش مطالعه و فیش برداری و استفاده از نرم افزارهای مدیریت اطالعات

3
4
5
6
7
8

توضیحات

9
10
11
12
13
14
15
16

شخصی ( )PIMو پژوهشی One note
مقدمه ای بر شیوه های نقل اندیشه ها و نظریات
مقدمه ای بر ارزیابی دستاوردهای تحقیق
مهمترین آثار فقهی (لغت نامه ها ،دایره المعارف ها ،فرهنگ های موضوعی)
مهمترین آثار اصولی
معرفی مهمترین آثار قواعد فقهی
نرم افزارهای مدیریریت پژوهش (آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای )Endnote, Max QDA,..
ادامه نرم افزارهای مدیریریت پژوهش (آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای )Endnote, Max QDA,..
جمع بندی مطالب و مباحث ،پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکال

