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معرفیدوره

آموزش پژوهشگری و تربیت پژوهشگر است تا از این طریق دانشجویان گرامی خود  ،ی جامع دوره این از هدف

در های پژوهشی خود  ها و یافته ی گزارش مبانی و مبادی اساسی و عملیاتی پژوهش در فرایندها را آموخته و در ارائه

حل مسائل سازمان و مراکزی که در و در انتها بتوانند به  توانمند گردندنامه، رساله و طرح پژوهشی  قالب مقاله، پایان

های آموزشی  های کالسی، کارگاه ایی از دوره ی جامع شامل مجموعه این دوره .کنند کمک نمایند ها فعالیت می آن

 است. های پژوهشی فعالیتو 

ماهه شامل دو سطح مقدماتی و پیشرفته است. در سطح مقدماتی، دانشجویان گرامی با اصول  8ی جامع  این دوره

شوند تا در مورد یک موضوع اساسی مقاله و  شوند و در انتها قادر می کلی و مبانی اصلی پژوهشگری آشنا می

های  ی روش تحقیق و تکنیک صورت علمی تهیه و ارائه نمایند. و در سطح پیشرفته، با اصول پیشرفته گزارشی را به

ی کلیدی  ها و نهادهای خصوصی و دولتی آشنا شده و در انتها قادر خواهند بود که یک مسئله حل مسئله در سازمان

 های و سرفصل عناوین .ترسیم نمایندرا  برای حل آنهای عملیاتی  ها را شناسایی و گام و اساسی موجود در سازمان

 گردد. شرح ذیل ارائه میبه   دوره این دروسهر یک از 
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هاهاوکارگاهعناویندوره

 

پژوهشگریمقدماتییدوره

 (1سطح پژوهشگری ) کلیاتی  دوره 

 (2سطح ) پژوهشگریآمار ی  دوره 

 (3ی پژوهش به زبان انگلیسی )سطح  دوره 

  (4سطح کاربرد رایانه در پژوهش )کارگاه 

 

پژوهشگریپیشرفتهیدوره

 (5سطح ) پیشرفته کمیروش تحقیق ی  دوره 

 (5سطح ) پیشرفته روش تحقیق کیفیی  دوره 

 (5ی روش تحقیق تلفیقی پیشرفته )سطح  دوره 

 )کارگاه انجام پژوهش )پیشرفته 

 

  



4 
 













رئوسمطالبهاوها،کارگاهاطالعاتتفصیلیدوره
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مقدماتیپژوهشگرییدوره

 ماه 4مدت زمان دوره: 

 ، دکتر ایوب سخاییحبیبی، دکتر طورانی، دکتر فتحی غالمحسیندکتر اساتید دوره: 
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(1)سطحکلیاتپژوهشگرییدوره

 حبیبی استاد دو ماه ساعت 32جلسه  16: اطالعات دوره

 رئوس مطالب

 های کمی و کیفی در پژوهش مفاهیم و کاربرد روش -

 های کمی، کیفی و تلفیقیهای روشتشابهات و تفاوت -

 تحقیقاتیاجزا یک طرح  -

 های پژوهش محدودیت -

 اخالق پژوهش -

 ی گزارش تهیه -
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(2)سطحپژوهشگرییآماردوره

  استاد طورانی  ماه یک ساعت 16جلسه  8: اطالعات دوره

 رئوس مطالب

 و پایه اصول و مفاهیم اولیه -

 کاربردی()آمار  آمار توصیفی و استنباطی -
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(3زبانانگلیسی)سطحپژوهشبهکارگاه

 یک ماه استاد فتحی ساعت 8جلسه  4اطالعات دوره: 

 رئوس مطالب

 پرزنت فردی به زبان انگلیسی -

  آشنایی با اصطالحات تخصصی -

 جستجوی منابع -

 های نگارش آنساختار مقاله انگلیسی و روش -

 نویسی به انگلیسیرزومهاصول  -

- ... 
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(4)سطحکاربردرایانهدرپژوهشیدوره

 سخاییساعت یک ماه استاد  8جلسه  4 اطالعات دوره:

 رئوس مطالب

 مهم پژوهشافزارهای  ی با نرمآشنایی کاربرد -

 CMAافزار  آشنایی کاربردی با نرم -
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پژوهشگرییپیشرفتهدوره

 ماه 4مدت زمان دوره: 

 دکتر عسگری دکتر پیوسته، ،شجاعیدکتر  اساتید دوره: دکتر حبیبی،
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(5)سطحروشتحقیقکمیپیشرفتهیدوره

 حبیبی غالمحسین استاد ماه یک ساعت 20جلسه  10: اطالعات دوره

 رئوس مطالب

 روش، مراحل و انواع روش تحقیق کمی )روش تحقیق کمی بصورت کامل( -

 و ... طبق نظر استاد دوره spssافزارهای تخصصی روش کمی از جمله نرم ترینمهم یادگیری -
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(5)سطحکیفیپیشرفتهقیروشتحقیدوره

 پیوستهاستاد  ماه یک ساعت 20جلسه  10: اطالعات دوره

 رئوس مطالب

 ی آغاز پژوهش کیفی نقطه -

 در روش کیفی ها های گردآوری داده انواع روش -

 های کیفیهای تحلیل دادهروش -
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 (5)سطحپیشرفتهروشتحقیقتلفیقییدوره

 کیفی( یق)بصورت همزمان با روش تحق شجاعیماه استاد  یک ساعت 20جلسه  10اطالعات دوره: 

 رئوس مطالب

 شناسی روش تحقیق تلفیقی روش -

 های روش تحقیق تلفیقی تکنیک -

 افزارهای روش تحقیق تلفیقی نرم -
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(پیشرفته)انجامپژوهشکارگاه

 یک ماه استاد ناصر عسگری ساعت 8جلسه  4اطالعات دوره: 

توضیح تکمیلی: در انتهای این کارگاه، پژوهشگر، تحت نظر یکی از اساتید موسسه به عنوان استاد راهنما، در یک 

را تهیه و در نهایت در یک   ، یک موضوع را انتخاب در قالب یک طرح پژوهشی، آنیک ماههی زمانی  بازه

 ی رسمی از آن دفاع خواهد نمود. جلسه

 

 رئوس مطالب

 انواع پروپوزال -

 ساختار مقاله و روش نگارش آن -

 های نگارش مقاله انواع مقاالت علمی و شیوه -

 نامه ی استخراج مقاله از پایان نحوه -

 آشنایی با فرایند انتشار مقاله در مجالت داخلی و خارجی -

 نگارش مقاله -

 


