بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :ادبیات و علوم انسانی

رشته :تاریخ

گرایش :کارشناسی ارشد

نام درس :روش تحقیق در تاریخ

تعداد واحد٢ :

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم ۹٧-۹٨

زمان تحویل تکالیف :حداکثر روز

تاریخ امتحان۹٨/11/5 :

امتحان پایان ترم

ساعت 14

روز ،ساعت و مکان کالس :سه شنبه ) ساعت ) 10/30-1٢/30
هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با مبانی نظری تحقیق ،فنون و روش ها و ابزارهای آن و کسب توانایی نسبی در انجام
پژوهش های تاریخی .آموزش پروپوزال نویسی ،تدوین پایان نامه ،روش های تالیف مقاله های پژوهشی
هفته

رئوس مطالب

مورخ

معرفی منابع اصلی روش تحقیق در تاریخ و دالیل اهمیت یادگیری روش تحقیق برای

اول

۹٨/6/٢6

دوم

۹٨/٧/٢

مولفه های اصلی شکل دهنده علم تاریخ

سوم

۹٨/٧/۹

تفاوت های بین پژوهش در تاریخ با علوم دیگر

چهارم

۹٨/٧/16

تحلیل دیدگاههای مختلف مورخان از تاریخنگاری

پنجم

۹٨/٧/٢3

صفات و ویژگی های محقق  ،ویژگی های علمی و اخالقی الزم برای محقق

ششم

۹٨/٧/30

روش های تحقیق در علم تاریخ ،ابزارها و تکنیک های گرداوری داده ها

هفتم

۹٨/٨/٧

موضوع یابی و اصول اصلی در انتخاب موضوع پژوهش خوب

هشتم

۹٨/٨/14

آشنایی با پرپوزال نویسی و طرح تحقیق و اجزاء اصلی طرح تحقیق

نهم

۹٨/٨/٢1

طرح مسئله ،چارچوب نظری  ،سواالت و فرضیه های پژوهش

دهم

۹٨/٨/٢٨

انواع فرضیه و چگونگی طرح فرضیه

دانشجویان تاریخ

1

آشنایی و مهارت جستجو در سایت های علمی و منبع شناسی و دسته بندی منابع به لحاظ

یازدهم

۹٨/۹/5

دوازدهم

۹٨/۹/1٢

انواع روش های گردآوری اطالعات و فیش برداری و دسته بندی منابع مربوط به هر روش

سیزدهم

۹٨/۹/1۹

دسته بندی داده ها و روش های تحلیل و تصفیه اطالعات

چهاردهم

۹٨/۹/٢6

روش های نوشتن و چکیده نویسی و محتوای علمی چکیده نویسی

پانزدهم

۹٨/10/3

اصول علمی مقدمه نویسی و متن اصلی پژوهش

شانزدهم

۹٨/10/10

اصول نگارش و انواع مختلف ارجاع دهی و اصول اصلی آن

شکل ،منابع دست او ل و دست دوم

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم12 :

پروژه :دارد ( 8نمره)

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :روش های پژوهش در تاریخ  4جلد تالیف شارل ساماران .٢.روش تحقیق در تاریخنگاری تالیف سرهنگ
جهانگیر قائم مقامی .3 .تاریخ در ترازو تالیف عبدالحسین زرین کوب .4 .درآمدی بر تاریخ پژوهی تالیف مایکل استنفورد.
 .5خودمشت مالی تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی .6.درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ تالیف علیرضا مالئی توانی.

وسایل کمک آموزشی :لپتاپ
تاریخ تنظیم۹٨/6/٢3 :

2

