بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانطکده :کطاٍرزی ٍ هٌاتع طثیعی

رضته :علَم ٍ هٌْذسی آب گرایص :آتیاری ٍ زّکطی

هقطع :کارضٌاسی ارضذ

نام درس :رٍش تحقیق تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عولی 0 :عنواى درس پیطنیاز:

نام هدرس :هْذی سرائی تثریسی

توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس :آضٌایی تا هقذهات پژٍّص ٍ ًگارش پرٍپَزال ،پایاىًاهِ ٍ هقالِّای علوی -پژٍّطی هعتثر ٍ ارایِ آى در هجاهع داخلی ٍ تیيالوللی

رئوس هطالب
هفته اول

تعریف تحقیق ٍ هطخصات ،عَاهل ٍ اًَاع آى

هفته دوم

رٍش تحقیق علوی ٍ هراحل آى

هفته سوم

هراحل تحقیق علوی

هفته چهارم

هراحل تحقیق علوی

هفته پنجن

هراحل تحقیق علوی

هفته ضطن

ٍیژگی ّای پایاى ًاهِ ٍ زهاى تٌذی هراحل هختلف اًجام آى

هفته هفتن

هراحل هختلف پایاى ًاهِ

هفته هطتن

چگًَگی تذٍیي ٍ ارزضیاتی پایاى ًاهِ

هفته نهن

آییي هقالِ ًَیسی

هفته دهن

اًَاع هقالِ

هفته یازدهن

تْیِ هقالِ

هفته دوازدهن

ارسال هقالِ ٍ هقاالت تیي الوللی

هفته سیسدهن

رزٍهِ ًَیسی

هفته چهاردهن

ًحَٓ یافتي هجالت هٌاسة جْت ارسال هقالِ ٍ آضٌایی تا اعتثار هجالت

هفته پانسدهن

آضٌایی تا ترخی سایتّا ٍ سازهاى ّای تیي الوللی هٌْذسی آب ٍ خاک ٍ ًکات هْن در تذٍیي رزٍهِ علوی ٍ هصاحثِ دکتری ٍ استخذاهی

هفته ضانسدهن

آضٌایی ٍ کار تا ًرم افسار رفرًسدّی Endnote

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :اهتحاى پایاى ترم
هنابع هطالعاتی:

 -1هیرهحوذی هیثذی ،ع.م .1331 .رٍش تحقیق در علَم زیستی (تا تأکیذ تر کطاٍرزی) .اصفْاى ،جْاد داًطگاّی (داًطگاُ صٌعتی اصفْاى).
ً -2ادٍر ،اً ٍ .جفی ،ا .1335 .چگًَِ پایاىًاهِ تٌَیسین .هرکس ًطر سپْر 144 ،صفحِ.
 -3علیاى ،ح ٍ .تْوٌی ،ج .1331 .گٌجیٌِ کاهل ًگارش ّای علوی داًطجَیی .اًتطارات تاضگاُ پژٍّطگراى داًطجَ ٍ کْکطاى داًص241 ،
صفحِ.

