تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
استخراج مقاله علمی
پژوهشی از پایاننامه،
رساله و طرح پژوهشی
رساله

استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایاننامه ،رساله و طرح پژوهشی

شرح درس
آشنایی با انواع مقاالت و آموزش نحوه استخراج اطالعات و تهیه مقاالت علمی از پایاننامه ،رساله و طرحهاای
پژوهشی

اهداف درس
در پایان این درس شرکتکنندگان با مباحث زیرآشنا خواهند شد:
 اجزاء مقاله چیست؟
 چگونه میتوان مقاالت را ارزیابی کرد؟
 چگونه می توان یک مقاله پژوهشی را با پژوهش اصلی مرتبط کرد؟
 ورود لیست نویسندگان به چه صورت خواهد بود؟
 جمع بندی و نتیجه گیری از پایان نامه و طرحهای پژوهشی چگونه است؟
 چگونه میتوان مقاله ای را در سایت مجالت ثبت نام نمود؟

مدت آموزش:

دو روز ( 12ساعت)

مخاطبان
 مشاغل :کتابداری و اطالعرسانی ،آموزشی و پژوهشی
 پست سازمانی :کتابدار ،کارشناس آموزش و کارشناس پژوهش
 مدرک تحصیلی :مدرک کاردانی و باالتر

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
استخراج مقاله علمی
پژوهشی از پایاننامه،
رساله و طرح پژوهشی
رساله

نحوه آموزش
به صورت تئوری و عملی و بحث گروهی خواهد بود .از شرکت کنندگان انتظار میرود که با مطالعه قبلی و انجاام
تکالیف در کالس حاضر شده و در بحث های کالس مشارکت فعال داشته باشند.

محتوا
 روز اول :معرفی کلی انواع مقاالت تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ،آشنایی با انواع و اجزاء مقاالت
 روز دوم :آشنایی با نحوه استخراج مقاله ،نحوه ارزیابی مقاله استخراج شده و ارتباط آن با پژوهش ،نوشتن
و ترتیب اجزا مقاله در  ،wordارائه پروژه

ارزشیابی و تکلیف
 ارائه پروژه
 شرکت در بحث گروهی و حضور فعال در کالس

 90درصدنمره
 10درصد نمره

منابع پیشنهادی برای مطالعات بیشتر
 حافظنیا ،م ،ر /مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ هشتم
 خاکی ،غ ،ر /روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ،کانون فرهنگی انتشارات داریت ،تهران،
چاپ دوم
 ساروخانی ،ب /روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی ،تهران،
چاپ هشتم

