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 :مادهشناسنامه  

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 پایه مرجع شناسی و روش تحقیق  کارشناسی

 تفسیر  رشته

 تحقیقات کتابخانه ای –خودخوان  -القایی روش تدریس

 تعریف ماده
در این ماده به مصدر شناسی و نحوه استفاده از مراجع و منابع پرداخته می شود. همچنین در رابطه با علم و انواع آن و مفهوم، 

 مراحل و هدف تحقیق علمی توضیح داده می شود.

 اهداف ماده

 آشنایی طالب با روش صحیح تحقیق علمی-1

 رای استفاده از مکتبه های الکترونیکیآشنایی طالب ب-2

 شناساندن مراجع و منابعی که طالب برای رشته خود به آن احتیاج دارند و چگونگی استفاده از آنها-3

 دستاورد آموزشی

 طالب العلم بعد ازگذراندن این ماده قادر است که:

 مفهوم، مراحل و هدف یک تحقیق را توضیح دهد. -1

 رشته  خود را بشناسد و طریقه استفاده از آنها را توضیح دهد.مراجع و منابع  -2

 از مکتبه های الکترونیکی استفاده نماید. -3
 

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  %30 %15 تعریفات و شروط و تقسیمات 1

  %50 %25 توضیحات 2

  %40 %20 مصادر و مراجع 3

 

 مصادر:مراجع و 

 الدکتور محمد الزحیلی، مرجع العلوم االسالمیه)تعریفها ـ تاریخها ـ ائمتها ـ علمائها ـ مصادرها ـ کتبها(، دارالمعرفه. -1

 .1998الدکتور مهدی فضل اهلل، اصول کتابه البحث و قواعد التحقیق، دارالطلیعه، چاپ دوم،  -2

 المصادر، دار الجیل، چاپ ششم.الدکتور عبدالرحمن عمیره، اضواء علی البحث و  -3

 الدکتور محمد التونجی،المنهاج فی تالیف البحوث و تحقیق المخطوطات، عالم الکتب. -4

 شمسی.1378دکتر غالمرضا خاکی،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی،  چاپ اول،  -5

 .1406البحث العلمی و مصادر الدراسات االسالمیۀ، دار الشروق، چاپ  سوم، الدکتو عبدالوهاب ابراهیم ابو سلیمان، کتابۀ  -6

 .1971الدکتور محمد عجاج الخطیب، لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر، بیروت، چاپ سوم،  -7

 .1427ئر االسالمیۀ، چاپ اول، الدکتور یوسف بن عبدالرحمن المرعشلی، مصادر الدراسات االسالمیۀ ونظام المکتبات والمعلومات، دار البشا -8

 .1429الدکتور رحیم یونس کرو العزاوی،مقدمۀ فی منهج البحث العلمی، دار الدجلۀ، چاپ اول،  -9

 



        
  مرجع شناسی و روش تحقیق/  تفسیررشته معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس /  2

 سرفصل های ماده: 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 
مصادر و  مقدمه شیوه کار طالب در ترم 

 ()تعریف مرجع و مصدر و انوع آن مراجع

، مرجع العلوم االسالمیۀ، 16تا  2المکتبۀ و البحث و المصادر، ص لمحات فی 

 .7. مصادر الدراسات االسالمیۀ، ص 6ص 

2 

 .172تا  161اضواء علی البحث و المصادر،  ص  لغت: 

 معنوی  

 الفاظ  

 صوتی تقلیباتی  

 الفبائی  

o عادی  

o خاص  

o قافیه ای  

o نطقی  

 توضیح برخی از معاجم 3
 .  224تا  317لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر،  ص 

  . 528تا  526کتابۀ البحث العلمی و مصادر الدراسات االسالمیۀ،  ص 

4 o  )224تا  205و ص  168تا  160مرجع العلوم االسالمیۀ،  ص  تفاسیر) مأثور و به رای. 

5 
o تفسیر به رای 

o علوم القرآن 

 .196و  195و ص  147تا  143مرجع العلوم االسالمیۀ، ص 

6 

 حدیث و علوم آن
o متون حدیث 
o شرح های حدیث 
o فهرس احادیث 
o رجال 

 .293تا  282مرجع العلوم االسالمیۀ، ص 

 .   319تا  317و ص  306و  305مرجع العلوم االسالمیۀ، ص 

 .322تا  320مرجع العلوم االسالمیۀ، ص 

وص  674و 673وص 671و  670و ص 310تا  307مرجع العلوم االسالمیۀ، ص

676. 

 خودخوان

 .637تا  610و ص  575و  574مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  اصول فقه

 .259تا  247لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر، ص  فقه

o 528تا  511مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  مذهب شافعی. 

o 498تا  484مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  مذهب حنفی . 

o 508تا  500مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  مذهب مالکی. 

o 542تا  531مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  مذهب حنبلی. 

o 550تا  454مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  سایر مذاهب. 

 .246تا  244و ص  238و  237لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر، ص  عقیده و فرق

 .349 تا 336مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  مشاهیر

 .360تا  351مرجع العلوم االسالمیۀ، ص  کتب عقیده

 تاریخ
 .664تا  656مرجع العلوم االسالمیۀ، ص 

 .278تا  257لمحات فی المکتبۀ و البحث و المصادر، ص 
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8 

تجربه ـ مرجع مطلع و آگاه ـ  منابع علم:

استدالل استقرائی ـ استدالل قیاسی ـ روش 

 علمی

 .110و ص  109و ص  24تا  22البحث العلمی، ص مقدمۀ فی منهج 

9 

 آشنایی با مبانی تحقیق:

 تعریف بحث

 .13و  12اصول کتابۀ البحث و قواعد التحقیق، ص 

 . 201تا  194روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص  منهج بحث:

 .18اصول کتابۀ البحث و قواعد التحقیق، ص  هدف از بحث:

 . 221تا  201روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص  تحقیق:انواع 
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 .34تا  32و ص  27تا  19اصول کتابۀ البحث و قواعد التحقیق، ص  خصوصیات و صفات اخالقی محقق: 

 مراحل تحقیق: 

 ایجاد سؤال )پرسش آغازین( -مرحله اول 

و ص  10تا  6ص  ،39تا  36روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 

 .27تا  22

مشخص کردن موضوع تحقیق  -مرحله دوم

 )تبدیل سؤال به موضوع تحقیق(

 خصوصیات موضوع

 .39تا  36روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 

 

11 

 مرحله سوم: توصیف مسئله تحقیق 

 مرحله چهارم: تبیین اهمیت و اهداف تحقیق 

 .39تا  36رویکردی به پایان نامه نویسی، ص روش تحقیق با 

 .27تا  22و ص  10تا  6ص 

مرحله پنجم: طرح و تدوین فرضیه های 

 تحقیق

و  137و ص  117تا  114روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 

138. 

مرحله ششم: مطالعه و بررسی سوابق تحقیق 

 )پیشینه (

 .175تا  166نامه نویسی، ص  روش تحقیق با رویکردی به پایان

12 

های آوری اطالعات وداده: جمعمرحله هفتم

 مورد نیاز

 .246تا  239روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 

o 85و   84المنهاج فی تالیف البحوث و تحقیق المخطوطات، ص  اهمیت و ضوابط فیش برداری. 

 مرحله هشتم: استخراج و پردازش اطالعات

 )تجزیه وتحلیل(

و  311و  310و ص  160روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 

 .321تا  317ص 

مرحله نهم: پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و 

 یا آزمون فرضیه ها

 .331تا  329روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ص 


