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تعريف لغوي تحقيق 

پژوهش : فارسي

  جستجو بازجستن، جويائي، پژوهيدن، مصدر اسم • 

تحقيق : عربي

  قولي كردن تصديق و دانستن كردن، درست كردن، وارسي و رسيدگي • 

انگليسيResearch :  

• Scholarly or scientific investigation or inquiry

• To study (something) thoroughly so as to present in a detailed,
accurate manner
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) تحقيق(پژوهشتعريف 

به كه تاس اطالعات تفسير و تحليل آوري، جمع  يافته نظام فرآيند يك پژوهش 
 ارك و سر آن با يا منديم عالقه آن به كه اي پديده از ما فهم افزايش منظور
Leedy( .گيردمي انجام داريم and Ormord, 2005(

 مند نظام هوشيارانه، شده، ريزي برنامه است فرايندي پژوهش )systematic( و 
)ارانهمك و زاده ابراهيم( .مسايل عميق فهم  يا حقايق يافتن براي اعتماد قابل

١٣ ،ص ،١٣٨٤ لدينياسيدطاهر( ستا وهشپژ السو پاسخ به نسيدر يندافر(

ترين ستدر در كه است منظم فعاليتي ،هشيوپژ يندافر يك انعنو به تحقيق 
  ملاعو تاثير مانع كه شرطي( قيقد لكنتر .١  :ستا طشر دو جدوا دخو شكل
 هشيوپژ يها يافته كه شرطي( صحيح يگير نمونه .٢ ؛)دشو مي حمامز و طنامربو

)٢٨ ص ،١٣٨٣ ور،الد)(زدسا مي تعميمو بسط قابل را

موقعيت يك دنكر مشخص ايبر منظم يجستجو يندافر از تسترعبا ،تحقيق  
,Dewey( نامعين 1938(.

تحقيق علميي يژگي هاومهمترين 

كه معنا ينا به هشد ييزر برنامه و منظم ستا فعاليتي تحقيق:  

ستا قبلي نقشه و  حطر مندزنيا.
ستا معيني حلامر داراي.
ستا مشخصي يبند نماز داراي.
ستا )سهوپر( يندآفر يك.

مشخص السو يك ايبر پاسخ دنكر اپيد يا معين مساله يك حل به تحقيق  
  :كه معنا ينا به  .ستا فمعطو

نيست ميسر تحقيق منجاا ساساًا ال،سو و مساله شتندا ونبد.
ستا تحقيق السو متوجه فعاليتها همه ،تحقيق يندآفر در.
هستيم عطالا بي ،قطعي پاسخ با بطهرا در ،تحقيق ايبتدا در.
در ليو )زيسا فرضيه( بزنيم سحد را السو پاسخ نيمابتو ستا ممكن 

.يماربگذ نموآز به  را نحدسهايما بايد تحقيق يندآفر
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تحقيق علميي يژگي هاومهمترين 

 كه معنا ينا به ؛ستا جديد يها پاسخ يافتن و نو مسائل سيربر لنباد به تحقيق:

 ستا  يژگيو همين نتيجه ،علم شگستر.
يدآ ربشما جديد اي مساله نداتو مي نيز قبلي يها يافته صحت سيربر لبتها.

كه معنا ينا به ؛ستا سيربرردمو مينهز در اوانفر تخصص شتندا مندزنيا تحقيق:  

يعني ستا علمي شتهر هر اننظر صاحب و مجتهدين ظايفو از ،تحقيق  
.ستا تخصص و نشدا و علم حاصل بلكه نيست جهل حاصل

شتهر آن در تحقيق زهحو وارد ننداتو نمي ،علمي عموضو يك به شناآ نا ادفرا  
.شوند

هيوگر رتصو به  ،ها تحقيق بيشتر وزهمرا ،مسائل نشد تخصصي ليلد به 
.دشو مي منجاا

تحقيق علميي يژگي هاومهمترين 

كه معنا ينابه ارد؛ند راه درآن بغض و حب و ستا فطر بي تحقيق :تجاهل صلا:  

رتينصودرا ايرز نيست جايز تحقيق در ،كلي رطو به اري،جانبد و تعصب، 
  .حقيقت نه دميشو تنظيم محقق ستهاخو طبق تحقيق نتيجه

كند مي يتاهد را تحقيق يندآفر ارههمو ،محقق تهنياذ.  
ستا ارشود ربسيا  دن،بو فطر بي ،نسانيا معلو مختلف يها شتهر در.

كه معنا ينا به ؛ستا اوانفر تطالعاا آوري جمع ممستلز تحقيق:  
نيست تخيل حاصل و ستا مستند كامال ،تحقيق.
ربسيا ،تحقيق به طمربو يها سحد و ها فرضيه ساخت در ،تخيل وينيرلبتها  

.كند مي سيربر را تحدسيا كه ستا تطالعاا ينا ،صلا در ليو ستا موثر
ستا بيشتر هداشو به زنيا باشد گترربز هشد حمطر يعااد هرچه.
از تحقيق يندآفر در تطالعاا كسب و شناسايي يهااربزا و شهارو ينابنابر  

.ندرداربرخو ديياز هميتا



M. Damrudi4

تحقيق علميي يژگي هاومهمترين 

كه معنا ينا به ؛ستا قبلي معلو و تتحقيقا يها يافته مكمل تحقيق نتايج:  

حاصل علم ايرز ؛باشد شتهدا دجوو طتباار قديم و جديد يها يافته بين بايد 
.ستا بشر يها يافته نشد نباشتها

يها يافته در نظر تجديد و حصالا طريق از ستا ممكن جديد يها يافته   
.يدآ پديد قبلي

كه معنا ينا به ؛ستا رداربرخو بيني پيش و تعميم قابليت از تحقيق:  

به طريق ينا از و داد تعميم يگرد اردمو به انتو مي را تحقيقي يها يافته  
  .يافت ستد بيني پيش رتقد

بيشتر در هشوپژ نتيجه هاست يافته تعميم ،تحقيق يهدفها از يكي ساساًا  
.هاسترفتار بيني پيش اردمو

دشو ئهارا دپيشنها و رهكارا بايد ،تحقيق هر نپايا در.

تحقيقاع نوامنطق 

ئياستقرا لستدالا و قياسي لستدالا 
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تحقيقاع نوامنطق 

جز به كل( قياسي لستدالا(

قياسي منطق )Inductive( كالسيك  تمحموال منطق و ها ارهگز منطق يعني  
  و موضوعه لصوا  و ودحد آن يها يشهر در و هستند ختيدر رساختا داراي كه

  .دارد دجوو فهرمتعا

ستا ها ريتئو و ها فرضيه آن يها هميو  و جستنتاا عداقو ختدر ينا تنه.

و فلسفه ،فيزيك( ينظر معلو و )...و رماآ و ياضير( ريصو معلو مانند ...(  

ًعداقو از استفاده با اصل ٥از قضيه ٤٦٥ كه تياضيار علمدر قليدسيا هندسه مثال 
 .ستا هشد اجستخرا منطقي جستنتاا

پايين سمت به نكال رتچا از نمازسا مطالعه مثال  

تحقيقاع نوامنطق 

كل به جز( استقرايي لستدالا(

يياستقرا منطق )Deductive( يا سطح رچها به كه ستا هرمي ريساختا داراي  
   :ستا تقسيم قابل ازتر

مايشيآز تطالعاا و ها داده - Level Observational

ها ممفهو يردمقا Conceptual Level -  

نيناقو -Nomological level

ها نظريه -Level Theoretical

ًباال به كوچك يحدهاوا و ادفرا از نمازسا مطالعه مثال 
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تحقيقاع نوي اتقسيم بند

گرفتن نظر در با

 فهد  

هاداده ماهيت   

تطالعاا و ها داده دآوريگر روش 

  .دنمو يبند ستهد را تحقيق اعنوا انميتو     

اجرا و بنتخاا را تحقيق مناسب عنو نظر ردمو مسئله با متناسب يدبا محقق  
.نمايد

فهدتحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

ستهد سه به انتو مي شود مي لنباد كه يقصد يا فهد سساا بر را تحقيق هر 
:دنمو تقسيم يرز

ديبنيا يها تحقيق )Basic or Fundamental Research(

اي توسعه يها تحقيق )Developmental Research(

ديبرركا يها تحقيق )Applied Research(
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فهدتحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

 ديبنيا يتحقيقها  

ستا ريفو عملي نتيجه فاقد عمدتاً كه ميباشد محض هشيوپژ. 

گرفتن نظر در  ونبد و دهبو نشدا يهازمر شگستر جهت در ديبنيا تتحقيقا 
.ميپذيرند منجاا صخا عملي دهستفاا

علم يخرتا لتحو ،نظريه سيربر و جديد نشدا توليد دي،بنيا يتحقيقها فهد، 
  .ستا دازيپر نظريه هباالخر و ها  هپديد و بطروا تبيين ،ها فرضيه نموآز و ئهارا

فلسفه زهحو در هشد حمطر مسائل كثرا ياو /نشدا مديريت ريتئو حياطر :لمثا 
تياضيار و

فهدتحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

اي توسعه يها تحقيق

مطالعه ردمو موقعيت از ترافر ،يافتهها كلي دبرركا قصد ونبد و هيژو موقعيتي در 
 مكاني موقعيت يك در  مسائل حل ايبر علمي روش يگيركار به .ميشوند منجاا
 .ستا صخا مانيز و

صخا ردمو ايبر و محلي دبرركا صرفاً هشوپژ ينا  در هشد ئهارا يحلهاراه  
   .دارد هشوپژ

و ارزش روش، ،نشدا يك دنبو مناسب تشخيص اي توسعه يتحقيقها فهد...  
 توسعه يها وژهپر  و ها حطر ،ها برنامه ينوتد و تهيه يا و صخا هدفي ايبر
 .ستا نشدا

نمازسا ايبر نشدا مديريت سيستم يهادبرركا توسعه :لمثا
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فهدتحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

ديبرركا يها تحقيق

منجاا جتماعيا يا علمي صخا مسئله يا مشكل حل رمنظو به كه ستا تحقيقي     
  .دگير مي

جامعه يا خانهركا يا هگاركا در مشخص  و شنرو رتصو به بايد ديبرركا تحقيق  
  .دگير ارقر دهستفاا ردمو

يك در يا و جتماعيا و ديفر ندگيز در نشدا عملي دبرركا ،تحقيقها فهد 
   .ستا صخا نمازسا

يها تحقيق بيشتر ياو /نمازسا يك در نشدا مديريت سيستم زيسا دهپيا :لمثا 
.هستند عنو ينا از تربيت و تعليم و نشناسيروا

دادهتحقيق بر حسب ماهيت اع نوي اتقسيم بند

يك هر ميشوندكه يستهبندد يرز ستهد سه به هاداده ماهيت سساا بر تتحقيقا  
:نددار اي هيژو دبرركا تحقيق عموضو تناسب به

كم يها تحقيقي )Quantitative Research(

كيفي يها تحقيق )Qualitative Research(

تركيبي يها تحقيق )Mixed Research(
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دادهتحقيق بر حسب ماهيت اع نوي اتقسيم بند

كم هاي تحقيقي  

كم ت،تحقيقا ينا در دهستفاا ردمو يهادادهايبر يجرا يگيرازهندا سمقيا و دهبو ي 
  .)متر با لطو يگيرازهندا مثل( دارد دجوو هاآن

كم تتحقيقا رواجيتيويسمزپو( يياگر تثباا مكتب در يشهر جتماعيا معلو در ي( 
  رتصو به تحقيق  تطالعاا تبديل به عالقمند روش ينا انصاحبنظر .دارد
  تحليل و توصيف ايبر  ياضير و رماآ قابليت از دهستفاا ايبر ياضير يهادنما

  .ميباشند جتماعيا يهاهپديد

كم يها دادهرتصو به عموضو با متناسب كه هستند كيفي يهاداده ارههمو ي  
  .شوند مي تبديل ديعد و كمي

كم يهادادهميشوند دآوريگر پرسشنامه طريق از معموالً ي.

دادهتحقيق بر حسب ماهيت اع نوي اتقسيم بند

كيفي يها تحقيق  

معني يندآفر به محقق آن در كه ميباشد توصيفي رتصو به عمدتاً كيفي تحقيق 
  تحقيق يك كيفي تحقيق قعوا در .دارد تمايل يروتصا و نگاواژ از صلحا درك و

    .ميباشد يتفسير شناسيروش بر مبتني و يتفسير

ضعف به كيفي تحقيق ارانطرفد دعتقاا ،تحقيق ينا نمدآ دبوجو صليا علت 
 ينا در .ميباشد جتماعيا يهاهپديد سيربر در )يتيويستيزپو( ثباتيا يهاروش
 مصاحبهها ،كتيرمشا همشاهد و ناظر ممقا در همشاهد يتكنيكها از عمدتاً روش

 تحليل افر و نگفتما تحليل ا،محتو تحليل رطو همين و اركمد و دسناا سيربر و
  .دميشو دهستفاا

عاليم و نشانهها ت،جمال شكل به بلكه ادعدا رتصو به نه هاداده ،كيفي روش در، 
  يكمتر قابليت هاداده ينا .ميشوند دآوريگر ادفرا رفتار و هچهر تحركا ،نگهار
  ندا هشد دآوريگر شكلكه نهما به بههمينعلت ،نددار دعدا به نتبديلشد ايبر
  .ميگيرند ارقر تحليل و تجزيه ردمو
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دادهتحقيق بر حسب ماهيت اع نوي اتقسيم بند
تركيبي يها تحقيق  

تكميل توانند مي روش دو ينا ايرز ستا تحقيق كيفي و كمي يها روش از تركيبي  

  ،ستا مناسب ريتئو ينوتد و كتشافيا تتحقيقا ايبر كيفيروش .باشند هم هكنند
    .دارد دبرركا ريتئو يابيارز و مايشآز تتحقيقا در بيشتر كميروش حاليكهدر

كيفي يها روش حاليكهدر ،هستند ييروا گيرمسئلهدر عمدتاً كمي يها روش  
 و پايايي فهد دو هر ت،تحقيقا  همه نجاييكهازآ .نددار ركاوسر پايايي با بيشتر

.سدر مي نظر به منطقي روش  دو ينا تركيب ،كنند مي لنباد را ييروا
يمشتر نشدا مديريت ارستقرا يها چالش تبيين رمنظو به چوبيرچا ئهارا :لمثا 

  مديريت هشيوپژ-علمي فصلنامه :منبع .انيرا خصوصي ريتجا يها بانك در
  ٤١- ٦٦ صفحه ،١٣٩٣ربها ،١ رهشما ،٦دوره ان،تهر هنشگادا گانيزربا
ينوتد به كيفي مرحله در تركيبي، تحقيق روش يگيرركا به با تحقيق ينا  

 و ختهداپر يمشتر نشدا مديريت ارستقرا يها چالش تبيين رمنظو به چوبيرچا
 مرحله در هشد شناسايي  يها چالش از هريك رعتباا ،كمي مرحله دوم، مرحله در
  .ستا داده ارقر سيربر ردمو را اول

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند
به تحقيق كلي حطر يا ها داده آوري دگر هنحو و روش حسب بر را ها تحقيق 

:تندرعبا نهاآ مهمترين كه كنند مي يبند تقسيم مختلفي يها ستهد

توصيفي تحقيق)Descriptive Research(

ادييدرو پس تحقيق )Ex-Post Facto(

همبستگي تحقيق )Correlational Research(

تجربي( مايشيآز تحقيق( )Experimental Research(

هيوپژ امقدا يا عمل در تحقيق )Action Research(

رديمو مطالعة )Case Study(  

يخيرتا تحقيق  

رينگا مقو تحقيق  

پيمايشي تحقيق )Survey Research( 
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دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند
توصيفي تحقيق)Descriptive Research(

يا يطاشر دنكر توصيف ها آن فهد كه ستا هايي روش مجموعه شامل     
  ايبر صرفاً نداتو مي توصيفي تحقيق ايجرا .ستا سيربر ردمو يها هپديد

    .باشد يگير تصميم يندافر به دادن  رييا يا دموجو يطاشر شناخت
رتصو موقعيت يك يمتغيرها يها يژگيو تعيين ايبر توصيفي مطالعه همچنين  

  ،تحصيلي يها پايه حسب بر درس سكال يك توصيف ل،مثا رطو به .دگير مي
. ... و سني وهگر، جنسيت

رهبادر گاهيآ كسب ايبر توصيفي تمطالعا ريبسيا اردمو در مانهازسا در   
  تجادر ،تتحصيال سطح ،سن مينهز در مثالً نكناركا از هيوگر يها يژگيو

     . دگير مي رتصو رمكر رطو به نناآ خدمت لطو و شغلي
يها يهرو كه مانهاييزسا يها يژگيو تمطالعا ايبر همچنين توصيفي تمطالعا  

    .رود مي ركا به نددار مشابهي
قابل ينظامها كه را هايينمازسا ييژگيهاو هدابخو يهشگروپژ ستا ممكن:لمثا 

.كند توصيف نددار خاصي مالي يهاهشيو يا ميگيرند ركا به را توليددر فنعطاا

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

ادييدرو پس تحقيق )Ex-Post Facto(

گويند مي نيز اي مقايسه-علّي ،تحقيق ينا به.

متغير حتماليا علت هشگروپژ كه دشو مي گفته تحقيقي به ادييدرو پس تحقيق 
 رخ گذشته در بستهوا و مستقل متغير  نچو .هدد مي ارقر سيربر ردمو را بستهوا

  .گويند مي ادييدرو پس تحقيق را مايشيآز غير تحقيق  عنو ينا الذ ،ندا داده

ستا آن حتماليا علل كشفرمنظو به لمعلو شناسايي و سيربر آن فهد  
)مستقل متغير يافتن رمنظو به بستهوا متغير مطالعة(
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دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

همبستگي تحقيق )Correlational Research(  

ددگر مي تحليل هشوپژ فهد سساا بر متغيرها نميا بطهرا تتحقيقا عنو يندرا.    

يمتغيرها سساابر بستهوا يمتغيرها پيشبيني فهد گرا همبستگي تتحقيقا در  
  متغيرمستقل به و )Criterion( كمتغيرمال بستهوامتغير به باشد مستقل

    .گويند )Predictor( بين متغيرپيش

ينجاا در كه ستا ينا در مايشيآز تحقيق با همبستگي تحقيق تمايز جهو  
.شوند نمي ريستكاد مستقل يمتغيرها

دشو مي تقسيم ستهد سه به دخو همبستگي تحقيق:  

رتعبا به ،ستا متغيرها همزماني بطهرا سيربر فهد  :يمتغير دو همبستگي )لفا 
  دو همبستگي تتحقيقا بيشتر در .ستا متغير دو اتتغيير هماهنگي انميز يگرد

  همبستگي ضريب محاسبه و لنرما يعزتو ضفر پيش با ايفاصله سمقيا از يمتغير
  .دشو مي دهستفاا )Pearson( نپيرسو

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

همبستگي تحقيق )Correlational Research(  

متغير چند يا يك بيني پيش فهد نگرسيور تحليل در :نگرسيور تحليل )ب  
  متغير يك سيربر فهد گرا .ستا بين پيش متغير چند يا يك سساابر كمال
  گرا .دشو مي دهستفاا دهسا نگرسيور از باشد بين پيش متغير يك از كمال
  نگرسيور از باشد بين پيش متغير چند سساابر كمال متغير يك سيربر

 سساابر كمال متغير چند نهمزما گرا .دشو  مي دهستفاا )Multiple( چندگانه
 )Multivariate(  يمتغير چند نگرسيور از دشو سيربر بين پيش متغير چند

.دشو مي دهستفاا

 از اي مجموعه سيربر فهد ،ها سيربر برخي در :يانسواركو تحليل )ج  
  ستا يانسواركو يا همبستگي ماتريس منا به ليوجد در متغير دو يها همبستگي

  و عاملي تحليل  .ستا هشد ميسر ريماآ يهاارفزا منر مينهز در پيشرفت با كه
.هستند ستهد ينا از ريساختا تالدمعا حل
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دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

تجربي( مايشيآز تحقيق( )Experimental Research(

شتهر يهشهاوپژ در ديياز دبرركا كه ستا قبلي تتحقيقا از پيوسته تركيبي  
   .دارد تطالعاا وريفنا مديريت

سيربر ردمو ادفرا آن در كه ستا هشد لكنتر ضعيتيو ديجاا شامل روش ينا 
 كنشوا .گيرند مي ارقر مايشآز كمحر ضمعر در مايشآز وهگر انعنو تحت

      مقايسه ،شوند مي هنداخو لكنتر وهگر كه يگرد ادفرا از اي ستهد با ادفرا ينا
  وهگر و مايشآز وهگر ادفرا فيدتصا بنتصاا با ها مايشآز ينا در .دشو مي

.دشو مي خنثي وهگر  دو بين ادفرا وتتفا حتماليا تاثير ل،كنتر

باعث كه اي سنجيده كامال »ك«محرضعيتو ديجاا با محقق مطالعاتي چنين در 
  .يدآ مي بر كنشوا و رفتار از كوچكي بخش شناخت پي در دد،گر مي كنشوا

  كنشيوا باعث محركي چگونه هدد مي ننشا كه » ب هنگاآ لفا گرا « قضيه نهما
  .دشو مي

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

تجربي( مايشيآز تحقيق( )Experimental Research(

ستا صخا فرضياتي نموآز به آن دنبو ودمحد مايشآز رمحو يگرد رتعبا به. 
  مايشآز وي  دارد؛ دوش بر مهمي مسئوليت ،مايشگرآز ممقا در محقق ينجاا در
 نموآز ردمو نچهآ  تا دارد نگه لكنتر تحت را آنكوشد مي و ازدندا مي راه به
.باشد تحقيق ردمو عموضو نهما قعاوا ستا

دشو مي منجاا يرز يها هشيو از دهستفاا با تحقيق اين:

اهگو يا مايشيآز وهگر به ويمسا شانس با نيدموآزهر صختصاا :فيدتصا بنتصاا   

ستهاناخو متغير نظر از  هشد بنتخاا يها نيدموآز يهمانند :فيدتصا دنكر همتا  

يها وهگر در دشو لكنتر بايد كه يمتغير ميانگين دنكر نيكسا :همگن بنتخاا  
نظر ردمو
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دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

هيوپژ امقدا يا عمل در تحقيق )Action Research(
تغيير بلكه ،نيست هااديدرو تفسير و درك تنها تحقيق صلىا فهد روش، ينا در 

  در هااديدرو دبهبو و تغيير اىبر ىمندونير اربزا نگر عمل تحقيق .هست نيز نهاآ
 .ستا محلى سطح

و چالش فعر و معين موقعيت يك دنكر مشخص رمنظو به ،تحقيق عنو ينا  
  و موقعيت آن تغيير جديد يها روش با شنائيآ يا موقعيت آن با مرتبط مسئله

.دشو مي منجاا نظر مورد موقعيت در آورينو  شاعةا
رديمو مطالعة )Case Study(  
به مشخص زمر و حد با )سيستم يا نمازسا( منظا يا ردمو يك مطالعة و بنتخاا  

)holistic( يانهاگر كل رتصو
يخيرتا تحقيق  
ده،فتاا قتفاا مشخص مانيز مقطع يك در و گذشته در كه معين موضوعي در  

.دگير مي رتصو

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

رينگا مقو تحقيق  

طبيعي يطاشر در كه ها هپديد و قايعو ثبت طريق از شناسي دممر تتحقيقا ايبر 
.ديرپذ مي  رتصو ع،قوو

پيمايشي تحقيق )Survey Research( 

بيشتر و ستا جامعه يك در يژگيهاو يعزتو سيربر فهد ،تحقيق عنو ينا در  
    .باشد مي عنو ينا از مديريت يها تحقيق

شوند مي سيربر جامعه يمترهاراپا پيمايشي هشوپژ در.  

سيربر به ستا جامعه فمعر كه اي نمونه بنتخاا با هشگروپژ ينجاا در  
 .دازدپر مي هشوپژ يمتغيرها
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دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

دشو مي تقسيم ستهد سه به پيمايشي تحقيق:  

( مقطعي روش )الفCross Sectional(

صخا مانيز مقطع يك در صفت چند يا يك رهبادر ها داده آوري دگر.    

در تحصيل مهادا به هنشگادا اول لسا ننشجويادا عالقه انميز سيربر لمثا ايبر  
.صخا شتهر يك

( طولي روش )بLongitudinal(

بين بطهرا تا هشد دآوريگر نماز لطو در ها داده ،طولي پيمايش سيربر در  
  و ندهارو سيربر به كه  تحولي تتحقيقا .دشو هسنجيد نماز لطو در متغيرها

  .هستند ستهد ينا از نددازپر  مي نماز لطو در ها هپديد لتحو

 تتحصيال يها دوره در خترد ننشجويادا منا ثبت لتحو سير" لمثا ايبر  
 فوق تا ليسانس ننشجويادا نگليسيا نباز يها رتمها لتحو سيربر" يا "تكميلي

"ليسانس

دآوري دادهگرروش تحقيق بر حسب اع نوي اتقسيم بند

دشو مي تقسيم ستهد سه به پيمايشي تحقيق:  

 ( لفيد روش )جDelphi Technique(

هيژو عموضو يك ردمو در نظر صاحب جمع يك يها هيدگاد سيربر جهت       
    .دكر دهستفاا تكنيك ينا از انتو مي

آموزشي جديد حطر يك رهبا در هنشگادا ساتيدا هيدگاد سيربر" لمثا ايبر"
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تحقيقم نجااي ايند چرخه افر

 انعنو ينوتد =عموضو بنتخاا  
تحقيق

تحقيق روش رهبادر ننديشيدا=  
  حطر ينوتد و منابع شناسايي

تحقيق
ينوتد =تحقيق تبيااد سيربر 

  مفهومي لمد
ييروا سنجش =داده آوري جمع 

 ورود و دآوريگر اربزا پايايي و
  يانهرا به تطالعاا
ي،بند ستهد =ها داده تحليل  

  تطالعاا دازشپر و تحليل
تحقيق ارشگز ينوتد=       

  و يگير نتيجه و يبند جمع
  سالهر رتصو به ارشگز ينوتد
ارشگز يا علمي مقاله يا

تحقيقم نجااي ايند چرخه افري يژگي هاو

از تندرعبا تحقيق منجاا اي چرخه يندافر يها يژگيو مهمترين:  

اي چرخه يا دوري رتصو به )cyclical( ؛دشو مي ارتكر

ناپذير نپايا )never ending( ؛ستا

؛ستا دمجد سيربر قابل 

؛باشد مي وتمتفا يهازغاآ نقطة به پذير گشت زبا  

دارد؛ را هيدابخو كه اي نقطه هر از چرخه به ورود قابليت
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يند تحقيقافردر يانه د رابرركا

دارد ديياز دبرركا تحقيق يندافر از يرز حلامر در يانهرا: 

حجيم منابع در تحقيق عموضو تبيااد و بقاسو يجستجو  

ها داده يبند طبقه 

ها داده تحليل و تجزيه

تحقيق ارشگز رشنگا و تنظيم

ليو ؛شد منجاا تطالعاا دازشپر و يابيزبا ه،خيرذ رمنظو به ابتدا در يانهرا اعخترا  
  ،نهاآ بين هشد هخيرذ تطالعاا لنتقاا نمكاا و ها يانهرا بين طتباار ديجاا از پس

 نشدا اثمير وزهمرا .پيوست عقوو به هشوپژ و تحقيق عرصه در رگبز تحولي
 هشد داده ارقر )جهاني دهگستر طالعاتيا شبكه( ينترنتا زيمجا يفضا در يبشر

 و هيددگر همافر نمحققا همه ايبر نهاآ از دهستفاا و داريبر هبهر نمكاا و ستا
.ستا گشته مرتفع ديياز ربسيا ودحد تا طالعاتيا منابع مشكل عظما بخش

تعريف مقاله علمي
اولين رايب كه تحقيق يك نتايج توصيف براي شده منتشر وشده نگارش  گزارشي 

  )١٣٩٤ زنديه( .است شده انجام بار
از عبارتند معتبر اطالعاتي هاي بانك در علمي هاي مقاله انواع:
Original research paper

است نشده انجام قبال كه تحقيقي اجراي
است نشده انجام قبال كه نحوي به علمي تازه ايده يك بيان
نو اي زاويه از ديگران هاي ايده از استننتاج
تازه منظوري براي موجود هاي تكنيك از استفاده

Case study paper

خاص مورد يك در علمي تحقيق يك كاربرد ارائه

Review paper

شده انجام تحقيقات بندي دسته
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نكات مهم نگارش يك مقاله علمي

هشوپژ و تحقيق يك ارشگز حاصل ،علمي مقاله هر )Research(ركا يا  
  منتشر و ينوتد مقاله عنو يك اردستاندابچورچا در كه ستا )Study( مطالعاتي

  .دشو مي

مقاله نگارش از پيش مجله انتخاب

مقاله بودن كامل و كوتاه

نويسي ساده رعايت

محاوره در متداول و غيرادبي كلمات از استفاده عدم

بودن تخصصي و صريح و واضح

ببيند زند مي حدس كه طور همان را بعد جمله خواننده

مقاله اصلي بحث از نشدن دور

سطوح علمي انتشار مقاالت

ملي كنفرانس مقاالت

داخلي المللي بين كنفرانس مقاالت

خارجي المللي بين كنفرانس مقاالت

ترويجي - علمي نشريات مقاالت

پژوهشي - علمي نشريات مقاالت

نشريات مقاالت ISC المللي بين هاي نمايه و

نشريات مقاالت ISI و Scopus باال تاثير ضريب با )Q1(  

افزايش 
سطح 
علمي
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مقالهرش حل نگاامر

باشد مي يرز حشر به هشيوپژ-علمي تمقاال رشنگا ليست چك و صليا حلامر. 
.دكر هداتغييرخو يا و فحذ حلامر ينازا بخشي ،مقاله عهرنو تناسب به و عملدر
مقاله انعنو )Title(
نگا/هنويسند اطالعات )Affiliation(
هچكيد )Abstract(
نگا واژهكليد )Keywords(
هميتا و ورتضر ،مسئله حطر( مقدمه( )Introduction(
ينظر تبيااد ورمر )Literature Review(
تحقيق شناسي روش )Methodology(  
تحقيق يها يافته )Finding(
تحقيق داتپيشنها و يبند جمع( يگير نتيجه( )Conclusions(
مآخذ و منابع )References(
متن در ارجاع
ها پيوست )Appendix(

مقاله عنوان 

مقاله انعنو به نسيدر ايبر،
كنيد مشخص را خود موضوعي قلمرو بايد ابتدا.  

بيابيد اطالعاتي ها بانك كمك با را جذاب و مرتبط فارسي و التين مقاله حدود.  

كنيد مشخص را خودتان نهايي عنوان نوآوري با.

لمثا:  
الكيتم قانون فضاي در تكنولوژي انتقال در صنعت و دانشگاه نقش مدلسازي 

  سيستمي رويكرد با فكري
جديد محصوالت بازار عملكرد بر برتر فناوري ابعاد تاثير

صليا  نمضمو ،خالصه رطو به بايد و هدد مي ننشا را مقاله صليا ممفهو انعنو  
  .هدد ننشا را هشوپژ
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مقاله عنوان 

را ننندگااخو نظر كه دشو بنتخاا اي گونه به يعني ،باشد ابجذ بايد مقاله انعنو  
  دخو به ننداخو مي  را علمي مجله يك در رجمند ينوعنا فهرست ابتدا معموالً كه

  .نمايد جلب
باشد هشوپژ صليا يمتغيرها بيانگر  تنها و گويا و هكوتا بايد انعنو همچنين.
ندا دهكر نبيا واژه ده  كثراحد را انعنو در تكلما ادتعد.  

 ندا توجه قابل مهم نكته چند ،مقاله انعنو بنتخاا در:  

 يجيوتر و شيزموآ يها مقاله در .كنيد بنتخاا مسائل به ناظر را انعنو -١
   هميتا ليلد به ،هشيوپژ يها مقاله در ماا ،ستا عموضو به ناظر انعنو معموالً
  .ستا مسأله به ناظر انعنو ري،محو مسأله

  در قيقد نباز دنبر ركا به .باشد ريعا عاطفي و حساسيا تعابير از بايد انعنو -٢
 .ستا زمال تحقيقاتي انعنو

مقاله عنوان 

 ندا توجه قابل مهم نكته چند ،مقاله انعنو بنتخاا در:

  پاسخ به نسبت بايد را انعنو .نيست درست ان،عنو در مسأله پاسخ خذا -٣
  تحقيق به متن يك در تناقض مسأله رهبادر كسي كنيد ضفر .دكر تعبير فبيطر

  چنين .ستا اريپند و مموهو متن ينا در تناقض كه ستا آن ،نتيجه و دازدپر مي
  نچو ينيوعنا در كه نچنا ،كند خذا را »مموهو تعبير«تناقض انعنودر نبايد كسي

 .ستا هشد خذا محقق پاسخ و عموضو )يا( ميهاا ليلد به  توسعه» يا يند«

 ستا بهتر هكوتا انعنو ويمسا يطاشر در .باشد فصيح و بليغ ،سار بايد انعنو -٤
  انعنو بنتخاا ل،مثا انعنو به .كنيد پرهيز اريتكر انعنو خذا از يطياشر هر در و
  فتهر رتغا به بكتا ايبر را آن بكو ينزر كه ينا به توجه با  "آسمان نردبان"

.نيست سليم ذوق بر مبتني و شايسته ،يگرد تتحقيقا ايبر د،بو دهكر بنتخاا دخو
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نگا/هنويسنداطالعات 

منا  آن، يرز سطر در و دشو مي كرذ نمؤلفا يا مؤلف منا ،هشوپژ انعنو از بعد 
 در نمؤلفا از يك هر كه )Affiliation( )مؤسسه يا هنشگادا( مانيزسا بستگيوا

  .يدآ مي ،ندركا به لمشغو  آن
انميز با متناسب معموالً ،يكديگر لنباد به نمؤلفا منا گرفتن ارقر ترتيب 

  در ادفرا همه كترمشا انميز گرا ماا ؛ستا هشوپژ منجاا در نناآ كترمشا
  ترتيب  به نناآ ساميا ع،موضو ينا به تاكيد ضمن ،باشد نيكسا هشوپژ ايجرا

.دگير مي ارقر هم لنباد در لفباا وفحر
مكاتبات مسئول نويسنده تعيين )Corresponding author(

مثال Affiliation:

Computer Science Department, Islamic Azad University, 
Firoozkooh Branch, 3981838381, Iran

ه چكيد

و حلامر همه كه ستا هشيوپژ ارشگز يك ايمحتو از جامعي خالصه ه،چكيد  
 .دارد دخو در را هشوپژ صليا ايجرا

هچكيد در ر،ختصاا به ،هشوپژ  نتايج و ها يافته ،ها روش ،ها پرسش ،ها فهد 
.دشو دداريخو ضافيا توضيح هرگونه كرذ از بايد هچكيد متنِ در .دشو مي آورده

و ضرورت ،عموضو نبيا و صليا فهد از تندرعبا هچكيد صليا يها بخش معموال 
  .باشد مي همدآ بدست نتايج و پژوهش آوري نوع ،تحقيق منجاا روش كليدي، مساله

ماضي فعل رتصو به )لقو نقل نه( هشگروپژ دخو نباز از بايد هچكيد مطالب  
  .ستا هشد دپيشنها كلمه ١٥٠ تا صد بين معموالً و دشو تهيه
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ن  گاواژه كليد

ندك كمك هننداخو به تا كنندمي بيان را پژوهش كليدي واژگان چكيده، انتهاي در،  
  و مفاهيم چه بفهمد ،تحقيق  ندرو با جماليا شناييآ و هچكيد ننداخو از پس

 .ستا گرفته ارقر توجه ردمو مقاله ينا در اصلي تموضوعا

گيرند مي ارقر دهستفاا ردمو نيكيولكترا جستجو يهارموتو در نگا واژه كليد.

در  يكليد واژه هفت تا پنج بين ،مقاله ايمحتو و حجم به توجه با نگا واژه كليد  
  .دشو مي نبيا مقاله هر

مقدمه 

اهميت و ضرورت بيان و مسأله قيقد حطر و بحث وعشر به را مقاله مقدمه 
  .شود يم استفاده ديگر محققان نظرات و منابع ساير از .هيمدمي صختصاا تحقيق

حطر در »زدسا رشكاآ ما بر را آن حل راه كل نداتو مي مسأله يك يتبندر«صو 
 آن ،منطقي هاي گزاره با سپس ،ختداپر تحقيق مسأله تعريف به بايد ابتدا مسأله

  .دكر ينوتد را آن شاكله و يتبندرصو قيقاًد را

كه هدد مي پاسخ ع،موضو تشريح و مسئله نبيا ضمن هشيوپژ مقاله يك مقدمه 
  در .دارد فوايدي چه و دهبو چه آن منجاا ايبر حاضر مطالعه اهميت و ضرورت
  .دشو مي شناآ تحقيق بامسئله هننداخو ،هشيوپژ مقاله يك مقدمه مطالعه با حقيقت

٢ دركثراحد و خالصه رتصو به نالمكاا حتي و باشد روان بايد مقدمه متن  
.دشو تايپ صفحه
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ينظرت بياور ادمر

يرس يك صورت به تحقيق، در استفاده مورد اصلي موضوعات و مفاهيم بايد 
 و حقيقت فرضيات با مفهومي مدل نظري، چارچوب به رسيدن براي بحث منطقي

 داخلي نظرانصاحب نظريات و )ها نامه پابان كتاب، مقاله،( علمي منابع از استفاده با
.شود تبيين و تعريف خارجي و

فاهيمم ارتباط و مدلها كاربردها ها، ديدگاه انواع تعاريف، تاريخچه، بخش اين در 
.شود مي بيان ... و يكديگر با

شناسي تحقيق روش 

منجاا  چگونگي ،قيقد اي گونه به كه ستا آن ،شناسي روش نبيا از ساسيا فهد  
 رهبادر همچنين و نمايد ارتكر را آن ندابتو هننداخو تا ددگر ارشگز ،هشوپژ
    .كند حاصل اطمينان نتايج رعتباا

شناسي روش اجزاي چگونگي و چرايي چيستي، بخش ينا در بايد مؤلف ينابنابر 
:از عبارتند اجزا اين مهمترين .كند بيان را تحقيق

كاربردي اي، توسعه بنيادي، :تحقيق عنو

و آزمايشگاهي همبستگي، پيمايشي، توصيفي، :اجرا روش ...  

بودن نرمال نمونه، حجم غيرتصادفي، يا تصادفي :آماري نمونه و جامعه، 
... و تحقيق در كنندگان شركت شناختي جمعيت و تخصصي ويژگي
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شناسي تحقيق روش 

مطالعه مصاحبه، پرسشنامه، اي، كتابخانه مطالعه :داده گردآوري ابزارهاي 
ابزار هاي شاخص و ابعاد تشريح / مشاهده اسنادي،

سنجي پايايي ،)صوري روش با مصال(سنجي روايي :ابزار پايايي و روايي سنجش  
)كرونباخ آلفاي روش با مثال(

و استفاده مورد افزار نرم آماري، هاي تكنيك :ها داده تحليل روش ...

و دلم اجزاي روابط شدت تعيين ساختاري، معادالت تحليل :مفهومي مدل روايي  
...

يافته هاي تحقيق
بوديد، ردهك بيان تحقيق روش در كه را مراحلي بايد ابتدا يافته به رسيدن براي 

 تجزيه هاي يافته سپس .)... و مصاحبه انجام پرسشنامه، توزيع مانند( دهيد انجام
 شدت ات،فرضي بررسي نتيجه آماري، هاي تكنيك خروجي نظير( را آن تحليل و

.كنيد بيان بخش اين در )... و مدل رابطه
و تحقيق يندافر يها يافته از يمفيد و مختصر كالميِ توصيف ،بخش ينا در 

  ريماآ تطالعاا با كالمي توصيف ينا .دشو مي ئهارا ها داده تحليل و تجزيه
 دشو مي ملكا ،)تحليلي هاي يافته و استنباطي و توصيفي آمار نظير( دهستفاا ردمو
  .شوند داده نمايش ولجد و دارنمو و شكل طريق از ها داده و
يا ها پرسش منطقي ترتيب بر مبتني معموالً ،تحقيق يها يافته بخش رساختا  

   .هاست فرضيه دنبو هنشد تأييد  يا دنبو هشد تأييد به بستهوا نيز و ها فرضيه
و تجزيه ردمو و هشد تشريح كامل رطو به هادارنمو و اولجد يها داده ستا زمال  

  .گيرند ارقر تحليل
هاداده تحليل و نتايج سيربر ايبر ريماآ يها نموآز و هاروش از كه ارديمو در  

.دشو آورده ارفزا منر جيوخر و دشو كرذ نيز آن عنو بايد ،باشد هشد دهستفاا



M. Damrudi25

ي نتيجه گيري و جمع بند

هاي يافته و ها ضرورت و مسائل مهمترين از مختصري بندي جمع ابتدا در 
.شود مي بيان تحقيق

هاي افتهي چيستي و چرايي خصوص در بحث و خود گيري نتيجه بيان به سپس 
  ايجرا يندافر از همدآ ستد به نتايج تفسير به .شود مي پرداخته آمده دست به

  .يمدازپر مي تحقيق
ساير نتايج با حاضر مطالعه از همدآ  ستد به نتايج مقايسه به انتو مي  همچنين  

    .دنمو يگير نتيجه ،هداشو مجموعه به توجه با نهايت  در و ختداپر ها مطالعه
سساا بر يدبا بلكه ،باشد مشخص قبل از يا كلي خيلي يدنبا يگير نتيجه          

.دشو نبيا تحقيق يها يافته
يقتحق نتايج از استفاده با و محقق احتمالي هاي محدوديت بخش انتهاي در 

.شود مي ارائه پيشنهادات
و مخاطبان ايبر( ديبرركا داتپيشنها )لفا بخش دو در نداتو مي داتپيشنها  

.دشو ئهارا  هيندآ محققين ايبر داتپيشنها )ب و )مطالعه ردمو ريماآ جامعه

مآخذ و منابع  
شده نهاآ مقالهبه متن در كه جعيامر و منابع از كامل فهرستي بايد ،مقاله نپايا در 

  .شود آورده ،ستا
و سيربر در هشگروپژ شتال انميز دادن ننشا ،فهرست ينا ئهارا از فهد 

  حتيرا نيز و نمؤلفا و ننويسندگا ساير قحقو به امحترا نگوناگو منابع از دهستفاا
.ستا نظرردمو منابع به هننداخو ستيابيد
و وضوعم با مرتبط و اصلي منابع جامعيت ميزان مقاله ارزيابي معيارهاي از يكي 

.است منابع بودن جديد
متن در كه دشو مي آورده منابعي فقط ،مآخذ  و منابع بخش در دشو قتد يدبا   

.ستا هشد دستناا نهاآ به
همه در كه ستا وريضر ت،طالعاا ستهد چهار قلاحد ،منبع هر كرذ در  

.ندا كمشتر تجاعاار
ناشر اطالعات -٤ ،ثرا انعنو-٣ ،ثرا رنتشاا يخرتا -٢ ن،مؤلفا يا مؤلف منا -١.  

 از يكهر مختلف ايجزا زيسااجد و ...يا نقطه با هم از تطالعاا ينا زيسااجد
.دگير مي رتصو ... يا ليرگوو با نهاآ
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متن ع در جاار

از حاصل  لستدالا و ها داده قتد و صحت بر وهعال هشيوپژ ارشگز يك رعتباا 
 .ستا هشد دهستفاا  هشوپژ در نهاآ تطالعاا از كه ستا جعيامر و منابع به ،نهاآ

سيلهو به كه ستا علمي  مقاله يك رساختا مهم اردمو از نيز متن در تجاعاار 
.نمايد مي معرفي هننداخو  به را انيگرد يها نديشها از دهستفاا چگونگي آن،

غير يا مستقيم رتصو به ..يا مجله يا بكتا يك از مطلبي ،مقاله متنِ در ههرگا  
  .ساخت مستند را آن ،مطلب نبيا از پس بايد د،شو نقل ،مستقيم

در يدده ارجاع و كنيد نقل خودتان بيان با و غيرمستقيم صورت به را جمالت 
.گيرد قرار گيومه  داخل بايد عبارت عين حتما غيراينصورت

پيوست ها 

علمي هشوپژ ارشگز متن در آن نبيا كه باشد مطالبي داراي علمي مقاله اگر 
 مكك نتايج اعتبار توجيه يا مطلب بهتر درك در خواننده به اما نيست وريضر
  .آورد مي ها پيوست در را آن مؤلف كند، مي

رييا هشوپژ ارتكر و شيابيارز درك، در را مقاله هننداخو نچهآ كلي رطو به     
 ريماآ يهاشاخص و ها نامه پرسش يا ها نموآز از كاملي نسخه مانند ،كند مي

.دشو آورده پيوست در نداتومي ...و، نهاآ
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)Plagiarism(ادبي سرقت 

خود هب متعلق شود تصور كه شكلي به ديگران كلمات و ها ايده از استفاده  
  .شماست

حيحص شكل  به مرجع و منبع ذكر بدون ديگران عبارات و كارها از استفاده  

جمالت عبارات، جمله از ادبي و علمي هاي دارايي از پنهاني استفاده و كپي،   
 ديگران مفهومي هاي دارايي ساير و قوانين ها، شكل ها، فرمول

ودوج قبال كه حالي در نوآوري عنوان به علمي و ادبي كار يا و ايده يك ارائه 
.است داشته

جلوگيري كنيم) Plagiarism(ادبي چگونه ازسرقت 

كنيم استفاده مناسب ابزارهاي از.  

جمله به جمله( بدهيم ارجاع جزئي(

ممكن مكان نزديكترين( بدهيم ارجاع محل در(

هنگام در نه كنيم آوري جمع را مراجع و منابع مطالعه، و آوري جمع هنگام در 
  نوشتن

ودخ از سرقت قوانين مشمول ژورنال به توسعه با شخص كنفراسي مقاالت       
  )شود دقت بايد اما( شود مي

از سرقت( قوانين مشمول) شخص خود مقاله( مختلف زبان دو به چاپ مقاالت  
)شود دقت بايد اما( شود نمي خود
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چگونگي انتشار مقاله

داخلي هاي كنفرانس – www. civilica.com
خارجي هاي كنفرانس – www. confino.ir يا www.allconferences.com
علوم وزارت ليست -داخلي نشريات
خارجي نشريات -  http://scimagojr.com
مهندسي و معلو در لملليا بين ينالهاژور برجستة انشرنا  

 Elsevier http://www.sciencedirect.com
 SPRINGER http://www.link.springer.com
 OXFORD http://www.oxfordjournals.org
 IEEE http://www.ieee.org
 IET http://www.theiet.org
 ACM Digital Library http://dl.acm.org/
 Wiley InterScience http://onlinelibrary.wiley.com/
 Scopus http://www.scopus.com/home.url
 Web of Knowledge http://wokinfo.com/
 IGI http://www.igi-global.com/journals/
 Inderscience http://www.inderscience.com/browse/
 Emerald http://www.emeraldgrouppublishing.com

ISI   وISC

تمقاالISC

هپايگا در كه ستا هشيوپژ-علمي تمجال يا نسياكنفر معتبر تمقاال شامل 
Islamic( مسالا نجها معلو ديستناا world Science citation Center(

.شوند مي نمايه

همانند هپايگا يناISI نمايه ايبر ١٣٨٧لسا از كه ستا اننشمنددا تمقاال داراي  
  به نكنوا هم و ستا هشد ازيندا راه انيرا در عربي و نگليسيا ،سيرفا تمقاال

.دازدپر مي فعاليت

تمقاال ISI  

موسسه در كه ستا هشيوپژ-علمي تمجال يا نسياكنفر معتبر تمقاال شامل 
Institute(علمي تطالعاا for Scientific Information( شوند مي نمايه.

ISI دنبو دارا بدليل و باشد مي جهاني عرصه در معتبر تموسسا از يكي  
  جهاني نخست هجايگا در حاضر لحا در ،يابيارز و علمي يباال يهاارستاندا

.ستا گرفتهارقر
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) impact factor(ضريب تاثير

impact factor مخفف رتصو به غلبا IF رتصو به شود مي داده ننشا  
  داده فرنسر آن از قبل لسا دو در مجله يك تمقاال كه فعاتيد ادتعد ميانگين

.دشو مي تعريف دشو مي
تاثير جهدر يا تاثير ضريب impact factor توسط ساله همه ISI يبرمبنا 

 تشاارگز در نتيجه و دشو مي محاسبه آن علمي تمجال از يك هر به تجاعاار
Journal( يا مجله عجاار Citation Reports( رختصاا به ياJCR منتشر       

  .دشو مي محاسبه  مجله ايبر بلكه هنويسند يا مقاله ايبر نه ضريب ينا .دشو مي
     .دگير مي رتصو ساله سه دوره يك يبرمبنا محاسبه

ًدر و باشد گرفته رتصو مجله يك به عجاار ٤٠٠جمعاً ١٣٩٣لسا در گرا مثال 
  پچا ٢٤٠ تعداد ١٣٩٢ سال در ومقاله ٢٦٠ تعداد ١٣٩١ لسا در مجله آن
  كه يدآ مي ستد به ٥٠٠ بر ٤٠٠ تقسيم از مجله آن عجاار ضريب ،باشد هشد

.است ٠/٨
از ها مجله ارزيابي شاخص ترين ديبرركا لحا عين در و مهمترين شاخص ينا 

.ستا ISI نظر

)self citation(دخوبه ع جاار

خود به ارجاع )self citation( مقاله يك مآخذ يا منبع عجاار انميز يمعنا به،  
.مقاله نهما ننويسندگا به

از ركا ينا ،باشد مقاله دخو ننويسندگا هشوپژ ،مقاله در هشد كرذ منابع گرا 
 جهدر .كند مي ضعيف را آن دنبو لملليا بين  جنبه ايرز .كاهد مي مقاله ارزش

 .ستا ٢٠ از كمتر معموال ISI تمجال دخو به عجاار

Immediacy index 

Immediacy index به طمربو دشو مي گفته نيز نيآ شاخص آن به كه 
.اردند يتاثير آن در قبل يسالها و ستا لسا نهما مقاالت

به تجاعاار ادتعد تقسيم از ٢٠١٢ لسا در ايمجله ايبر نيآ ضريب لمثا انبعنو  
 ٢٠١٢ لسا در رمذبو مجله كه مقاالتي كل ادتعد به مجله آن ٢٠١٢ لسا تمقاال

.ستا دهكر پچا
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طالعاتي منابع علميي ابانك ها
را نجها سراسر در انبرركا سترسيد نمكاا ينترنتا جهاني شبكه يفضا وزهمرا  

    .ستا دهكر همافر طالعاتيا يبانكها به

يتهارصو به طالعاتيا يبانكها ينا  

جهو ختداپر و منا ثبت به زنيا )لفا

جهو ختداپر ونبد منا ثبت به زنيا )ب

  جهو ختداپر ونبد  و منا ثبت ونبد )ج 

          .باشند مي

ها بكتا يمينههادرز كلي يا و بخشي رتصو به را علمي منابع طالعاتيا يبانكها،  
  اريگذ اكشترا به و زيسا هخيرذ ،تحقيقاتي يها وژهپر و تمقاال ،ها نامه نپايا
.كنند مي

Cited Half-Life 

دستناا عمر نيمه شاخص (Cited Half-life) عمر نيمه يا تجاعاار عمر نيمه 
  عقب به بايد يابيارز لسا از كه ستا هايي لسا ادتعد رتصو به و ستا دستناا

  .باشيم يابيارز ردمو لسا در مجله به تجاعاار كل صددر هپنجا شاهد تا برگشت
  مجله آن به داتستناا كل از نيمي كه مانيز تمد شاخص ينا ،يگرد رتعبا به

 انميز كاهش سرعت حقيقت در و هدد مي ننشا را باشد پذيرفته رتصو
.كند مي نبيا را مجله به تجاعاار
از زود ت،جاعاار ايبر را دخو ارزش مجله يك يها مقاله قتيو كه ستا بديهي 

       به تنها ،)شوند ارزش بي زود خيلي و باشند سطحي ها مقاله( بدهند ستد
  نيمه كه دشو مي باعث عموضو ينا .دشو مي داده عجاار مجله جديد يها مقاله
  مجله به تجاعاار عمر نيمه چه هر ينابنابر .يابد كاهش مجله به تجاعاار عمر

  حفظ بيشتر نماز لطو در مجله يها مقاله ارزش كه هدد مي ننشا ،باشد بيشتر
.گيرند مي ارقر عجاار ردمو زهنو و ستا هشد

باالتر مجله ارزش ،باشد بيشتر مجله يك به تجاعاار عمر نيمه هرچه عمجمو در 
.رود مي
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Volume  وIssue

بينيم مي  را فرمتي چنين معموال ها نامه نپايا و تمقاال يها فرنسر قسمت در.

Mahmoudvand M., Abbasipour H., Sheikhi Garjan A. and Bandani A.R. 2011. 
Sublethal effects of hexaflumuron on development and reproduction of the 
diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae). 
Insect Science 18 (6): 689696. DOI: 10.1111/j.1744-7917.2011.01411.x.

 ههندد ننشا ستا هشد داده ننشا قرمز نگر با كه١٨ عدد volume يا دوره يا  
  برخي ليو كنند مي پچا جلد يك فقط ساله هر تمجال بيشتر در .ستا جلد

  در و نيست ممرسو انچند كه كنند مي پچا لسا يك در جلد چندين تمجال
.شود مي هيدد كمي تمجال ردمو

ههندد ننشا نگر بيآ ٦ عدد issue هر در تمجال معموال. ستا مجله رهشما يا 
  در حتي تا ٢ از ها شماره اين مجله به بسته كه ميكنند پچا را رهشما چندين لسا

  يا issue ٤ تمجال در issue ممرسو ادتعد لبتها .ستا issue ٣٤ تمجال برخي
٦ issue شوند مي هناميد نامه همادو يا فصلنامه ترتيب به كه است.

ISSN 

ISSN رتعبا مخفف International Standard Serial Number ستا.  
.كنند مي دهستفاا ISSNاز هستند ليامتو رنتشاا داراي كه كتبي و تمجال معموال

ISSN دو داراي تمجال برخي .ستا مجله آن مختص مجله هر ISSN هستند. 
  ردها نسخه به طمربو يگرد ISSNو آن نيكيولكترا نسخه به طمربو ISSNيك
  بنا گرا علمي منابع در و ستا تر معتبر كپي ردها نسخه لبتها كه ستا آن كپي
  .دميشو كرذ كپي ردها ISSN ،دشو كرذ  ISSN يك كه باشد

كه ستا كرذ به زمال، ISSN هم"-" يك ها آن بين كه ستا فحر هشت شامل 
  در لبتها .باشد مي ١٧٤٤-٧٩١٧ مجله يك نيكيولكترا ISSN مثال .دميگير ارقر

Check خرآ دعد اردمو برخي digit جاي و نباشد دعد نداتو مي دشو مي هناميد 
.دبگير ارقر  x حرف آن
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DOI  

DOI رتعبا مخففobject identifier digital شاخصي دعد ينا كه ستا 
 .ستا ديجيتال محتواي يك شناسايي براي

به را مقاله ره،شما و جلد قالب در مقاله سمير پچا از قبل معتبر تمجال معموال  
 ايبر ركا ينا .هندد مي ارقر صفحه رهشما و جلد رهشما ونبد نالينآ رتصو

  هنرسيد نهاآ پچا موقع زهنو كه ستا هايي مقاله به ادفرا ساير سريعتر سترسيد
 .ستا
رهشما يطاشر ينا در معموال DOI موقع انتو مي كه دشو مي داده مقاله به 

  به مختص دعد ينا كه كنيد توجه. كردكرذ را آن نالينآ مقاله به دادن فرنسر
.ستا ارتكر قابل غير و صخا مقاله يك

چگونه مقاله علمي بخوانيم؟
 باشيد داشته انتقادي ديد
 ًنكنيد تاييد چرا و چون بي را چيز همه و نباشيد خواننده صرفا.  
مقاله عنوان )Title(
است نهفته عنوان در مطلب بكنيد را فكرش كه چيزي آن از بيش. 
چكيده Abstract)(
 بخوانيد دقت با بسيار.  
شده كوچك مقاله يك )Mini-Article( است. 
گيري نتيجه )Conclusion(
كنيد العهمط را گيري نتيجه  رسيد، نظر به مفيد چكيده و عنوان از بعد مقاله اگر.  
ندده پيشنهاد آتي تحقيقات براي را مسيرهايي قسمت اين در است ممكن.  
بخش در است ممكن )Discussion & Analysis( باشد شده آورده.
ر،آنبرت مقاله چندين انتخاب از پس .است كافي مقاالت عمده براي اينجا تا 

  .بخوانيد كامل را مقاالت
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چگونه مقاله علمي بخوانيم؟
وتحليل تجزيه )Interpreting Results/ Discussion/ Analysis(
كند مي تفسير و خالصه ساده زباني قالب در را اصلي هاي يافته.  
نتايج )Results(
است تخصصي و فني عددي، مستندات حاوي. 
روش )Method(
؟است بجا و معتبر آنها از استفاده آيا برده؟ بهره هايي روش چه از پژوهشگر 
مقدمه )Introduction(
ابي،انتخ روش دليل موضوع، اهميت قبلي، كارهاي پژوهش، دليل و منطق درباره 

.دهد مي ارائه اطالعاتي تحقيق فرضيات و ها پرسش
 كنيد فادهاست خود نامه پايان يا مقاله نگارش براي توانيد مي بخش اين جمالت از،
 ادبيات مرور )Literature Review(
باشد شده آورده مقدمه قالب در است ممكن.  
گردند مي مرور آنها هاي ويژگي و ضعف و قوت نقاط با قبل پژوهشي كارهاي،  
ًكنيد استفاده مقاالت يافتن براي بخش اين از حتما.

چگونه مقاله علمي بخوانيم؟

ويسلي دانشگاه از شناسي ستاره  ارشد كارشناسي شاناهان، جسي
ار شكل ها و مي اندازم مقدمه به نگاهي سپس .مي كنم شروع چكيده خواندن از 

 اين بفهمم كامال و كنم شناسايي را اصلي شكل دو يكي مي كنيم سعي .مي بينم
 بعد هاتن .مي خوانم را نتيجه گيري/خالصه سپس .مي دهند شرح چيزي چه شكل ها

 اماتيابه و سؤاالت پاسخ دنبال به و مي روم خواندن جزئي سراغ كارها اين  انجام از
.مي گردم دارم كه
آلمان پالنك ماكس مؤسسه دانشمند توبيانا، سيسيليا
بفهمم را مقاله كلي مقصود مي كنم سعي مي كنم، شروع نتيجه گيري و چكيده از. 

 شده  يانب چكيده در كه شده اي خالصه  اهداف تا مي كند كمك نتيجه گيري خواندن
 .هن يا مي خورد من درد به مقاله اين آيا كه بدانم همين طور و كنم درك بهتر را

 يبرا تا مي شود موجب كار اين مي اندازم نگاهي شكل ها و تصاوير به هميشه
 راگ و مي خوانم آخر تا اول از را مقاله سپس .باشم داشته هيجان مقاله خواندن
 چه ببينم ات مي كنم بررسيش حتما داشت »ديگر منابع خواندن پيشنهاد« قسمت

.كنم پيدا مي توانم ديگري جالب منابع
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چگونه مقاله علمي بخوانيم؟

او ها يو دانشگاه از اعصاب علوم دكتري  بورنيگر، جرمي
ي بينمم را شكل ها مي خوانم را چكيده  باشد اصلي نكات آوردن دست به هدفم اگر 

 كي بخش مهم ترين شكل ها من نظر به .مي اندازم بحث مهم نكات به نگاهي و
 دنكر پذيرش قابل براي است ممكن مقاله چكيده و متن چون هستند مقاله

.باشند شده دستكاري مقاله گفته هاي
قبلي ته هاينوش سپس و مقاله تمام معموال كنم بررسي دقيق تر را مقاله بخواهم اگر 

 برايم كه جمله اي مخصوصا جمله يك از پس اگر .مي خوانم موضوع اين با رابطه در
 باشد، هشد آورده نيز شده ارجاع مقاله اي كنارش در و باشد برانگيز بحث و جالب
 آيا و ارمد بيشتري جزئيات به نياز آيا مي پرسم خود از و مي اندازم باال به نگاهي

.كنم پيدا را شده ارجاع مقاله  بتوانم كه دارم داده ها از مخزني
داده هاي آيا هك مي كنم بررسي بود، تحقيقم به شبيه نويسنده تحقيق اگر سپس 

 چرا كه نممي ك فكر اين به داشت تطابق اگر .خير يا دارند تطابق هم با ما مرتبط
 .دارند تطابق هم با آنها

خواندن سه مرحله اي مقاله

كِشاو دكتر )Dr. Keshav (كانادا واترلوي دانشگاه از

خودش از بعد مرحله براي اي پايه و كند مي دنبال را خاصي اهداف مرحله هر 
 .است

دهد مي شما به را مقاله از كلي ايده يك اول مرحله.  

كنيد دريافت را مقاله محتواي تا دهد مي اجازه شما به دوم مرحله.

كنيد درك عمقي را مقاله تا كند مي كمك سوم مرحله.



M. Damrudi35

خواندن سه مرحله اي مقاله
اول مرحله

شماست؛ با متصمي .آوريد بدست را آن كلي ايده تا بياندازيد مقاله به سريع نگاهي 
 دقيقه ده تا جپن حدود مرحله اين .باشيد داشته نيز ديگر سريع نگاه چند توانيد مي

.است زير گامهاي شامل و كشد مي طول

.بخوانيد را مقاله مقدمّه و چكيده عنوان، دقّت به -١

.كنيد نظرصرف موارد بقيّه خواندن از ولي بخوانيد را زيربخشها و بخشها عناوين -٢

  اساس و شالوده تا بياندازيد )وجود صورت در( رياضي محتواي بر سريع نگاهي -٣
.دريابيد را شده مطرح تئوري

.بخوانيد را گيري نتيجه قسمت -٤

 را ايد واندهخ قبالً كه مقاالتي ذهني بطور و باشيد داشته مراجع به سريع نگاهي -٥
.كنيد مشخص

خواندن سه مرحله اي مقاله

دهيد اسخپ مقاله مورد در ازسؤاالت دسته پنج به بتوانيد بايد اول مرحله درانتهاي:
 سيستم زا تحليلي گيري؟ اندازه مقاله يك است؟ اي مقاله نوع چه :بندي طبقه -١

؟تحقيقاتي اوليه نمونه يك از توصيفي موجود؟
 از شده مطرح مسئله تحليل براي هستند؟ مرتبط آن با مقاالت كدام :زمينه -٢

است؟ شده استفاده تئوري اصول كدام
هستند؟ معتبر گرفته صورت فرضهاي آيا :صحّت -٣
دارد؟ علم پيشبردِ در سهمي مقاله آيا :)contribution( علم به كمك -٤
؟است شده نوشته خوبي به مقاله آيا :وضوح -٥
است ممكن .نخوانيد را مقاله ديگر كه بگيريد تصميم توانيد مي فوق اطالعات با 

 اينكه يا و ؛باشيد نداشته مقاله حوزه در كافي اطالعات نباشد؛ جالب برايتان مقاله
  حوزه در كه مقاالتي براي .باشند گرفته نظر در را نامعتبري فرضهاي نويسندگان

 اهدخو كافي اول مرحله بخورد دردتان به روزي است ممكن و نيست شما كاري
.بود
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خواندن سه مرحله اي مقاله
دوم مرحله

باتهااث مانند جزئياتي از ولي بخوانيد بيشتري دقّت با را مقاله مرحله اين در 
 .كنيد ويسين حاشيه را مقاله يا و برداريد يادداشت كليدي نكات از .كنيد صرفنظر

 است نممك شما“ :گويد مي باره اين در اُگسبورگ دانشگاه از گراسمان دومينيك
 براي ار سؤاالتي يا و برداريد يادداشت شويد نمي متوجه كه هايي واژه از بخواهيد
”.كنيد آماده نويسندگان از پرسش

 مخصوصاً  .كنيد نگاه مقاله شكلهاي ديگر و نمودارها تصاوير، به فراوان دقّت با -١
 آيا د؟ان شده نامگذاري مناسبي بطور محورها آيا .شويد دقيق شده رسم شكل در

error( خطا نوارِ با كه نتايجي bar( صورت گيريهاي نتيجه و شده داده نشان 
  كار يك جاهايي چنين در متداول هاياشتباه هستند؟ قوي آنها مورد در گرفته
.كنند مي متمايز بدساخت كار يك از را خوب واقعاً

 ايه مطالعه براي را مرتبط و نشده خوانده مراجع كه باشيد داشته خاطر به -٢
  پيش مورد رد بيشتر يادگيري براي خوبي روش كار اين( كنيد عالمتگذاري بعدي
.)است مقاله موضوعِ زمينه

خواندن سه مرحله اي مقاله

لياص محتواي بايد مرحله اين از بعد .كشد مي طول ساعت يك حدود دوم مرحله  
  يك براي ختصرم و كافي داليل با را آن اصلي نكات بتوانيد و باشيد گرفته را مقاله

 كه است مناسب اي مقاله براي جزئيات از سطح اين .كنيد بيان ديگر شخص
.نيست شما تخصصي حوزه در ولي هستيد آن مند عالقه

درك قابل مقاله دوم، مرحله گذراندن وجود با كه آيد مي پيش اوقات گاهي 
 كلمات وجود و موضوع بودن جديد خاطر به است ممكن امر اين كه نيست

 را اثباتي يا آزمايش روش نويسندگان است ممكن اينكه يا و باشد ناآشنا تخصّصيِ
 نيست؛ ركد قابل مقاله از توجهي قابل بخش آن سبب به كه باشند كرده استفاده
  ارجاعات و نشده تأييد ادعاهاي داراي و باشد شده نوشته ضعيف مقاله است ممكن

forward( موضوعي reference(  تاس ديروقت شب اينكه يا باشد؛ حد از بيش 
 و ريدبگذا كنار را مقاله )الف :شماست با انتخاب اينك .ايد شده خسته شما و

 )ب داريد؛ن آن دانستن به نيازي كاريتان حوزه در موفقيت براي كه باشيد اميدوار
 و يدباش قدم ثابت )ج بخوانيد؛ را آن دوباره موضوع زمينه پيش خواندن از بعد
.شويد سوم مرحله وارد
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خواندن سه مرحله اي مقاله

سوم مرحله

مرحله كه است الزم هستيد، مقاله داور اگر الخصوص علي و مقاله كامل فهم براي  
  .بگذرانيد نيز را سوم

رضهايف همان با مقاله، مجازي و دوباره اجراي براي تالش مرحله، اين كليدي نكته 
 نه ايد، داده انجام مجازي بطور كه كاري و اصلي كار مقايسه با است؛ نويسندگان

.شد خواهيد همتوج نيز را مقاله پنهان كاستيهاي و فرضها بلكه مقاله نوآوريهاي تنها

طرحم فرضهاي ؛باشيد داشته مقاله جزئيات به زيادي توجه بايد مرحله اين در 
 بجاي انخودت اگر ببينيد .بكشيد چالش به و كرده شناسايي را ادعا هر در شده

 .كرديد مي ارايه را خاص ايده يك چگونه بوديد، نويسنده

وشهار خصوص در اي هوشمندانه آگاهي و بينش مجازي، كار با اصلي كار مقايسه 
 به را آگاهي اين توانيد مي و داد خواهد شما به مقاله در شده مطرح داليل و

 هايي هايد توانيد مي مرحله اين خالل در همچنين .بيافزاييد خود مهارتهاي مجموعه
.كنيد ثبت آينده كارهاي براي را

خواندن سه مرحله اي مقاله

اي حرفه خوانندگان براي و ساعت پنج يا چهار حدود كارها تازه براي مرحله اين 
 مقاله اختارس بتوانيد، بايد مرحله اين انتهاي در .برد خواهد زمان ساعت يك تقريباً

  و نيد؛ك شناسايي را آن ضعف و قوت نقاط بسازيد؛ دوباره تان حافظه ياري به را
 ورتص كه ارجاعاتي به شده، مطرح كار ضمن در كه فرضهايي به دقيق، بطور

.كنيد اشاره دهش كارگرفته به وآزمايش تحليل روشهاي در بالقوه مسائل به و نگرفته
مراحل بين زمانبندي
اين اركردِك بهترين“ :نويسد مي لندن ماري كويين دانشگاه از سيمپسون اَندريو 

 .باشد هداشت وجود مرحله هر بين زيادي نسبتاً زمان مدت كه است موقعي فرآيند
 در را آنها مقاالت، از زيادي شمار آوري جمع از بعد اوقات، بيشتر مثال، براي

 آنها هك كشد مي طول هفته چند تا گاه .كنم مي مرور سريع بطور دقيقه ده عرض
       ار آنها دوباره ماه حتي يا هفته چند از بعد نهايت در .بخوانم دوم بار براي را

 رسم مي مقاله از خوبي بسيار درك به كه است مرحله سه اين از بعد .خوانم مي
 براي چندهر موافقم، روش اين با من ”.بودم نرسيده دركي چنين به قبالً بطوريكه

.باشد مناسب تواند نمي روش اين دارند العجل ضرب كه مقاالتي داوري
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خواندن سه مرحله اي مقاله

تحقيق پيشينه مطالعه
ارقر آزمايش مورد مقاله خواندن مهارتهاي تحقيق، پيشينه مطالعه هنگام به       

 ناآشنا عاتيموضو با مقاله دهها تحقيق پيشينه مطالعه براي است ممكن .گيرند مي
  توانيدب كه دهم مي ارايه را روشي اينجا بخوانيد؟ بايد را مقاالتي چه .بخوانيد را

.ريدبب بكار تحقيق پيشينه مطالعه در را ها مقاله مطالعه اي مرحله سه روش

مانند علمي اسناد جستجوي موتور يك از استفاده با ابتدا در  GoogleScholar 
  پنج ات سه اند، شده انتخاب درستي به كه ها كليدواژه سري يك و CiteSeerX و

  موضوع ات بياندازيد مقاله هر بر كلي نگاهي .بيابيد را موضوع حوزه در اخير مقاله
  الصهخ .بخوانيد را آنها ”مرتبط كارهاي“ قسمت سپس .دريابيد را مقاله اصلي

 وريمر مقاله يك از سرنخي باشيد شانس خوش اگر و اخير كارهاي از مختصري
 در .تاس تمام كارتان بيابيد اي مقاله چنين اگر .يافت خواهيد را شده چاپ اخيراً

 را مروري لهمقا آن گوييد مي تبريك خود به بزرگتان شانس اين خاطر به حاليكه
.بخوانيد نيز

خواندن سه مرحله اي مقاله
تحقيق پيشينه مطالعه
اعارج مكرراً  كه را مقاالتي بعدي، گامِ  در مروري، مقاله نكردن پيدا صورتِ  در 

 اينها .يدبياب را اند آمده مراجع بخش در مكرراً كه نويسندگاني نام و اند شده داده
 و كرده لوددان را مقاالت آن .هستند تحقيقيتان حوزه در اصلي نويسندگان و مقاالت

 آنها ينيدبب و رفته حوزه آن نويسندگان وبسايت به سپس .بگذاريد كناري به
  در اصلي و برمعت كنفرانسهاي روش اين با .كنند مي ارايه كجا در بيشتر را كارشان

 رينمعتبرت در نويسندگان بهترين معموالً .شناخت خواهيد را كاريتان حوزه
.دهند مي ارايه را كارشان كنفرانسها

دقت هب را آنها اخير انتشارات و رفته كنفرانسها اين وبسايت به سوم گام در  
 را باال يفيتباك و مرتبط كارهاي توان مي سريع نگاه يك با معموالً .نماييد بررسي

  نسخه تيدگذاش كنار قبل مراحل در كه مقاالتي همراه به مقاالت اين .كرد شناسايي
 )سوم و دوم مراحل( مرحله دو در .داد خواهد تشكيل را شما مروري مطالعه از اول
  دهندكه يم ارجاع ديگري اصلي مقاله به مقاالت اگراكثريت .بخوانيد را مقاالت اين
.نيدك تكرار را مرحله اين لزوم صورت در .بخوانيد و كرده پيدايش نداريد را آن
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نكات تحقيق در سمينار

باشند ٢٠١٨ تا ٢٠١٠ انتشار سالهاي به مربوط بايد انتخابي مقاالت.

جديد و معتبر مقاله يا كتاب رفرنس ١٠ اقل حد از درس اين در بايد دانشجو  
.نمايد استفاده )فارسي غير يا فارسي(

از ارائه پاورپوينت فايل همراه به اي صفحه ٣٠ حداقل متن يك بايد دانشجو هر 
 طريق از سمينار ارائه زمان از قبل و كند تهيه خود سمينار درس تحقيق موضوع

.نمايد ارسال ايميل

شود داده تحويل سمينار پاورپوينت نسخه هم و متني نسخه هم بايد.

است زير شكل به آن محتواي كه است فصل ٣ شامل معموال سمينار گزارش:

 توسط آن فرمت كه است نامه پايان پروپوزال هاي بخش همان تقريبا اول فصل 
 بنابراين .يايدب بيشتر توضيحات مقدار يك با تواند مي كه است شده ارائه دانشگاه

 سواالت يا فرضيات-اهداف -مشكالت و اهميت مسئله، بيان شامل ١ فصل
.باشد مي كلي بصورت تحقيق روش و تحقيق

نكات تحقيق در سمينار

تمام دنآور زمينه پيش از منظور .شود مي آورده دوم فصل در پيشينه يا سوابق 
 وپوزالپر موضوع با مستقيما كه است اصطالحاتي و ها بندي دسته -تعاريف
 يليخ نبايد .هستند دور موضوع از و هستند كلي كه مواردي نه دارند ارتباط
  .مختصر هم خيلي نه و باشد طوالني

مربوط دقيقا هك پيشيني كارهاي .شود آورده تحقيق سوابق بايد زمينه پيش از بعد 
 شتهنو پروپوزال در كه سوابقي همان واقع در .شود آورده بايد هست موضوع به

       آورده مبسوط بصورت سمينار در است صفحه ٢ تا ١ بين آنجا و شود مي
 وشير چه -شده انجام كجا در و كاري چه كنيد مشخص بايد سوابق در .شود مي

  بين دباي معموال .بوده چه نتايج -بوده چه احتمالي هاي محدوديت-شده استفاده
 بيشتر دنباي كامپيوتر علوم در بويژه كارها اين .شود داده توضيح كار ١٥ الي ١٠
.باشند معتبر مراجع از و باشند اخير سال ٥ از

سرييك اساس بر شوند مقايسه هم با شده انجام كارهاي بايد فصل انتهاي در 
 .دارد نويسنده تحقيق نوع به بستگي ها شاخص اين كه شاخص
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نكات تحقيق در سمينار

توضيح رفته پيش كه آنجا تا را تحقيق مراحل و است تحقيق روش سوم فصل 
  .شود مي داده

شود مي آورده نامه پايان در شود مي نوشته سمينار در چه هر.  

است نامه پايان اول فصل سه همان حداقل سمينار.

وبخ مقاله يك هم جا همين تا تواند مي كند ارائه را سمينارش خوب كه كسي  
.است وابسته نويسنده پشتكار و ذوق به البته كه دهد ارائه

ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه
:نامه پايان اول فصل )الف
است يرز ترتيب به يك فصل محتواي .است "پژوهش معرفي" فصل اين عنوان:
:مقدمه -١
پاراگراف يك حدود در پژوهش كليات طرح

:پژوهش مساله بيان -٢ 
وهشپژ كمك به پاسخ براي كليدي سوال شكل به آنها ارائه و مشكل شرح

  :پژوهش انجام اهميت و ضرورت -٣ 
پژوهش انجام لزوم توجيه و كار انجام چرايي

:ها پژوهش ساير با پژوهش تمايز وجه -٤ 
شود مي آورده قسمت اين در پژوهش نوآوري جنبه.
:پژوهش اهداف -٥
اني،آرم اهداف ترتيب به قسمت اين در .است آن انجام دنبال به پژوهش آنچه 

.شود مي بيان كاربردي نيز و اختصاصي يا و ويژه كلي، يا و اصلي
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ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه

:نامه پايان اول فصل )الف

:پژوهش سؤاالت -٦ 
پژوهش اجراي براي مسيري

:پژوهش هاي فرضيه -٧ 
پژوهش اجراي براي مسيري

:پژوهش دامنه -٨ 
 ودش مي ذكر تفكيك به و قسمت اين در پژوهش مكاني و موضوعي دامنه.

پژوهشگر هاي محدوديت و امكانات -٩ 
اخالقي مالحظات -١٠
:پژوهش مفاهيم و ها واژه عملياتي و نظري تعريف -١١
 پژوهش متغيرهاي و مفاهيم از مشترك برداشت براي اقدامي  

ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه

:نامه پايان دوم فصل )ب
است "پژوهش ادبيات" فصل اين عنوان.
شود مي تهپرداخ پژوهش پيشينه  و نظري مباني تاريخي، سابقه به فصل دراين  

.دارد بيشتر كار و زياد وقت صرف به نياز كه
ذشتهگ از معموال و باشد داشته استناد بايد همه فصل اين در شده ارائه مطالب 

.رسد مي آينده به و شروع نزديك و دور
هم با نهاآ مشترك ارتباط و متغيرها و مفاهيم به بايد نظري چارچوب يا و مباني 

.بپردازد
: مقدمه -١
 پاراگراف يك حدود در فصل محتواي معرفي
:تاريخچه و ها نظريه متون، بررسي -٢
پنج فصل در بحث قابل و موضوع با مرتبط هاي نظريه
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ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه

:نامه پايان دوم فصل )ب
:پژوهش نظري مباني -٣
سابقه توان مي الزم، منابع به دسترسي عدم يا و ضرورت به بنا موارد برخي در 

.كرد ادغام هم در را نظري مباني و تاريخي
:پژوهش  پيشينه -٤
 مرتبط  )جهان هاي كشور ساير( خارجي و )ايران( داخلي هاي پژوهش بر مروري 

.است فصل اين بخش پايان موضوع، با
شود مي تنظيم انتشار تاريخ اساس بر بخش دو هر در ها پژوهش اين.  

ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه
: نامه پايان سوم فصل  )ج
است "آن راهكارهاي و ابعاد و پژوهش انجام مراحل" فصل اين عنوان.
شود مي تشريح پژوهش روش فصل اين در.
است مهم العاده فوق حال عين در و كوتاه فصلي فصل، اين.
است پژوهش پيشنهاد از برگرفته فصل اين مطالب عمده.
:مقدمه -١
پاراگراف يك در حداكثر فصل محتواي معرفي

پژوهش نوع -٢ 
پژوهش محيط -٣
پژوهش انجام زمان و مكان به اشاره
گيري نمونه روش و نمونه حجم آماري، جامعه -٤
 گيري، نمونه روش نمونه، )تعداد بيان( حجم به اشاره آماري، جامعه معرفي 

مسيراجرا و استراتژي اجرا، محيط نمونه، انتخاب معيارهاي
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ساختار كلي و محتواي سه فصل اول پايان نامه

: نامه پايان سوم فصل  )ج
:پژوهش متغيرهاي  -٥
شوند مي تعريف پذير تغيير هاي شاخص.
:پژوهش هاي داده گردآوري ابزار -٦
پژوهش ابزار پايايي و روايي تعيين و ها داده آوري جمع ابزار
:پژوهش انجام مراحل و ها داده گردآوري روش -٧
ها داده تحليل روش -٨
شود مي آورده نامه پايان در استفاده مورد آماري هاي روش انواع.
به بايد افعال نامه پايان در است، آينده زمان در افعال پروپوزال در )١:يادآوري 

 يتوال و تناسب بايد نامه، پايان تنظيم و تدوين در )٢.شود بيان گذشته زمان
 لبمطا الفبايي حروف و عددي گذاري كد منظور همين به .شود رعايت مطالب

    وعشر فصل شماره با اصلي كد عددي، گذاري كد در .كند مي پيدا ضرورت
.يردگ مي شكل آنها تيترهاي زير و فرعي تيترهاي شكل همين به و شود مي

نحوه نگارش پايان نامه
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نحوه نگارش پايان نامه

زير موارد تنظيم:

جلد پشت و جلد روي اطالعات
كاغذ نوع
كاغذ حاشيه
سطرها فاصله
بعد و قبل متن با عناوين فاصله
شكل و جدول عنوان
قلم اندازه
صفحات ترتيب
صفحات گذاري شماره
ها فرمول -جداول و ها شكل -ها زيرفصل -ها فصل گذاري شماره
منابع نوشتن نحوه
از( جداول و اشكال-مطالب فهرست style كنيد استفاده ها(

Endnoteآشنايي با 

است؟ مهم ارجاع چرا

دانشگاهي عرف برقراري  

مناسب يپشتيبان با تحقيقات -اند شده آورده كجا از اطالعات كه دهد مي نشان

كنند رديابي آساني به و سرعت به را خود منابع دهد مي اجازه ديگر محققان به.

دهد مي قرار تأييد مورد را ديگر محققان كار.

كند مي محافظت ادبي سرقت اتهامات برابر در را شما.
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Endnoteآشنايي با 

هاي قابليت Endnote

يزمجا كتابخانه شكل به طالعاتيا بانك يك ديجاا
آنها در تطالعاا جستجوي و طالعاتيا هايهيگاپا و و بانكها با طتباار ياربرقر
در طالعاتيا هايهپايگا و بانكها از شده يابيزبا تمقاال تطالعاا  هرخيذ و لنتقاا  

  يزمجا كتابخانه
اعنوا سساابر ... و مقاله ،نامه نپايا يابر مآخذ و منابع فهرست تهيه 

  كتابنامهنويسي ياردهاستاندا
طالعاتيا هايهپايگا و بانكها با طتباار طريق از ليجيتاد كتابخانه سانير روز به
 تطالعاا ورود(ستيد سيستم طريق از منابع تطالعاا لنتقاا نمكاا( 
يزمجا كتابخانه در نمودارها و تصاوير جداول، سازماندهي و ذخيره  

Endnoteآشنايي با 

1جديد كتابخانه ساخت

2 3

4
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Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- Science Direct

Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- Science Direct
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Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- Google Scholar

Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- Scopus

1
2

3

4
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Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- ISI WEB Of Knowledge

Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- ISI WEB Of Knowledge
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Endnoteآشنايي با 

اطالعاتي بانكهاي از اطالعات انتقال- ISI WEB Of Knowledge

Endnoteآشنايي با 

دستي صورت به اطالعات ثبت
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Endnoteآشنايي با 

دستي صورت به اطالعات ثبت

Choose Type of Reference

Endnoteآشنايي با 

از منابع دادن قرار Endnote در Word 
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از منابع دادن قرار Endnote در Word 

Endnoteآشنايي با 

Endnoteآشنايي با 

از منابع دادن قرار Endnote در Word 
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Endnoteآشنايي با 

تغيير style منابع  

Endnoteآشنايي با 

از منابع دادن قرار Endnote در Word 
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Endnoteآشنايي با 

از منابع دادن قرار Endnote در Word  دوم روش

Endnoteآشنايي با 

منبع به مقاله اتصال
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