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تحصيالت تكميلي آنگونه كه الزم است از روحية مقاطع  در ان و باالخص دانشجويانمتأسفانه اغلب دانشجوي

كنجكاوي برخوردار نبوده و به دنبال كشف روابط علت و معلولي نيستند و از همه مهمتر با اصول و مباني آن نيز 

دارد تا دانشجويان سعي  "سمينار و روش تحقيق " درسنامة پيش رو تحت عنوانجزوه و . آشنايي چنداني ندارند

هاي مقاطع مختلف تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي را با اصول و مباني تحقيق و شيوه

  .پژوهش با محوريت رشتة مهندسي عمران آگاه سازد

سازي دانشجويان نسبت به اين موضوع است كه تحقيـق را بايـد از كجـا و     به طور خالصه هدف اين درسنامه آگاه

  .ندادر چه مسيري پيش برد و در نهايت به چه مقصدي رس ،نه شروع كردچگو

اي را آزمـودن، و در تعريـف   تحقيق در لغت به معناي به حقيقت امري رسيدگي كردن و راستي و درسـتي فرضـيه  

ر ها و ابزارهاي خاص است كه به منظور حل مسائل عيني بـه كـا  علمي دستيابي به روابط علت ومعلولي با كمك روش

تواند محقق را تحقيق زماني مي. اندنمايد كه هنوز مبهم و حل نشده باقي ماندهتحقيق سعي در حل مسائلي مي. رودمي

لذا ضروريسـت محقـق بـا خصوصـيات، اهـداف،      ؛ ول خاصي پيروي نمايدصبه سر منزل مقصود رساند كه از نظام و ا

كـاربردي درس  بيان  ،ذكر خواهد شداين درسنامه آنچه در . انواع و مراحل تحقيق به عنوان ساختار پژوهش آشنا گردد

  .سمينار و روش تحقيق است

قطعا از سـرمايه هـاي آينـده ايـران اسـالميمان      اميد داريم با راهنمايي اساتيد معزز و دانشجويان فهيم اين رشته كه 

ت شـكلي و محتـوايي و هـر نـوع     خواهشمند است تا ايرادا. هستند بتوان در اصالح و تكميل اين مجموعه اقدام نمود

  .تا در نگارشهاي بعدي منظور گردد به اينجانبان ارسالپيشنهاد ديگرخود را 
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قيتحق يو مباناصول 

  مقدمه -1-1

امل فكري را طي نموده كـه ايـن مسـئله    وي همواره مسير تك ،زميندر در طول دوران پيدايش انسان 

هـاي خـاص انسـاني اسـت كـه       كنجكاوي از ويژگي. بيشتر به دليل سرشت جستجوگرش بوده است

درسـتي درك و آنـرا   ه خداوند متعال در وجود او قرار داده تا بتواند روابط علت و معلولي جهان را ب

يي كـه مـدام در حـال كـاوش و     تـوان از كـودك نوپـا    اين ويژگي خاص را مـي . مسخّر خويش سازد

از . مشـاهده نمـود   ،پـردازد  بازيگوشي است تا محقق دانشگاهي كه در علوم مختلف بـه كنكـاش مـي   

اهميت اين سرشت انساني همين بس كه نوع بشر تاكنون هرآنچه را بدست آورده به دليل اين ويژگي 

تـر مـورد توجـه قـرار     متأسفانه اين خصوصيت در نظام آموزشي كشـور كم . جستجوگرش بوده است

ـ   كنجكـاوي   ةگرفته به نحوي كه اغلب دانشجويان تحصيالت تكميلي آنگونه كه الزم اسـت از روحي

دنبال كشف روابط علت و معلولي نيستند و از همه مهمتر با اصـول و مبـاني آن   ه برخوردار نبوده و ب

  :داين كاستي در دانشجويان علل گوناگوني دار. نيز آشنايي چنداني ندارند

گيري شخصيت فكري و خالقانة فرد است كه والدين متأسفانه توجـه كمتـري بـه     خانواده اولين محيط شكل )1

حس كنجكاوي و بروز خالقيت در كودكان دارند و در بيشتر مواقع نيز مانع فعاليت فرزنـدان خـود در ايـن    

 .زمينه هستند

تالش چنـداني   محور ساختاري كامالًآموزشه دليل مدرسه دومين محيط تعليم و تربيت هر انساني است كه ب )2

ان و ايجـاد فضـاي تحقيـق و    آمـوز  دانـش در جهت تقويت و شكوفايي حس كنجكاوي و بروز خالقيـت در  

نمايـد، ولـي ضروريسـت     را القـا مـي   محور آموزش، ساختاري آموز دانشهرچند بيان عبارت . پژوهش ندارد

اي ساده با اصول اولية تحقيـق و  گردد، تا به شيوه موزآ دانشپژوهانة  شتوجه جدي به حس كنجكاوي و بين

 .پژوهش در مراحل تحصيلي خود آشنا شود

اي است كـه نظـام   نمايد، اما متأسفانه چند دهه محور را القا مي هرچند بيان عبارت دانشجو ساختاري پژوهش )3

تـوان بـه    ق آن مـي حركت نموده اسـت كـه از مصـادي    محور آموزشها به سمت و سوي آموزشي در دانشگاه

در دوران  محور آموزشهاي محدود نمودن دانشجويان به مطالعه يك كتاب يا يك جزوة درسي و ايجاد دوره

 .تحصيالت تكميلي اشاره نمود
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فقدان درس روش تحقيق به عنـوان درس اجبـاري در مقطـع كارشناسـي، بـه خصـوص در نيمسـال پـنجم          )4

اي از ديگـر عوامـل   زمينـه  سي ارشد بـدون هيچگونـه پـيش   تحصيلي و وجود درس سمينار در مقطع كارشنا

  .باشد دانشجويان در امر تحقيق و پژوهش مي ةبازدارند

  

 26/3/92خوشبختانه در بازنگري برنامة درسي مقطع تحصيالت تكميلي مهندسـي عمـران مـورخ    

ات و ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقـ  سي و چهارمين جلسة شوراي برنامه و مصوبة هشتصد

واحدي سمينار و روش تحقيق در فهرست دروس اجباري، جايگزين درس سـمينار   2فناوري، درس 

 2تـر بـود اگـر درس     تواند تا حدودي مفيد باشد امـا مناسـب   قرار گرفت كه مي) برنامة درسي سابق(

ي واحدي روش تحقيق به صورت مستقل و نه در قالب سمينار و روش تحقيق و نه به عنوان جايگزين

گرفـت و درس   براي درس سمينار كارشناسي ارشد در دروس اجباري نيمسال تحصيلي اول قرار مـي 

تر بود اگـر دروس روش   همچنين مناسب. ماند واحدي، بدون تغيير باقي مي 2سمينار به عنوان درسي 

به ترتيب در نيمسال تحصيلي پنجم، ششم و هفتم مقطع تحصـيلي  تخصصي  ةتحقيق، سمينار و پروژ

نمود بيشتري پيدا  ،گرفت تا مفهوم واقعي و دقيق دانشجوارشناسي به عنوان دروس اجباري قرار ميك

از دورة تحصيالت تكميلي به طور كامـل حـذف    محور آموزشچه بسيار بهتر بود اگر شيوة  و كردمي

  .گرديدمي

مختلـف   درسنامة پيش رو تحت عنوان سمينار و روش تحقيق سـعي دارد تـا دانشـجويان مقـاطع    

هـاي  تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي را با اصـول و مبـاني تحقيـق و شـيوه    

  .پژوهش با محوريت رشتة مهندسي عمران آگاه سازد

سازي دانشجويان نسبت به اين موضوع است كه تحقيق را  به طور خالصه هدف اين درسنامه آگاه

  .ي پيش برد و در نهايت به چه مقصدي راسنددر چه مسير ،بايد از كجا و چگونه شروع كرد

اي را آزمودن، تحقيق در لغت به معناي به حقيقت امري رسيدگي كردن و راستي و درستي فرضيه

ها و ابزارهاي خاص است كـه بـه   و در تعريف علمي دستيابي به روابط علت ومعلولي با كمك روش

نمايد كـه هنـوز مـبهم و حـل     حل مسائلي ميتحقيق سعي در . رودمنظور حل مسائل عيني به كار مي
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ول صـ تواند محقق را به سر منزل مقصود رساند كـه از نظـام و ا  تحقيق زماني مي. اندنشده باقي مانده

لذا ضروريست محقق با خصوصيات، اهداف، انواع و مراحل تحقيق بـه عنـوان   ؛ خاصي پيروي نمايد

بيـان اصـول و مبـاني تحقيـق      ،ذكر خواهـد شـد   آنچه در ادامة اين فصل. ساختار پژوهش آشنا گردد

  .باشد مي

  خصوصيات تحقيق -1-2

تواند مثمر ثمر واقع گردد كه از الگو و نظـامي خـاص پيـروي    همانطور كه بيان شد، تحقيق زماني مي

از آنجايي كـه تحقيـق سـعي در حـلّ     . مند و برپاية عقل و منطق باشدنمايد، بنابراين تحقيق بايد نظام

. پـذير گـردد  سازي را داشته باشد تا حل مسائل پيچيده امكاندارد، بايستي قابليت سادهمسائل پيچيده 

تحقيق بايد قابل بازسازي باشد، به اين مفهوم كه امكان تكرار آن و اعتبارسنجي نتايج محقـق توسـط   

  .گردددر ادامه به اهم خصوصيات يك تحقيق مورد قبول اشاره مي. محققان ديگر وجود داشته باشد

  نظام يافتگي -1-2-1

باشد و محقـق بايـد بـا    مند ميتحقيق فرآيندي روش. مند و بر پاية منطق استيك تحقيق خوب نظام

بندي شده سعي در حل ذهني خّلاق آن را به مراحل مختلفي تقسيم كرده و با يك برنامة منظم و زمان

گردد و چه بسا تحقيق را ميبندي موجب اتالف وقت و هزينه ريزي در زمانعدم برنامه. مسائل نمايد

بنـدي كـه   ريـزي در زمـان  عـالوه بـر برنامـه   . از مسير اصلي آن خارج نموده و باعث سردرگمي شود

سازد، وجود عقل و منطق نيز الزم است، زيرا تحليل و مندي را براي تحقيق فراهم ميچارچوب نظام

بندي نيز بايد از ريزي و زمانحتّي برنامه تفسير نتايج بايد كامالً با عقل و منطق مطابقت داشته باشد و

  .منطق خاصي تبعيت نمايد

بنـدي بـر پايـة عقـل و منطـق را از خصوصـيات       ريـزي و زمـان  توان برنامـه طبق مطالب فوق مي
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يافتگي يك تحقيق خوب دانست كه اگر برقرار نباشد، عالوه بر آنكه موجب اتالف وقت و هزينه  نظام

  .نمايددار ميا هم خدشهگردد، اعتبار نتايج رمي

  ساده كننده -1-2-2

رود زيرا در اغلب موارد مسـئله پيچيـده   سازي از ابزارهاي اساسي يك تحقيق خوب به شمار ميساده

پـذير  هاي زماني و ابزارهايي كه در اختيار محقق قرار دارد، حل آن امكـان است و به دليل محدوديت

ـ . مراحل و اجزاء قابل حل تقسيم شـود  سازي و بهبنابراين ضروريست مسئله ساده. نيست قابـل   ةنكت

تعريـف مسـئله، اهميـت، اهـداف،     . ذكر ديگر اين است كه تحقيق بايد با زبان بسيار ساده بيان گـردد 

نتايج تحقيق همگي بايد با زبان ساده بيان شوند تا ديگر محققـين نيـز    ةفرضيات، روش، تحليل و ارائ

  .ژوهش خود را نيز به سادگي پيش برندبتوانند از آن بهرة كامل برده وپ

  قابل بازسازي -1-2-3

ديگـر  قـين  حقمدر بسياري از موارد . تحقيقي از اعتبار برخوردار است كه قابل تكرار و بازسازي باشد

نمايند تا بتوانند پژوهش خود را نيـز  در تكرار تحقيق صورت گرفته مي ، سعيبراي فهم بيشتر مطلب

منـد، منطقـي و سـاده    توان اينگونه بيان نمود تحقيقاتي كه نظاممي. نندسازي كاي صحيح پيادهبه شيوه

مند بودن، منطقـي بـودن، قابليـت    به عبارت ديگر نظام. باشند، قابل تكرار و بازسازي هم خواهند بود

  .باشدسازي و بازسازي از اركان و خصوصيات اصلي يك تحقيق قابل قبول ميساده

هاي ديگري نيز دارد، تحقيق قابل قبول بايد داراي بيان شد ويژگيتحقيق خوب غير از مواردي كه 

تواند از روش تحقيقي كه تاكنون مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه يـا حـل      نوآوري باشد، اين نوآوري مي

  .اي كه تاكنون حل نشده باقي مانده، يا نتايجي كه تاكنون ارائه نگرديده بروز نمايدمسئله

اي ناصـحيح  تحقيقي كه از صداقت برخوردار نيسـت و بـه شـيوه   . شدتحقيق خوب بايد صادق با
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برداري يا عددسازي صورت پذيرفته از روش علمي برخـوردار نيسـت و چـه بسـا پيگـرد      مانند كپي

  .قانوني داشته باشد

بنابراين محقق بايد صبر و شكيبايي و همت بـااليي داشـته   . امر تحقيق به زمان زيادي احتياج دارد

  .بتواند اين مسير طوالني را آهسته و پيوسته طي نمايدباشد تا 

  

  ي خسته رودهرهرو آن نيست كه گه تند و گ

  رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود

  )مولوي(

  

طرفانـه رونـد   محقق بايـد كـامالً بـي   . تحقيق بايد از تعصب و اعمال نظرات شخصي به دور باشد

ز آن دور سازد و هر آنچه حاصل تحقيق و پژوهش پژوهش را طي نمايد و تفكرات شخصي خود را ا

در نهايت يك تحقيق خوب بايد بتواند خود شـروعي بـراي تحقيقـات     .است، بدون تغيير ارائه نمايد

در پايان تحقيق، پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي همسونگر توسط محقـق  ديگر، عبارتي  ، بهديگر باشد

  .كان صورت پذيردهاي الزم تا حد اممطرح گردد و راهنمايي

  اهداف تحقيق -1-3

. هدف اصلي هر تحقيق حل مسئله يا يك مشكل عيني با دستيابي بـه روابـط علـت و معلـولي اسـت     

كند؟  چگونه عمل ميشناخت كامل مسئله، اينكه چگونه به وجود آمده؛ چه ويژگي و ساختاري دارد؟ 

كه بايد هنگام شـرح مسـئله   است نمايد؟ از سؤاالتي  تحت تأثير چه عواملي است؟ و چگونه تغيير مي

  .به آن پاسخ داده شود

نمايد ولي مطمئناً كافي نيست و محقق بايد تر ميانداز حل آن را روشنهر چند شرح مسئله، چشم

سطح اطمينان باال مطابق علم . بيني نمايدبتواند جواب مسئله را با سطح اطمينان بااليي به درستي پيش
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هنگـامي كـه ايـن سـطح از اطمينـان      . درصد اسـت  95سطح اطمينان باالي  آمار و احتماالت، معموالً

  .بيني قابل اتكا خواهد بوده پيشحاصل گردد، آنگا

سـازي نمايـد   ها و اطالعات و در روش تحقيق خود اصولي را پيادهآوري دادهجمعدر محقق بايد 

يات صـفر و يـك و خطـاي    براي آگاهي بيشتر به مباحث فرض. كه اين سطح از اطمينان حاصل گردد

  .نوع اول و خطاي نوع دوم مراجعه نمائيد

بنابراين يـك  . همانطور كه بيان شد هدف اصلي هر تحقيق رسيدن به جواب منطقي براي آن است

يعني به عبارتي مسئله را يا به . تحقيق خوب بايد حداقل بتواند بهبودي را در حل مسئله حاصل نمايد

  .هاي بعدي تحقيق ميسر سازدرا جهت گام طوركامل حل نموده ياحل آن

بـه درسـتي مسـئله را شـرح     كه نتايج يكي ديگر از اهداف تحقيق است، يك تحقيق خوب فسير ت

بيني نموده و بهبـودي را در حـل مسـئله ايجـاد كـرده      داده، جواب آن را با سطح اطمينان بااليي پيش

  .داست، ضروريست تفسير مفصلي از نتايج حاصله داشته باش

  هاي متداولبنديانواع تحقيق و تقسيم -1-4

تـرين مسـير را بـراي    تحقيق و پژوهش به منظور حلّ مسائل ناشناخته نيازمند روشي است كه مناسب

به عبـارت ديگـر روش تحقيـق شـامل     . كسب اطالعات مناسب و شناخت عوامل مرتبط فراهم سازد

. جـواب درسـت مسـئله مـورد نيـاز اسـت      هايي است كه به منظور رسيدن سريع بـه  حلابزارها و راه

هـاي مختلـف و   ي بـا روش يها يا در يك كالم روش تحقيق مستلزم آشناحلانتخاب اين ابزارها و راه

  .ها استشناخت نقاط ضعف و قوت هر يك از آن

-در ايـن درسـنامه دو نـوع از تقسـيم    . هاي مختلفي از روش تحقيق ارائه شـده اسـت  بنديتقسيم

هاي تحقيق بر اساس دامنة تحقيق هاي تحقيق بر اساس مفاد و روشروش ل آن شاملِهاي متداو بندي

  .بيان خواهد شد
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  هاي تحقيق بر اساس مفادانواع روش -1-4-1

  .شودبندي ميدي و كاربردي تقسيمتحقيق بر اساس مفاد به دو روش مستقل بنيا

  

  تحقيق بنيادي •

اخت و يادگيري دانش فني دارد تا مرزهـاي  گردد كه سعي در شنتحقيق بنيادي به پژوهشي اطالق مي

اً هدف اصلي اين نوع تحقيق حل مسائل اجرايـي  تعمد. هاي نويني ايجاد شوددانش گسترش و نظريه

تواند به منظور كاربردهاي عملـي  و توجه به كاربردهاي عملي نيست، هر چند نتيجة حاصل از آن مي

هـا و آزمـايش   روابـط عّلـت و معلـولي بـين پديـده      كشف به اين تحقيق. نيز مورد استفاده قرار گيرد

ها و مراكز علمي و تحقيقاتي هستند كه محيط اصلي اينگونه از تحقيقات، دانشگاه. پردازدها ميفرضيه

  .هاي آموزشي ندارندنامهمعموالً محدوديت زماني خاصي جز مقررات و آئين

  

  تحقيق كاربردي •

 ،د كه به منظور حل مسائل اجرايي و رسيدن به يك كاربردگردتحقيق كاربردي به پژوهشي اطالق مي

هدف اصلي اين نوع تحقيق يافتن راهحلّ علمي براي مسائل . پذيردها صورت ميبدون توجه به علّت

در اكثـر مواقـع   . بايست در اسرع وقت بررسي و مرتفع گـردد و مشكالت زندگي واقعي است كه مي

هـا و روابـط بـين متغيرهـا     قيقات بنيادي دارد تا ماهيـت پديـده  تحقيق كاربردي نياز به يك سري تح

از آنجـايي كـه   . به عبارت ديگر تحقيقات بنيادي زيربناي تحقيقـات كـاربردي هسـتند   . مشخص شود

رو  هاي زماني روبهتحقيقات كاربردي بايد در اسرع وقت به نتيجة عملي برسند، بنابراين با محدوديت

  .هستند
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  يق بر اساس دامنة تحقيقهاي تحقانواع روش -1-4-2

اي، آزمايشـگاهي،  هاي تحقيق بر مبناي دامنه و حـوزة تحقيـق بـه چهـار دسـتة كتابخانـه      انواع روش

  .گرددافزاري و ميداني تقسيم مي نرم

  

  ايتحقيق كتابخانه •

، ها و منابع موجودداده در اين تحقيق، محقق با استفاده از پايگاه. همانطور كه از نام آن مشخص است

تحقيقات صورت گرفته را گردآوري و سپس براساس نظريات مطرح شده، نظريات جديـدي مطـرح   

آنچه كه در اينگونه از تحقيقات حائز اهميت است، تسلط محقق بر كليـه متـون گذشـته در    . نمايدمي

  .باشدموضوع مورد بحث و به روز بودن دانش محقق در موضوع مورد تحقيق مي

  

  تحقيق آزمايشگاهي •

) شرايط واقعـي (در اين تحقيق مدل نمونة ميداني در مقياس كوچكتر با اعمال شرايط محيطي ميداني 

رفتـار مـدل   .گيـرد شود و مورد آزمايش قرار مييك فضاي كنترل شده به نام آزمايشگاه ساخته ميدر 

ر وابسته مورد آزمايشگاهي بر پاية روابط علت و معلولي به منظور يافتن اثر متغير مستقل بر روي متغي

-تأمين شرايط واقعي در آزمايشگاه.شودگيرد و به نمونة ميداني تعميم داده ميتجزيه و تحليل قرار مي

بـر بـودن از مشـكالت تحقيـق     كه زمان بر بودن و هزينـه به طوريطلبد ها زمان و هزينة زيادي را مي

  .آزمايشگاهي است

  

  افزاريتحقيق نرم •

رود از آماري و مدلسازي به كار مـي  ،هاي رياضيه منظور تجزيه و تحليلاين نوع تحقيق كه معموالً ب

افزارهاي گوناگوني براي ايـن نـوع   نرم. شودافزار مخصوص جهت اين امر استفاده مييك يا چند نرم

تـا  ) … , Maple ،Matlab(نويسـي گرفتـه   افزارهـاي برنامـه  از نـرم . تحقيقـات سـاخته شـده اسـت    
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آنچه كه در اين نـوع تحقيقـات حـائز اهميـت     ، )...و  ABAQUS ،Plaxis( زيافزارهاي شبيه سا نرم

افزاري را افزارهاي مرتبط با مسئلة مورد نظرش است تا بتواند نرمشناخت كامل محقق از نرم باشد، مي

  .اي را ارائه نمايدو نتيجة واقع بينانه بودهانتخاب نمايد كه تمامي نيازهاي حل مسئله را دارا 

  

  ق ميدانيتحقي •

و تجزيـه و  ) محـيط (هـا از طبيعـت   آوري دادهگردد كه به جمعتحقيق ميداني به تحقيقاتي اطالق مي

ها به صـورت عينـي و   در اين تحقيق، محقق به دنبال درك بهتر پديده. پردازدها ميتحليل بر روي آن

هـا و وقـايع    تعامل پديده ميداني است تا با نگاه دقيق به يك مورد عملي در واقعيت، تصوير كاملي از

آورد تا بـر روي مـوارد خـاص تمركـز     تحقيق ميداني براي محقق شرايطي را فراهم مي. حاصل گردد

مهمترين تفاوتي كه تحقيق ميـداني  . كرده و به منظور شناسايي دقيق روابط علّت و معلولي تالش كند

واقعـي اسـت كـه در نتيجـه اطمينـان      افزاري دارد به دليل وجود شـرايط  با تحقيق آزمايشگاهي يا نرم

  .آوردباالتري را در نتايج حاصله به ارمغان مي

  

  مراحل تحقيق -1-5

هـا و ابزارهـاي   دستيابي به روابط علت و معلـولي بـا كمـك روش    ،همانطور كه قبالً بيان شد تحقيق

تحقيق بـه صـورت فرآينـد سلسـله مراتبـي اسـت كـه از        . خاص به منظور تأييد يا رد فرضيات است

هرچند اين امكان نيز وجود دارد كه ؛ رسدپيمايد و به مقصد ميشود، مسيري را مياي شروع مي نقطه

به طور كلي مراحل تحقيق شامل . تر طي نمودميانة راه مجدد به مراحل قبلي بازگشت و مسير را پخته

ا و اطالعـات،  هـ آوري دادهانتخاب ايده، مرور تحقيقات گذشته، ارائة فرضيات، انتخاب روش، جمـع 

  .تحليل و ارائة نتايج است
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  انتخاب ايده -1-5-1

ايده يا همان موضوع تحقيـق سـاختار اصـلي پـژوهش را     . مهمترين مرحلة تحقيق انتخاب ايده است

معموالً محقـق بـا مطالعـه و تحقيـق در     . شودهاي مختلفي حاصل ميايده به شيوه. نمايدمشخص مي

پيشـنهاد بـراي   . نمايداي را مطرح ميشناسايي نموده و ايده هاي اطالعاتي، مشكالت و نيازها رابانك

هـا،  هاي تحقيقاتي كه توسط سـازمان تحقيقات آتي كه توسط ساير محققين مطرح شده يا درخواست

  .هاي ديگري جهت انتخاب ايده باشدتواند شيوهنيز مي ،ها ارائه شده استادارات و ارگان

بر اساس انگيزه و عالئق، تجربيات، دانـش فنـي و اسـتعداد،    محقق بايد تالش كند، ايدة تحقق را 

و قابل اجرا بودن بر اساس ) هاها، ادارات و ارگاننياز سازمان(نوآوري و جديد بودن، كاربردي بودن 

همچنـين محقـق   . امكانات و تجهيزات موجود و منابع مالي و زمان در نظر گرفته شده انتخاب نمايـد 

المللي همچون مجـالت  ز مشورت با اساتيد مجرب و افراد خبره و منابع بينبايد جهت انتخاب ايده ا

محقق بايد به ارتباط موضوع و ايدة انتخـابي  . بهره گيرد) ISI( ١المللي در مؤسسة اطالعات علميبين

. با رشتة تحصيلي خود توجه نمايد و از تحقيقاتي كه بسيار گسترده و يا بسيار محدود هستند بپرهيزد

وي بايد با مرور اجمالي منـابع، ايـده را   . زدگي داشته باشدنبايد در انتخاب ايده عجله و شتابمحقق 

محقـق بايـد از طـرح ايـدة     . پخته و طرح سؤاالت و فرضيات را به طور كامل و دقيـق مطـرح نمايـد   

ود بلندپروازانه و سؤاالت مشكل خودداري نمايد، زيرا قرار نيست با يك تحقيق تمام مشكالت حل ش

خواهد مسـئله يـا مشـكلي را حـل     بلكه هدف ارائة طرحي پخته، مفيد، ساده و قابل اجرا است كه مي

  .نمايد

انتخاب عنوان جذاب و در عين حال ساده، گويا، شـفاف و جـامع كـه بتوانـد سـاختار، ويژگـي،       

  .وسعت و محدوديت تحقيق را مشخص نمايد، بسيار حائز اهميت است

                                                 
1
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  )مروري بر متون(ه مروري بر تحقيقات گذشت -1-5-2

مرور تحقيقات گذشته به محقق در انتخاب ايده، فهم مسئله، عدم دوبـاره كـاري و تحقيـق تكـراري،     

در يـك  . نمايـد آشنايي با نحوة انجام مراحل مختلف تحقيق و آگاهي از نتايج ساير محققين كمك مي

شـي، ترويجـي و   پژوهش ضروريست كّليـة منـابع داخلـي و خـارجي از قبيـل كتـب، مقـاالت پژوه       

هاي كارشناسي ارشد و غيـره در ارتبـاط مسـتقيم بـا     نامهپايان تخصصي، هاي دكتريكنفرانسي، رساله

  .گردندمطالعه و بررسي شوند و نقاط ضعف و قوت آنان مشخص و بيان  ،موضوع مورد بحث

  ارائة فرضيات -1-5-3

رويدادهاي واقعي سـؤاالتي  محقق، از  پس از انتخاب ايده و مرور تحقيقات گذشته و مشاهدات عينيِ

بايـد كـامالً    ،نمايداي هدف محقق را از پژوهش مشخص مياين سؤاالت كه به گونه. گرددمطرح مي

محقق براي پاسخ به ايـن سـؤاالت فرضـيات خـود را مطـرح      . واضح، دقيق و منطبق با موضوع باشد

بـراي  را انـش خـود پاسـخي    به عبارتي محقق بر پاية تحقيقات گذشته و مشاهدات عيني و د. كند مي

  .نمايدمطرح ميرا ) H0(سؤاالت يا همان فرضيات صفر 

اگر . را ثابت نمايد) H1(فرضية صفر يعني فرضية يك  ضنق ،كندمحقق در روند پژوهش سعي مي

اي كه در نكته. دهد كه فرضية صفر اشتباه بوده است و بالعكسدرستي فرضية يك تأييد شد نشان مي

 فـرض  پـيش را بـا  ) Hypothesis(اشاره شود اين اسـت كـه محقـق نبايـد فرضـيه       اينجا ضروريست

)Assumption ( شود درستي يا نادرستي آن اثبات گرددفرضيه عبارتي است كه سعي مي.نمايداشتباه .

دهـد و تـالش بـراي پـذيرش يـا رد آن      شرايط حاكم بر تحقيق را نشـان مـي   فرض پيشدر حالي كه 

» .شـود استفاده از كمربند ايمني باعث كاهش تلفات حواد ترافيكي مي«عبارت  مثالً. گيردصورت نمي

براي اطالع . گرددفرض تلقي ميهاي برون شهري به عنوان پيشيك فرضيه است و بررسي آن در راه

  .نويسي به كتب آمار و احتماالت مراجعه نمائيد بيشتر از نحوة فرضيه
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  انتخاب روش تحقيق -1-5-4

باشد ترين مراحل تحقيق ميان با كمك آن مسئله را حل نمود، همواره از مشكلانتخاب روشي كه بتو

بلكه بايـد از دانـش كـافي بـراي      ،زيرا محقق نه تنها بايد بر تحقيقات گذشته تسلط كامل داشته باشد

تا بتواند روش مناسـب   بودههاي مختلف جهت شناسايي معايب و مزاياي آنان برخوردار قياس روش

تحقيق را با توجه به امكانات و تجهيزات موجود، زمان و منابع مالي بـه درسـتي انتخـاب     براي انجام

تـوان بـه   هـا مـي   ترين آنهاي مختلف و متنوعي وجود دارد كه از مهمدر علوم مهندسي روش. نمايد

بـه  ه بسـت  ،ممكـن اسـت در يـك تحقيـق    . افزاري و ميداني اشـاره نمـود  هاي آزمايشگاهي، نرمروش

در هر حال بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه بـه هـيچ وجـه        . ز چند روش استفاده شودضرورت ا

هاي خاص خود را توان به طور قطعي بهترين روش تحقيق را انتخاب نمود زيرا هر روش ويژگي نمي

  .دارد و در بخشي با محدوديت همراه است

كننـد   ارائه ميرا ش نويني نكته ضروري ديگر اين است كه برخي از محققين در تحقيقات خود رو

و يا برخـي پـژوهش خـود را در اصـالح يـا      نمايند و آن را به عنوان نوآوري فعاليت خود مطرح مي

گيرند كه اين گونه از تحقيقـات معمـوالً از روش علمـي    هاي محققان ديگر به كار ميگسترش روش

  .زيادي برخوردارند

  ها و اطالعاتآوري دادهجمع -1-5-5

گردد كه كامالً خام بوده و هيچگونه پردازشـي بـر روي آن صـورت نگرفتـه     اطالق ميداده به منابعي 

  .هاي پردازش شده هستنداست در حالي كه اطالعات، داده

ها و اطالعات مورد نياز آن است و زماني يك تحقيق از اعتبـار برخـوردار   شالودة هر تحقيق، داده

ها و اطالعات معتبر نيازمند شناخت كامـل  آوري دادهجمع. ن معتبر باشدآها و اطالعات است كه داده

نمايـد  آوري است و محقق بايد براساس روش تحقيقي كه انتخاب مـي مي جمعلهاي عمحقق با شيوه
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مثالً اگر محققي روش آزمايشـگاهي را  . ها و اطالعات مورد نياز خود بپردازدآوري علمي دادهبه جمع

ها و اطالعات خود باشـد  آوري دادههاي آزمايشگاهي به دنبال جمعانتخاب نمود بايد با ساخت نمونه

يا اگر محققي روش ميداني را انتخاب نمود بايد بر اساس زمـان و مكـان، بـه مشـاهدات ميـداني در      

  .ها و اطالعات خود بپردازدآوري دادهجمع

هـا و اطالعـات بـا    آوري دادهاي كه در اينجا بايستي اشاره شود اين است كـه معمـوالً جمـع   نكته

ها و اطالعـات را گسـترش   هايي علمي وجود دارد تا بتوان دادهبنابراين شيوه. محدوديت همراه است

تواند در مقطـع زمـاني و   مي ،پردازدهاي ترافيكي ميآوري دادهبه عنوان مثال، محققي كه به جمع. داد

. هاي ديگرتعميم دهـد ه زمان و مكانآوري نموده و به طور علمي آن را بها را جمعمكاني خاص داده

ها و اطالعات يكي از مهمترين مسـائلي اسـت كـه محقـق بايـد نسـبت بـه آن        آوري دادهروش جمع

  .شناخت كامل داشته باشد

  ها و اطالعاتتحليل داده -1-5-6

هـا و اطالعـات، مـورد ارزيـابي قـرار      محقق در اين مرحله فرضيات تحقيق را بر اسـاس تحليـل داده  

. شودان طور كه قبالً بيان شد فرضيات تحقيق پاسخي است كه به سؤاالت تحقيق داده ميهم. دهد مي

 ،هـا و اطالعـاتي را كـه در پاسـخ بـه سـؤاالت تحقيـق مـؤثر اسـت         بنابراين محقق ضروريسـت داده 

ها بپردازد تا درستي يا نادرسـتي فرضـيات    آوري نموده و با استفاده از روش تحقيق به تحليل آن جمع

  .مشخص گردد) هاي داده شده به سؤاالتپاسخ(

  نتايج تحقيق ةارائ -1-5-7

يافته و شامل كّلية مراحـل تحقيـق   نتايج به صورت كامالً سازمان ةآخرين مرحله از مراحل تحقيق ارائ

نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشـد، رسـاله   پايان ةاست كه در تحقيقات دانشگاهي به صورت ارائ



  

 ١٥ 

قيتحق يو مباناصول 

اي نتايج بايد بـه گونـه   ةارائ. خصصي و مقاالت پژوهشي و كنفرانسي استبراي دانشجويان دكتري ت

ين ضروريست از اباشد كه ديگر محققين بتوانند از آن در تحقيقات خود به خوبي استفاده نمايند، بنابر

نامـه و اصـول   كه در فصل دوم در بخـش اصـول نگـارش پايـان    كند يكسري اصول و قواعد پيروي 

  .مفصل به آن اشاره خواهد شد نگارش مقاالت به طور

  

  



 

  



 

  

  

  

  

 

  : 2 فصل

هاي دانشگاهي و نحوة ارائة  تحقيق در محيط

  آن
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  مقايسة كلي بين تحقيق در مقاطع مختلف تحصيلي -2-1

مصوبة هفتصد و نـوزدهمين  به ترتيب هاي كارشناسي و تحصيالت تكميلي  طبق برنامة آموزشي دوره

ــورخ (جلســه  ــا  و) 26/02/88م ــوراي ) 26/03/92( رمين جلســةمصــوبة هشتصــد و ســي و چه ش

بـه صـورت   (م، تحقيقـات و فنـاوري دروس پـروژة تخصصـي     عالي وزارت علو ريزي آموزش هبرنام

ارشـد و رسـاله بـراي دورة دكتـري      نامه بـراي دورة كارشناسـي   براي دورة كارشناسي، پايان) اختياري

  .وس پرداخته خواهد شدتخصصي در نظر گرفته شده است كه در ادامه به مقايسة كلي بين اين در

 

  پروژة تخصصي كارشناسي •

اولين دورة تحصيالت دانشگاهي است كه هدف ) كارشناسي پيوسته(مهندسي عمران  دورة كارشناسي

آن تربيت افرادي با آگاهي علمي و فني كافي به منظور انجام وظايف طراحي، مديريت، نظارت و 

واحد آن  20واحد كه  140ي درسي اين دوره تعداد واحدها. باشد ميهاي عمراني  اجراي پروژه

واحد دروس  37واحد دروس اصلي و تخصصي الزامي و  63واحد دروس پايه،  20دروس عمومي، 

سال يا هشت نيمسال تحصيلي  4) كارشناسي پيوسته(طول متوسط دورة كارشناسي . اختياري است

  .است

رائه اة مهندسي عمران ترشمقطع كارشناسي در ة تخصصي به صورت اختياري درس پروژ

تعريف يك تحقيق محدود در زمينة مهندسي عمران بر واحدي،  3هدف از اين درس . گرديده است

بايد زير نظر استاد راهنما در كه  دانشجوي كارشناسي استدروس اصلي، تخصصي و اختياري اساس 

ورت عمومي و به صضروريست دانشجو پروژة تخصصي خود را . پذيردصورتمدت حداكثر يك سال 

در نهايت گزارش كتبي آن پس از انجام اصالحات الزم، شفاهي و با حضور حداقل يك داور ارائه و 

نمرة تحقيق مربوطه صرفاً . كتابخانة دانشگاه نمايد استاد راهنما و تحويل را به صورت صحافي شده

استاد راهنما و به  ُنسختحويل توسط استاد راهنما و با تأييد مدير گروه پس از حصول گزارش 
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بايد از بين اعضاي هيأت علمي و داور استاد راهنما . براي دانشجو ثبت خواهد شدكتابخانة دانشگاه 

رود از نتيجة پروژة تخصصي يك مقالة  انتظار مي. گرددانتخاب گروه يا دانشكدة مهندسي عمران 

  .كنفرانسي ملي يا بين المللي حاصل گردد

واحد  100پس از گذراندن وژة تخصصي حداقل در نيمسال هفتم يا الزم به ذكر است درس پر

قابل اخذ و گذراندن ، )هر كدام زودتر محقق شد( نيازبا رعايت پيشة تحصيلي از واحدهاي رشت

  .باشد مي

  

  كارشناسي ارشد ةنام پايان •

العـات  رود كه هدف آن افـزايش اط  دورة كارشناسي ارشد اولين دورة تحصيالت تكميلي به شمار مي

. گرايش مربوطه است-ي رشتهدرك و توسعة مرزهاي فن و اجرابه منظور متخصصان مهندس عمران 

-هاي تخصصي مربوط به رشته فارغ التحصيالن آن بايد توانايي الزم جهت طراحي و نظارت بر پروژه

آن واحـد   12باشـد كـه    واحـد مـي   32تعداد واحدهاي درسي اين دوره . گرايش خود را داشته باشند

طـول  .نامه است واحد پايان 6واحد سمينار و روش تحقيق و  2واحد اختياري،  12تخصصي اجباري، 

 تحصـيلي  سال يا چهـار نيمسـال   2نامة تحصيالت تكميلي  دورة كارشناسي ارشد مطابق آئينمتوسط 

  .است

 رود به شـمار مـي  ة تحصيلي دانشجوي كارشناسي ارشد نامه مهمترين درس در دور رس پاياند

تا اين مقطـع تحصـيلي   پژوهشي دانشجو در كل دوران آموزشي وي فعاليت مهمترين زيرا اين درس 

به باشد ارشد  كارشناسيدر مقطعدانشجو پاياني بر تحصيالت  ةنقط ،قرار استدر اصل نامه پايان. است

  .پردازي نموده و از فكر و انديشة خود به صورت صحيح دفاع نمايد نحوي كه وي بتواند ايده

ارشـد عمـران    ايجاد توان تحقيقاتي كافي در مهنـدس كارشـناس  واحدي  6درس اين هدف از 

بايد توجه داشـت كـه   . براي حل مسائلي است كه در زمينة حرفة خود ممكن است با آن مواجه شود

كه روند يك دهد ن ات داوري در روز دفاع نشئبتواند به اعضا هييك دانشجوي كارشناسي ارشد بايد 

  .استآموزش ديده به خوبي يقاتي را كار تحق
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ضروريست دانشجو از نيمسال اول تحصيلي به انتخاب موضوع و استاد راهنما بپردازد و در 

نامه و ارائة  نامة خود را اخذ و به تكميل فرم تصويب موضوع پايان نيمسال سوم تحصيلي پايان

ان نيمسال چهارم تحصيلي وقت دارد پس از تصويب پروپوزال دانشجو تنها تا پاي. پروپوزال بپردازد

پس از انجام اصالحات نامه را به صورت عمومي و شفاهي و با حضور حداقل يك داور ارائه و  پايان

در نهايت گزارش كتبي آن را به صورت صحافي شده، يك جلد تحويل استاد راهنما، يك جلد الزم، 

و يك جلد تحويل كتابخانة دانشگاه  ، يك جلد تحويل داور)در صورت وجود(تحويل استاد مشاور 

و داور و با ) در صورت موجود(نمرة تحقيق مربوطه ميانگين نمرات استاد راهنما، استاد مشاور . نمايد

. نامه مطابق آنچه ذكر شد، خواهد بود تأييد مدير گروه پس از حصول گزارش تحويل نُسخ پايان

  .حاصل گرددپژوهشي در مجالت معتبر -لمينامه يك مقالة ع رود از نتيجة پايان انتظار مي

  :نامة خود بايد به نكات ذيل نيز توجه جدي نمايد دانشجوي كارشناسي ارشد در انجام پايان

  .پذيرد صورت ميگروه دانشكده در شوراي ) پروپوزال(نامه  پايانتأييد نهائي طرح تحقيق  -

و در شرايط استثنايي و گردد انتخاب گروه استاد راهنما بايد از بين اعضاي هيأت علمي داخل  -

تواند از  ميدانشگاه )شوراي پژوهشي(تحصيالت تكميلي شوراي هاد گروه آموزشي و با تأييد نباپيش

  .ها نيز انتخاب شود ساير دانشگاه

  .شود تعيينميشوراي گروه دانشكده موافقت استاد و تأييد  ،استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو -

توان در كنار استاد راهنماي  مي.دناستادياري باش ةراهنما بايد داراي حداقل مرتبيد يا اساتاستاد  -

  .نموداصلي از يك استاد راهنماي ديگر نيز استفاده 

، يك نفر از  دانشكده) شوراي پژوهشي(تحصيالت تكميلي شوراي نهاد استاد راهنما و تأييد به پيش -

براي .شود ، به عنوان استاد مشاور تعيين مي ن برجستهعلمي يا از صاحبنظران و محققا تئاعضاي هي

  . صاحبنظران و محققاني كه عضو هيأت علمي نيستندداشتن مدرك دكترا الزامي است

  

  تخصصي دكترية رسال •

است و هدف آن  ايراندورة دكتري تخصصي مهندسي عمران باالترين مقطع تحصيلي دانشگاهي در 
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وآوري و خالقيت مرزهاي دانش را گسترش و نيازهاي كشور را است كه بتوانند با ن افراديتربيت 

  .رفع نمايند

 18تا  12پس از گذراندن تعداد دانشجو . اين دوره شامل دو بخش آموزشي و پژوهشي است

ها را نگذرانده و مرتبط با موضوع رسالة  ارشد آن كه ضروريست در مقطع كارشناسيواحدآموزشي 

ارائة نمرة زبان انگليسي مورد قبول دانشگاه محل تحصيل و با  باشد، بانيز دكتري تخصصي وي 

طرح ، ارائة رسالهموضوع تصويب واحدي،  18اخذ رسالة مراحل بالفاصله ،جامعقبولي در آزمون 

دانشجو پس  .نمايدبه صورت رسمي آغاز و شروع فعاليت پژوهشي خود را )پروپوزال(تحقيق رساله 

ك نيمسال فرصت دارد پروپوزال رسالة خود را به تصويب استاد از قبولي در آزمون جامع تنها ي

  .برساند دانشگاه) شوراي پژوهشي(شوراي تحصيالت تكميلي راهنما و 

نامة تحصيالت تكميلي معموالً به  مطابق آئين طول دورة دكتري تخصصيو حداكثر حداقل 

ش خود را در سه نيمسال كه دانشجو موظف است واحدهاي آموزتعيين شده سال  5/4و  5/3ترتيب 

ة زبان انگليسي مورد قبول رواحد آموزشي و با ارائة نم 12تحصيلي تكميل و پس از گذارندن حداقل 

را حداكثر در دو نوبت با موفقيت ) به صورت شفاهي يا كتبي(دانشگاه محل تحصيل، آزمون جامع 

  .طي نمايد

و انتخاب ، مرور تحقيقات گذشته  عپژوهشي شامل انتخاب موضو دانشجو بايد برخي از مراحل 

عالوه بر دروس امتحاني نمايد زيرا در آزمون جامع از دانشجو آغاز نيمسال اول از روش تحقيق را 

ال ؤس ،ريزي و زمانبندي تعيين شده با برنامه تمطابقروش انتخابي و  ،در مورد موضوع تحقيق

  .گردد مي

به منظور نيل به و است مدنظر تخصصي  دكتري ةبايد توجه داشت كه اهداف مهمي در دور

، از طريق  اتيتحقيق هاي نوين دانشجويان به آثار علمي و آشنايي با روش ةو احاطآن تحقق اهداف 

هاي پژوهشي براي كسب تخصص و تبحر دريك  ، ابتكار و روح تتبع در فعاليت پرورش قدرت ابداع

  :هاي ذيل را داشته باشد از ويژگي بايد يكيي تخصصي دكتر ة، رسال علمي خاصگرايش -رشته
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عوامـل علـت   ، شناخت و ارتباط  ، تبيين كامالً جديد در سطح جهان براي تشريح ةيك نظري ةارائ -الف

  و معلولي؛

كامالً جديد در سطح جهان براي بكارگيري قوانين مربوط به موضوع تحقيـق بـه    ةيك نظري ةب ـ ارائ 

  .؛انساني ةجامع ها و يا رفع نيازهاي منظورتحقق آرمان

هاي علمـي در   ، تركيب و تكميل روش جديد در سطح جهان از طريق تلفيقكامالً يك روش  ةج ـ ارائ 

  .روابط علت و معلوليحاكم بر  به كارگيري قوانين

  

دانشجوي دكتري تخصصي در طي دورة پژوهشي خود بايد به نكات ذيل نيز توجه جدي 

  :نمايد

ا با نظر استاد راهنما انتخاب كرده و با كمك و هدايت وي فرم طرح دانشجو بايد موضوع رساله ر -

  .تحقيق راتكميل نمايد

با دانشگاه ) شوراي تخصصي(تحصيالت تكميلي  ةدر كميت) پروپوزال(ب طرح تحقيق رساله تصوي -

تدريس و  ةاستادياري و سه سال سابق ةدرجحداقل علمي با  ئتهي تن از اعضاي 3حضور حداقل 

راهنما و اساتيد مشاور اتيد اساستاد يا به غير از گرايش مربوطه - رشتهكارشناسي ارشد  ةر دورتحقيق د

 ةاستادياري و سه سال سابق ةدرجحداقل با خارج از دانشگاه هيئت علمي يك با حضور و حداقل 

ما و راهناتيد اساستاد يا به پيشنهاد گرايش مربوطه -رشتهكارشناسي ارشد  ةتدريس و تحقيق در دور

دانشجو در اين جلسه  .پذيرد صورت ميگروه ) شوراي تخصصي(تحصيالتتكميلي  ةتصويب كميت

  .كند و از پيشنهاد خود دفاع ميحضور 

 ةترجيحاً در جلسه مصاحب( ، تعيين شود استاد راهنما، بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيل -

  ).پذيرش دانشجو

و در شرايط استثنايي و گردد انتخاب گروه هيأت علمي داخل  استاد راهنما بايد از بين اعضاي -

تواند از  ميدانشگاه)شوراي پژوهشي(تحصيالت تكميلي شوراي هاد گروه آموزشي و با تأييد نباپيش

  .گرددتعيين ها نيز  ساير دانشگاه

) تخصصي شوراي(تحصيالت تكميلي  ةاستاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تأييد كميت -

  .شود تعيينمي دانشگاه
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استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا  ةاستاد راهنما بايد داراي حداقل مرتب -

توان در كنار استاد راهنماي اصلي از يك استاد راهنماي ديگر  مي.كارشناسي ارشد باشد ةدر دور تحقيق

  .نمودنيز استفاده 

، يك يا دو  دانشكده) شوراي پژوهشي(و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي  به پيشنهاد استاد راهنما -

 .دنشو ، به عنوان استاد مشاور تعيين مي علمي يا از صاحبنظران و محققان برجسته تئنفر از اعضاي هي

ا بحداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي  ي تخصصي بااستادان مشاور بايد داراي مدرك دكتر

براي صاحبنظران و محققاني . ارشد باشند  كارشناسي ةتدريس يا تحقيق در دور  سه سال ةحداقلسابق

   . داشتن مدرك دكترا الزامي است كه عضو هيأت علمي نيستند

  

  )پروپوزال( نحوة ارائة پيشنهاد تحقيق -2-2

ـ     تـرين بخـش يـك كـا     ترين و اصـلي  طرح تحقيق، مهم ق ر تحقيقـي و پژوهشـي اسـت، طـرح تحقي

صل تحقيق نيست، بلكه طرح اوليه و طرح پيشنهادي تحقيق است، طرح تحقيق در واقـع  ا )پروپوزال(

اركـان اصـلي آن طراحـي    مهندس معمـار  شبيه طرح اوليه و پيشنهادي يك ساختمان است كه توسط 

در آمده و چنانچه يك مهندس خبره به آن نگاه كند، بتواند ساختماني مدل و به صورت نقشه و شده 

پژوهشگري كه قصـد تحقيـق دارد، ابتـدا بايـد     . نمايدگيرد، تجسم  س اين نقشه شكل ميرا كه بر اسا

طرح تحقيق در واقع نقشه انجام تحقيق و راهنماي . براي پژوهش مورد نظر خود طرح تحقيق بنويسد

  .محقق براي عملياتي كردن و اجراي تحقيق است

ل بـه راحتـي و در مـدت زمـان     يند تهيه و تكميل يك پروپـوزا آهر چند انتخاب موضوع و فر

ـ     يكوتاه  ةانجام مي شود، ولي بايد توجه داشت كه پروپوزال در واقع پيشـنهادتحقيق بـوده و بـه منزل

هاي محاسباتي ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقيق طراحي گردد، پژوهشگر  نقشه

بارت ديگر چنانچه دانشجوئي عنوان به ع. در انجام مراحل بعدي با مشكل اساسي روبرو نخواهد شد

پژوهش خود را درست انتخاب كرده باشد و تمامي اركان و اجزاء پروپوزال بـه ويـژه طـرح مسـئله،     
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اهميت و ارزش تحقيق، تاريخچه مطالعات، اهداف، سئواالت، فرضـيه هـا و روش و مراحـل انجـام     

ش با مشكالتي از جملـه سـردرگمي و   تحقيق را به طور دقيق و كامل تهيه كرده باشد، در انجام پژوه

پژوهشگري كه طرح تحقيق خود را به طور دقيق، روشن و كامل نوشته، بـه  . ابهام روبرو نخواهد شد

  .خود را تهيه كرده است نامه پايانرساله يا نيمي از  رسد نظر مي

  

  قطرح تحقي ةاجزاء تشكيل دهند •

  عنوان تحقيق -1

توانـد بـدون مشـخص     هيچ پژوهشگري نمي. عنوان تحقيق استنخستين گام در انجام تحقيق، تعيين 

مقصد و طرح نهـايي انجـام پـژوهش     ةعنوان به منزل. نمايدرا آغاز خود شدن عنوان تحقيق، پژوهش 

  :ضروري است ذيلاست و لذا در تعيين و انتخاب آن توجه به نكات 

 ؛مع، رسا و غير سئوالي باشدبهتر است عنوان تحقيق نه خيلي كوتاه، نه خيلي طوالني، مختصر، جا �

الگو، مطالعه، طراحي، تحليلي بر، تبيين و  ةهايي چون بررسي، ارائ بهتر است در ابتداي عنوان از واژه �

 ؛استفاده شودغيره 

 ؛بهتر است در عنوان تحقيق به نوعي متغيرهاي مستقل و وابسته نشان داده شوند �

 ؛موضوع تحقيق بايد نو و جديد باشد �

 ؛بايد ارزش تحقيق داشته باشد عنوان پژوهش �

 ؛پژوهشگر بايد توان انجام تحقيق را داشته باشد �

 ؛كاري و تخصصي پژوهشگر باشد ةموضوع تحقيق در حوز �

اي باشد كه جامعه به انجام تحقيق در مورد آن نيازمند و پژوهش بتواند  موضوع پژوهش بايد به گونه �

 ؛با نتايج خود مشكلي را از جامعه برطرف كند

 ؛وهشگر به عنوان تحقيق و انجام پژوهش در مورد آن ميل و عالقه داشته باشدپژ �

 ؛موضوع تحقيق بايد عملي و اجرائي بوده و قابليت انجام تحقيق را داشته باشد �

 ؛هاي تحقيق را بيان كند اي باشد كه هدف عنوان تحقيق بايد به گونه �

 .پژوهش مشخص گردد بهتر است در عنوان تحقيق، قلمرو مكاني و محدوده زماني �
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 )ي فنيها واژهاصطالحات و (لغات كليدي  -2

 3بين (هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش  معموال تعدادي از اصطالحات و واژه

  .دشو ارائه شده و براي هريك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي) واژه 6تا 

  

  )طرح يك مشكل(تحقيق  ةشرح و بيان مسئل -3

مسئله در واقع سئوالي است كه در ذهن پژوهشگر راجع بـه يـك پديـده، مشـكل يـا معضـل مطـرح        

شود، هدف محقق از طرح اين سئوال ريشه يابي، علت يا علل به وجـود آورنـده آن مشـكل و يـا      مي

  .راهكارهاي رفع آن است

  :نمايدرا رعايت ذيل محقق بايد نكات  ،در بيان مسئله

 ؛اهدي بايد نشان دهد كه معضلي يا مشكلي در جامعه وجود داردقق، شومح �

 ؛محقق بايد مشكل مطرح شده را بيان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد �

حقق بايد نشان دهد كه قصد او از انجام تحقيق چيست؟ كدام متغيرها را قصد دارد مطالعـه  م �

 ؛چگونه است) غيرها اثر، رابطه ي(متغيرها  ةمطالع ةكند؟ نحو

 . دزماني تحقيق را هم مشخص كن يزماني و قلمرو ةپژوهشگر در پايان بهتر است محدود �

 

مستند نشان دهد، انگيزه به صورت بطوركلي مسئله تحقيق بايد مشكل را مطرح كند، ابعاد آنرا 

مكاني و زماني  ةودها را روشن و محد بررسي آن ة، نحوهد، متغيرها را نشان دنمايدپژوهشگر را بيان 

  .تحقيق را تعيين نمايد

  

  اهميت و ضرورت موضوع تحقيق -4

در اين مورد پژوهشگر بايد مشخص كند كه موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضـرورت انجـام ايـن    

اهميت اين تحقيـق در  . اي از اهميت بيشتري برخوردار است پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه

ي موجود چيست؟نتايج اين تحقيق در غنا بخشيدن به ادبيـات موضـوع چـه نقشـي     ها ارتباط با نظريه
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هـاي قبلـي چگونـه     و بسط نظريـه  جديد يا توسعه ةمدل، الگو، نظري ةدارد؟نقش نتايج تحقيق در ارائ

هميت نتايج تحقيق براي مديران و برنامه ريـزان چيسـت؟نتايج مثبـت ايـن تحقيـق در ابعـاد       ؟ ااست

  نتايج مثبت اين تحقيق در ابعاد پژوهشي چگونه است؟و اينكه  چه اثري دارد؟آموزشي و پژوهشي 

  

  تحقيقپيشينة  -5

هـاي هـم خـانواده قـرار دهـد و آن را بـا        براي اينكه پژوهشگر تحقيقات خود را در راستاي پژوهش

موضوع و ديگران هماهنگ كند، نياز دارد با مراجعه به اسناد و مدارك پيرامون  يدستاوردهاي تحقيقات

  .اي كه براي تحقيق انتخاب كرده، آگاهي خود را گسترش دهد مسئله

 ادبيات موضوع، توجـه بـه نكـات   يا تحقيق  ةپيشينمرور تحقيقات گذشته يا هدف از گنجاندن بخش 

  :ذيل است

  ؛تحقيق ةهاي قبلي با مسئل برقراري ارتباطي منطقي ميان اطالعات پژوهش �

  ؛تحقيق ةي مسئلآشنايي با چارچوب نظري يا تجرب �

  ه؛هاي گذشت مورد استفاده در پژوهش هاي تحقيق شنايي با روشآ �

  ؛يشگيري از دوباره كاري �

  ؛استفاده از تجربيات مفيد محققان قبلي �

  .هاي پيشين گاهي از نقاط ضعف پژوهشآ �

  

  :ضروري استذيل نيز جهت دسترسي به اهداف باال و تدوين مطالب پيشينه، رعايت نكات 

 ؛اتي مرتبط با موضوع انتخاب گرددمنابع اطالع �

 ؛نتايج تحقيقات قبلي مطالعه، نقد و بررسي شود �

  .تدوين گردد) عمومي به اختصاصي(ترتيب موارد از كلي به جزئي  �
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  اهداف تحقيق -6

  :دبه دو صورت كلي و ويژه مطرح شون اهداف تحقيق مي تواند

ــدف كلـــ  ــي     : يهـ ــتق مـ ــق مشـ ــوع تحقيـ ــتقيماً ازموضـ ــي مسـ ــدف كلـ ــود هـ  ؛شـ

شـوند و در واقـع    پـژوهش و از اهـداف كلـي مشـتق مـي      ةاز مسئلاهداف اين : اهداف ويژه

كننـد كـه در ايـن     اين اهداف تصـريح مـي  . هدف يا اهداف كلي پژوهش هستند ةزيرمجموع

  .شود شود و چه چيزي انجام نمي تحقيق چه چيزي انجام مي

  

  االت تحقيقؤس -7

بيني  هاي خود پيش پژوهش نتواند جهت خاصي را براي يافته ةدر صورتي كه تحقيق با توجه به پيشين

در طـرح  . توانـد بـه بيـان سـئواالت پـژوهش بپـردازد       بين متغيرها را حدس بزند، مـي  ةنمايد و رابط

  :ضروري استذيل سئواالت تحقيق توجه به نكات 

 ؛گيرند سئواالت پژوهش مستقيماً از اهداف تحقيق منشأ مي �

 ؛شود ع متغير مطرح ميدر سواالت تحقيق، يك نو �

 ؛آيا در ابتداي سئواالت چندان مطلوب نيست ةآوردن كلم �

 .بهتر است تعداد سئواالت محدود، شفاف و بدون ابهام باشد �

 

  ة تحقيقفرضي - 8

بـه  . فرضيه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسي پژوهشگر در مورد سئواالت تحقيق است

ة مطرح شده كه مبتني بر دانش و تجربه در مورد حل مسئل فرضيه، حدس و گماني استعبارت ديگر 

ـ  . آيند ها بر مي ها حدسياتي است كه به طور منطقي از نظريه اغلب فرضيه. است خبـري   ةفرضـيه جمل

هـاي   در بيـان فرضـيه  . شود ديده مي)مستقل و وابسته(دو يا چند متغير ارتباط اي است كه در آن  ساده

كامل وجـود  هماهنگي، همسويي ها و سؤاالت تحقيق  بايد بين فرضيهتحقيق اين نكته ضروريست كه 

  .داشته و از نظر تعداد نيز متعادل باشند
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  فرض تحقيق پيش -9

از قبـل بـه عنـوان چـارچوب     چيزي اسـت كـه    شرايط حاكم بر پژوهش و آنهمان فرض تحقيق پيش

اين است كـه محقـق درسـتي يـا     اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد  نكته. شود تحقيق در نظر گرفته مي

شـرايط  ) Assumptions(هـا   فـرض  نمايد ولـي پـيش   را بررسي مي) Hypothesis(نادرستي فرضيات 

حاكم بر تحقيق است كه بررسي درستي يا نادرستي آن مطرح نيست، بنـابراين محقـق نبايـد ايـن دو     

  .مفهوم را با هم اشتباه نمايد

  

  روش و مراحل تحقيق -10

شود، تعيين نوع تحقيق و مراحـل انجـام    تحقيق و يا پژوهش كه در پروپوزال مطرح مييكي از اركان 

ابزار گردآوري مشتمل بر در اين مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقيق، مراحل انجام آن را . آن است

آماري،  ةآماري و حجم نمونه، روش انتخاب نمونه از جامع ةها، روش گردآوري اطالعات، جامع داده

هـاي تحليـل كيفـي و     روش(هـا  هاي تجزيه و تحليل داده ها و باالخره روش ار تجزيه و تحليل دادهابز

  .دده توضيح مي) كمي

  

  كاربرد نتايج تحقيق -11

  .كند ها و نهادهاي استفاده كننده از نتايج تحقيق اشاره مي ها، سازمان در اين مورد پژوهشگر به گروه

  

  محدوديت هاي تحقيق -12

دهـد كـه در    هايي كه سر راه تحقيق است، به خواننده پيـام مـي   رد محقق با بيان محدوديتدر اين مو

  .اي داشته باشد يند تحقيق قضاوت عادالنهآمورد فر

  :تواند سر راه محقق قرار گيرد ميذيل هاي احتمالي به شرح  در هر تحقيق تعدادي از محدوديت

  ؛كمبود منابع علمي �

  ؛كمبود منابع مالي �
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  ؛ها و نهادها ي سازمانضعف همكار �

  ؛هاي شخصي محقق گرفتاري �

  ؛كمبود زمان در اختيار �

  ؛تعداد و متغيرهاي ناخواسته �

 .ناهماهنگي اساتيد راهنما �

  :خود به موارد ذيل نيز توجه نمايند) پروپوزال(دانشجويان ضروريست براي تنظيم طرح تحقيق 

 .ه تنظيم نماييدطبق الگويي كه دانشگاه براي آن در نظر گرفترا پروپوزال  �

. نماييدردن عنوان تحقيق خودداري شكيل كاز . انتخاب نماييدروشن و ساده عنوان تحقيق خود را  �

سعي كنيد با . اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد عنوان پروژه را به صورت خالصه

. به خواننده منتقل كنيدهايتان را  همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف

خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه  عنوان كار شما بايد كامالً مشخص كند كه شما مي

بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آنچه اصل موضوع تحقيق  در جمله.كنيد

  .ان پروژه حذف كنيدسعي كنيد كلمات اضافي را از عنو. شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد

حتماً دقت كنيد ، ايد كه براي مطالعه انتخاب كردهاهدافي هايي كه از تحقيق داريد و  در موردهدف �

ين رابطه را به خوبي نمايش كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه ا

 .دهيد

ترين،  سعي كنيد مناسب. يب استچگونگي انتخاب روش تحقيق نيز، وضع به همين ترت ةدر زمين �

   .ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد ترين و همخوان ترين، علمي عملي

مشخص كامالً ها  سعي كنيد مرز بين عنوان. انجام دهيدبندي مناسب  پروپوزال را تميز و با بخش �

  .پرينت نماييدA4كاغذ يك طرف باشد و مطالب را بر روي 

 تخصصي صفحه و براي دكتري 5هاي كارشناسي ارشد حداقل  بايست براي دوره ال ميحجم پروپوز �

در اين ميان حداقل يك صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل يك صفحه به . صفحه باشد 8حداقل 

منابع  ةسعي كنيد از منابع جديد و به روز استفاده نماييدو هم .شود داده ميمنابع تحقيق اختصاص 
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به نوع و اندازة فونت الگوي پروپوزال دانشگاه دقت و آن را هم چنين . بان نباشندفارسي زتحقيق، 

  .سازي نماييد كامالً منطبق بر الگو آماده

نويسي براي استاد راهنما و غيره، جداً خودداري  ل عريضهثم از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال �

  .يدپرهيزباز توضيح اضافه هم  نماييد و

نگليسي، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به در مورد نگارش ا �

گونه اشكالي بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ متن پروپوزال مي. داند مشورت كنيد خوبي مي

  .نداشته باشد

 پس تمام. سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است! پروپوزال را جدي بگيريد �

 .تالش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد

 .الگوي پروپوزال در پيوست آمده استيك نمونه  �

  

  رساله/نامه ريزي جهت انجام پايان برنامه -2-3

اين مسئله طبيعي بوده و خيلـي نگـران   .سرعت پيشرفت كار در ابتداي تحقيق بسيار كند است معموالً

. مراحل بعدي سرعت پيشرفت كار را به حـد مطلـوب رسـاند    توان با پشتكار در كننده نيست زيرا مي

ـ   طـور كامـل   ه بدين منظور الزم است به استاد راهنما اعتماد داشت و پيشنهادات و دسـتورات او را ب

امـا نبايـد   . هـاي زيـادي دارد   انجام كار تحقيقاتي يك فرآيند طوالني است و فراز و نشـيب . انجام داد

در واقع دانشجو يك رقابت سخت را پشت . وارد دانشگاه شده استفراموش كرد كه دانشجو چگونه 

توانـد آخـرين مرحلـه از تحصـيالتش را كـه       بنابراين او مي. سر گذاشته و در كنكور قبول شده است

هـايي از   او نبايد همـواره در مـورد قسـمت   . جام يك كار تحقيقاتي است با موفقيت به پايان برساندنا

بين بوده و كارهاي انجام شده و در واقـع   ه نگران باشدبلكه بايد همواره خوشكه انجام نشد نامه پايان

  .كار كمك مي نمايد ةاين مسئله به حفظ روحيه، جهت ادام. قسمت پر ليوان را ببيند
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اطالعات و نتايج به دست آمـده از آزمايشـات و اجـراي     ةبرنامه ريزي، سازماندهي و ثبت كلي

در التين اين مراحل را مـي تـوان جهـت    . ان اصلي يك تحقيق استهاي عددي و رياضي از ارك مدل

ي كارشناسي يا دانشجوبه ترتيب فرض كنيد . نمايش داد) صندوق پستي( POBoxفراموش نكردن با 

لـذا   ؛را در مدت يكسال به اتمام برساندنامه  پروژة تخصصي يا پايانخواهد يك  مي ١كارشناسي ارشد

  :ريزي نمايد برنامه ذيلبه صورت  ماه پيش رو12الزم است براي 

  

 هاي اول و دومماه •

كـم اسـت، در دو مـاه نخسـت بـه       نامـه  يا پايـان  از آنجاييكه در ابتدا اطالعات دانشجو در مورد پروژه

بايسـت جهـت ثبـت نظـرات     در شروع انجام كار تحقيقاتي دانشجو مي. راهنمائي استاد بيشتر نياز دارد

  .ايداستاد راهنما دفتري تهيه نم

هفتگـي   ةاو بايـد برنامـ  . هاي دانشجو با اسـتاد همـراه دانشـجو باشـد    اين دفتر بايد همواره در مالقات

در دفتـر   االت خود را در يك فضاي آرام و ترجيحـاً ؤمنظمي جهت مالقات با استاد راهنما داشته و س

ال ؤاز پرسـيدن سـ  . مايدكار استاد مطرح نموده و از استادبخواهد پاسخ خود را در اين دفتر يادداشت ن

زيرا در اين فضا امكـان تمركـز    نمودخودداري  در مسير راهرو و در حضور ساير دانشجويان بايد جداً

ديگـر  از طرفـي   و هاي استاد را به طور كامل متوجه نشـود  وجود ندارد و ممكن است دانشجو جواب

لذا مسئله بـرايش   ؛طرح نمايدال را در فرصتي ديگر مؤممكن است دانشجو خجالت بكشد تا دوباره س

پـروژه يـا   خواهـد در قالـب   واضح از آنچه كـه مـي   ةاو بايد سعي كند يك ايد. مبهم باقي خواهد ماند

ـ   . كار را شروع نمايد ،منظم ةنامه انجام دهد به دست آورده و بر اساس يكبرنامپايان ه كـار تحقيقـاتي ب

نامـه كـار زمـانبر و     پايـان پروژه يا همچنين نگارش . فراواني دارد ةخصوص در ابتداي آن نياز به مطالع

ليست . اينكار بايد همزمان با انجام تحقيق انجام گيرد. ظريفي است كه نبايد آنرا به انتهاي واگذار نمود

گردد بايد از ابتدا در همان دفتر يادداشت ثبت گردد تا در انتهـاي  و آدرس تمام مراجعي كه استفاده مي

 ها در كتابخانه و اينترنت در جستجوي عنوان و آدرس مراجعي كه قبالً نباشد مدتكار دانشجو مجبور 

                                                 
ريزی بيان شده برای دانشجوی کارشناسی ارشد را برای مدت زمان پژوهش خود کـه معمـوالً بيشـتر از دو سـال اسـت       هدانشجوی دکتری تخصصی بايد برنام1

 .تنظيم نمايد
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در حتي اگـر فكـر كنـد كـه تعـدادي از مراجـع مسـتقيماً       . استفاده نموده و اكنون در اختيار ندارد باشد

بـت  ثي هاي استاندارد به صورت به يكي از فرمترا آدرس مراجع  ،گيردمورد استفاده قرار نمي نامه پايان

كه به كمك آن آدرس امكان دسترسي مجدد به آن مرجع براي استاد راهنما، دانشـجو و ديگـران    نمايد

  .فراهم باشد

  

  هاي سوم و چهارمماه •

مطالعات خود را در مورد كارهـاي  . دانشجو بايد سعي كند كه ارتباط خود را با استاد راهنما حفظ كند

هـا و شـناخت مـوارد     ين و تعيين نقاط قـوت كـار آن  تحقيقاتي مشابه صورت گرفته توسط ساير محقق

ممكـن اسـت بـر    . هاي مناسب ذخيره نمايـد ها را تايپ و در فايل آن ةها ادامه داده و خالص ضعف آن

هـاي  نامـه زمينـه   پايـان پـروژه يـا   تعريف شده، دانشجو الزم باشد در طول انجان  ةاساس پيشنهاد پروژ

نويسي خاص يا نرم افـزار مشـخص و كـار كـردن بـا يـك        برنامه آشنائي با زبان. جديدي را ياد بگيرد

  .زماني انجام گردد دورةاين كارها بايد در اين . دستگاه خاص از اين جمله است

  

 هاي پنجم و ششمماه •

. در اين دوره دانشجو بايد گزارشي از كارهاي انجام شده تهيه كرده و در اختيار استاد راهنما قرار دهـد 

پيشرفت پروژه در مدت سپري شـده   و نيز آنچه استاد راهنما در زمينةار، توانايي خود ميزان پيشرفت ك

در اين مرحله استاد راهنمـا  . بينانه به كمك استاد مورد ارزيابي قرار دهد انتظار داشته را به صورت واقع

ـ        مي  خير اسـت و يـا اينكـه پيشـرفت كـارش     أتواند به دانشـجو بگويـد كـه آيـا او در كـارش دچـار ت

گاهي ممكن است استاد راهنما در اين مرحله به اين نتيجه برسد كـه مسـيري كـه    . بخش است رضايت

نامه در حال پيمودن است با توجه به زمان باقي مانده به نتيجه نخواهـد   پايانپروژه يا دانشجو در انجام 

كه عالوه بر اينكـه  دهد  صورتي تغيير ميه لذا در اين شرايط استاد راهنماي مجرب موضوع را ب ؛رسيد

  .اي وارد نشود، دانشجو بتواند كار را در زمان باقيمانده به اتمام برساند كليت موضوع لطمهبه 

بايسـت از ميـان    او مـي . را شروع كند نامه پروژه يا پايانتواند نگارش  در اين مرحله دانشجو مي

نامـه   پايـان پـروژه يـا   در مـتن  هاي مناسب را انتخاب و  مطالبي كه جمع آوري نموده است تنها قسمت

خواهند تمـام مطـالبي را كـه در     يكي از اشتباهات دانشجويان در اين مرحله اين است كه مي. بگنجاند
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دليل اين امر ايـن اسـت كـه بسـياري از     . نامه بياورند پايانپروژه يا اين مدت مطالعه نموده اند در متن 

در  ؛بيايـد  نامـه  پـروژه يـا پايـان   ذاب است و مايلنـد در  كنند برايشان تازه و ج مطالبي را كه مطالعه مي

با توجه به محدوديت زمـان،  . براي اساتيد داور تكراري و خسته كننده است حاليكه اين مطالب عمدتاً

افـزايش حجـم   . هايي بروند كه نتيجه كار دانشجو باشدبه سراغ فصل اساتيد داور اغلب مايلند مستقيماً

هـاي بـه دسـت آمـده از نتـايج       ر ديگران است باعث كاهش درصـد قسـمت  كا مطالب كلي كه عمدتاً

تـا   30بايست  در حاليكه به طور متوسط مي ؛گردد مي نامه پروژه يا پايانتحقيقات دانشجو نسبت به كل 

  .تحقيقات خود دانشجو باشد ةنتيج آندرصد  40

  

 هاي هفتم تا نهمماه •

هـاي   يكي از مهمتـرين قسـمت  . ود را به اتمام برسانددر اين دوره دانشجو بايد سعي كند كار اصلي خ

هاي عددي جهت انجام تحقيق در صورتيكه از روش. نامه معتبرسازي نتايج است پايانپروژه يا كار در 

. گاهي استفاده كنـد شتواند جهت معتبرسازي نتايج خود از كارهاي آزماي استفاده شده باشد، دانشجو مي

ي ديگران در اختيار نباشديا امكان انجام كار آزمايشگاهي توسط دانشجو گاهشدر صورتيكه نتايج آزماي

شـده  اعتبارسـنجي  تواند به كمك نتايج عـددي سـاير محققـين كـه قبالً     نباشد، اعتبار نتايج كار ميمهيا 

-يكي از مهمترين قسـمت » بندي و ارائة پيشنهادات جمع« تحت عنوان آخر فصل. است، صورت گيرد

ايـن   زيـرا داوران معمـوالً   ؛بايست به طور دقيق و كامل تهيه گـردد است كه مي نامه انپروژه يا پايهاي 

در صـورتي  . كنند تا بدانند اهم نتايج تحقيق دانشجو چيسـت را مطالعه مي نامه پروژه يا پايانقسمت از 

تـايج قابـل   اما اگـر ن . نمايندهاي ديگر را هم مطالعه ميقسمت ،كه نتايج به دست آمده قابل قبول باشد

  .قابل قبول نخواهد بود نامه پايانپروژه يا زياد باشد از نظر داوران  آنتوجه نباشد، حتي اگر حجم 

ايـن قسـمت بـراي دانشـجويان و سـاير      . پيشنهاد براي تحقيقات آينده نيز حائز اهميـت اسـت  

هريـك بتواننـد از   گشـايد تـا    راهي مي ،كار دانشجو تحقيق كنند ةدر زمين ،محققيني كه عالقمند هستند

  .هاي  پيشنهادي دانشجو ادامه دهند تجربه او استفاده نموده و راه را بر اساس يكي از عنوان
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 هاي دهم تا دوازدهمماه •

بايسـت سـعي    بدين منظور مي. را كامل كند نامه پايانپروژه يا بايست نگارش  دانشجو در اين مدت مي

بيشتر مالقات كرده و با او در مـورد نتـايج بـه دسـت آمـده       مانده استاد خود را كند در اين مدت باقي

. تواند نتايج تحقيق و نقاط ضعف و قوت كار خود را توضـيح دهـد   بحث نموده و مطمئن شود كه مي

دانشـجو  .كار خود را توضيح داده و راجع به آن بحث كنـد  ،دفاع ةبدين منظور بهتر است پيش از جلس

صورت تمريني براي دوستان و يا اطرافيـان خـود نيـز انجـام     ه اد راهنما بتواند ارائه را عالوه بر است مي

نامـه   پايـان پـروژه يـا   دفاع از  ةبدين ترتيب اشكاالت ارائه برطرف شده و تسلط دانشجو در جلس. دهد

  .بيشتر خواهد گرديد

   

  رساله/نامه پايان/پروژة تخصصيبندي و نحوة نگارش  فصل -2-4

المللي باشد و در آن اصول  ة كامل بايد منطبق بر الگوي استاندارد بينرسال/نامه پايان/پروژة تخصييك 

رساله، بيان پژوهشي است كه يك مسئلة خاص در آن /نامه وظيفة يك پايان. مشخصي رعايت گردد

رساله /نامه اول پايان فصلدر . گردد مي ، يك چكيده و مراجع بيان فصل 5حل شده است و در قالب 

 فصلدر . يد مسئله توضيح داده شود به طوريكه اصل موضوع مشخص گرددتحت عنوان مقدمه، با

دوم تحت عنوان مرور تحقيقات گذشته، بايد تحقيقات اخيري كه به نوعي با مسئله مورد بررسي 

سوم تحت عنوان روش تحقيق، بايد روشي كه با  فصلدر . ارتباط دارند، مورد بررسي قرار گيرند

چهارم تحت عنوان تحليل اطالعات و ارائة  فصلدر . گردد، بيان گردد استفاده از آن مسئله حل مي

بندي  پنجم و آخرين بخش تحت عنوان جمع فصلدر . ها بيان شود نتايج، بايد نتايج و نحوة تحليل آن

رساله بر اساس اهداف و فرضيات تحقيق بيان /نامه و ارائه پيشنهادات، بايد نتيجه گيري كلي از پايان

  .نهادات براي تحقيقات آتي نيز ارائه شودگردد و پيش
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هاي آن و مطالب مورد نياز در هر بخش  رساله قابل قبول و ترتيب بخش/نامه قسمتهاي كلي يك پايان

 100نامة كارشناسي ارشد حداكثر  تعداد كل صفحات پايانبه صورت ذيل مي باشد، الزم به ذكر است 

است كه صرفاً تعداد ذكر شده با تأييد شوراي  صفحه 160صفحه و رسالة دكتري تخصصي حداكثر 

  .قابل افزايش است) گروه(تحصيالت تكميلي دانشكده 

  

  ترتيب و مفاد صفحات •

ها و قرارگيري  قابل قبول و ترتيب فصل نامه يا رسالة قسمتهاي كلي يك پروژة تخصصي يا پايان

  :صورت ذيل باشده ببايد مطالب آن حداقل 

، نام )در صورت وجود(نام دانشگاه، نام مركز . )1-2 شكل(سي فار نامه پايانجلد روي  �

كارشناسي ارشد، (درجة دريافتي ، نامه پايانعنوان ، نام گروه، )در صورت وجود(دانشكده 

زركوب و ماه و سال دفاع از آنروي جلد اتيد راهنما نام اسدانشجو، نام ، )دكتري تخصصي

  گيرد؛ لد قرار نميدقت گردد نام اساتيد مشاور روي ج. شود مي

در (، نام دانشكده )در صورت وجود(نام دانشگاه، نام مركز ). 2-2 شكل(صفحة عنوان فارسي  �

، )كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي(نامه، درجة دريافتي  ، نام گروه، عنوان پايان)صورت وجود

ل دفاع از آن و ماه و سا) در صورت وجود(نام دانشجو، نام اساتيد راهنما، نام اساتيد مشاور 

 شود؛ روي جلد زركوب مي

 ؛)سفيد( عنوانبعد از  ةصفح �

  ؛به نام خدا ةصفح �

 ؛)3-2 شكل( صورت جلسة دفاع ةصفح �

 ؛ )4-2 شكل(گواهي اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي اثرصفحة  �

  ؛)5-2 شكل(واگذاري حقوق  ةصفح �

  ؛)اختياري( تقديم ةصفح �

  ؛)اختياري( سپاسگزاري و قدرداني ةصفح �

  ؛فارسي ةچكيد ةصفح �
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  ؛فهرست مطالب �

  ؛)در صورت لزوم(اول فهرست جد �

 ؛)در صورت لزوم(اشكال فهرست  �

  ؛)در صورت لزوم( ها  و نشانه عالئم اختصاري ةصفح �

 ؛)ي كه ذكر خواهد شدبه ترتيب( نامه پايانمتن فصول  �

  ؛خذĤفهرست مراجع و م �

 ؛)در صورت لزوم(ها و ضمائم  پيوست �

  ؛)در صورت لزوم(نامه  واژه �

 همان برگردان به انگليسي چكيدة فارسي است؛. انگليسي ةچكيد �

 ؛سفيد ةصفح �

  ؛)6-2 شكل(همان برگردان به انگليسي صفحة عنوان فارسي است. عنوان انگليسي ةصفح �

 شكل(همان برگردان به انگليسي صفحة روي جلد فارسي است . نامه صفحة پشت جلد پايان �

2-7(.  

  

  :نكات ضروري

مطالب انگليسي و همچنـين  )2-2 و 1-2 شكل(عنوان فارسي  ةصفحو  نامه ايانپجلد روي مطالب 

  .يكسان است )6-2 و 7-2شكل (عـنوان انگليسي  ةصفحنامه و  پشت جلد پايان

هاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ  ها در بانك نامه پايانعناوين ، از آنجايي كه الزم به يادآوري است

يك عنوان خوب، . باشد) كلمه 15تا  7يعني بين (مختصر  ورسا وان كامالً عناست  ضروري؛ لذا دنشو مي

عنوان خوب . كند نامه را معرفي مي مختصر، مفيد و جامع است و با كمترين تعداد كلمات، محتواي پايان

 استفادهكلمات و يا عبارات گيج كننده در آن از هاي اماليي و دستوري ندارد و  نامفهوم و گنگ نيست، غلط

با عنوان  )پروپوزال( بيش از يك عنوان داشته باشد و عنوان تصويب شدهتواند  نمي نامه پايانيك . نشده است

  .بايد يكي باشد نامه پاياندرج شده در 
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  دانشگاه پيام نور

  .......................مركز 
  ......................گروه 

  
  )معادل آن انتخاب شودمام اين صفحه تيكي از اين دو و در (نامه يا رساله پايان

  ).Ph.D(يا دكتري تخصصي ) .M.Sc(براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد 
  .................................مهندسي  ةرشت

  ..............................................رايشگ
  

  )نامه يا رساله بدون ذكر عنوان پايان( نامه يا رساله پايانعنوان 
  

  ) و غيره: ، دانشجو:بدون ذكر عناويني چون نگارنده( دانشجوكامل نام 
  

  :استاد راهنما
  .......دكتر 

  
  :استاد مشاور

  .......دكتر 
 

  139ماه    ........

 نامه قالب روی جلد پايان) ١- ٢( شکل
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  دانشگاه پيام نور

  .......................مركز 
  ......................گروه 

  
  )تمام اين صفحه معادل آن انتخاب شوددر  يكي از اين دو و(نامه يا رساله پايان

  ).Ph.D(يا دكتري تخصصي ) .M.Sc(براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد 
  .................................مهندسي  ةرشت

  ..............................................گرايش
  

  )رسالهنامه يا  بدون ذكر عنوان پايان( نامه يا رساله پايانعنوان 
  

  ) و غيره: ، دانشجو:بدون ذكر عناويني چون نگارنده( دانشجوكامل نام 
  

  :استاد راهنما
  .......دكتر 

  
  :استاد مشاور

  .......دكتر 
 

  139ماه    ........

 عنوان فارسی ۀقالب صفح) ٢- ٢(شکل 
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  بسمه تعالي

  دكتري تخصصي رساله/ة كارشناسي ارشدنام دفاع از پايانة جلسصورت 
......... خـانم  /رسـالة دورة دكتـري تخصصـي آقـاي    /شناسـي ارشـد  نامـة دورة كار  جلسة دفاع از پايان

تحـت عنـوان   .................... به شـماره دانشـجويي   ..................... گرايش .................. دانشجوي رشتة 
ــا ح» ......................................................................................« ــأت داوران در روز بـــ ــور هيـــ ضـــ

در محــــل .................... ســــاعت ................./...................../....................... مــــورخ ........................
رسالة مذكور را شايستة /نامة برگزار شد و هيأت داوران پس از بررسي، پايان........................ ساختمان 

  .تشخيص داد.......................با درجة ............................... به حروف ............................... به عدد  نمره

  امضاء  دانشگاه يا مؤسسه  مرتبه دانشگاهي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف

        استاد راهنما    1

        استاد راهنما    2

        استاد مشاور    3

        مشاور استاد    4

        استاد داور داخلي    5

        استاد داور خارجي    6

        نمايندة تحصيالت تكميلي    7

  

  دفاع ۀصورت جلسۀصفحقالب  )٣-٢(شکل 

  

  : ......../........./..........تاريخ
 : ............................شماره
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  گواهي اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي اثر

  سمه تعالي ب
دكتري /كارشناسي ارشد مقطع....... .دانشجوي ورودي سال .................................................. اينجانب 

رسـالة  /نامة نمايم چنانچه در پايان گواهي مي................... گرايش ..................................  ةرشتتخصصي

ام با نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم منبـع و مĤخـذ آن را    خود از فكر، ايده و نوشتة ديگري بهره گرفته

بديهي است مسئوليت تمامي مطالبي كه نقل قول ديگـران نباشـد بـر    . ام ذكر كرده نيز در جاي مناسب

  .دانم و جوابگوي آن خواهم بود عهدة خويش مي

  :نام و نام خانوادگي  

  :امضا و تاريخ

  

كتري د/كارشناسي ارشد مقطع........ دانشجوي ورودي سال .................................................. اينجانب 

نمايم چنانچه بر اساس مطالب  گواهي مي................... گرايش ..................................  ةرشت تخصصي

رسالة خود اقدام به انتشار مقاله، كتاب و غيره نمايم، ضمن مطلع نمودن اساتيد راهنما، با /نامة پايان

ورت مشترك و با ذكر نام اساتيد راهنما مبادرت نظر ايشان نسبت به نشر مقاله، كتاب و غيره و به ص

  .نمايم

  :نام و نام خانوادگي

  :امضا و تاريخ

  

كلية حقوق مادي مترتب از نتايج مطالعات، آزمايشات و نوآوري ناشي از تحقيق موضوع اين 

  .باشد رساله متعلق به دانشگاه پيام نور مي/نامه پايان

  

  و حقوق مادی و معنوی اثر گواهی اصالت، نشر ۀصفحقالب  )٤-٢(شکل 
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  نامه برداري از پايان مجوز بهره

نامه در چهارچوب مقررات كتابخانه و با توجه به محدوديتي كه توسط اسـتاد   برداري از اين پايان بهره

  :شود، بالمانع است راهنما به شرح زير تعيين مي

  .رساله براي همگان بالمانع است/ نامه برداري از اين پايان بهره �

  .رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بالمانع است/ نامه برداري از اين پايان بهره �

  .ممنوع است.................................... رساله تا تاريخ / نامه برداري از اين پايان بهره �

  

  

  

  :نام استاد يا اساتيد راهنما  

  
  :تاريخ  

  :امضا  

  

  

  

  

  

  

  ذاري حقوقواگ ۀصفحقالب  )٥-٢(شکل 
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 كيدهچ •

باشد و بايد حداقل  چكيده شامل هدف پروژه، روش انجام و نتايج به دست آمده به طور مختصر مي

هاي پروژه  چكيده بيانگر يافته. كلمه و حداكثر يك صفحه بدون ذكر فرمول، شكل و منابع باشد 200

ر آن اجتناب است به نحوي كه خواننده را ترغيب به خواندن نمايد، لذا از ذكر مقدمات و مبادي د

 :بايد رعايت شود ذيلدر نگارش چكيده نكات .گردد

نداشـتن  . در نوشتن چكيده بايستي سعي شود متن مزين به كلمات و عبارات روان، بـامعني و روشـن باشـد    �
گـري  هاي اماليي يا دستور زباني و رعايت دقت در نظم و پيوستگي نگارش چكيـده از نكـات مهـم دي    غلط

 فته شود؛است كه بايد درنظر گر

 ؛خودداري شود نامه پايانبايد از درج مشخصات مربوط به  نامه پايانةدر چكيد �

حـداكثر يـك   (گـردد  در چكيده كارهاي انجام شده و نتايج به دست آمده در تحقيق به طـور مختصـر ارائـه     �
 ؛)ها و اعداد صفحه و بدون ذكر فرمول، شكل، مرجع، جمالت التين، مخفف

. الزامـي اســت ي تخصصـي  هــاي كارشناسـي ارشـد و دكتـر    نامـه  پايـان انتهـاي  ر انگليسـي د  ةآوردن چكيـد  �
فارسـي  چكيده . تايپ گردد ة چكيدة انگليسيبزرگ در قسمت باالي صفح با حروف ABSTRACTةكلم

 .كليد واژه باشد 7الي  4كلمه و همراه با  400تا  300حداكثر بايستييا انگليسي 

ة انتهـايي  فارسي به زبان انگليسـي ترجمـه شـده و در صـفح     ةن چكيدمت بايستي عيناً انگليسي مي ةدر چكيد �
 گردد؛تايپ نامه  پايان

بـه همـين جهـت وجـود كلمـات       ،دنشـو  بندي مي ها براساس موضوع و گرايش تحقيق طبقه محتواي چكيده �
 رساند؛ شاخص و كليدي به دسترسي دقيق و سريع اطالعات ياري مي

و يـا   اتبنـابراين بايـد در حـد امكـان كلمـ     . هسـتند  نامه پاياند در كلمات كليدي راهنماي نكات مهم موجو �
اصل موضوع بوده و ماهيـت، محتـوا و گـرايش كـار را بـه وضـوح        ةعباراتي انتخاب شوند كه منعكس كنند

 ؛روشن نماييد

 ؛خودداري گردددر چكيده هاي بديهي  تحقيق و توصيف تكنيك ةاز ذكر تاريخچه، زمين �

ها، نتـايج و پيشـنهادات متمركـز     ها، فرضيه و اصطالحات جديد يا نظريه) يافته ها(زه تĤكيد روي اطالعات تا �
 ؛شود

در شود و تا به حال معمول نبوده است، جزئيات بايستي  روش نويني براي اولين بار ارائه مي نامه پاياناگر در  �
  ؛بيشتر توضيح داده شودچكيده 

 .كليد واژه اجباري است 7تا  4بين ذكر . اي چكيده آورده شودتهكلمات كليدي در ان �

 .ييد استاد راهنما رسيده باشدأبه ت شايان ذكر است چكيده بايستي حتماً �
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 فهرست جداول •

 فهرست اشكال •

در اين قسمت دانشجو از استاد راهنماو يا افراد مهمي كه در زندگي علمي  :تشكر و قدرداني •

 .دنماي اند، تشكر و قدرداني مي او نقش بسزايي داشته

  

  فصل اول مقدمه •

شامل تعريف و طرح مسئله يا باشد،  مينامه و رساله  براي پايان )A4(صفحة  10اً حدودكه اين فصل 

تحقيق، نوآوري و  ةفرض تحقيق، فرضي موضوع مورد بحث، اهميت تحقيق، اهداف تحقيق، پيش

به مطالب ذيل توجه  در تهية فصل اول مقدمه بايد. رساله است/نامه تازگي تحقيق و ساختار پايان

  .نمود

اهميت تحقيق . كند رساله دارد راجع به چه موضوعي بحث مي/نامه تعريف مسئله يعني پايان

)importance(هدف . ، يعني چه نيازي است كه به مطالعه در مورد مسئلة مطرح شده پرداخته شود

فرض تحقيق  يشپ. شود ، يعني چه هدف يا اهدافي در پژوهش دنبال مي)Objective(تحقيق 

)Assumption ( يعني شرايط حاكم بر پژوهش و آنچه كه از قبل به عنوان چارچوب تحقيق در نظر

يعني آنچه كه پژوهشگر سعي دارد درستي ) Hypothesis(شود؛ درصورتيكه فرضية تحقيق  گرفته مي

از طريق مطالعة به عبارت ديگر فرضيه طبق تعريف، گماني است كه . يا نادرستي آن را اثبات نمايد

به منظور .گردد به نحوي كه بتوان آن را بر اساس مطالعة تحليلي قبول يا رد نمود اي ايجاد مي مشاهده

  :شود آشنايي بيشتر محققان با نحوة فرضيه نويسي مثالي به شرح ذيل آورده مي

شـدت   اندركاران ايمني ترافيـك اتخـاذ تصـميماتي بـه منظـور كـاهش تعـداد و        يكي از وظايف دست

بـه عنـوان نمونـه آيـا افـزايش      . تصادفات با توجه به اطالعات حاصل از حوادث ترافيكي و ارزيابي آن است

تواند در كاهش تعداد و شدت تصادفات به شكل چشـمگيري مـؤثر باشـد يـا      جرائم راهنمايي و رانندگي مي

 خير؟
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مشهور است و ) (صفر گردد كه به فرضيه  بر اساس تصميماتي از اين دست، يك فرضيه مطرح مي

نمايـد كـه اجـراي     به عنوان نمونه پژوهشگر فرض مي. نمايد تا فرضيه مذكور را رد نمايد پژوهشگر تالش مي

كند تا عكس اين  قانون افزايش جرائم رانندگي در كاهش تعداد و شدت تصادفات، چشمگير است و سعي مي

گوينـد يعنـي اجـراي قـانون افـزايش      ) (صفر را فرضيه يك  فرضيه مخالف فرضيه. موضوع را ثابت نمايد

  .جرائم رانندگي تأثيري در كاهش تعداد و شدت تصادفات ندارد

. روبرو شود) (و نوع دوم ) (پژوهشگر هنگام آزمون يك فرضيه ممكن است با دو خطاي نوع اول 

خطـاي  . شود اي كه بايد پذيرفته شود، رد مي قبول است، بدين معني كه فرضيهقابل  ضيةخطاي نوع اول رد فر

آنچـه كـه   .شـود  اي كه بايد رد شود، پذيرفته مـي  نوع دوم پذيرش فرضيه نادرست است، بدين معني كه فرضيه

حائز اهميت است، اين است كه پژوهشگر نبايد در روند مطالعه دچار خطاي نوع اول شود زيـرا كـه در ايـن    

دهد كه مشكل حل شده در حاليكه هنوز حل نشده اسـت و ايـن نارسـايي تـا زمـان       ورت مطالعه نشان ميص

بر خالف خطاي نوع اول، خطاي نوع دوم در رونـد مطالعـه نتيجـة    . ماند كشف به صورت حل نشده باقي مي

ل نشـده در حاليكـه   دهد كه مشـكل حـ   آورد زيرا در چنين مواقعي مطالعه نشان مي نامناسبي را به ارمغان نمي

گـردد و صـرفاً    هاي بيشتر در جهت كاهش نارسـايي مـي   حل شده است و اين موضوع منجر به انجام فعاليت

درصـد   95به منظور كنترل خطاي نوع اول، سطح اطمينان مطالعه را بيشتر از . دهد هزينة مطالعه را افزايش مي

يكي از راهكارهايي كه به تـوان در  . درصد باشد 5ر از گيرند تا بروز خطاي نوع اول در مطالعه كمت در نظر مي

ذيـل  معادلـة  درصد نمود، افزايش تعداد مشـاهدات مطـابق    95اي سطح اطمينان را بيشتر از  مطالعات مشاهده

  :است

)2-1                                         (  

براي مطالعة . درصدي است 95ربوط به اطمينان عدد م 96/1تلورانس و  eانحراف معيار،  Sكه در آن 

  .هاي آماري و احتماالتي مراجعه شود بيشتر در اين خصوص به كتب روش

، يعني روش يا موضوع مورد پژوهش نبايد )Novelty of Research(تازگي يا نوآوري تحقيق 

موضوع يا روش  اينبه و پژوهشگر بايد براي نخستين بار در سراسر جهان باشد شده  مطرحقبالً 

  .بپردازد
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گردد كه منظور از آن بيان  بيان ميرساله /نامه ساختار يا چهارچوب پايانانتهاي فصل اول در 

  .رساله ذكر خواهد شد/نامه مطالبي است كه در ادامة پايان

  

 )كاوش در متون(مرور تحقيقات گذشته  :فصل دوم •

براي رساله ) A4(صفحة  40نامه و  انبراي پاي) A4(صفحة  30حداكثر به اندازة در اين بخش 

مختصري از . گردد با مسئلة مطرح شده مرتبطند، مطرح ميمستقيماً تاريخچة تحقيقات گذشته كه 

هاي  كلية پژوهش. گردد شود و نقاط ضعف و قوت آنان بيان مي ه ميئهاي صورت گرفته ارا پژوهش

در اين بخش پژوهشگر بايد ثابت . گيرد ميبه نتيجه رسيده يا نرسيده يا نيمه كاره مورد بحث قرار 

در صورتي كه . نمايد، مسئلة بيان شده قبالً حل نشده و نظري در ارتباط با حل آن نيز داده نشده است

رساله ارزش علمي ندارد و چه بسا پيگرد /نامه معلوم شود مسئلة مطرح شده قبالً حل شده است، پايان

  .قانوني داشته باشد

شجو با اشاره به تاريخچه و ادبيات تحقيق سعي در نمايش نوآوري تحقيق در اين قسمت دان

ه در جدول ئدر پايان اين فصل بهتر است تحقيقات قبلي را با كار خود به صورت ارا. خود نمايد

  .مقايسه نمايد

  

 روش تحقيق : فصل سوم •

اي كه در  شيوهه براي رسال) A4(صفحة  35نامه و  براي پايان) A4(صفحة 15حدوددر در اين بخش 

آوري  روش، اطالعات و منابع مورد استفاده و نحوة جمع. شود گردد، مطرح مي آن مسئله حل مي

، الگوريتم )در صورت استفاده(، روابط رياضي يا آماري )درصورت استفاده(ها، برنامة كامپيوتري  آن

غير مستقل به صورت ، روشي كه به كمك آن متغيرهاي وابسته و مت)درصورت پيشنهاد(پيشنهادي 

اين . گردد و مطالبي از اين دست، در اين بخش مطرح مي) درصورت استفاده(اند  معادله درآورده شده

  :باشد ذيلتواند شامل مطالب  فصل مي
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در اين قسمت موضوعات مختلفي كه بايد مورد بحث قرار : توضيح موضوعات مورد بحث رساله �

 ؛شود گيرد،بيان مي

ها متغيرهاي وابسته  هايي كه به كمك آن در اين قسمت روش يا روش:نجام آنطرح تحقيق و روش ا �

 .، بايد مورد بحث قرار گيرد)در صورت استفاده(اند  و متغيرهاي مستقل به صورت معادله درآمده

در .شود، آنرا توضيح دهيد در صورتي كه از برنامة كامپيوتري خاصي استفاده مي: برنامة كامپيوتري �

در صورت نياز كل برنامه را به . ذكر نماييدايد، آن را  اقدام به ايجاد برنامه نموده صورتيكه خود

 .فقط خالصة از آن را در قصل سوم بگنجانيد وهمراه دستورالعمل آن در پيوست ارائه 

در اين قسمت اگر معادالتي الزم است :توضيح روابط رياضي بكار رفته در تجزيه و تحليل رساله �

 .طور مشروح بايد توضيح داده شودبيانگردد، به 

آوري اطالعات به روش  در صورتيكه نحوة جمع: آوري اطالعات و منابع مورد نياز نحوة جمع �

 .خاصي صورت پذيرفته است، به نحوي كه تاكنون جايي مطرح نشده، بايد مفصل توضيح داده شود

  

سوم بايد به صورتي بيان بايد به اين موضوع توجه داشت كه كل رساله و به خصوص فصل : تذكر

و كمتر نياز به منابع  نمايدگردد كه اگر محقق بعدي به آن مراجعه نمود،كل مطالب را به خوبي درك 

  .ديگري براي فهم موضوعات مورد بحث رساله داشته باشد

  

 تحليل اطالعات و ارائه نتايج:فصل چهارم •

اطالعات، براي رساله، ) A4(صفحة  65نامه و  براي پايان) A4(صفحة  40 در اين بخش در حدود

شوند و نتايجي كه با استفاده از روش تحقيق و بر پاية هر يك از اهداف و فرضيات تحقيق  تحليل مي

ها توضيح داده  در مورد ضعف نتايج و قوت آن. گردد ، بيان مي)مطابق فصل اول(اند  حاصل شده

چنين دستاوردهاي پروژه بايد ارزيابي گرديده هم.شود نتيجه كلي حاصل از تحقيق نيز بيان مي. شود مي

  .تفصيل در اين قسمت گنجانده شود و به
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  بندي و ارائة پيشنهادات جمع:فصل پنجم •

مطالب بر براي رساله ) A4(صفحة  10نامه و  براي پايان) A4(صفحة  5 در اين بخش در حدود

شود و نقاط ضعف و قوت  نتيجة كلي تحقيق بيان مي. گردد بندي مي جمع 4و فصل  1اساس فصل 

ها را حل نمايد  در پايان، مواردي كه اين پژوهش نتوانسته است آن. گيرد نتايج مورد بحث قرار مي

  .گردد ولي شايسته است در تحقيقات آتي مورد پژوهش قرار گيرد، بيان مي

بندي و  جمعفصل آخر و اول مقدمه فصل  بجز(توجه به اين نكته ضروري است كه هر فصل 

بندي هر  جمع. يابد بندي خاتمه مي با زيربخش مقدمه شروع شده و با زيربخش جمع) پيشنهادات ةارائ

طوري كه پيوستگي مطالب گزارش پروژه از فصلي به ه ب ،زند فصل آنرا به مقدمه فصل بعد پيوند مي

  .فصل ديگر حفظ گردد

  

  منابع و مĤخذ •

در  آنان در متن .شودنوشته ميرساله /نامه پايان/پروژة تخصصيعنوان آخرين بخش ه جع بفهرست مرا
  : بايد به منبع مورد نظر ارجاع داده شودذيل موارد 
  در ابتداي متن و بالفاصله بعد از اشاره به نام مؤلف و يا در پايان جمله، به منبع اشاره شود؛ �
 اره گردد؛در انتهاي پاراگراف به منبع مورد نظر اش �

اي مبني بر اسـتفاده از منبـع    توان در ابتدا، جمله در صورت استفاده از يك منبع در بيش از يك پاراگراف، مي �
نشان داده شود كه ادامة مطلب، مربوط به آن منبـع  (:) آورد و سپس به منبع اشاره كرد و با قرار دادن دونقطه 

 است؛

 اخذ شده باشد؛ها كه عيناً از مرجعي  در پايان عنوان شكل �

 در پايان عنوان جداول كه عيناً از مرجعي اخذ شده باشد؛ �

 .قرار داده شود«» در صورتي كه متني بدون تغيير از منبعي نقل شود، بايد در داخل عالمت نقل قول  �

 

ـ  / نامـه  پايـان /پـروژه استاندارد جهت اشاره به مراجع در مـتن   ةبه طور كلي، دو شيو  ةرسـاله و ارائ

نـام  و در شـيوة دوم از   []شمارة مسلسل داخل كروشـه  اول از  ةبع وجود دارد كه در شيوفهرست منا

به شرح ذيل دو شيوه براي بيان منابع  .شود استفاده مي() پرانتز داخل انتشار و سال ة مسئول و نويسند
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  :است

قـط شـامل   باشـد و ف ها در داخل متن مـي  مطابق با ترتيب طرح آنمنابع ترتيب : شماره مسلسلشيوة  �

شمارة مراجـع در داخـل   . ها ارجاع شده است به آنرساله/نامه پاياندر متن  مواردي است كه مستقيماً

دهي  در اين فرمت، از سيستم شماره .شود اي آورده مي كروشه در متن پس از هر مطلب مورد استفاده

اره مسلسل داده و در هنگام به هر منبع به ترتيب استفاده از آن در متن، شم. به منابع استفاده مي شود

در ايـن فرمـت فهرسـت منـابع     . شـود  استفاده مي[ ] منبع در داخل كروشه  ةارجاع در متن، از شمار

 ةنحـو  .گردنـد  دهـي مـي   شوند و به ترتيب ارائـه در مـتن، شـماره    فارسي و انگليسي از هم جدا نمي

  : باشد ذيلهاي  تواند به صورت مسلسل مي ةارجاع به منابع در متن بر مبناي شمار

o 1[در مورد اين موضوع اشاره شده است : اگر ارجاع به يك منبع مدنظر باشد، مانند.[ 

o 3[و ] 2[دهد  نتايج تحقيقات نشان مي: اگر ارجاع به دو منبع مد نظر باشد، مانند .[ 

o در : اند، مانند اگر ارجاع به چند منبع مد نظر باشد كه در فهرست منابع پشت سر هم قرارگرفته
 ]. 15[و ] 12[ ، ]8[استانداردها قيد شده است 

  

ارائه  ةنحوذيل موارد . گردددر تعريف هر مرجع اطالعات كامل مطابق با استانداردهاي موجود ذكر 

  :دهندنشان ميدر فهرست منابع اين اطالعات را 

 

1. Areias, P.M.A. and Belytschko, T. (2005), “Analysis of Three-Dimensional Crack Initiation and 

Propagation Using the Extended Finite Element Method,” International Journal for Numerical Methods in 

Engineering, 63 (55), pp 760–788. 

2. Atluri, S.N. and Shen, S. (2002), “The  Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method”, Tech 

Science Press, USA. 

3. Udwadia, F. E. and Trifunac, M. D. (1973), “Ambient Vibration Test of Full Scale Structures,” 

Proc. of the 5th World Conf. On Earthquake Engineering, Rome, pp 44-57. 

گيري سطح ايمني راهها با استفاده  عيين نرخ تصادفات و اندازهالقايي در ت مواجهه، مواجهة القايي و مواجهة شبه"، )1390. (رضائي، س. 4

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران پايان "هاي اپيدميولوژيك، از روش

5.Trifunac, M. D. (1970), “Wind and Microtremor Induced Vibration of a 22 Story Steel Frame 

Building,” Earthquake Engineering Research Lab., Report EERL 70-01, California Institute of 

Technology, Pasadena California. 

6. Sethian, J.A. (2006), “Moving interfaces and boundaries: level set methods and fast marching 

methods,”http://math.berkeley.edu/~sethian/Explanations/level_set_explain.html. 
مجموعه مقاالت پنجمين  "ش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي،يپ"، )1379. (ب. و شريفي، م. ح. علي حوري، م.  7

  .195 -203ارديبهشت،  19-21هارم، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران، كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، جلد چ
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ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسـندة حقيقـي   مطابق با منابع ترتيب : نام نويسنده و سالشيوة  �

هـا   به آنرسـاله /نامـه  پايـان و فقط شامل مواردي است كه مستقيما در متن يا حقوقي مسئول اثر است 

ام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر بـه همـراه سـال انتشـار آن در     ن. ارجاع شده است

در تعريف هر مرجع اطالعـات  . شود اي آورده مي داخل پرانتز در متن پس از هر مطلب مورد استفاده

تـر اسـت و    در اين فرمت، كه از جهت بررسي سـاده . گرددكامل مطابق با استانداردهاي موجود ذكر 

شود، فهرست منابع نيـز بـر حسـب نـام خـانوادگي       رساله بيشتر به كار برده مي/ نامه اياندر نگارش پ

در اين حالت در فهرست منابع، نخست منابع فارسي . گردد نويسندة اول به صورت الفبايي مرتب مي

لف باشـد، در  ؤدر صورتي كه مرجع داراي يك، دو يا چند م.گردند و سپس منابع انگليسي معرفي مي

  :گردد بيان مي ذيلبه ترتيب متن 

o 1385حسيني، ( در مورد اين موضوع اشاره شده است.(  
o 1386محمودي و صدري، ( تحليل در مورد اين موضوع انجام شده است.(  
o 1382كريمي و همكاران، ( مدلي در اين حوزه ارائه شده است.( 

  
رسي ارائه و معادل انگليسـي  جهت ارجاع منابع انگليسي در متن، نام خانوادگي نويسنده و سال به فا

  :نويسي منابع در ذيل آمده است اي از فهرست نمونه .نام خانوادگي در زيرنويس مشخص شود
  

گيري سطح ايمني راهها با استفاده از  القايي در تعيين نرخ تصادفات و اندازه مواجهه، مواجهة القايي و مواجهة شبه"، )1390. (رضائي، س

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران پايان "هاي اپيدميولوژيك، روش

مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس بين  "ش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي،يپ"، )1379. (ب. و شريفي، م. ح. علي حوري، م

  .195 -203ارديبهشت،  19-21المللي مهندسي عمران، جلد چهارم، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران، 

Areias, P.M.A. and Belytschko, T. (2005), “Analysis of Three-Dimensional Crack Initiation and 

Propagation Using the Extended Finite Element Method,” International Journal for Numerical 

Methods in Engineering, 63 (55), pp 760–788. 

Atluri, S.N. and Shen, S. (2002), “The  Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method”, Tech Science 

Press, USA. 

Sethian, J.A. (2006), “Moving interfaces and boundaries: level set methods and fast marching 

methods,”http://math.berkeley.edu/~sethian/Explanations/level_set_explain.html. 

Trifunac, M. D. (1970), “Wind and Microtremor Induced Vibration of a 22 Story Steel Frame Building,” 

Earthquake Engineering Research Lab., Report EERL 70-01, California Institute of Technology, 

Pasadena California. 

Udwadia, F. E. and Trifunac, M. D. (1973), “Ambient Vibration Test of Full Scale Structures,” Proc. of 

the 5th World Conf. On Earthquake Engineering, Rome, pp 44-57. 
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 رساله در منابع و مĤخذ/ نامه و پايان راهنمايي جهت نوشتن نام كتاب، مقاله �

اطالعـات  وجود دارد كه مشخصات منابع مختلف در فهرست منابع  ةاستانداردهاي متعددي براي ارائ

مشخصـات   آمده است اما به منظور يكسان سازي روش ارائةEndNoteدر پايگاه كاملي در اين زمينه 

IEEEيـا روش   1از روش هارواردگردد  منابع، توصيه مي
كـه در ايـن قسـمت معرفـي شـده اسـت،        2

  .شوداستفاده 

  

  روش هاروارد-

  مشخصات منابع غير فارسي -الف

  
 مشخصات كتاب •

  : مشخصات كتاب در چاپ اول
Saunders, M.N.K. and Cooper, S.A. (1993) Understanding Business Statistics,London, DP Publication 

Ltd. 
  

  :بعدمشخصات كتاب در چاپ دوم به 
Morris, C. (1999) Quantitative Approaches to Business Studies (5

th
 edn),London, Financial Times Pitman 

Publishing. 
  

  : مشخصات يك فصل از كتاب
Robson, C. (1993) Real world Research, Oxford, Blackwell, Chapter 3. 

  

 مشخصات مقاله در مجالت •

Chandra, C. and Kumar, S. (2000) 'Supply Chain Management in Theory andPractice: A Passing Fad or a 

Fundamental Change?', Industrial Management &Data Systems, 100:3, 100-113. 

  
 ها مشخصات مقاله در كنفرانس •

Teghem, J. (2001) 'Solving Multi-Objective Combinatorial Optimization with Metaheuristics', MIC'2001 

- 4
th

 Metaheuristics International Conference, 16-20 July, Porto, Portugal, 673-677. 

 

                                                 
1 Harvard 
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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 نامه مشخصات پايان •

Jaszkiewicz, A. (2001) 'Multiple Objective Metaheuristic Algorithms forCombinatorial 

Optimization',Doctoral Dissertation in Computer Science,Poznan University of Technology, Poland. 

  
  مشخصات منابع فارسي -ب

 مشخصات كتاب •

  :مشخصات كتاب در چاپ اول
  . روش شناخت روش علمي، مركز انتشارات دانشگاه تهران) 1380. (ع.هومن، ح

  
 : مشخصات كتاب در چاپ دوم به بعد

  .، نشر ني)ردهمچاپ چها(اقتصاد كالن) 1383. (تفضيلي، ف

  
 مشخصات مقاله در مجالت •

  .9، شماره 18، استقالل، سال "يك الگوريتم طبقه بندي خودكار اثر انگشت") 1376.(ح.قاسميان يزدي، م

  
 مشخصات مقاله در كنفرانس ها •

آذر،  20-21ي صنايع، ، چهارمين كنفرانس بين المللي مهندس"بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران")1384.(و فركيش، س. زارعي، ب
 .تهران، ايران

  
  نامه مشخصات پايان •

، رساله دكتري مهندسي صنايع، دانشكده "Flow Shopكمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكرد و ديركرد در مسائل ")1378.(مصلحي،ق
  .فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس

  
 IEEEروش -

  مشخصات منابع غير فارسي -الف

  

 مشخصات كتاب •

W.M. Newman and R.F. Sproull, Principles of Interactive Computer Graphics,McGraw-Hill, 1979. 

  

 مشخصات مقاله در مجالت •

E. Sutherland, R.F. Sproull, and R.A. Schumaker, "A Characterization of 10Hidden Surface Algorithm", 

ACM Computing Surveys, Mar. 1974, pp. 1-55. 
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 ها مشخصات مقاله در كنفرانس •

M. Weiser, "Program Slicing", Proc. 14
th

 Int'l Conf. Data Eng. (ICDE 98), IEEECS Press, 1998, pp. 439-

449. 

  

 نامه مشخصات پايان •

B. Fagin, "A Parallel Execution Model for Prolog", Doctoral Dissertation, Dep.Of Computer Sciences, 

Univ. California, Berkeley, 1987. 

 

 

  مشخصات منابع فارسي -ب

  

 مشخصات كتاب •

  . 1380هومن، روش شناخت روش علمي، مركز انتشارات دانشگاه تهران،. ع.ح

  
 مشخصات مقاله در مجالت •

  .1376. 9ه، شمار18، استقالل، سال "يك الگوريتم طبقه بندي خودكار اثر انگشت"قاسميان يزدي، . ح.م

  
 خصات مقاله در كنفرانس هامش •

 20-21، چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صـنايع، تهـران، ايـران،   "بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران" ،زارعي، و س، فركيش. ب
  .1384آذر،

      
  نامه مشخصات پايان •
ه دكتري مهندسي صـنايع، دانشـكده فنـي و    ، رسال"Flow Shopكمينه سازي مجموع بيشينه هاي زودكرد و ديركرد در مسائل " ،مصلحي. ق

  .1378مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، 

  

بندي شوند  بايد شماره نكتة ضروري ديگر در مورد جداول و اشكال اين است كه جداول و اشكال حتماً

شده  جداول و اشكال بايد كامالً واضح و خوانا باشند و در صورتيكه از منبعي برداشته. و داراي عنوان باشند

و نام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول مسلسل بايد شمارة منبع در داخل كروشه براي شيوة  ،است

  .ر كنار عنوان نوشته شودنام نويسنده و سال انتشار داثر به همراه سال انتشار آن در داخل پرانتزبراي شيوة 

ت شده است، حتماً بايد در داخل گيومه قرار نكته مهم ديگر اين است كه اگر مطلبي عيناً از منبعي برداش

و مسلسل بايد با فونت ايتاليك باشد و در پايان آن نيز در داخل كروشه شمارةمنبع براي روش  گيرد و حتماً

نام در داخل پرانتز نام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر به همراه سال انتشار آن براي روش 
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گردد،  اما اگر مفاهيم برداشت شده از يك منبع با جمالت بازنشر شده ذكر مي شود ذكر نويسنده و سال انتشار

در داخل پرانتز نام خانوادگي يا منبع و  فونت ايتاليك و گيومه الزم نيست ولي حتما بايد داخل كروشه شمارة

  .ر شودذكنويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر به همراه سال انتشار آن 

  

 ها پيوست •

  نامه      ژهوا •

در نوشته اصطالحات خارجي به ويژه اصطالحات فني به كاررفته كه ممكن است براي معموالً 

ممكن . آيد ها مي ها به صورت پانويس در پائين صفحه خواننده تازگي داشته باشد، معادل خارجي آن

براين ضروريست به ، بنااند اين اصطالحات را يكجا در انتهاي متن نيز بياوردبدنگارنده الزم است 

 :نكات ذيل توجه نمايد

  ؛ه به صورت زيرنويس ظاهر شده باشددر طول نوشت ونامه باشد  نامه بايستي مرتبط به متن پايان واژه -

  ؛هاي احتمالي آن اصطالح بايد هماني باشد كه در متن به كار رفته، نه كليه مترادف) هاي(معادل -

ه تازگي دارد نه هرگونه اصطالحي كه بارها در متون و اصطالحات بايد حاوي مواردي باشد ك -

  ؛هاي ديگر ظاهر شده و براي مخاطبان بالقوه آشنا است نامه پايان

هاي فارسي  شود و اصطالحات خارجي از سمت چپ و معادل مينامه به صورت الفبايي تنظيم  واژه -

ها قابل مالحظه باشد  اد واژهدر صورتي كه تعد. گردد ميها در همان سطراز سمت راست نوشته  آن

  ؛هاي فارسي نيز تهيه گردد بر حسب ترتيب الفبايي معادلبايد نامه  واژه
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  رساله/نامه يک پايانمعمول ساختار ) ١-٢(جدول 
 صفحه عنوان −

 چكيده −

 فهرست مطالب −

 فهرست جداول −

  فهرست اشكال −

  مقدمه– 1فصل 

 تعريف مسئله .1-1

 اهميت تحقيق .1-2

 مسئله از نظر بهبود آن  اثرات مهم مطالعه بر .1-3

 ، فرضيه و هدف تحقيقفرض پيش .1-4

 دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع .1-5

 نوآوري تحقيق .1-6

 هاي تحقيق محدوديت .1-7

  رساله/نامه ساختار پايان .1-8

  )كاوش در متون(مروري بر تحقيقات گذشته -2فصل 

 طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون .2-1

 بررسي مقاالت مجالت فني .2-2

 ها و پروژهها  نامه ها، پايان سي رسالهبرر .2-3

 ها بررسي كتاب .2-4

 ها بررسي كنفرانس .2-5

  سواالت مطرح شده و يافته ها تا زمان حاضر .2-6

  روش تحقيق-3فصل 

 روشهاي بكار گرفته شده و داليل آن .3-1

 دستورالعمل جمع آوري اطالعات و روش هاي بكار رفته .3-2

 هاي رياضي تعاريف،اختصارات و نشانه .3-3

 ي استفاده شدهكامپيوتر ةبرنام .3-4

  ارائه مباحث ضروري علمي .3-5

  تحليل اطالعات و ارائه نتايج-4فصل 

 تحليل اطالعات -4-1

  نتيجه گيري در مورد هر يك از سواالت يا فرضيات تحقيق -4-2
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  بندي و ارائة پيشنهادات جمع -5فصل 

 نتيجه گيري در مورد كل تحقيق -5-1

 كاربردهاي عملي و تئوري -5-2

  هاي تحقيقاتي براي آيندهپيشنهاد  -5-3

  منابع و مĤخذ

  

 ، بر عهده گروه آموزشـي نامه پاياننگارش  ةنام نظارت بر اجراي صحيح و كامل آيين :مهم ةنكت

 ةنامـ  مغاير با آيـين  نامه پاياندر صورتي كه . باشد معاون پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشكده مي و

  .شود دانشجو داده نمييه حساب به نگارش تهيه شده باشد، مجوز تسو

  

  نامه پايانمشخصات ظاهري  �

  كاغذ  - 1

در موارد . انتخاب شود A4قطع  بابه رنگ سفيد و از جنس مرغوب  نامه پايانكاغذ مورد استفاده در 

در اين . بالمانع استاشكال بزرگ، استفاده از كاغذهاي با قطع بزرگتر  يا درج جداول براي  خاص

  .در آيد A4تا خورده و به قطع  نامه پايانپس از صحافي  قطع بزرگترمورد الزم است كاغذ با 

 

 رنگ جلد   - 2

براي . اي رنگ است در مقاطع مختلف تحصيلي سرمهمهندسي عمران ة رشتبراي  نامه پايانجلد رنگ 

در . شود استفاده) 2-2(شكل پشت جلد از  و) 1-2(شكل روي جلد از  نامه پايانثبت مشخصات 

به ترتيب عنوان رساله  )اند رساله به هم متصل شده/نامه جايي كه صفحات پايان(ده صحافي ش عطف

توجه ) 8-2به شكل (تا در قفسة كتابخانه به راحتي قابل جستجو باشد  درج گردد دانشجوو نام 

  .نمائيد
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 صحافي  - 3

  .هاي روي جلد نيز زركوب و خوانا باشد انجام شود و نوشته مطلوبصحافي با كيفيت 

  

  چاپ - 4

ها و به خصوص جداول و  نوشته الزم است. نوع چاپ پررنگ و با كيفيت خوب انتخاب شود

  .باشدنمودارها واضح و روشن 

  

  نامه پايانصفحات  - 5

 160تخصصي حداكثر و براي دكتري  صفحه 100حداكثر تعداد صفحات براي كارشناسي ارشد 

  .است
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  ام نوردانشگاه پي

  .......................مركز 
  ......................گروه 

  
  رساله

  ).Ph.D(براي دريافت مدرك دكتري تخصصي 
  .................................رشتة مهندسي 

  ..............................................گرايش
  

  عنوان رساله
  

  نام دانشجو
  

  :استاد راهنما
  .......دكتر 

  
  :استاد مشاور

  .......دكتر 
 

  139ماه    ........
  
  

 رسالهقالب جلد ) ٨- ٢(شکل   
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ن
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  رساله/نامه پايانبرخي نكات ضروري در نگارش متن  �

  .ها مطابق قواعد دستور زبان فارسي تنظيم شوند جمله -

  .طوالني خودداري شودت جمال ةهر جمله حداكثر دو خط باشد و از ارائ -

از تـوان   ميشود،  مية مستقيم لف اشارؤدر مواردي كه به كار مها بايد مجهول باشد و فقط  افعال جمله -

  .نموداستفاده نيز افعال معلوم 

  .از قرار دادن هر گونه عالمت مثل دو نقطه، كاما و غيره خودداري گردد ها پس از عناوين بخش -

  .  آيد كروشه مياي ظاهر شود، نقطه آن جمله پس از پرانتز يا  آخر يك جمله پرانتز و يا كروشه در اگر -

  . مشخص شوند“  ،” نقاط مكث در جمالت با عالمت -

  .    خالي الزم است د و پس از آنها يك فاصلهنچسب خود مي از قبل ها و غيره به حرف ها، ويرگول نقطه -

  .شود، ويرگول الزم است و غيره كه اول جمله ظاهر مي“ به هرحال”، “ سپس”پس از عباراتي چون  -

به منظور حفظ و حراست از زبان فارسي . بسيار مهم است نامه پايانوضوح بيان مطالب در سادگي و  -

اجتناب گردد و از معادل  نامه پايانبه كارگيري كلمات واصطالحات خارجي در متن  ازتا حد امكان  بايد

با قيد  توان با استفاده از حروف التين كلمات و اصطالحات خارجي را مي. فارسي آنها استفاده شود

  .شماره به صورت زيرنويس در صفحه مربوطه تايپ كرد

  .رايج استفاده و متن به صورت روان و فصيح نوشته شوداز اصطالحات  -

 حتي المكان. منتقل نمايد پيام كاملي را از نويسنده به خوانندهبايد جمله داراي فاعل و فعل است كه    -

  .از نوشتن جمالت طوالني پرهيز گردد

  .پرهيز شوداظهارات گنگ و كلي از  -

به صورت  نامه پايان، اطالعات و عباراتي كه به چندين شكل قابل نوشتن هستند در كل متن پارامتر -

  .يكسان نگاشته شود

در ابتداي “ مقدمه” ةالزم نيست كلمالبته نامهبا يك مقدمه شروع شود،  پايان  فصلگردد هر  پيشنهاد مي -

  .فصل ذكر گردد

يا در اولين محل مورد استفاده  نامه پاياندر ابتداي  غيرهها، اصطالحات تخصصي، اختصارات و  واژه -

  .تعريف شوند
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را آخر يك سطر و “ مي”توان قسمتي مثل  و غيره نمي“ گردد برمي”، “شود مي”در كلماتي از قبيل  -

به، مي و غيره بدون  عالوه حروف اضافه نظير به . را اول سطر بعدي نوشت“ شود”قسمت بعدي، يعني 

به صورت، به ترتيب و  شود،  شوند مانند مي تايپ ميفاصله  و با يك نيماتصال به كلمات متعاقب خود 

 .فاصله دارند، ضروريست دقت به كلماتي كه نيم. غيره

  .تحصيلي اسامي علمي به صورت ايتاليك نوشته شود ةشود متناسب با رشت توصيه مي -

بنابراين . دنكن ميهايي كه فكر واحدي را بيان  جمله هبارت است از جمله يا مجموعع ،بند يا پاراگراف -

 .ديتوان يك ايده يا فكر را گنجان در هر پاراگراف تنها مي

  .سعي شود تا موضوع پاراگراف به صورت مشخص در ابتداي هر پاراگراف ارائه شود - 

  

  نامه پاياننحوه تايپ مطالب و نوع فونت مورد استفاده در  �

  .به صورت يك رو تايپ شود نامه پايانمطالب  -

بين دو  ةسطر در يك صفحه و فاصل 28و حداكثر  25نامه حداقل  تعداد سطرهاي پايان ،شود توصيه مي -

  .متر باشد سانتي 5/1و حداكثر  1اقل حدسطر 

راست   ه سمتحاشيبايست  نامه الزامي است كه مي ها جهت تايپ مطالب پايان رعايت فاصله حاشيه -

  .متر باشد سانتي 3حاشيه پائين صفحهو  5/3 حاشيه باالي صفحه، 2 حاشيه سمت چپ صفحه، 4 صفحه

متري از لبه باالي  سانتي 8-10 ةها در سمت چپ صفحه، با فاصل در شروع هر فصل، عناوين فصل -

  .تايپ شودسياه  16 ةكاغذ، با همان فونت استفاده شده در متن و انداز

  .متر باشد سانتي هر پاراگراف داراي فرورفتگي در حدود نيمشروع  -

و براي حروف  14 ةو انداز B-Lotusفـارسـي  ونتـف زا نامه پايانروف متن ـحفارسي پ ـجهت تاي -

تر از  شماره كوچك 2حروف انگليسي همواره ( 12 ةو انداز Time New Romanانگلـيسي از فونت 

) متر سانتي 2/1فني مهندسي  هاي براي رشته( 1-5/1بين خطوط  ةفاصل .استفاده شود)فونت فارسي ةانداز

  .)ها در تمامي متن يكنواخت باشدبين سطر ةنوع قلم مورد استفاده و فاصل(انتخاب شود 

با ها  فرعي بخشهاي  و عنوان B Titr 16قلم با ها  اصلي بخشعناوين ، B Titr 30عنوان فصل ةانداز -

  .ودتايپ ش B Titr 14قلم 
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  فهرست عالئم اختصاري ةنحوه ارائ �

  :مثال ها

 mL      ميلي ليتر        

  g                      گرم 

  Tg   اي شيشهگذار دماي 

  MW       وزن مولكولي

  M                     جرم

  

 طالبفهرست م ةارائ ةنحو �

ورد بحث قرار گرفته است، نامه كه در واقع رئوس مطالبي است كه در متن م فهرست مطالب هر پايان

با در نظر  نامه پايانمطالبفهرست .نمايد نامه آگاه مي تواي پايانمحقق و خواننده را به سرعت از مح

  :تهيه و تايپ شوند ذيلگرفتن نكات 

فهرست عالئم و و به ترتيب فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست اشكال  نامه پايانةبعد از چكيد -

  .رندگي قرار ميها نشانه

  .شود ذكر نمي......) تقديم، قدرداني، چكيده و( نامه پايانةدر فهرست مطالب صفحات اولي -

هاي بدنة اصلي و ساير اجزاء از قبيل مراجع،  ها و گاهي زيربخش ها، بخش فصل ةكلي مطالبفهرست  -

الزم به .گيرد ميصفحه در بر  ةغيره را به ترتيب با درج شمار راهنما و ها، فهرست نامه، پيوست واژه

  .با عناوين خود متن مطابقت كند يادآوري است بايستي عناوين ذكر شده در فهرست مطالب عيناً

فصل سطر  ةدورتر از شمارمتر  سانتي يك ةبهترتيب به انداز ها ها و زيربخش بخشةدر هرفصلي شمار -

  .باال تايپ گردند

متر از  يك سانتي ةو به اندازب از راست به چپ ترتي بهها  بخشو زير ها بخشها،  گذاري فصل شماره -

  .همديگر تايپ گردد

ي ابجد ا حروف الفبابنامه  تا متن اصلي پايانها  عالئم و نشانهو جداول، اشكال ، فهرست مطالب -

  .گذاري نگردد نامه و بسم اهللا اصالً شماره و صفحات عنوان پايان گذاري شود شماره



  

  

 63  

آن ةارائ ةو نحو يدانشگاه يها طيدر مح قيتحق

قرار  نامه پايانانگليسي كه به دنبال متن اصلي  ةو چكيد) در صورت لزوم( ها پيوستبه ترتيب مراجع،  -

به عنوان .شوند در فهرست مطالب تايپ مي نامه پايانگيرند به صورت تيتري مجزا از فصول ديگر  مي

 ،-2-1-1 ،-1-1-1به  ها بخشزير، ...و  -3-1 ، -2-1  ،-1-1به  ها بخش، ...و 3 ،2، 1ها به  فصل:مثال

  .شوند ميتقسيم ... و  -1-3-2 ،-1-3-1، -1-2-2، -1-2-1

  

  ها  جدول و ها شكل ةارائ ةنحو �

  .گردند فارسي ارائه وعنوان به زبان فصل ة،بايستي باقيد شمار نامه شده در پايان ارائهيها جدولو ها شكل -

تر از  ره كوچكشما 2(12ها و با فونت  در باالي آن ها جدولها و عناوين  ها در زير آن شكل عناوين -

  ).2-3(شكل و  )1-3(جدول :  به عنوان مثال.شود تايپ ) فونت متن ةانداز

  .شود  اشاره   نامه پايان متن يك بار درحداقل  هاي ارائه شده در متن  ها وجدول لشك ةكلي بايد  -

  .به صورت فارسي تايپ گردد نامه پاياناعداد متن  ةكلي -

نامه در قسمت پائين و باالي شكل يا جدول يك  ها و متن پايان رمولها، ف ها، جدول شكل ةبين كلي -

ها سطر خالي الزم  ها و جدول ها با خود شكل ها يا جدول سطر خالي الزم است ولي بين عناوين شكل

 .نيست

در شيوة (ها شماره مرجع  بايد در انتهاي عنوان آن ،اگر شكل يا جدولي از مراجع ديگر كپي شده است -

به نحو مناسب ) در شيوة نام نويسنده و سال(و يا نام نويسنده و سال اتشار در داخل پرانتز  )مسلسل

  .ارجاع گردد

  

 ها فرمول ةارائ ةنحو �

راست سطر و در  اليه سمت در منتهيد و شماره نتوانند شماره گذاري شو ها مي در صورت نياز فرمولـ  

 .داخل پرانتز ذكر شود

  :به عنوان نمونه. شود چپ شروع اليه سمت منتهيبايست از  ها مي ـ فرمول

)1-5 ( 

  .از فصل اول است 5كه بيان كننده رابطه 

( )∑
=

−=
NP

n

cal

nwnw aaOF
1

2

,

exp
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بالفاصله بعد از فرمول و يا در   (ها توضيح داده شود  پارامترها و يا متغيرهاي فرمول ةالزم است كلي -

  .)ليست عالئم كه در اوايل نوشتارآمده است

  

  مه نا هاي پايان گذاري صفحه شماره �

، كتابنامه و منابعگفتار تا انتهاي متن كه شامل  از شروع مقدمه يا پيشنامه پايانمتن  گذاري شماره

و كامالً در ...  ، 3 ،1،2رديف  صورت شود و به آغاز مي 1باشد از شمارة  ها مي سايرضمائم و پيوست

گذاري  شمارهفونت متن و مشابه پائيني صفحه   سانتيمتر باالتر از لبه 1 صفحه و با فاصله  وسط

  .گردد مي

  

 ها،مراجع و مأخذ تحقيق   وش نوشتن پانويسر �

پانويس در هر صفحه به طور  ةشمار. شود نوشته مي ها هاي ارجاعي در پائين صفحاتفصل پانويس - 

  :ذيل استفاده شود از مسير wordبراي نوشتن پانويس در نرم افزار . (شود مستقل آغاز مي

Insert/Reference/Footnote  
  

 - هوز  -بجد ا(مقدماتي تا اولين صفحة متن گزارش، متن صفحات با حروف الفبا  هاز چهار صفح -

  .در پايين صفحه شماره گذاري مي گردد) ضظغ -ثخذ  -قرشت  -سعفص  -كلمن  -حطي 

از پايين صفحه  cm1در وسط پايين صفحه و به فاصله ي ... و  3، 2، 1صفحات متن با اعداد  -

شود، ليكن به  توجه شود كه بر روي صفحة اول هر فصل، شمارة صفحه ذكر نمي. گذاري شود ارهشم

  .حساب مي آيد

 B Lotus 14با قلم  A4بايد روي يك طرف كاغذ رساله /نامه پايان/پروژة تخصصيمتن اصلي گزارش  -

 ةحات مطابق نمونهاي صف و حاشيه) Line Spacing | Multiple 1.2(سانتيمتر 2/1و با فاصله خطوط 

  :زير رعايت گردد
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  صفحه ي اول هر فصل                              صفحات بعدي
  رساله/نامه پايان/صفحات پروژه تخصصی ۀقالب حاشی) ٩- ٢(شکل 

  

 ةشمار 2مشخص مي شود كه عدد  1-4-2يا  4-2هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  قسمت -

شماره و عنوان هر فصل با قلم . استة بخش فرعي شمار 1و عدد اصلي بخش  ةشمار 4فصل، عدد 

B Titr30با قلم اصلي هاي  ، بخشB Titr 16   با قلم هاي فرعي  بخشوB Titr 14  تايپ شود

  .)فصل با حروف نوشته شود ةشمار: توجه(

براي  مثالً. گذاري شوند ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره ها و جدول تمامي شكل -

، جدول 1-3، جدول 3هاي فصل  براي جدول... و  2-2، جدول 1-2، جدول 2هاي فصل  جدول

 B Lotusقلم(ها ذكر مي گردد  ها در زير آن ها و عنوان شكل ها در باالي آن عنوان جدول... و  3-2

  .شكل آورده شودعنوان اگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در ). 12

ها  ها و شكل شوند مانند جدول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي رمولف -

  .گذاري گردد شماره

رود به صورت  معادل انگليسي اصطالحات فني غير متداول كه براي اولين بار در متن به كار مي -

در متن گزارش از  حتي المقدور. مربوط درج شود ةدر پاورقي صفح) فقط براي يك بار(زيرنويس 

 ...و  2، 1 ةها در هر صفحه با گذاردن شمار زيرنويس. شود خودداريهاي انگليسي  به كار بردن واژه

ها فقط معادل زبان  در زيرنويس. شوند باالي آخرين كلمه در متن مشخص مي ةفارسي در گوش

ر بايد در قسمت در صورت وجود توضيحات بيشت. انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود

  .ها ذكر گردد پي نوشت

2  4  

3  

7  
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چنانچه در داخل . گيرند اشاره شود مراجعي كه مورد استفاده قرار مي ةالزم است در متن به كلي -

ه باز كروشبراي شيوة مسلسل جمله،  ةمتن از يك مرجع مطلبي نقل شود، بالفاصله پس از خاتم

شيوة نام نويسنده و سال پرانتز باز شود و  و براي )]6[براي مثال (شود و شماره مرجع ذكر گردد 

تر است كه از  مناسب. ))2009كيم و همكاران (براي مثال (نام نويسنده و سال آن ذكر شود 

آيند  مراجع به ترتيبي كه در متن ميدر شيوة مسلسل . سازي متن يك مرجع خودداري شود كپي

و در  .فهرست مراجع ذكر خواهد گرديددر اين روش، به ترتيب شماره در . شوند گذاري مي شماره

مراجع به ترتيب حروف الفبايي نام نويسنده در فهرست مراجع ذكر شيوة نام نويسنده و سال انتشار، 

  .گردند مي

  نحوة ارائة سخنراني علمي -2-5

  سخنرانى علمى و فنى و خصوصيات آن •

 ؛فنى است -خاص محافل علمى -

 ؛شود انجام مى يرهغو  همايشمعموالً در كنفرانس، سمينار،  -

 ؛موضوع آن غالباً تخصصى است -

اگر اين استفاده بجا و . شود از انواع امكانات شنيدارى و ديدارى در اين نوع ارائه استفاده مى -

 ؛دوش تر مى درست باشد، ارائه مطلوب

 ؛دقيقه است 25تا  10مدتش بين  -

از يك نفر و  شاست موضوعى را بي شود، هرچند گاه ممكن طور انفرادى انجام مىه معموالً ب -

  ؛چند نفره، ارائه نمايند ةبراساس يك طرح ارائ

  ؛بندى مشخص انجام شود حتماً بايد براساس يك طرح زمان -

  يساختمند •

 : انجام شود ذيلاگر به طرز  ندرا ساختمند گوي يفن -سخنرانى علمى
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مقدمه  .گرددمخاطب جلب اى جاذب شروع شود به نحوى كه از همان آغاز نظر  با مقدمه. 1

 : پرداخته شود ذيلبايد با جمالت كوتاه و مؤثر بيان شود و طى آن بايد به موارد 

 ؛رعايت شئون فرهنگى و عرف محيط -

 ؛)ها حتماً بايد به هيئت رئيسه اداى احترام شود در كنفرانس(اداى احترام به حاضرين  -

از حاضر و غايـب،  (د در موضوع ارائه كسب اجازه از صاحبنظران و پيشكسوتان و اساتي -

 ؛)ترجيحاً بدون ذكر نام و حتماً بدون مبالغه و مداهنه و به اختصار

 ؛كننده خود را به اجمال معرفى كند گاه الزم است ارائه -

 ؛گاه الزم است به منابع مطالعه شده اشاره شود -

 ؛بيان حيطه و حدود موضوع -

 ؛موضوع، به اختصار بيان سوابق كارهاى انجام شده در -

  .اى مختصر به امكانات و مشكالت احتمالى مطالعه پژوهش در موضوع اشاره -

 

بندى شده، با شروع از مفاهيم آشنا بـراى مخـاطبين و بيـان     صورت بخشه مطلب اصلى ب. 2

 .)مدت هر بخش بايد متناسباً تعيين شود(مفاهيم مبنايى مطلب مطرح شود 

بنـدى ارائـه بايـد حفـظ      با رعايت زمـان  ،هاى مختلف بحث خشتسلسل و توالى منطقى ب. 3

 . شود

 . انجام شود ،اى از هر قسمت بحث هاى مرحله گيرى نتيجه. 4

 . پاسخ داده شود) در صورت مطرح شدن سؤال(به سؤاالت مربوط به هر مرحله از بحث . 5

 . ، انجام شودهاى مختلف هاى الزم پس از اتمام بخش گيرى بندى نهايى و نتيجه جمع. 6

 . به سؤاالت مخاطبين پاسخ مناسب داده شود. 7

 . سؤاالتى در موضوع ارائه شده طرح و در صورت امكان پاسخ مخاطبين دريافت شود. 8

 . در صورت امكان، بخش بحث پايانى با مخاطبين برگزار شود. 9

ى سپاسـگزارى  ان در بحث پايانكنندگ كنندگان و شركت از مخاطبين به خصوص از سؤال. 10

  .شود
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كننـده بتوانـد ارائـه را سـاختمندتر سـازد، ميـزان توجـه،         كه هر چه ارائـه  گردد تأكيد مى. 11

تـر تـأمين    شود و اهداف ارائـه بهتـر و مطلـوب    دريافت، درك يا احساس مخاطبين بيشتر مى

  .گردد مى

  

  فنى –علمى  يسخنرانشيوة  •

بايد توجه داشت كه اين كار، بسـيار  . نمايدا ايراد سخنرانى رة ذيل فنى بايد طبق شيو -سخنران علمى

كننـده بايـد سـعى كنـد كمتـرين اشـتباه را، چـه در گفتـار و چـه در           ارائـه . ظريف و حساس اسـت 

كننده  شفاهى از نوع مجاب ةويژه اگر ارائه رفتارمرتكب شود تا سخنرانى مؤثر و موفقى داشته باشد، ب

 . باشد

 ؛آرام نگاه به همه سوي، لحظاتى به مخاطبين نظاره كندقبل از شروع سخن، با گردش . 1

 ؛اصل نايكنواختى صدا را رعايت كند، گاه آرام سخن بگويد و گاه با صداى رسا و بلند. 2

 ؛رائه و تعداد حاضرين داشته باشدصداى متناسب با موقعيت مكانى ا. 3

 ؛صداى متناسب با موضوع داشته باشد. 4

 ؛كالم متناسباً استفاده كنداز آهنگ، نواخت و لحن . 5

حـال بـا احسـاس     االمكان كوتاه، مـؤثر و در عـين   با جمالتى حتى. بيانى ساده و روان داشته باشد. 6

 ؛سخن بگويد

 ؛تكيه كالم نداشته باشد. 7

 ؛االمكان با چند سبك سخن بگويد حتى. 8

 ؛مايدبندى ارائه كند و از وقت به درستى استفاده ن مطلب را طبق طرح زمان. 9

 ؛گويى اجتناب كند پردازى و زياده از حاشيه. 10

 ؛تأكيدات و تكرارهاى بجا داشته باشد. 11

عنوان امكانى براى تأثيرگذارى بيشـتر روى مخـاطبين، بـه    ه از مكث و سكوت بجا و به اندازه ب. 12

 ؛درستى استفاده كند

 ؛انگيز اجتناب كند از بكاربردن كلمات و عبارات ابهام. 13
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ها را به شنيدن  در هر لحظه سعى كند وضعيت مخاطبين، يعنى ميزان كشش، عالقه و حوصله آن. 14

 ؛و دنبال كردن مطلب، درك كند

هـا بـه    عنوان امكانى جهت برقرار كردن ارتباط پويا با مخاطبين و تأثيرگذارى روى آنه از نگاه ب. 15

 ؛شته باشدخوبى استفاده كند و عدالت در تقسيم نگاه بين مخاطبين دا

 ؛ويژه دست، بطور مناسب و بقدر كافى بهره بگيرده از حركات بدن، ب. 16

 ؛حركت در يك مكان نايستد ثابت و بى. 17

 ؛االمكان مخاطبين را در ارائه مشاركت دهد حتى. 18

گاه و به اقتضاى موقع و مطلب، با رعايت جوانب عرفى و فرهنگـي، كـالم خـود را تلطيـف      گاه. 19

 نمايد؛

 ؛از تفاخر، تكبر، خودنمايى و فضل فروشى پرهيز كند. 20

 ؛يا از روى ضعف يولى نه بطور تصنع. متواضع باشد. 21

 ؛خوبى و به موقع استفاده كنده شنيدارى ب -از امكانات ديدارى . 22

هـا   در تمام مدت ارائه سعى كند با صداقت و صميميت بـه مخـاطبين نشـان دهـد كـه بـراى آن      . 23

 ؛د قائل استاهميت زيا

  ؛با اطمينان سخن بگويد و هرجا كه ترديد داشته باشد، ترديش را صريحاً اعالم كند. 24

  

 استفاده از پاورپوينت در سخنراني •

اول از همه در نظـر بگيريـد كـه چـرا شـما ايـن سـخنراني را ارائـه         . پيام اصلي خود را تعريف كنيد -1

را تعريف  هدفتان از سخنرانيرويد، سعي كنيد در يك جمله كه به سراغ پاورپوينت ب كنيد؟ قبل از اين مي

  .كنيد

 سـخنراني مطمئن شويد كه محتواي . از شما خواسته شده كه اطالعات ارائه كنيد، نه يك كليپ هنري -2

كـه   را قبل از ايـن  سخنرانيكل . كند مناسب و مورد عالقه مخاطبان است و پيام اصلي شما را پشتيباني مي

  .پوينت برويد بنويسيدبه سراغ پاور
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گـذاري شـده از اعتبـار     با فهرست بلند از نكات برجسـته و عالمـت   .هايتان را ساده نگه داريد اساليد -3

كنـد   توانيد از يك تصوير قابل توجه يا آمـاري كـه محتـواي شـما را پشـتيباني مـي       مي كاهيد،نسخنراني 

  .ي پاورپوينت نگه داريدها ها را براي يادداشت سازي نكته برجسته .استفاده كنيد

خوانـدن  از . با مخاطبان ارتباط چشمي برقرار كنيـد ، تان را تمرين كنيد سخنراني. حرف بزنيد، نخوانيد -4

  .كنيدپرهيز ها  كلمه به كلمه يادداشت

 

  نحوة تهيه و انتشار مقاالت تحقيقاتي -2-6

. آن اصول مشخصي رعايت گرددالمللي باشد و در  يك مقاله كامل بايد منطبق بر الگوي استاندارد بين

بخش،  5وظيفة يك مقالة،بيان پژوهشي است كه يك مسئله خاص در آن حل شده است و در قالب 

  . گردد مي يك چكيده و مراجع بيان 

هاي آن و مطالب مورد نياز در هر بخش به صورت  قسمتهاي كلي يك مقاله قابل قبول و ترتيب بخش

پژوهشي، -ر انتهاي اين بخش، توضيحاتي در مورد مقالة علميباشد، الزم به ذكر است د ميذيل 

  :ترويجي و كنفرانسي بيان شده است- علمي

  

 )Abstract(چكيده  •

كلمه، مسئله، اهداف، اهميت تحقيق، نوآوري تحقيق، پژوهش  150تا  100الزم است در حدود 

  .صورت گرفته و نتيجة شاخصي كه حاصل گرديده ارائه شود

  

  

 )Keywords(كلمات كليدي  •

كلمة كليدي موجود در مقاله جهت جستجوي سريع در موتورهاي جستجوگر آورده  5حداكثر 

  .شود مي
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 )Introduction(مقدمه  •

اين فصل شامل تعريف و طرح مسئله يا موضوع مورد بحث، اهميت تحقيق، اهداف تحقيق، 

است كه حداقل بايد شامل تحقيق، نوآوري و تازگي تحقيق و ساختار مقاله  ةفرض تحقيق، فرضي پيش

  :بيشتر نگردد) A4(باشد و از يك صفحة ذيل مطالب 

، )Importance(اهميت تحقيق . كند تعريف مسئله يعني مقاله دارد راجع به چه موضوعي بحث مي

هدف تحقيق . يعني چه نيازي است كه به مطالعه در موردمسئلة مطرح شده پرداخته شود

)Objective(فرض تحقيق  پيش. شود اهدافي در پژوهش دنبال مي ، يعني چه هدف يا

)Assumption ( يعني شرايط حاكم بر پژوهش و آنچه كه از قبل به عنوان چارچوب تحقيق در

يعني آنچه كه پژوهشگر سعي دارد ) Hypothesis(شود؛ درصورتيكه فرضية تحقيق  نظر گرفته مي

فرضيه طبق تعريف، گماني است كه از طريق ر به عبارت ديگ. درستي يا نادرستي آن را اثبات نمايد

  .گردد به نحوي كه بتوان آن را بر اساس مطالعة تحليلي قبول يا رد نمود اي ايجاد مي مطالعة مشاهده

  :شود به منظور آشنايي بيشتر محققان با نحوة فرضيه نويسي مثالي به شرح ذيل آورده مي

اذ تصميماتي به منظـور كـاهش تعـداد و    اندركاران ايمني ترافيك اتخ يكي از وظايف دست �

به عنوان نمونـه  . شدت تصادفات با توجه به اطالعات حاصل از حوادث ترافيكي و ارزيابي آن است

توانـد در كـاهش تعـداد و شـدت تصـادفات بـه شـكل         آيا افزايش جرائم راهنمايي و راننـدگي مـي  

 چشمگيري مؤثر باشد يا خير؟

مشهور اسـت  ) (گردد كه به فرضيه صفر  ك فرضيه مطرح ميبر اساس تصميماتي از اين دست، ي

نمايـد   به عنوان نمونه پژوهشگر فرض مـي . نمايد تا فرضيه مذكور را رد نمايد و پژوهشگر تالش مي

كه اجراي قانون افزايش جرائم رانندگي در كاهش تعداد و شدت تصادفات، چشمگير است و سـعي  

گوينـد  ) (فرضيه مخالف فرضيه صفر را فرضيه يـك  . را ثابت نمايد كند تا عكس اين موضوع مي

  .يعني اجراي قانون افزايش جرائم رانندگي تأثيري در كاهش تعداد و شدت تصادفات ندارد

 روبـرو ) (و نـوع دوم  ) (پژوهشگر هنگام آزمون يك فرضيه ممكن است با دو خطـاي نـوع اول   

اي كه بايد پذيرفتـه شـود، رد    خطاي نوع اول رد فرضيه قابل قبول است، بدين معني كه فرضيه. شود
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اي كـه بايـد رد شـود،     خطاي نوع دوم پذيرش فرضيه نادرست است، بدين معني كه فرضيه. شود مي

  .شود پذيرفته مي

خطاي نوع اول شـود   آنچه كه حائز اهميت است، اين است كه پژوهشگر نبايد در روند مطالعه دچار

دهد كه مشكل حل شده در حاليكه هنوز حل نشده اسـت و   زيرا كه در اين صورت مطالعه نشان مي

بر خالف خطاي نوع اول، خطاي نوع . ماند اين نارسايي تا زمان كشف به صورت حل نشده باقي مي

دهد  واقعي مطالعه نشان ميآورد زيرا در چنين م دوم در روند مطالعه نتيجة نامناسبي را به ارمغان نمي

هـاي بيشـتر در    كه مشكل حل نشده در حاليكه حل شده است و اين موضوع منجر به انجام فعاليـت 

به منظور كنترل خطاي نـوع  . دهد گردد و صرفاً هزينة مطالعه را افزايش مي جهت كاهش نارسايي مي

تا بروز خطاي نوع اول در مطالعـه  گيرند  درصد در نظر مي 95اول، سطح اطمينان مطالعه را بيشتر از 

اي سـطح اطمينـان را    يكي از راهكارهايي كه به تـوان در مطالعـات مشـاهده    .درصد باشد 5كمتر از 

  :درصد نمود، افزايش تعداد مشاهدات مطابق فرمول ذيل است 95بيشتر از 

  
بـراي  . اسـت درصـدي   95عدد مربـوط بـه اطمينـان     96/1تلورانس و  eانحراف معيار،  Sكه در آن 

  .هاي آماري و احتماالتمراجعه شود مطالعة بيشتر در اين خصوص به كتب روش

، يعني روش يا موضوع مورد پژوهش نبايـد قـبالً   )Novelty of Research(تازگي يا نوآوري تحقيق 

بيان شده باشد و پژوهشگر بايد براي نخستين بار در سراسر جهان به اين موضوع يا روش پرداختـه  

  .هايي پرداخته خواهد شد در نهايت ساختار يا چهارچوب مقاله يعني در ادامه به چه بخش .باشد

  

  

 )literature review(مرور تحقيقات گذشته  •

تاريخچة تحقيقات گذشته كه قبالً به طريقي با مسئلة ) A4(در اين بخش حداكثر در يك صفحه 

شود و نقاط  صورت گرفته ارايه مي هاي مختصري از پژوهش. گردد مطرح شده مرتبطند، مطرح مي

هاي به نتيجه رسيده يا نرسيده يا نيمه كاره مورد بحث  كلية پژوهش. گردد ضعف و قوت آنان بيان مي

در اين بخش پژوهشگر بايد ثابت نمايد، مسئلة بيان شده قبالً حل نشده است و نظري .قرار مي گيرد
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تي كه معلوم شود مسئلة مطرح شده قبالً حل شده در صور. در ارتباط با حل آن نيز داده نشده است

  .است، مقاله ارزش علمي ندارد و چه بسا پيگرد قانوني داشته باشد

  

 )Methodology(روش تحقيق  •

روش، اطالعات و منابع مورد . شود گردد، مطرح مي اي كه در آن مسئله حل مي در اين بخش شيوه

در (، روابط رياضي يا آماري )درصورت استفاده(پيوتري ها، برنامة كام آوري آن استفاده و نحوة جمع

، روشي كه به كمك آن متغيرهاي وابسته و )درصورت پيشنهاد(، الگوريتم پيشنهادي )صورت استفاده

و مطالبي از اين دست، در اين ) درصورت استفاده(اند  متغير مستقل به صورت معادله درآورده شده

  . بخش مطرح مي گردد

  

 )Analysis(ات و ارائه نتايج تحليل اطالع •

شوند و نتايجي كه با استفاده از روش تحقيق و برپاية هر يك از  در اين بخش اطالعات، تحليل مي

  .گردد اهداف و فرضيات تحقيق حاصل شده اند، بيان مي

  

 )Conclusion(جمع بندي و ارائه پيشنهادات  •

بندي  جمعيل اطالعات و ارائة نتايج، مقدمه و بخش تحل در اين بخش مطالب مقاله بر اساس بخش

در . گيرد شود و نقاط ضعف و قوت نتايج مورد بحث قرار مي نتيجة كلي تحقيق بيان مي. گردد مي

پايان، مواردي كه اين پژوهش نتوانسته است آن ها را حل نمايد ولي شايسته است در تحقيقات آتي 

  .مورد پژوهش قرار گيرد، بيان مي گردد
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باشد و فقط شامل ها در داخل متن مي مطابق با ترتيب طرح آنمنابع ترتيب : شماره مسلسلشيوة  �
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اي كه در مورد منابع  رساله در فهرست منابع و مĤخذ مقاله به شيوه/ نامه يانجهت نوشتن نام كتاب، مقاله و پا

  .اله در قبل اشاره گرديد، مراجعه شودرس/نامه پايان/و مĤخذ پروژه

  

  :1نكات ضروري

بندي شوند و داراي  بايد شماره نكتة ضروري در مورد جداول و اشكال اين است كه جداول و اشكال حتماً

جداول و اشكال بايد كامالً واضح و خوانا باشند و در صورتيكه از منبعي برداشته شده است . عنوان باشند

و نام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر به مسلسل ر داخل كروشه براي شيوة بايد شمارة منبع د

  .در كنار عنوان نوشته شودنام نويسنده و سال انتشار همراه سال انتشار آن در داخل پرانتزبراي شيوة 

خل گيومه قرار نكته مهم ديگر اين است كه اگر مطلبي عيناً از منبعي برداشت شده است، حتماً بايد در دا

و شيوة مسلسل گيرد و حتما بايد با فونت ايتاليك باشد و در پايان آن نيز در داخل كروشه شمارةمنبع براي 

نام شيوة در داخل پرانتز نام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر به همراه سال انتشار آن براي 

رداشت شده از يك منبع با جمالت بازنشر شده ذكر اما اگر مفاهيم ب .ذكر شود نويسنده و سال انتشار

و در  شيوة مسلسلگردد، فونت ايتاليك و گيومه الزم نيست ولي حتما بايد داخل كروشه شمارةمنبع براي  مي

نام شيوة داخل پرانتز نام خانوادگي نويسندة حقيقي يا حقوقي مسئول اثر به همراه سال انتشار آن براي 

  .ذكر شود نويسنده و سال انتشار

حروف، عالئم و . جداول بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند ةكلي

هر جدول داراي يك شماره ترتيبي . اي انتخاب گردند كه خوانا و قابل تفكيك باشندعناوين بايد به اندازه
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همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي . مستقل است كه حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد

. كندمتن جدا مي ةيك خط خالي در باال و پايين جدول آنرا از بقي. شوددر باالي جدول نوشته مياست كه 

در شيوة در صورتيكه جدول و يا شكلي از جايي برداشته شده است بايد شمارة مرجع در داخل كروشه 

  .در كنار عنوان، نوشته شودنام نويسنده و سال انتشارشيوة ار در مسلسل و نام نويسندة مسئول و سال انتش

. ها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند شكل ةكلي

حروف، عالئم و عناوين بايد به . ها بايد از كيفيت كافي برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسيم گردند شكل

هر شكل داراي يك شماره ترتيبي مستقل است كه . ي انتخاب گردند كه خوانا و قابل تفكيك باشندااندازه

 ذيلدر همچنين هر شكل داراي عنوان مستقلي است كه . حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد

  .شودشكل نوشته مي

قرار  ايتاليك در داخل گيومه با فونتدر صورتيكه مطلبي از منبعي عيناً برداشته شود، مطلب حتماً بايد 

براي شيوة مسلسل و نام نويسنده و سال انتشار براي گيرد و در انتهاي آن شمارة مرجع در داخل كروشه 

اما اگر مطلب عيناً آورده نشده است و صرفاً مفاهيم برداشت شده . ذكر گرددنام نويسنده و سال انتشارشيوة 

و در داخل گيومه باشد ولي حتماً بايد شمارة ايتاليك مطلب به صورت  از منبع ذكر گرديده، الزم نيست

نام نويسنده و سال شيوة براي شيوة مسلسل و نام نويسنده و سال انتشار براي شيوة مرجع در داخل كروشه 

  .در انتهاي آن ذكر گرددانتشار

  

  :2نكات ضروري �

در يـك  . استدالل اسـت پژوهشي ايجاد يك -هدف يك مقالة علمي: پژوهشي -مقالة علمي �

عنوان اساس و بنيـان كـار ارائـه مـي شـود و بيـنش       ه بمرور تحقيقات گذشته مقاله علمي پژوهشي، 

پژوهشـي طبـق   -مقالة علمـي . گيرد مورد بررسي قرار مي، گردد ميپژوهشگر دنبال توسط جديدي كه 

به قصد حـل   پژوهشي است كه به دنبال جستجوي حقايق و براي كشف بخشي از معارف وتعريف، 

اي نظام مند، براي يـافتن   اي در موضوعي از موضوعات علمي، از طريق مطالعه مشكلي يا بيان انديشه

روابط عليتي بيان و نتايج آن به كاربردها، روشها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينة علمي با هدف 

ه مقـاالت پژوهشـي، اسـاتيد    مخاطبين اصلي اين گون.گردد آوري منجر مي پيشبرد مرزهاي علمي و فن
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هاي دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد، پژوهشـگران شـاغل در مراكـز     ها، دانشجويان دوره دانشگاه

 .علمي، تحقيقاتي و توليدي هستند

پـردازد و سـطح    هاي علوم مي اينگونه مقاالت به ترويج يكي از رشته: ترويجي –مقالة علمي �

اينگونـه  . سـازد  بخشد و او را با مفاهيم جديد علمي آشنا مـي  ها و دانش خواننده را ارتقاء مي آگاهي

دانـش   ةاصوالً مقاالت ترويجي فقط بـراي اشـاع  . تواند به صورت تأليف و يا ترجمه باشد مقاالت مي

اينگونـه مقـاالت   .بشري و عالمانـه كـردن آن و جهـان پيرامـوني آن اسـت و هـدف ديگـري نـدارد        

وزنده و جالب را به زباني ساده بـراي افـراد داراي تحصـيالت    اي آم دستاوردهاي علمي، فني و حرفه

 .دنده دانشگاهي و غير دانشگاهي، صنعتگران، مخترعين و مبتكرين ارائه مي

 

، اطالعات منتشر شده در حوزه يك موضـوع بخصـوص   كنفرانسييك مقاله :مقالة كنفرانسي �

اي از  توانـد خالصـه   مـي كنفرانسي  ةمقال. دهد در يك محدوده زماني را مورد بحث و بررسي قرار مي

هـا را   سازماندهي خـاص خـود را دارد و خالصـه و اسـتنتاج     مقاالت و منابع موجود باشد اما معموالً

 ي راتواند تفسير جديد مية كنفرانسي مقال. دهد كند و اطالعات را در ساختاري نو ارائه مي تركيب مي

را با تفاسير قبلي در هم آميزد، يـا سـير    يعات جديدقبلي ارائه دهد يا اطال هاي پژوهشاز مقاالت و 

بسته ة كنفرانسي مقال. مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسيم كند ةجريان پيشرفت فكري حوز

ترين منابع  ترين و مربوط ممكن است مقاالت و منابع را مورد ارزيابي قرار دهد و مناسب ،به موقعيت

شوند  جايي، تلفيق و تركيب دانش موجود تهيه مي جابه ةين مقاالت بر پايا. را به خواننده پيشنهاد كند

 .نمايند له كمك ميئو معموالً به روشن شدن زواياي مس

  

  :3نكات ضروري �

شود كه برخاسته از پژوهش نويني باشـد كـه محقـق خـود      اي گفته مي به مقاله :ةتحقيقيمقال �

 .ديگران نيستهاي  متكي بر يافتهبه طور مستقيم اده و م دانجا
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ـ  ،لف با استفاده از منـابع تحقيقـي پيشـين   ؤاي است كه م مقاله :نظريي يا تحليل ةمقال �  ةنظري

عرضـه   ينـوين ة لف نظريؤاي، معموالً م در چنين مقاله. كند خود مطرح مية فعاليت خاصي را در حوز

در ايـن   كـه  بپردازدهاي پيشين  نظريه ةممكن است نويسنده با نگرشي انتقادي به بحث دربار .كند مي

گيـري از شـواهد،    دهد و با استدالل و بهـره  هاي موجود را مورد تحليل قرار مي لف نظريهؤصورت، م

 .دهد هاي ديگر نشان مي بر نظريهرا اي  برتري نظريه

پردازد كـه قـبالً    هايي مي ين نوع مقاله به تحليل كالن و ارزيابي انتقادي نوشتها :مرورية مقال �

سير  ،پيشين ةسازي و ارزشيابي متون منتشر شد بندي، يكپارچه لف از طريق مقولهؤم. تمنتشر شده اس

 .كند اي مشخص دنبال مي را در جهت روشن كردن مسئله هاي جاري پيشرفت پژوهش

نظرهاي مختلف منـدرج در   گردآوري و انعكاس نقطهبه اين نوع مقاله صرفاً :گردآوري ةمقال �

چنـين  . كنـد  ردازد و در واقع كـار جديـدي را عرضـه نمـي    پ اص ميهاي مرتبط با موضوعي خ نوشته

شود اينگونه  توصيه مي. دتوان در واقع يكي از انواع مستقل مقاله علمي به حساب آور اي را نمي نوشته

 .مقاالت با انجام ارزيابي متون گردآوري شده به مقالة مروري تبديل گردند

 

  انتشار نتايج -2-7

 .گردد منتشر بايد باشد، داشته مشاركت دانش مرزهاي گسترش در بتواند هاينك براي علمي، پژوهش هر

 Publish or( اسـت  علمـي ة جامعـ  در حيـات  و بقـا  ضـامن  پژوهشـگران  براي (publication)انتشار

perish!(. 
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  كاوي مقاله -2-8

ـ  فرض كنيم؟ آغاز را پژوهشي كار يك چگونه ـ  بـه  نامـه،  پايـان  يـا  سـمينار  بـراي  دكني  جـذابي  ةمقال

 بايد چكار كنيد؟. پژوهش كنيد آن ةزمين در دمايلي كه )اساسي ي مقاله(داي خوردهبر

ـ  سـعي  و بخوانيـد  خـوبي  به را اساسي ةمقال � ـ  را آن هـاي  اسـتدالل د كني  بـود،  ممكـن  اگـر . دبفهمي

 د؛نيك تكرار را آن هاي سازي شبيه

 انـداختن نـام   اينكار، براي راه بهترين. بخوانيد و بيابيد را )!والد هاي مقاله( اساسي ةمقال مهم مراجع �

كمـك   شـما  بـه  والـد  هاي مقاله. كجاست در مقاله گويد مي شما به گوگل است، گوگل در والد ةمقال

 ؛گيريدب فرا را موضوع بهتر درك براي پايه دانش تا كنند مي

 دكتـري ة سالرد بتواني اگر. دخوانيب را )!خواهر و برادر هاي مقاله( اساسي ةمقال ةنگارند ديگر مقاالت �

د توانيـ  مـي ! داي يافته دست گنج بهد، بيابي راگان نويسند از يكي ارشدنامة كارشناسي  پايان يا تخصصي

 Googleيـا  LinkedInيـا   شخصيشـان  وبسـايت  درايشـان را   ،گاننگارنـد  نـام  كـردن  گوگل با

Scholar Citations  د؛بشناسي بهتر 

ـ  بـه  كـه  مقـاالتي  بايـد  ساسـي، ا ةمقال كار ةادام مورد در پردازي ايده براي � داده  ارجـاع  اساسـي  ةمقال

  .دبنويسي بهتر اي مقاله دبتواني بايد و ان شما هستندرقيب مقاالت اين. دبيابي را )!فرزند هاي مقاله(

  

  

  علمي ةجامع در حضور -2-9

 شـناخته  در)  ac.irايـران  در(دانشگاهي  ايميل و)  ac.irايران در(ة دانشگاهي دامن با شخصي وبسايت

 مقاالتتـان  فهرسـت  حـاوي  كه شخصي وبسايت يك داشتن با .است مهم بسيار علمي ةجامع در شدن

  .ببريد باال را ها آن به ارجاع امكان و كنيد تبليغ مقاالتتان براي توانيد مي است،

 اسـاتيد،  از بسـياري . نكنيـد  اسـتفاده  جيميل و ياهو رايگان هاي ايميل از علمي روابط در است بهتر
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 معتبرتـر  خيلي دانشگاهيتان ايميل .كنند نمي باز اصالً را هايي آدرس چنين از ارسالي ناشناس ايه ايميل

  .دارد باالتري شدن شانس خوانده و است

 بـراي  نيـز  آن مانند وLinkedIn،Power-Globe ، Control مانند  اي حرفه هاي سايت در عضويت

  .است مفيد تخصصي و اي حرفه محيط در شدن شناخته

. اسـت  مفيـد  LinkedIn- يـا   IEEE هـاي  فاروم مثل– اينترنتي هاي (forum) گردهمايي در رحضو

 حتي و كنيد شركت هايشان بحث در يا و كنيد پست جاهايي چنين در را تخصصيتان االتؤس توانيد مي

  .بگيريد ايده تان نامه  پايان براي

  

 )Scientometrics and Bibliometrics(سنجي  علم با آشنايي -2-10

 هـاي  روش بـر  مبتني عموماً و است علم سنجشدانشِ  ،(Scientometrics)ساينتومتري  يا سنجي علم

  .است(Bibliometrics) انتشارات  (Impact) اثرگذاري  كمي سنجش

 1960 سال در كه است(ISI: Institute for Scientific Information)   ةموسس سنجي علم پيشگام

 و شد واگذار تامسون بهداشتي علمي ةموسس به 1992 سال در و شد اردهگذ بنا گارفيلد يوجين توسط

 رويتـرز  توسـط  2008 سال در موسسه ينا. گرديد مشهور (Thomson ISI) آي.اس.تامسون آي نام با

 )Thomson Reuters( رويتـرز  بهداشتي تامسـون  علمي ةسسؤم نام با حاضر حال در و شده خريداري

  .كند مي فعاليت

 اسـكالر  و گوگـل  (SciVerse Scopus) اسـكوپوس  ورس سـاي  ماننـد  سساتيؤم ر،حاض حال در

(Google Scholar) سرچ آكادميك و مايكروسافت (Microsoft Academic Search) ارايـه  براي نيز 

كه رقباي اصـلي تامسـون رويتـرز بـه حسـاب       اند شده داير آكادميك جستجوي و سنجي علم خدمات

  .آيند مي
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  ها ژورنال يارزياب هاي شاخص -2-10-1

 (IF: Factor Impact) ثيرأت فاكتور •

 (Immediacy Index) فوريت ةنماي •

 (Cited Half-life) استناد عمر ةنيم •

  

 مجلـه  قبـل  سـال  دو در شـده  منتشـر  هاي مقاله به ارجاعات تعداد، (IF: Factor Impact) ثيرأت فاكتور

  .است سال مذكور دو در شده منتشر هاي مقاله تعداد بر تقسيم

 مـورد  سـال  در مجلـه  ةشـد  منتشـر  هاي مقاله به ارجاعات تعداد، (Immediacy Index) فوريتة نماي

 حقيقت در شاخص اين. است مذكور مجله سال همان شده در منتشر هاي مقاله تعداد بر تقسيم ارزيابي

  .كند مي بيان را منحني ارجاعات رشد شيب

 سـال  از كـه است  هايي سال تعداد عمر نيمه ،(Cited Half Life)استناد  يا مجله به ارجاعات عمر ةنيم

. بـود  ارزيـابي  مـورد  سال در مجله به ارجاعات كل پنجاه درصد شاهد تا برگشت عقب به بايد ارزيابي

 و دارند ماندگاري آن ارزش مقاالت كه است اين معناي به باشد، بيشتر ژورنالي استناد عمر ةنيم هرچه

  .است رت (Archival) آرشيوي ژورنال

  شاخص ارزيابي پژوهشگر -2-10-2

 كه كند مي مشخص را انتشارات يك پژوهشگر علمي  (impact)تأثيرگذاري ميزان (h-index)اچ  ةنماي

مقالـه   hنانچه چ. شد هئارا كاليفرنيا دانشگاه ، فيزيكدان)Hirsch(هيرچ  پروفسور توسط 2005 سال در

 )NP-h(مقاالت وي  ةاستناد باشند و بقي h يك پژوهشگر، هركدام داراي حداقل) NP(مقاالت  از كل

براي مثـال چنانچـه    .است  hاي معادل بار استناد شده باشند، پژوهشگر داراي نمايه hهركدام كمتر از 

h-index  مقاله منتشر شـده دارد   5باشد، مفهوم آن اين است كه اين پژوهشگر حداقل  5پژوهشگري
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. استناد دارنـد  5ت ديگر ساير مقاالت اين پژوهشگر كمتر از استناد دارند به عبار 5داقل حكه هركدام 

 كـل  تعداد و مقاالت كل تعداد مانند علم گيري اندازه هاي شاخص ساير ارتقاي منظور به شاخص اين

 مقالـه  زيـادي  تعداد صرفاًاز پژوهشگراني كه  را تأثيرگذار پژوهشگران تا است شده طراحي استنادات

  .مايدن متمايز كنند، مي منتشر

 



  

 



 

 

  

  

  

  

  

  : 3 فصل

  يافتن اطالعات تحقيقاتي
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 المعارف دايره و كتاب از سريع استفادة نحوة -3-1

يي اكـار دانشـجويان  امري بديهي و ساده به نظـر بيايـد، امـا عمـوم      ها دايره المعارفشايد استفاده از 

بـه   شناسـي در امـر مراجعـه    ها را نمي دانند و يا بطور جدي نيازمند يـك روش  بسياري از اين كتاب

  .باشند مي كتابهاي مرجع

تـرين   شـده  تـرين و فرامـوش   از كـم اقبـال   هـا معمـوالً   صفحات نخست و پيشگفتار دايرة المعارف

كليـدهاي   امـا در حقيقـت ايـن صـفحات،    . باشد هاي اينگونه كتابها در نزد مراجعه كنندگان مي بخش

دهـد تـا    كليدها به ما امكـان مـي   شناخت اين. باشند مي ها دايرة المعارفهاي درون  ورودي به گنجينه

درسـت،   ةالمعارف و ابعاد اطالعات آن را بشناسيم و با استفاده از شـيو  هدرست مراجعه به داير ةشيو

  .بتوانيم بيشترين اطالعات را در كمترين زمان به راحتي به دست بياوريم

  :كنيماستفاده  ذيلتوانيم از دو سبك خواندن  ها مي براي استفاده سريع از كتاب

روشـي اسـت كـه در آن بيشـترين     . سبك خاصي از كتابخواني است سطحي خواني :سطحي خواني �

سـطحي خـواني فعاليـت    . شـود  ترين زمان ممكـن حاصـل مـي    اطالعات ممكن از يك متن در كوتاه

بصري است و براي برداشت جان كالم يا تصور و تفكر مربوط به يك بخش و يا يك فصل از مـتن  

خوانيـد از   خوانيد و چشمانتان همانگونه كـه كـل مـتن را مـي     ش كل صفحه را نميدر اين رو. است

 .كند ها حركت نمي ها و نوشته راست به چپ در مسير خط

ه اين روش مواقعي بيشترين سود را دارد كه ب. سبك ديگري از كتابخواني است روخواني :روخواني �

ماننـد مـواقعي كـه در    يـا   لمـه يـا عبـارت   مانند يك ك، باشيد دنبال يافتن موضوع خاصي در متن مي

ـ  ةگرديد يا مواقعي كه در نماي دنبال اسم شخص خاصي ميه فهرست راهنماي تلفن ب دنبـال  ه كتاب ب

  .اين هستيد كه كدام صفحه اطالعات مورد نياز را دارد
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   ها نامه پايان و مقاالت اطالعاتي هاي بانك با آشنايي -3-2

 :بندي نمود توان به صورت ذيل دسته گهداري اسناد ميناطالعاتي را از منظر هاي  بانك

 الكترونيكـي  صـورت  بـه  را )كتـاب  يـا  مقاله( سنداصل : لديجيتا كتابخانه يا اطالعاتي پايگاه �

ــدتاًع ــه م ــكل ب ــداري portable document format (pdf) ش ــي نگه ــد م ــد    م .كن انن

ScienceDirect (Elsevier)  وIEEEXplore (IEEE & IET). 

 كند، نمي را نگهداري سند اصل معموالً (indexing): سازي نمايه و(citation)  استنادي يگاهپا �

 مورد سند به ارجاع يا آمار استناد پايگاه، نوع اين. كند مي نگهداري را ها كليدواژه و چكيده اما

، ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters)ماننـد  . كنـد  مـي  تحليـل  و ثبـت  را نظـر 

SciVerse Scopus (Elsevier)  وGoogle Scholar Citation. 

 با بلكه كند، مي نگهداري را آن ةچكيد نه و سند اصل نه(search engine): گر جستجو موتور �

. يابد مي را شده خواسته (query) پرسش با متناسب سندهاي اطالعاتي، هاي پايگاه در جستجو

ـ  يـك  صـورت  به كه است كلمات از اي رشته(query)  پرسش. Google Scholarمانند  ة جمل

 موتـور  از جسـتجوكننده  ةخواسـت  بيـانگر   (keywords)هـا  كليـدواژه  از تركيبـي  يـا  پرسشي

 .است گرجستجو

  
هاي اطالعاتي  برخي از اين بانك. هاي اطالعاتي در رشتة مهندسي عمران گستردگي زيادي دارند بانك

داخلي معروفند و برخي در خارج از كشور هستند كـه  هاي  مستقر در داخل كشور هستند كه به پايگاه

هاي اطالعاتي رشتة مهندسي  در ادامه مهمترين بانك. شوند هاي خارجي شناخته مي تحت عنوان پايگا

  .گردد عمران به تفكيك داخلي و خارجي بيان مي
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 هاي خارجي پايگاه -3-2-1

• Science Direct 

  جستجو بر اساس كليد واژه هاي شيوه

 

 (Quick search)  يعجستجوي سر �

  (advanced search) جستجوي پيشرفته �

 (Expert search) جستجوي تخصصي �

  

 سريع جستجويشود،  مشاهده مي) 1-3( شكل در كه همانطور: (Quick search) جستجوي سريع

، )واژه كليـد ( All fieldsجسـتجوي   فيلـد  سـه  روش ايـن  در. ديـد  ميتوان سايت صفحات تمام در را

Authors )نويسنده منا( و Journal/book title )جسـتجو  مي توان. دارد وجود) كتاب يا نشريه عنوان 

كليـد   روي بـر  جستجو براي. كرد محدود نيز) صفحه( Page و ) شماره( Issue، )جلد(volume به  را

Go كنيد كليك.  

  

  
 Science Directجستجوی سريع در  )١- ٣(شکل 

 

 پايگـاه  اصـلي  ةصـفح Search سربرگ  روي بر كليك با :(advanced search)پيشرفته  جستجوي

 بر جستجو ةصفح فرض پيش طور به .شد آشنا تخصصي جستجوي هاي محدوديت و امكانات با ميتوان

  يـا Journal ة واژ،  Term كـادر  در واژه تايـپ  از قبـل  لذا ؛است شده تنظيم  All sourcesةگزين روي

book نماييد انتخاب را.  

 نويسنده، عنوان،(فيلدهاي  از كدام هر انتخاب با و كنيد وارد را كليدي كلمات تجو،جس كادرهاي در
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 And, Or, And( عملگرهاي از استفاده با ميتوان جستجو اين در .دهيد انجام را جستجو) ... و چكيده

Not  (نمود تر را دقيق جستجو.  

 بـه  را آن دانشـگاه  كـه  منابعي نظورم( Subscribeمنابع  فقط يا منابع تمام در را جستجو توانيد مي

ـ  مقابـل  در ذاريگعالمت با همچنين. محدود نمائيد) داردمشترك  Full text صورت  Article in ةگزين

press نمودمشاهده  ،اند نگرديده چاپ هنوز كه مقاالتيتوان  مي.  

 در تجوجسـ  بـه  تمايل اگر. نماييد محدود را جستجو (Subject) علمي موضوعات گروه انتخاب با

  .نماييد انتخاب هم با را موضوع چند  Ctrl+clickداريد با استفاده از كليدهاي موضوع يك از بيش

 معمـول  حالت در. باشد مي ميسرنيز  زماني ةدور لحاظ از جستجو نمودن محدود امكان ،نهايت در

. داد تغييـر  واهدلخـ  بـه  را تـاريخ  ايـن  توان مي كه است شده تاكنون تنظيم 1988 سال از جستجو تاريخ

 انجـام  از بعـد . ودمشخص نمـ  نيز مجله را يك ةصفح و شماره ،جلد مشخصات توان مي آن بر عالوه

  .نمائيد كليك راSearch ة گزينفوق  مراحل

  

  
  Science Directجستجوی پيشرفته در  )٢- ٣(شکل 

  

 ايـن ة فحصـ  ،گـردد  مشاهده مي )3-3(شكل  در كه همانطور: (Expert search) تخصصي جستجوي

 كليـدواژه  ورود مربوط به كادر قسمت در كه تفاوت اين با ،استAdvanced search  به شبيه جستجو
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  .ببريد كار به را عبارت يك توان مي

  

  
  Science Directجستجوی تخصصی در  )٣- ٣(شکل 

  

  Science Directي جستجو عملگرهاي

: And گيـرد،  قـرار  جستجو عبارت در واژه كليد دو بين كه صورتي در و است مفهوم دو تركيب براي 

 .باشد داشته هم با را واژه كليد دو هر كه كند مي بازيابي را ركوردهايي

Or: دو هـر  يا يك كه كند مي بازيابي را ركوردهايي و رود مي كار به مشابه هاي واژه كليد تركيب جهت 

 .دباش داشته خود در را واژه كليد

And Not :بـه  واژه كليـد  دو بين گاه هر و رود مي كار به واژه كليد يك گذشتن اركن و كردن جدا براي 

  .باشد نداشته را دوم واژه كليد و شامل را اول واژه كليد كه نمايد مي بازيابي را ركوردهايي رود، كار

 امالي با را واژه كليد و شود مي حرف چند يا يك جايگزين جستجو، مورد واژه كليد در كاراكتر اين: *

  .دكن مي بازيابي را Menو Man  كلماتM*n  مثال عنوان به .كند مي بازيابي ها آن ناگونگو

 ريشـه  اماليـي  لحـاظ  از كه كلماتي ةكلي ها، واژه كليد يا واژه كليد پايان به كاراكتر اين كردن اضافه با!: 

ـ  .شوند مي بازيابي ،مربوطه دارند واژه كليد با يكساني  !Behavة كليـد واژ  جسـتجوي  ابه عنوان مثال ب
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  .شوند مي بازيابي نيزbehavioural ,behaviour كلمات 

ـ  و مقدم يا و شود مي استفاده جستجو براي همزمان عملگر چند از كه مواردي در: ()  ايـن  بـودن  خرؤم

 .دگرد مي استفاده ،باشد داشته اهميت نتيجه جستجويتان براي عملگرها

  .شود مي استفاده عملگر اين ازگردد  جستجو دقيقاً تعبار يك تصميم گرفته شود كه زماني: ”“

  

• Scopus 

 آن روبروي آبشاري منوي از. كنيد وارد را ها واژه كليد ، Search forقسمت درپس از ورود به سايت 

 فيلد آن به جستجو تا نمائيد انتخاب را ... و نويسنده چكيده، مقاله، عنوان قبيل از دلخواه فيلد توانيد مي

 مـدرك  نـوع  ،(Date Range) سـال  ماننـد  ديگري هاي محدوديت ، Limit toقسمت در. ردگ محدود

(Document Type)  موضوعي محدودة و (Subject Areas) 4-3شكل ( كنيد اعمال را(.  

  

  
 Scopusجستجو در پايگاه  )٤- ٣(شکل 
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  )Author Search(جستجوي نويسنده 

 كنيد وارد را نويسنده اسم و كرده انتخاب را Author Search نويسنده، يك مقاالت جستجوي براي

 .)5-3شكل (نمائيد  مشاهده را مجموعه اين در نويسنده آن مقاالت ليست تا

  

  
  Scopusجستجوی نويسنده در پايگاه  )٥- ٣(شکل 

  

  )Advanced Search(جستجوي پيشرفته 

 گزينـه  اين مختلف، كدهاي و  (and, or, not)منطقي عملگرهاي از استفاده با پيشرفته جستجوي براي

 .)6-3شكل ( كنيد انتخاب را
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  Scopusجستجوی پيشرفته در پايگاه  )۶- ۳(شکل 

  

• Google scholar 

 

اي بـراي جسـتجو در    طوريكه روش سادهه ترين موتور كاوش گوگل است، ب گوگل اسكوالر عمومي

هـا و منـابع بسـياري از قبيـل مقـاالت،       توان رشته با استفاده از اين ابزار مي. كند متون علمي فراهم مي

هـا و سـاير    ، دانشـگاه منـابع اي،  ها و غيره از ناشران علمي، جوامع حرفـه  ها، چكيده ها، كتاب نامه پايان

ـ  كند تا آثار و منـابع مـرتبط در   گوگل اسكوالر كمك مي. ودها را از يك مكان جستجو نم وبگاه ة زمين

  .يافتدر دنياي پژوهش  را پژوهش

دهد  است كه به نويسندگان امكان مي Google Scholar Citationامكانات گوگل اسكوالر  كي ازي

شخصي خود را ايجاد كنند، مقاالت خود را اعـم از فارسـي و انگليسـي مشـاهده نماينـد و       ةتا صفح

-Hه همچنين اين امكان به محاسب. هاي خود را رديابي نمايند توانند استنادات به مقاله تر اينكه مي مهم

Index توانيـد مقـاالت را هـم     شـما مـي  . پردازد بر اساس تعداد مقاالت و استنادات و رسم نمودار مي

كه گوگل اسكوالر استناد جديـد   هنگامي. دستي وارد صفحه شخصي خود نماييد طور خودكار و هم به

مراحل كـار  . شود طور خودكار ميزان استنادات روزآمد مي  كند به را بر روي وب پيدا مي به مقاله شما
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  :آمده است ذيلگام  10با اين ابزار در 

چنانچه اكانـت در گوگـل   . وارد شويد http://scholar.google.com/citationsابتدا به وبگاه ) 1

)Gmail (  توانيـد از طريـق گزينـه     نداريـد مـيSign up for new Google Account  نـام كنيـد   ثبـت .  

وارد  Sign inتوانيد نام كاربري و كلمه عبـور خـود را در قسـمت     اگر اكانت در گوگل داريد مي  )2

 .نماييد

نـام و  . شـود، آن را تكميـل نماييـد    ظـاهر مـي    Citations Sign up formبعـد از ورود، فـرم     )3  

ني الكترونيكـي دانشـگاه خـود را    نشا Email for verificationمشخصات خود را وارد و در قسمت 

 .وارد نماييد

. بينيد را مي نام شما در صفحه بعد، فهرست گروهي از مقاالت نگاشته شده توسط افرادي مشابه با) 4

 see all articlesكنار هر گروه از مقاالتي كه مربوط به شماست يا بـر روي   add all articlesبر روي 

اگر مقـاالت خـود را   . انتخاب، مقاله خود را به آن گروه اضافه كنيدكليك نماييد تا پس از مشاهده و 

 Googleكليك كنيد تا يك جسـتجوي معمـولي در    search articlesها نديديد، بر روي  در اين گروه

Scholar زمان به آن اضافه كنيد  انجام شود، سپس مقاالت خود را در يك. 

مرتـب  االت شما در زير مشخصـات شخصـي شـما    پس از افزودن گروهي از مقاالت، فهرست مق) 5

  .شوند اين مقاالت برحسب تعداد استناد مرتب مي. شوند مي

 Actionsاز منوي   Addتوانيد بر روي گزينه  شما مي ،در صورت عدم مشاهده تعدادي از مقاالت) 6

را جسـتجو  نظر  توانيد مقاله مورد در قسمت كادر جستجو مي. ظاهر شود ينزير ةكليك كنيد تا صفح

 Addنظـر پيـدا نشـد، بـر روي دكمـه      اگر هنگام جستجو مقاله مورد. و سپس به فهرست اضافه كنيد

article manually صورت دستي وارد نماييد و بـر روي دكمـه    اطالعات مقاله را به. كليك كنيدsave 

تـا چنـد روز در   شـده،   صورت دستي مقاالت اضـافه  به خاطر داشته باشيد استناداتي كه به. كليك كنيد

  .شود پروفايل شما ظاهر نمي

چنانچه بخواهيد صفحه شخصي را بر اساس نام نويسنده در گوگل اسكوالر قابل جستجو نماييـد  ) 7

در مرحلـه بعـد بـر روي دكمـه     . كليـك كنيـد   My profile is privateكنـار   editبايد بر روي لينك 
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preview public version شود ترونيكي با تائيد لينك براي شما ارسال مييك نشاني الك. كليك كنيد .

زماني اسـت   اين. محض كليك بر روي كليك آدرس نشاني الكترونيكي تائيد و برجسته خواهد شد به

  .كه صفحه شخصي شما واجد شرايط حضور در نتايج جستجو گوگل اسكوالر است

كليـك   My profile is publicدر كنـار   Linkبراي پيوند به صفحه شخصي عمومي خود، بر روي ) 8

توانيـد آن را بـه صـفحه خـانگي      دهد و مي را نشان مي عمومي براي صفحه شخصي شما URLكنيد 

آن را با موس برجسـته كـرده و هـر جـا كـه مايليـد       . خود اضافه كرده يا به ايميل همكارتان بفرستيد

  .بچسبانيد

 Profileروزرساني مشخصـات يـا   به صورت خودكار، گزينه براي روزآمد شدن فهرست مقاالت به) 9

updates option  را از منويActions روزرساني خودكار را انتخاب كنيد و بـر   تنظيم به. انتخاب كنيد

طور خودكار هنگام روزآمد شدن گوگل   صفحه شخصي شما به. كليك كنيد Updates settingsروي 

  .شود روز مي اسكوالر به

بـر روي  . صي خود به صفحه خانگي وبگاه خود پيوند برقرار كنيـد توانيد در صفحه شخ شما مي) 10

 Saveصفحه خانگي خود را وارد كنيد و بـر روي   URLكليك كرده و سپس  Add homepageلينك 

  .كليك كنيد

  

• ProQuest 

مقـاالت   ها، سخنراني ها، نامه پايان شامل كه است اطالعاتي هاي پايگاه از اي مجموعه ProQuestپايگاه 

 از پيوسـته  بهـم  الكترونيكـي  سـرويس  يـك  واقـع  دراين پايگاه . باشد مي ها يات علمي وگزارشنشر

  .است انتشارات مختلف

  

  

  

  :از عبارتند اطالعاتي پايگاه اين در جستجو هاي روش
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  )Basic Search(جستجوي ساده  �

  )Advanced Search(جستجوي پيشرفته  �

  )Browse Search(جستجوي تخصصي  �

  )Publications Search(ت جستجوي انتشارا �

  

  (Basic Search)  ساده جستجوي

. نماييـد  وارد جستجو جعبة در را خود هاي واژه كليد صفحه، اين در. باشد مي جستجو روش ترين ساده

 قابـل  هـا  آن كامـل  مـتن  كـه  شـود  مـي  محدود ركوردهايي به فقط جستجو  Full textگزينة انتخاب با

-3شـكل  ( كند مي هدايت آكادميك و علمي مقاالت به را شما peer reviewedة گزين و باشد دسترسي

7(.  

  

  
 Proquestجستجوی ساده در پايگاه  )٧- ٣(شکل 

  

 فـراهم  موضـوعات  همـان  در جستجو امكان تصوير، هر انتخاب با Search subject areas قسمت در

  ).8-3شكل ( شود مي

 

  
 Proquestانتخاب موضوعی در پايگاه  )٨- ٣(شکل 

  

  )Advanced Search( پيشرفته ستجويج
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 بيشـتري  امكانـات  همچنـين  و پيشرفته جستجوي ةصفح انتخاب امكان ، Advancedگزينه انتخاب با

  .)9-3شكل ( شود مي جستجو فراهم براي

  

  
 Proquestدر پايگاه  Advanced ۀانتخاب گزين )٩- ٣(شکل 

  

 امكـان  صـفحه  ايـن  در. شـود  مـي  هدهمشا پيشرفته، جستجوي ةصفح ، Advanced Searchانتخاب با

 ...) نويسـنده،  عنـوان،  جملـه  از( فيلـدها  كردن محدود با همراه متعدد جستجوي هاي از جعبه استفاده

  .)10-3شكل ( شود مي فراهم

  

  
 Proquestجستجوی پيشرفته در پايگاه  )١٠- ٣(شکل 

  

 كـردن  محـدود  امكان كه ودش مي مشاهده Search options ةگزين پيشرفته، جستجوي ةصفح پايين در

 كـه  داد انجـام  ركوردهـايي  در فقط را جستجو توان مي Limit to قسمت در. كند مي را فراهم جستجو

 در جستجو ، Peer reviewedانتخاب با يا و (Full text) است ها فراهم آن كامل متن به دسترسي امكان

 و انتخـاب  را زبـان  و منـابع  نوع درك،م نوع توان مي بعدي، هاي قسمت در .گردد انجام علمي مطالب
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  .انجام داد نياز مورد موارد در را خود جستجوي فقط

  

  )Browse Search(جستجوي تخصصي 

 فـراهم  آدرس و موضـوعات  هـا،  شـركت  افراد، نام در تخصصي جستجوي امكان گزينه اين انتخاب با

 به كشـورهاي  مربوط هاي ارشگز مختف، بازارهاي و صنايع مورد در هايي توان گزارش مي و شود مي

  .)11-3شكل ( كرد مرور را ... و گوناگون

  

  
  Proquestجستجوی تخصصی در پايگاه  )١١- ٣(شکل 

  
  )Publications Search(جستجوي انتشارات 

 ها كتاب يا نشريات از اعم ProQuest در موجود انتشارات الفبايي ليست توان مي گزينه، اين انتخاب با

 پوشش عنوان، هر مقابل در. پرداخت خاصي عنوان جستجوي به اي كليدواژه صورت به يا و مشاهده را

 .است شده مشخص آن زماني

 بـا  مـثالً . دارد وجـود  انتشـارات  ليسـت  كردن محدود براي هايي گزينه نيز صفحه راست سمت در

 بـا . كـرد  خـاب انت را خـاص  زبان يك به انتشارات از ليستي فقط توان مي Language گزينه از استفاده

 اسـت  مشـاهده  قابل نظر مورد مدرك از تري جزئي شده، اطالعات بازيابي مدارك از عنوان هر انتخاب
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  .)12-3شكل (

  

  
 Proquestجستجوی انتشارات در پايگاه  )١٢- ٣(شکل 

  هاي داخلي پايگاه  -3-2-2

 )Irandoc(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  •

اطالعـات علـم و    ةسابقه، در مسير گردآوري، سازماندهي و اشاع اين پژوهشگاه با بيش از چهل سال

هاي مختلف علوم، فعاليت كرده و تجربه و دانش مديريت نظـام علـم و فنـاوري در     فناوري در حوزه

 بيش با پژوهشگاه هاي اطالعاتي پايگاهطوري كه در حال حاضر  دست آورده است، به سطح كالن را به

 و ارشـد  كارشناسـي  هـاي  نامـه  پايـان  بـه  آن ركورد 847 و هزار 126 كه اطالعاتي ركورد هزار 615 از

 اساس بر و داشته بازديدكننده نفر هزار 22 روزانه ميانگين طور به. دارد اختصاص ي داخل كشوردكتر

وب دولتـي   هـاي  در ميـان پايگـاه   رساني، از نظر حجم محتوا، مقام اول را ارش شوراي عالي اطالعگز

اي، عبارت مورد  از طريق جستجوي ساده، پيشرفته يا جستجوي حرفه توان ميپايگاه در اين  .داراست

تـوان بـر حسـب سـال، بـر حسـب پديـدآوران، دانشـگاه و يـا           مـي  و همچنين نمودنظر را جستجو 

  .رسيد و به نتايج دلخواه نمودتوصيفگرهاي موضوعي جستجوي خود را محدود 

  

 )Civilica(هاي كشور  مقاالت علمي كنفرانس •
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رشته هاي علوم است كه هدف از راه اندازي آن،  ة، يك دايره المعارف تخصصي براي كليسيويليكا
و مطالعات محققان و  اتايجاد بستري مناسب جهت جلوگيري از پراكنده شدن نتايج تحقيق

در دسترس بودن زيرا اند  قالب كنفرانس ارائه نمودههاي خود را در  كه پژوهش دانشمندان ايراني است
به آنها دسترسي داشت، بتوان به صورت يك مجموعه كه با چند دكمه هاي كنفرانسي  پژوهش ةكلي

ابزاري قدرتمند براي داوران مقاالت  ها را خواهد گرفت و مطمئناً جلوي بسياري از دوباره كاري
خود يا رسالة نامه  ع تحصيالت تكميلي كه در پي انجام پايانهاي آتي و نيز دانشجويان مقاط كنفرانس

البته يكي از بزرگترين دستاوردهاي اين پايگاه در هم شكستن تمركزگرايي و از . هستند، خواهد بود
  . باشد بين بردن مرزهاي جغرافيايي و فواصل براي دسترسي به اطالعات و دانش مي

  
 )Magiran(بانك اطالعات نشريات كشور  •

خواهيـد مطالـب    اگر مي. شود ها و نشريات عضو به روز مي هر روز با درج مطالب روزنامهپايگاه اين 

مورد نظر خود را در ميان انبـوه نشـريات و روزنامـه هـاي كشـور بيابيـد، جسـتجوي جـامع سـايت          

magiran.com ه و ا به همراه نـام نويسـند  ر شده يافته مطالب عنوان  سايت. بهترين ابزار ممكن است

توانيد چكيده يا متن مطلب را  محل چاپ آن به شما نمايش خواهد داد و در صورت موجود بودن مي

  .نيز مطالعه نماييد

ـ   ترين راه براي جستجوي مطالب استفاده از كادر جستجو است كـه در  ساده صـفحات   ةبـاالي كلي

  .)13-3شكل (شود  سايت مشاهده مي

  

  
 Magiranه جستجوی مطالب در پايگا )۱۳- ۳(شکل 

  

 مطالـب " آن ذيـل هـاي   و از گزينـه  نمـود كافيست در اين كادر كلمه يا عبارت مورد نظر را تايپ 

 "بگرد" كليد و نموده انتخاب را "ها روزنامه مطالب" يا "پژوهشي -علمي مجالت مطالب" ،"مجالت

ين مطالـب، نـام   عين كلمه يا عبارت تايـپ شـده را در عنـاو    سايت دقيقاً ،در اين روش .ادد فشار را



  

 ١٠٠ 

يقاتيتحق اطالعات افتني

ستجو كرده و نتايج را به ترتيـب  جنشريات عضو  ةنويسندگان، چكيده و كليدواژگان ثبت شده از كلي

مـتن كامـل مطالـب     "هـا  در مطالـب روزنامـه  "در صـورت انتخـاب    .دهـد  جديد به قديم نمايش مي

ما بيشتر مجـالت  ا نمودتوان كلمات انگليسي را نيز جستجو  گرچه مي .شود ها نيز جستجو مي روزنامه

  .عضو سايت به زبان فارسي است

   شده آوري جمع اطالعات سازماندهي -3-3

آوري  هاي جمع داده. بايد آنها را طبقه بندي نمود براي آماده نمودن اطالعات براي تجزيه و تحليل مي

حجـم اطالعـات از حـد     چنانچه. اي تجزيه و تحليل شوند تواند به صورت دستي يا به رايانه شده مي

در همه موارد ايـن   اًيبامروزه تقر. معيني بيشتر باشد امكان تجزيه وتحليل دستي وجود نخواهد داشت

  .پذيرد مي هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري انجام امر با استفاده از رايانه و برنامه

 

  

  

  

    
  



  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  : 4 فصل

  هاي عمومي پژوهش در مهندسي عمران روش

  



  

 ١٠٣ 

عمران يدر مهندس پژوهش يعموم يها روش

 (Research)تحقيق  يا پژوهش -4-1

 از استفاده و فني و علمي هاي اندوخته افزايش جهت در خالق و منظم فعاليت هرگونهور كلي به به ط

 با تجربه، يا رسيص به برخا طور بهو  نوين كاربردهاي و ها روش ابداع يا طراحي براي ها اندوخته اين

 يـا  جديد، قايقح پرتو در شده پذيرفته هاي قانون يا ها نظريه ويرايش ها، حقيقت تفسير و كشف هدف

   . گويند پژوهش مي (MerriamWebster )ويرايش شده  هاي قانون يا ها نظريه اينچنين سازي پياده

 

  (Research) تحقيق  يا پژوهش هاي مصداق -4-1-1

  :يك پژوهش يا تحقيق بايد

  ؛كند جديد باز علمي ةحوز يك �

 ؛كند ايجاد بخش وحدت چهارچوب يك �

 ؛بدهد قديمي سؤاالت به پاسخي �

 ؛كند كشف جديد كامالً ةحيط يك �

 ؛بطلبد چالش و مخالفت به را جديد دانش �

 نمايد؛ اعتباردهي تجربي شكل به را تئوري �

 ؛كند ايجاد نو و جديد كامالً سيستم يك �

 ؛آورد بدست تجربي كامالً هاي داده �

 نمايد؛ ارائه جديد هاي لگوريتما �

 ؛دهد توسعه جديد متدولوژي يك �

 ؛دهد توسعه جديد ابزار يك �

  .كند توليد هاي قبلي ايده مخالف منفي نتيجةيك  �



  

 ١٠٤ 

عمران يدر مهندس پژوهش يعموم يها روش

 (Research Methodology)  پژوهش شناسي روش -4-1-2

 كار يك انجام براي شده توصيه فرايندهاي و ها گام سري يك روش، يا متد چيست؟)Method(روش 

  .است

 در اسـت امـا   شناسي روش معناي به واژه، در متدولوژي چيست؟ (Methodology)شناسي  روش

، دارد شـفاف  زيربنـايي  ةفلسـف  يـك  متـدولوژي  كـه  تفاوت اين است با متد همان تخصصي، اصطالح

 سري يك (Methodology)  شناسي پس روش .شود نمي پرداخته فلسفي زيربناي به متد در درحاليكه

  .است "شفاف زيربنايي ةفلسف يك با" كار يك انجام براي شده توصيه فرايندهاي و ها گام

 شـده  توصـيه  فراينـدهاي  و ها گام سري يك پژوهش شناسي روش يست؟چ پژوهش شناسي روش

 .است "شفاف زيربنايي ةفلسف يك با" پژوهش براي

  

  پژوهش انواع بندي طبقه -4-2

 بنيادي ژوهشپ -4-2-1

 به و علمي كاربردهاي به توجه بنيادي، بدون پژوهش (Pure Basic): بنيادي محض هاي پژوهش �

  .است مرزهاي دانش گسترش منظور

 كـردن  فـراهم  منظـور  به هاي بنيادي، پژوهش (Oriented Basic):راهبردي  ي بنياديها پژوهش �

 .است آينده و جاري لئحل مسا براي الزم علمي هاي زمينه

 



  

 ١٠٥ 

عمران يدر مهندس پژوهش يعموم يها روش

   (Applied) پژوهش كاربردي -4-2-2

  .را پژوهش كاربردي گويند اي ويژه فني براي كاربرد و علمي كسب دانش منظور به اصيل كاوش هر 

 

   (Developmental) اي توسعه پژوهش -4-2-3

 ابزار، وسايل، توليد مواد، منظور به تجربه، و پژوهش از حاصل موجود، دانش مبتني بر منظم فعاليت هر

  .اي گويند را پژوهش توسعه ها آن بهبود يا

 

  پژوهش نتايج بندي طبقه -4-3

 صـادر  كـاري  انجـام  حكمي براي يا روش، دستور، كهنتايجي : (Normative) دستوري نتايج •

 .ندنماي مي

 تجربي توصيفي نتايج •

 )موردي ةمطالع يك اكتشافي، يا( : (Explorative) كاوشي �

 )نامه پرسش از استفاده با غالب ديدگاه يك تشريح مثال(:  (Descriptive) توصيف �

 )پديده يك يا آزمايش يك مشاهدات تشريح(:   (Explanative)تشريحي �

  

  

  

  

  



  

 ١٠٦ 

عمران يدر مهندس پژوهش يعموم يها روش

 پژوهش متفاوت هايفضا -4-4

  )Problem Space( مسئله فضاي •

 )Explorative research( اكتشافي يا كاوشي پژوهش �

  جديد) فرضيه يا پرسش يا(مسئله  يك فرموالسيون و توسعه طرح، �

 قديمي ةمسئل يك از جديدي فرموالسيون �

 

 )Solution Space( حل راه ايفض •

 مهندسي علوم در شده منتشر مقاالت بيشتر مانند): Formal research( رسمي پژوهش �

  تعريف خوش ةمسئل يك براي جديدي حل راه ةاراي �

  باز پرسش يك براي جديدي پاسخ ةاراي �

  شده مطرح پيش از كه اي فرضيه رد يا تاييد �

  

  )Implementation Empirics Space( سازي پياده ةحوز تجربيات فضاي •

  

 گـردآوري  تجربي شكل به كه هايي داده از استفاده با :)Field Research( ميداني پژوهش �

 يـا  و اي نامـه  پرسش يا پيمايشي پژوهش موردي، ةمطالع مانند سازي شبيه نتايج يا اند شده

 عملي مشاهدات

  استقرايي عمدتاً هاي استنتاج �

 

  مقايسة فضاهاي متفاوت پژوهش -4-4-1

 هـاي  رشـته  در سازي، پياده تجربيات فضاي و حل راه فضاي مسئله، فضاي پژوهشي فضاي سه ةمقايس



  

 ١٠٧ 

عمران يدر مهندس پژوهش يعموم يها روش

  :ار ذيل استبه قر مهندسيفني و 

 گيرنـد  مـي  قرار علمية جامع پذيرش مورد سختي به مسئله فضاي در شده انجام هاي پژوهش �

علمـي   اهميـت  نسـبت بـه   علمـي  ةجامع كردن متقاعد مستلزم هايي پژوهش چنين انتشار زيرا

(scientific relevance) اي توسعه اهميت و(developmental relevance)  پيشنهادي ةمسئل 

 .است

 قـرار  علمي ةجامع پذيرش مورد تر راحت نسبت به حل راه فضاي در شده انجام هاي هشپژو �

 در .اسـت  شـده  جاانداختـه  علمـي  ةجامع در ديگران توسط آن، ةمسئل صورت زيرا گيرند مي

 يـك  بـراي  يـابي  حل  راه" جنس از هاي پژوهش با بيشتر مهندسي،فني و  علمي ةجامع ضمن،

 .هستند تر نوسمأ "شده شناخته تعريف خوش ةمسئل

 صـورت  هـاي  پـژوهش  بـه  نسـبت  سـازي،  پيـاده  تجربيات فضاي در شده انجام هاي پژوهش �

ـ  ارزيـابي،  در نوعـاً  امـا،  گيرنـد  مـي  قرار علمي ةجامع پذيرش مورد تر راحت اي، مسئله  ةجنب

 از كمتري آكادميك ارزش كه است اين عامه تصور دليل، همين به و يابند مي اي توسعه پژوهش

 .دارند حل راه فضاي هاي وهشپژ
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