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 فهرست هطالة

اًتخبة هَضَع 
ًَضتي پشٍپَصال 
اًجبم پژٍّص 
پیطیٌِ پژٍّص 
اخالق پژٍّص 



 اهویت اًتخاب هَضَع 

 پژٍّصهشحلِ تشیي هْن 

 پژٍّصهشحلِ تشیي سخت 

 اػتجبس ػلوی ضْشت ٍ 

 تَجِ ثِ ایي هسئلِیب سسبالِ ٍ پبیبى ًبهِ اص ّبی هتٌَع هقبلِ تَلیذ 

 ػلندس تَلیذ ى ًبهِ هْن پبیب ًقص 

 کشدى خالء ّبی پژٍّطیپش 

 ًَایذُ ّبی کشدى ٍ تَسؼِ هطشح 

 پَیبیی دس حشفِ ٍ جبهؼِافضایص 



 ًکته های ههن در اًتخاب هَضَع

 ػالقِ هٌذی ثِ هَضَع•

 ًَ ثَدى هَضَع•

 اًجبم هَضَع پژٍّصتَاًبیی •

 (جْبًیثَدى دس سطح هلی ٍ هطشح )ثَدى هَضَع اسصضوٌذ •

 ثَدىاهکبى اجشایی •

 صهیٌِآى اداهِ پژٍّص ّبی ثیطتش دس اهکبى •

 صهیٌِ هزکَسچبح چٌذ هقبلِ دس اهکبى •

 



 (هکبىهَضَػبت دس ّش صهبى ٍ یبدداضت )اص هَضَػبت تذٍیي فْشستی •

 آىاص ًتبیج ٍ اهکبى استفبدُ ثَدى کبسثشدی •

 پژٍّصتؼشیف سؤاالت ٍ فشضیِ ّبی اهکبى •

 هقبطغ هختلف تحػیلیدس هَضَػبت هطبثِ دس پبیبى ًبهِ اًتخبة •

 .آیب قجال دس ایي صهیٌِ پژٍّطی اًجبم ضذُ یب خیش: پژٍّصثشسسی سبثقِ •



اًتخاب هَضَع(یافتي)  

 ِهَسد ػالقِصهیٌِ ّبی دس هطبلؼ 

 َهطبثِثب ػجبست ّبی پبیگب ّْبی اطالػبتی ٍ ایٌتشت دس جستج: 

 Research Topicsپژٍّطی هَضَػبت  -

 Research Prioritiesپژٍّطی اٍلَیتْبی  -

   IssuesResearchپژٍّطی هجبحث  -

 Further Researchبیشرت پژوهشهای برای پیش هنادهایی  -
9 



-  ِّب ٍ هقبلِ ّبى ًبهِ پژٍّطی پبیب پیطٌْبدّبی ٍ ثشسسی هطبلؼ 

-  (  هشتجط)خبسجی فْشست هٌذسجبت هجالت ػلوی داخلی ٍ ثشسسی 

-  ِتخػػیثِ اٍلَیت ّبی پژٍّطی سبصهبى ّبی هختلف حَصُ تَج 

-  ًِْبّب ٍ ثکبسگیشی آ سضتِ ثِ هَضَػبت خبظ سبیش تَج 

 اص اسبتیذ اص جولِ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس  کوک 

 ّوبیص ّبی هلی ٍ ثیي الوللیپیطٌْبدی هحَسّبی ثشسسی 



 تصوین گیری در اًتخاب هَضَع

 قجلاص هَضَػبت ثش اسبس هشاحل تْیِ فْشستی 1.

 ثب دیذ هٌطقیثشسسی توبم هَضَػبت 2.

 هَضَػبت کن اّویتحزف 3.

 استآًْب دضَاس هَضَػبتی کِ اًجبم حزف 4.

 هٌبستدٍ یب سِ هَضَع اًتخبة 5.

 ل گشاییثَدى دس اًتخبة هَضَع ٍ ػذم گشفتبس ضذى دس دام کوب آگبُ 6.

 ٍلحبظ ٍجَد هٌبثغ اطالػبتی ّش یک اص هَضَػبت اًتخبثی ثِ ثشسسی 7.

 ٍ هطَست ثب آًْب.... هَضَع جْت ساٌّوبیی، هطبٍسُ ٍ آى دس غبحجٌظشاى ٍجَد 8.

 یب اسبتیذ ساٌّوب دس هَسد هٌبست ثَدى هَضَعاستبد تبییذ اٍلیِ اص گشفتي 9.



(هحذٍد کردى)اًتخاب هَضَع  

 

    اسبس هَضَعثش 
    هَسد ثشسسیاسبس جبهؼِ ثش 
    صهبىثشاسبس 
    هکبىاسبس ثش 
 (ػٌَاى هقبلِ)هَضَع دس قبلت یک ػجبست ثیبى 
 هَضَع  هحذٍد ضذُدس هَسد غبحجٌظشاى ثب هطَست 
 ییذ هَضَع ًْبیی پس اص اغالحبت الصمتأ 



 ًَشتي پرٍپَزال

 ساٌّوب ٍ هطبٍساستبداى اطالػبت کبهل داًطجَ ٍ 1.

ّبیی هبًٌذ اص  ثِ کبس ثشدى ػجبست )کبهل ٍ کَتبُ اهب سٍضي : ػٌبٍیي پژٍّص2.
 (.ضَددس اثتذای ػٌَاى خَدداسی اسصیبثی  ٍ اسائِ، ثشسسی

 (ثیبى هسئلِ)هَضَع هؼشفی 3.

 ضشٍست اًجبم پژٍّص4.

 ٍ ضشٍست پژٍّص هسئلِ ثیبى اّویت 5.

 پژٍّصپیطیٌِ 6.

 سٍش پژٍّص7.

 هٌبثغ ٍ هبخز8.



(:پایا ى ًاهه)اًجام پژٍهش   

 ،اّذاف، اًجبم پژٍّص، ضشٍست ثیبى هسئلِ، ضبهل هقذهِکلیبت پژٍّص : فصل اٍل

 .صهبًی، تؼبسف هفَْهی ٍ ػولیبتی، قلوشٍ هکبًی ٍ ، هتغیشّبسؤاالت، فشضیِ ّب

 

 ،هجبًی ًظشی، جوغ ثٌذی ضبهل هجبًی ًظشیٍ پیطیٌِ پژٍّص هجبًی ًظشی : دٍمفصل 

هفَْهی جوغ ثٌذی پیطیٌِ پژٍّص، هذل ، (خبسجی، داخلی)پژٍّصهشٍسی ثش پیطیٌِ 
 .پژٍّص



 فصل سَم: سٍش ضٌبسی پژٍّص: سٍش پژٍّص )پیوبیطی، تحلیلی هحتَا، تبسیخی،

 ،...(تئَسی ٍ گشًذد 

 ، سٍشًوًَِجبهؼِ پژٍّص ٍ حجن ، (تشکیجی، کیفی، کوی)سٍیکشد پژٍّص  

 ثضاسٍ سٍش ...(،هٌذ، تػبدفی طجقِ ای، خَضِ ایًظبم سبدُ، تػبدفی )ًوًَِ گیشی 

 ٍپژٍّص،سٍش ّب سٍایی ٍ پبیبیی اثضاس ، ...(، هطبّذُ، هػبحجِ، پشسطٌبهِ)گشدآ ٍسی دادُ ّب 

ًَع آ هبس تَغیفی یب استٌجبطی یب ّش دٍ، ًشم افضاس هَسد  )اثضاسّبی تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
 (.استفبدُ



 ،ضٌبختی جبهؼِ پژٍّصجوؼیت هطخػبت : تجضیِ ٍتحلیل دادُ : فصل چهارم

تجضیِ ٍتحلیل ّبی ، تَغیفیًتبیج حبغل اص تجضیِ ٍتحلیل دادُ ّب، تجضیِ ٍتحلیل ّبی 
 (پبسخ ثِ سؤال ّب، آ صهَى فشضیِ ّب)استٌجبطی 

 

 ّبیتحلیل یبفتِ ، هشٍس کلی پژٍّص: پیطٌْبدّبگیشی ٍ ًتیجِ : پٌجنفصل 

 ثخصدس پژٍّص رکش ضذُ ثب پژٍّص ّبی هقبیسِ یبفتِ ّب، فشضیِ ّب ٍ سؤال )پژٍّص

 پژٍّص،، دستبٍسدّبی ....(ثِ ًظش هی سسذ ): پیطیٌِ ّب، ثیبى ػلت احتوبلی یبفتِ ّبی پژٍّص

 پیطٌْبداتی ثشای، پیطٌْبدّبی کبسثشدی)پیطٌْبدّبی پژٍّص، پژٍّصهحبدٍدیت ّبی 

 (.آیٌذُپژٍّص ّبی 



ثب   MLAضیکبگَ،  ، APAاستفبدُ اص ضیَُ ّبی استبًذاسد اص جولِ ): فْشست هٌبثغ
 (.تَجِ ثِ استبًذاسد هحل تحػیل یب ًطشیِ

 

 (.سؤاالت هػبحجِ، پشسطٌبهِ، خشٍجی ًشم افضاسّب): پیَست ّب

 

 چکیذُ اًگلیسی

 

 غفحِ ػٌَاى اًگلیسی

 



 اهویت پیشیٌه پژٍهش

 ثشای پژٍّطگش ثِ ػجبست دیگش اسائِ تػَیشی کلی هطخع کشدى اثؼبد پژٍّص
 پژٍّصاص ٍضؼیت 

 پژٍّطگشاى دیگش دس ایي حَصُ ضٌبسبیی 

 ُاص پیطیٌِ ّب دس ٌّگبم ثحث ٍ هقبیسِ ًتبیجاستفبد 

 جلَگیشی اص ثکبسگیشی سٍش ّبی ًبهٌبست دس اًجبم پژٍّص 

 ضذى خالء ّبی پژٍّطی ٍ جلَگیشی اص تکشاسهطخع 



 ًکات ههن در اخالق پژٍهش

 قدردانی از دیگران: ثبیذ ثِ ًقص ّوِ کسبًی کِ ثِ ضوب کوک کشدُ اًذ اضبسُ کٌیذ

.ٍ اص آًْب قذسداًی کٌیذ  

 هجٌبی کبس قشاس ٍسی دادُ ّب اغَل اخالقی سا گشدآ دس : رعایت ارز شهای اخالقی  

 .دّیذ

 ػذم کپی ثشداسی ٍ پشّیض، استٌبد دّیدس دقت ٍ هٌبثغ اص استفبدُ دس هبًٌذ اهبًتذاسی  

. اصسشقت ػلوی  

 انتقاد منصفانه: ثبیذ دس اًتقبد اص آ ثبس دیگشاى کبهال هٌػف ٍ ثی طشف ػول کٌیذ.



ّب سَگیشی ًذاضتِ دادُ تحلیل ٍسی ٍ دس گشدآ  : عدم سوگیری در گردآ وری داده ها
 .ٍ  اص دادُ سبصی پشّیض کٌیذ

 ٍ ثیطشفگضاسش توبم یبفتِ ّبی پژٍّص کبهال غبدق دس  : در گسارش نتایجصداقت 

 .ػول کٌیذ

 دس  پیص فشضْبی خَد ثِ ّیچ ٍجِ ًگشاى سد دادُ ّب  :تحقیق پیش داوری در عدم 

 .داضتِ ثبضیذدادُ ّب تَجِ ًجَد ُ ٍ فقط ثِ 



 پایان


