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...گلمیهرچهدرآ بمباند



(ردنامهیت،نکتههایقابلتوجه،ایفنت،تصممیگریی،حمدودک)موضوعانتخاب

پروپوزال

پژوهشاجنام

پیشینهپژوهش

اخالقپژوهش

جمالتهممدرتدوینوارسالمقاهلبهناکت

...
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(:امهیت)انتخابموضوع

مراحلپژوهشهممترینازیکی1.

مراحلپژوهشخستترینازیکی2.

آ یندهشغیلوحرفهای3.

(دکرتیخبصوصدرمقطع)واعتبارعلمیشهرت4.

هباهایانایرسااهلوتوجاپااینانماهمتناوعازتولیدمقاهلهاای5.

مس ئهل
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(:امهیت)انتخابموضوع

دانشدرتولیدپااینانمههممنقش.  6

پژوهشیخالءهایکردنپر.  7

نومطرحکردنوتوسعهایدههای.  8

پوایییدرحرفهوجامعهافزایش.  9

5



(:نکتههایقابلتوجه)انتخابموضوع

بهموضوععالقهمندی1.

اجنامموضوعپژوهشتواانیی2.

موضوعبودننو3.

(مطرحبودندرسطحمیلوهجاین)ارزمشندبودنموضوع4.

تاجیآ ناماکناس تفادهازن(/ رفعیکمشلک)اکربردیبودن5.
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(:نکتههایقابلتوجه)انتخابموضوع

اجراییبودناماکن.  6

زمینهبیشرتدرهامنپژوهشهایادامهاماکن7.

زمینهچاپچندمقاهلدرایناماکن8.

(نایدداشتموضوعاتدرهرزمانوماک)فهرس یتازموضوعاتتدوین9.

رش تهایبنیاجنامپژوهشهای10.
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(:نکتههایقابلتوجه)انتخابموضوع

صمتغریهایمشخ/ پژوهشفرضیههایوسؤالاتتعریفاماکن.  11

فحتصییلخمتلموضوعاتمشابهدرپااینانمهورساهلدرمقاطعانتخاب.  12

قیا اجناامدرزمیناهماوردن ارحتکیساقاالالآ ای: برریسسابقهحتقیا .  13

ایخری؟دادهاست

خبصوصدرفرهنگورشایطس یایسکشورابانتخایبتناسبموضوع.  14

…ومهچونادبیات،علومس یایس،اترخیپااینانمههایرش تههاییمورد
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(:ایفنت)انتخابموضوع

درزمینههایموردعالقهاجامیلمطالعه1.

:  بیهعبارتهایشابوبریخازپایگاههادراینرتنتجس تجو2.

oپژوهشیموضوعاتResearch Topics

oپژوهشیاولویتهایResearch Priorities

oمالاحثپژوهشیIssuesResearch

oبیشرتپژوهشهایپیش هنادهاییبرایFurther Research
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:مثال

Information Retrieval Research Topic

Research Issues in Information Retrieval

Further Research in Information Retrieval

Research Priorities in Information Retrieval
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:(ایفنت)انتخابموضوع

مناسبلکیدواژههایابپایگاههادراینرتنتوبریخازجس تجو. 3

اهلهامقوپااینانمههاوبرریسپیش هنادهایپژوهشیمطالعه. 4

صاوصخاریجخبفهرستمندرجاتجمالتعلمیداخیلوبرریس. 5

منابعهس ته

امللیلمیلوبنیهامیشهایحمورهایپیش هنادیبرریس. 6
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:(ایفنت)انتخابموضوع

صیختخمتلفحوزهاولویتهایپژوهشیسازمانهایبهتوجه. 7

درحوزهوباکرگرییآ نرش تههابهموضوعاتخاصسایرتوجه. 8

(میانرش تهایمطالعات)خود

ازاساتیدازمجهلاساتیدراهامنومشاورمکک. 9

12



:(تصممیگریی)انتخابموضوع

قاللمراحلتدوینفهرس یتازموضوعاتبراساس1.

منطقیتکتکموضوعاتابدیدبرریس2.

موضوعاتمکامهیتحذف3.

دشواراستاجنامآ نموضوعایتکهحذف4.

دوایسهموضوعمناسبانتخاب5.
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:(تصممیگریی)انتخابموضوع

اییکاملگرواقعبودندرانتخابموضوعوعدمگرفتارشدندردام. 6

عاایتویکازموضوعاتانتخایببهحلاا وجاودمناابعاطالبرریسهر. 7

....وجودصاحبن راندرآ نموضوعهجتراهامنیی،مشاورهو

اورواس تادراهامن،مش)درابرهموضوعصاحبن رابیکایدومشورت. 8

)...

موضوعبودناتییداولیهازاس تادایاساتیدراهامندرموردمناسبگرفنت. 9
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:(حمدودکردنموضوع)انتخابموضوع

براساسموضوع1.

موردبرریسبراساسجامعه2.

براساسزمان3.

براساسماکن4.
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(:حمدودکردنموضوع)انتخابموضوع

(عنوانمقاهل)موضوعدرقالبیکعبارتبیان. 5

حمدودشدهدرموردموضوعصاحبن رانابمشورت. 6

هناییپسازاصالحاتالزمتأ ییدموضوع. 7
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:پروپوزال

oاطالعاتاکملدانشجوواس تادانراهامنومشاور

oسااعیکنیااداز کاار/ کااواتهاماااروشاانواکماال:  عنااوانپااژوهش

.اریمناییددرابتدایعنوانخوددارزاییبوارائه،برریسعبارتهاییمانند

o(بیانمس ئهل)معریفموضوع

17



(:ادامه)پروپوزال

oرضورتاجنامپژوهش

o(راتوجیهکنیدابیداعضامکیته)امهیتبیانمس ئهلورضورتپژوهش

oکرمنونههایازپیشینهپژوهش 

oروشایروشهایپژوهش

oکرمنابعبهصورتاس تاندارد 
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(:خبشهایپااینانمه)اجنامپژوهش

اف،مقدماه،بیاانمسا ئهل،رضورتاجناامپاژوهش،اهاد)لکیاتپژوهش: فصلاول•

(سؤالات،فرضیهها،متغریها،تعارفمفهومیومعلیایت،قلمروماکینوزماین

یمالاینن اری،مجعبندمالاینن ری،)مالاینن ریوپیشینهپژوهش: فصلدوم•

(هومیپژوهشمجعبندیپیشینهپژوهش،مدلمف،(داخیل،خاریج)مروریبرپیشینهپژوهش

ا،اترخیای،پامییشای،حتلیالحمتاو)روشپاژوهش)روشش نایسپژوهش: فصلسوم•

ممنوناه،روش،جامعهپژوهشوجح(مکی،کیفی،ترکییب)،رویکردپژوهش...(گرنددتئوریو

،روشوابزار...(تصادیفساده،ن اممند،تصادیفطبقهای،خوشهای،گوهلبریفو)منونهگریی

وشهاو،رواییوپاایییابزارپژوهش،ر...(پرسش نامه،مصاحاله،مشاهده،)گردآ وریدادهها

(ارمورداس تفادهنوعآ مارتوصیفیایاس تنالاطیایهردو،نرمافز)ابزارهایجتزیهوحتلیلدادهها
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(:خبشهایپااینانمه)اجنامپژوهش

هپاژوهش،مشخصااتمجعیتشا ناخیتجامعا)جتزیهوحتلیلدادهها: فصلچهارم•

وحتلیلهایاسا تنالاطینتاجیحاصلازجتزیهوحتلیلدادهها،جتزیهوحتلیلهایتوصایفی،جتزیاه

(پاخسبهسؤالها،آ زمونفرضیهها)

لیالایفتاههایمارورلکایپاژوهش،حت)نتیجاهگرییوپیشا هنادها: فصلپانجم•

رخباشساؤالهاوفرضایهها،مقایساهایفتاههایپاژوهشابپاژوهش کرشادهد)پژوهش

اوردهایپژوهش،،دس ت....(بهن رمیرسد: پیشینهها،بیانعلتاحامتیلایفتههایپژوهش

ایتباارایپیشاا هنادهایاکربااردی،پیشاا هناد)حماادودیتهایپااژوهش،پیشاا هنادهایپااژوهش

(پژوهشهایآ یت
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(:خبشهایپااینانمه)اجنامپژوهش

،شا یاکگو،APAاس تفادهازش یوههایاس تانداردازمجاهل)فهرستمنابع•

MLAابتوجهبهاس تانداردحملحتصیلاینرشیه)

(سؤالاتمصاحاله،پرسش نامه،خرویجنرمافزارها)پیوستها•

چکیدهانگلییس•

صفحهعنوانانگلییس•
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(:امهیت)پیشینهپژوهش

صاویرارائاهیاکت)مشخصکردنابعادپژوهشبارایپژوهشاگر

(لکیازوضعیتپژوهش

(وهس تهافرادپیرشو)ش ناساییپژوهشگراندیگردراینحوزه

اس تفادهازپیشینههادرهنگامحبثومقایسهنتاجی

شجلوگرییازباکرگرییروشهایانمناسبدراجنامپژوه

مشخصشدنخالءهایپژوهشیوجلوگرییازتکرار
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:شمالحضایتدرخصوصپیشینهپژوه

عملنات،، SIDمگایران،ناور،: ش ناساییپایگاههایاطالعایت. 1

...گوگلاساکلر،وبآ وساینس،اسکوپوس،پروکویستو

انتخابهبرتینلکیدواژهها. 2

تدویناسرتاتژیجس تجو. 3

(پژوهشیمقاهل،پااینانمه،طرح)توجهفقطبهمنابعپژوهشی. 4

ارزاییبمنابعابزاییبشده. 5
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:هشمالحضایتدرخصوصپیشینهپژو

اس تفادهازپایگاههایاستنادی. 6

رمنابعاولیهتوجهبهمنابعجدیددرپیشینهپژوهشعالوهب. 7

(جدیدبهقدمی)توایلاترخییبراساسدرجپیشینهها. 8

وهش،هدف،روشپژ: پیشینههاشاملمربوطبهاطالعات. 9

ایفتهها،موردبرریسابزار،جامعه
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:معیارهایاخالقپژوهش

oدهانداشارهکردهآ ایبهنقشمههکساینکهبهشاممکککر: قدرداینازدیگران

وقدرداینکردهاید؟

oنایآ ایدرگردآ وریدادههااصولاخالیقرامال: رعایتارزشهایاخالیق

دماساتناددهی،عادرمناابعودقاتدراسا تفادهازامانتداری)اکرقراردادهاید؟

یندهشامقضاوتخواهیدشدوب: زیرارسقتعلمیکپییبرداری،عدم هاکرشاامدرآ ِ

(.دادارجاعخواهند

oطرفبودهاید؟آ ایدرانتقادوازآ اثردیگراناکمالمنصفویب: انتقادمنصفانه
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:معیارهایاخالقپژوهش

oهاادادهآ ایدرگاردآ وریوحتلیال:دادههاعدمسوگرییدرگردآ وری

(دادهسازیعدم)نداش تهاید؟سوگریی

oاکمالصادقوآ ایدرگزارشمتامایفتههایپژوهش:صداقتدرگزارشنتاجی

یبطرفبودهاید؟

o ودهایدوفقطآ اینگرانردپیشفرضهایخودنب:عدمپیشداوریدرحتقی

بهدادههاتوجهداش تهاید؟
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:معیارهایاخالقپژوهش

oوهشراآ ایاطالعاتحمرمانهمنوناهماوردپاژ: رعایتحرمیخصویصافراد

اکمالحمرمانهنگهداش تهاید؟

oآ زردگایوآ ایمطمنئهستیدکهپژوهششاامباه: احرتامبهجامعهپژوهش

رجنشجامعهپژوهشمنجرنشدهاست؟
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:معیارهایموثردرمنرهپااینانمه

سطحعلمیواکربردیپااینانمه•

حنوهجتزیهوحتلیل،حبثونتیجهگریی•

حنوهومزیاناس تفادهازمنابعومأ خذوبهروزبودنآ هنا•

،منحینهاوحنوهتن میوتدوینمطالبوحسننگارش،حنوهباکرگرییجداول•

شلکها

جلسهدفاعیهحنوهارائهپااینانمهومزیانتواانییدانشجودرپاخسبهسوالاتدر•

پژوهشیو-علمی،ISIپذیرشهناییمقاهلاس تخراجشدهازپااینانمهدرجمالت•

کنفرانسهایبنیامللیلوایمیل

28



:التناکتهممدرتدوینوارسالمقاهلبهجم

.ابشدجمهلآ نابمتناسبموضوعین رازمقاهل•

مقاهلتدوینحنوهدرجمهلدس تورالعملبهتوجه•

مقاهلتدویندرگروهیمهاکری•

مقاهلتدویندرجدیدومعتربمنابعازاس تفاده•

آ ندرس یتازاطمینانزماناتمقاهلارسالدرش تابزدگیازپرهزی•
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:التناکتهممدرتدوینوارسالمقاهلبهجم

جمهلچندبرایمهزمانطوربهمقاهلارسالازپرهزی•

نرشیهحتریریههیاتاعضایبرریس•

جمهلتوسطمقاهلدرایفتپیگریی•

شدهدادهتذکرموارداصالحوداورانن راتبهتوجه•

انداورن راتبریخابموافقتعدمصورتدرعلمیدالیلبیان•
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بنویس یدوخبوانید،بپرس ید

بنویس یدوخبوانید،بپرس ید

بنویس یدوخبوانید،بپرس ید
داتمهوارهموف ابش ی


