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 پایان انهم چیست؟

رساله نوشتاري است که دانشجویان در موضوعي یا پایان نامه •
تحصیلي خود، براي دریافت مدرک رشته خاص مربوط به 

 .تحصیلي مي نویسند
کارشناسي و یا کارشناسي ارشد پایان دوره دوره :« پایان نامه»•

( bachelor's"thesis" or a cognate is used for part of a 
course master'sor ) 

 "dissertation".)دکتري استفاده مي شودپایان دوره :« رساله»•
is normally applied to a doctorate) 

کارشناسي یا کارشناسي  پایان نامه دوره با « دکتريرساله »تفاوت  •
 :ارشد

جدیدبودن و نوآوري پژوهش هاي انجام شده و همچنین حجم  •
 .  دکتري استدوره بیشتر این تحقیقات در 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor's_degree
https://en.wikipedia.org/wiki/Master's_degree


 آغاز فرآیند

براي نوشتن پایان نامه از کجا باید شروع کنیم؟ این •
سوالي است که اغلب دانشجویان بعد از اینکه واحد 

پایان نامه را اخذ مي کنند با آن روبرو مي شوند و 
 !معموال از همین جا اشتباهات شروع مي شود

یک شروع خوب براي آغاز یک پژوهش، یک سوال   •
 .خوب براي تحقیق کردن است



 مفهوم ژپوهش
 Rechercheو  Research واژه

 ریشه جستجو
عبارت است از کاربرد روش هاي علمي در  

 حل یک مسأله یا پاسخگویي به یک سؤال



 جستجوی اطالعات

حل ”جستجوي اطالعات را نوعي فعالیت ( 1993)مارچیونیني 
 :مي داند که داراي خرده فعالیت هاي زیر است“ مسأله

 
 تشخیص مسأله-1
 مفهوم پردازي پرسش  -2
 (formulation)فرمولبندي پرسش  -3
 اجراي جستجو -4
 ارزیابي نتایج -5
تکرار برخي یا تمامي فرآیند در صورت نیاز به تکرار جستجو   -6
(Reformulation) 

 



تشخیص مسأهل
سطوح مختلف نیاز اطالعاتی -  

 سطح واقعي نیاز که معموال قابل بیان نیست -1•
 نیاز آگاهانه که به شکل توصیف در ذهن وجود دارد -2•
 نیاز رسمي شده که با عبارتي رسمي بیان مي شود -3•
نیاز مصالحه شده که در عمل همان تقاضایي است که  -4•

 به نظام اطالعاتي ارائه مي شود
 (1378پائو،  )•

در فرآیند جستجو وظیفه اصلي تبدیل نیاز دروني، آگاهانه •
 و رسمي شده به نیاز مصالحه شده است



 جستجو

 چگونه جستجو کنیم؟•
 کجا جستجو کنیم؟•
 انتخاب کلید واژه مناسب•
براي یافتن سوال تحقیق و یا به عبارتي انتخاب •

 گذشته تحقیقاتموضوع، بهترین کار مطالعه و بررسي 
براي جلوگیري از اتالف وقت، دانشجو مي بایست در •

 باشدانتخاب موضوع نهایت دقت را داشته 

 



 جستجو

• “research topics"   
• "research priorities” 

•  " issues for research "  



 وژیگیهای موضوع ژپوهش

 نو بودن موضوع       •
 ارزشمند بودن موضوع     •
 بودن در سطح ملي یا منطقه اي یا جهانيمطرح      •
 بودن منطقي       •
 کاربردي بودن      •
 مطرح بودن به منزله مسئله        •
 تعریف سؤال یا فرضیه بر اساس مسائل عملي یا نظريامکان       •
 عملي اجراي پژوهشامکان       •
قابل  ( حداکثر یک سال)کار به لحاظ طول زمان مورد نظر مراحل       •

 انجام باشد
 نظري و دستیابي به منابع امکان پذیر باشدمطالعات       •
 مورد نیاز قابل دسترس و گردآوري باشداطالعات      •

 




