
 

  

 ينيمب دكتر يآقا جناب نامه فصل مسئول ريمد يهماهنگ با تا آمد دست هب يفرصت

 نامه فصل نيا تيفيك شيافزا يراستا در، مؤسسه سيير و ريوز محترم مشاور، يدهكرد

 نيا كه نيا از. ميبپرداز يدگرگون جاديا به ييمحتوا نظر از چه و يشكل لحاظ به چه، نيوز

 نقش محترم سندگانينو شك بي. مينه مي سپاس را بزرگ خداوند آمد دست هب قيتوف

 سخن نيا ياصل مخاطب رو نيا از و كنند مي فايا يدگرگون نيا شبرديپ در را ياصل

 تيفيك بهبود يراستا در را نو يگام ميبتوان آنان ياري و كمك با تا زنديعز انگسندينو

 و است مباهات هيما زين سندگانينو متقابل نظرات نقطه ارائه و يبررس و نقد. ميبردار هينشر

  . بود خواهد حركت نيا در يمؤثر گام حتم طور به

 فقط كه است اي گونه به متن چارچوب معمول طور به يعلم هاي گزارش ارائه در

  :داردبر در را ليذ هاي بخش

  عنوان •

  يفارس دهيچك •

  يسيانگل دهيچك •

  يفارس واژه ديكل •

 يسيانگل واژه ديكل •

  شامل: ياصل متن •

   مقدمه �

  شناسي روش �

  ها افتهي �

  گيري نتيجه و بحث �

  يفارس منابع •

  يسيانگل منابع •

 ترين كوتاه در بتواند كه است نيا در سندهينو هنر. باشد ايگو و كوتاه ديبا مقاله عنوان

 اي يپژوهش طرح از گرفته بر مقاله اگر. گذارد شينما به را مقاله يمحتوا، ممكن شكل

 نجايا در. شود ديق يپژوهش عنوان همان ستين الزم، است يدكتر رساله اي نامه پايان

 نويسندگان باي سخن



 يآمار جامعه اي پژوهش ياجرا محل ستين الزم. داد رييتغ تر كوتاه يعنوان با را آن توان مي

 روش ستين الزمچنين  . همشود ذكر) گريد هاي شركت اي نفت يمل شركت مثال عنوان به(

 عنوان در...) اي يفاز روش اي يساختار معادالت از استفاده با مثال عنوان به( پژوهش يآمار

  . ديايب مقاله

 محل اي يآمار جامعه، شناسي روش، پژوهش ياصل هدف مشخص طور هب مقاله دهيچك

 به ممكن حد تا( يپژوهش هاي افتهي و گيري نمونه روش، يآمار نمونه، پژوهش ياجرا

 مسئله نييتب اي قيتحق ضرورت چون هم يمباحث به ستين الزم. دارد بر در) يكم صورت

 انيب نظر مورد مطالب كلمه 150 در شود يسع. شود پرداخته قيتحق يمقدمات شرح اي

 خود كه يفرد نگاه از بلكه، ستين يفارس دهيچك لفظ به لفظ ترجمه يسيانگل دهيچك. شود

  . شود نگاشته، است زبان يسيانگل يكشور يبوم

 به سرعت به واژه آن يجستجو با بتوان كه است اي واژه پنج تا سه نيب يديكل واژگان

، "سازمان" چون هم يكل واژگان ذكر از نيبنابرا. افتي دست مقاله متن اي عنوان

  . شود يخودارها  آن مانند و "تيريمد"، "پژوهشكده"، "روش"، "كرديرو"

 انيب، ها هيفرض منطق، نهيشيپ يبررس، مسئله انيب، مسئله نهيزم شامل مقاله مقدمه

 فيتعر( رهايمتغ يمفهوم فيتعر)، خاص اهداف اي ها هيفرض، االتسؤ( قيتحق هاي گزاره

  . است مطالعه تياهم و) ديآ مي شناسي روش بخش در ياتيعمل

 را قيتحق محدوده ديبا. كرد آشنا بحث موضوع با را خواننده ديبا، مسئله نهيزم انيب در

 مغفول هايي جنبه چه نيشيپ مطالعات در كرد روشن خواننده يبرا ديبا. كرد مشخص

  . است شده انجام نيشيپ نشده حل مسائل حل راه ارائه يبرا حاضر پژوهش و است مانده

 آن يبرا هايي راه اي نشده افتي نيشيپ قاتيتحق در كه يموارد ذكر به مسئله انيب در

 محل در پژوهش از ييكاربردها به توان ميچنين  . همشود مي پرداخته، است نشده ارائه

  . داشت اشاره آن ياجرا

 نهيشيپ از هدف. شود مي حيتشر قيتحق نهيشيپ، مسئله انيب و نهيزم طرح از پس

 كردن فراهم و قيتحق يرهايمتغ مفهوم، قيتحق موضوع با خواننده ييآشنا، قيتحق

 نيا در. است يپژوهش تسؤاال اي ها هيفرض انيب يبرا دو هر اي ينظر اي يتجرب چارچوب

 قيتحق تسؤاال اي ها هيفرض اي قيتحق يرهايمتغ به كه يمطالب انيب از ديبا قسمت

  . كرد يخوددار يجد طور به، است ارتباط بي

 دهي نظم آن از ياصل هدف كه است نيا قيتحق نهيشيپ طرح در گريد مهم نكته



 به. ستين اصل گذشتگان شده نگارش هاي متن خود و است دو هر اي تسؤاال اي ها هيفرض

 يضرورت دارد سندگانينو پراكنده مطالعات از نشان كه هدف بي هاي مطلب گريد عبارت

 با مرتبط كه شود مي انيب يصورت در، است شده انجام گذشته در كه هايي پژوهش. ندارد

 است ارتباط بي قيتحق يرهايمتغ با كه اي هيحاش مطالب انيب از و باشد حاضر پژوهش

  . شود يخوددار

 منطق در. شود مي نييتب سؤال اي هيفرض آن منطق، سؤال هر اي هيفرض هر ذكر از شيپ

 ذكر نهيشيپ در كه آنچه و شود مي گرفته كمك قيتحق نهيشيپ از سؤال هر اي هيفرض هر

 گرفته صورت بندي جمع اساس بر سؤال اي هيفرض سپس و شود مي بندي جمع است شده

  . شود مي انيب

 آن تبع به، نباشد سو هم نيشيپ قاتيتحق هاي افتهي اگر كه است مهم نكته نيا به توجه

 سؤال صورت به رهايمتغ نيب روابط صورت آن در. ابدي نمي دست اي هيفرض به پژوهشگر

 اي، ها هيفرض انيپا در، كرد برقرار يعل ارتباط، رهايمتغ نيب بتوان اگر. شود مي مطرح

 تياهم انيب در سندهينو. شود مي ميترس دهد نشان را ارتباط نيا كه يمدل، تسؤاال

  . كند مي نييتب را پژوهش از حاصل جهينت يعمل و ينظر هاي جنبه ارزش، مطالعه

 يفرع عنوان ذكر بدون مطالب يتمام كه است نيا مقدمه بخش نيتدو در مهم نكته

. است برخوردار الزم يهماهنگ و انسجام از مطالب حال نيع در اما، ديآ مي هم سر پشت

 مطالب نيا يتمام. كرد يخوددار آن از ديبا و ستين مرسوم يفرع هاي عنوان ذكر نيبنابرا

  . شود مي شامل را مقاله از صفحه 10-12 حدود در

 به ستين الزم. دارد مي انيب را خود قيتحق طرح ابتدا محقق، شناسي روش بخش در

 داده ارجاع قيتحق روش نييتب يبرا، است شده ذكر قيتحق روش هاي كتاب در كه يمطالب

 ييآشنا قيتحق هاي روش با و آگاهند مطالب نيا از خوانندگان كه است نيا بر فرض. شود

، يآمار جامعه، گيري اندازه ابزار ييايپا و ييروا، يآمار ليتحل روش، ها داده يگردآور. دارند

 در، دست نيا از يمطالب ريسا و رهايمتغ ياتيعمل فيتعر، ها نمونه تعداد، گيري نهنمو روش

  . شود مي نييتب شناسي روش بخش

 اساس بر سؤال اي هيفرض هر به مربوط هاي افتهي است الزم، قيتحق هاي افتهي بخش در

 ذكر يآمار ليتحل از حاصل ينمودارها اي ها جدول با متناسب و شده انجام يآمار ليتحل

 يكم شينما و كردن بندي جدول زين يفيك قاتيتحق در كه است ذكر به الزم. شود

  . دارد ضرورت قيتحق هاي افتهي



 از ديبا و كرد اجتناب ديبا اي انهيرا يهاافزار نرم يخروج هاي جدول ارائه از بخش نيا در

 و جدول رسم با بار كي افتهي ذكر مثال عنوان به( يتكرار ينمودارها و ها جدول ميترس

  . كرد يخوددار) نمودار رسم با بار كي

 بحث مورد قيتحق هاي افتهي، گيري نتيجه و بحث بخش در ها افتهي ليتحل انيپا از پس

 از حاصل هاي جهينت، ها افتهي خالصه انيب ضمن بخش نيا در. رديگ مي قرار يبررس و

 لزوم صورت در. شود مي سهيمقا نيشيپ هاي قيتحق جينتا با و شود مي ريتفس قيتحق

 هاي افتهي از حاصل يكاربرد هاي هيتوص توان مي بخش نيا در. شود مي انجام پردازي هينظر

  . كرد مطرحتر  بيش قاتيتحق يبرا ييشنهادهايپ توان ميچنين  . همداد ارائه را يپژوهش

. است يضرور APA روش از كامل استفاده به توجه يسيانگل و يفارس منابع بخش در

 در. دهند قرار توجه مورد همواره را روش نيا شيرايو نيآخر شود مي هيتوص سندگانينو به

 منابع يسينو فهرست روش از هايي مثال ذكر با مهم نكات از يبرخ نامه فصل نيا نامه وهيش

  . است آمده

 با، ينظراصالح نقطه و نقد هرگونه وجود صورت در كه شود مي ديتاك گريد بار انيپا در

  . دييفرما ياري نامه فصل توسعه و بهبود ريمس در را ما آن كردن مطرح

  

  يگيب رجب يمجتب

  تيريمد و يانسان منابع پژوهشكده سرپرست

 يانرژ المللي بين مطالعات مؤسسه

 


