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مقدمه
فرآیند و مراحل آموزش و پژوهش
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مقدمه
کارشناسی ارشد 

(
دو سال

آیا ژن تحقیق داریم یا خیر؟(
وژوهشپمسألهوموضوعمورددرمکتوبپیشنهاد:پیشنهاده

.کارانجامزمان بندیوانگیزهوهدفبیانبا
دانشکدهتکمیلیتحصیالتشورایتوسط:ارزیابی

ایراستدرانجام شدهکارازعلمیگزارش:(رساله)پایان نامه
ردپژوهشموضوعیافته هایومشخصاهدافبهدستیابی

.پیشنهاده
نمرهبادانشکدهداورانکمیتهتوسط:ارزیابی

یعلمجامعهبه(نوآوریدارای)اصیلکارنتایجارائه:مقاله
.پژوهشموضوعزمینهدرمتخصص

(قبولیارد)بین المللیمتخصصینتوسط:ارزیابی
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مقدمه
ب ها

چارچو

(ورنالژدستورالعمل)تکمیلیتحصیالتشیوه نامه

سبک و سلیقه استاد راهنما

جامعه علمی( هنجار)نرم 

یتاًماهپژوهشیزمینهیکدرمطالبارائهونگارشنحوه
در(نماراهاستاد)متخصصیکسلیقهوسبکمبنایبر

.دانشگاهیجامعهنُرمرعایتباولیاست؛زمینهآن
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چه موقع  می توان پیشنهاده نوشت؟
ط

عالئم تسل
بر موضوع

لطمسحدودیتاپژوهشموضوعزمینهدروقتیموقع؟چه
!شدید
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.بیدپژوهش تسلط بیاموضوع بخوانید و بخوانید تا بر 

لیاصچالش هایباآشناییوموضوعکلیشناخت
آن

خاصمسألهیکرویبرتمرکز

ازعاطالومسألهبرایارائه شدهراه حل هایبرتسلط
موجودحل هایراهمحدودیت های



:مسلط شدنروندنمای
جمع آوری داده ها

Data

معنی دار کردن داده ها 
(کسب اطالعات)

Information

کاربردی کردن اطالعات 
(کسب دانش)

Knowledge

به کارگیری دانش در 
راستای اهداف مشخص

(خِرد)
Wisdom

ازمناسبپژوهشیزمینهیکانتخاب-1
داده هاجمع آوریطریق

کسببرایمطالعهومطالعهمطالعه،-2
؛(مروریمقاالت)موضوعمورددراطالعات

مرتبطواصیلجدید،مقاله30تا20مطالعه

برتمرکزمشخص،مسألهیکانتخاب-3
وآن هامحدودیت هایوراه حل هاوچالش ها

بیشترتسلطبرایجزئیاتبررسی

تعریفموضوع،دربارهذهنمرتب کردن-4
راستایدرمشخصاهدافوپژوهشمسأله

روش هایمحدویت هایبرغلبهبرایآنحل
.موجود
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یم؟مسلط شدیم؛ چگونه پیشنهاده بنویس
(حلراهبردورویکردموضوع،پوشش)مانعوجامععنوانانتخاب-1

.استمناسبباشدداشتهاصلیکلمه11تا9معموال

لش هاچارویتدریجیتمرکزموضوع،ازکلیپیش زمینهومقدمهباشروع-2
ألهمسعنوانبهمشخصمسألهصورتیکارائهموضوع،ازخاصزمینهیکدر

تنگرفنظردربا)تحقیقمشخصاهدافو(ضرورت)انگیزهبیانوپژوهش
(سالیک زمانیمحدودیت

یجنتابیان،(نیستدقیقحلروشارائهمنظور)مسألهحلراهبردارائه-3
الزمبعمنابیانواحتمالیراهکارهایارزیابیروشبیانانتظار،قابلاحتمالی

روشارزیابیوبررسیبرای

واصیلمراجعارائهنهایتدروزمان بند یارائهپژوهش،مراحلفازبندی-4
پیشنهادهانتهایدرتحقیقموضوعبامرتبطجدید
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مقدمات الزم برای نوشتن پایان نامه
چه موقع می توان شروع به نوشتن پایان نامه نمود؟

.باشیمکردهارائهپژوهشمسألهحلبرایمشخصراهکارییاروش-1

.باشندشدهارزیابیمناسبصورتیبهراهکارهاوروش-2

.باشدوعموضدرمتخصصعلمیجامعهبهارائهقابلومعتبرارزیابینتایج-3

.شیمباداشتهنتایجوارزیابینحوهپیشنهادی،روشازکلیتصویری-4

شدهطراحی3سطحتاترجیحاو2سطحتاالزامامطالباولیهفهرست-5
.باشد
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ساختار پایان نامه

(3سطحتامعموال)مطالبفهرستو(کلمه11تا9)عنوان-1

(پاراگراف3تا2معموالپایان نامهچکیده):کلیدیکلماتوچکیده-2

(.مدبفهکاملراآنبایدکارشناسیدانشجوی:سادهبیان)مقدمه:اولفصل-3

الزمموادوروش ها-تخصصیوفنیمقدماتبهمربوطمیانیفصل های-4

آنحثبوارزیابینتایجشده،ارائهروش هایارزیابیبهمربوطمیانیفصل های-5

(همهبرایفهمقابلسادهبیان)پیشنهادهاونتیجه گیری:آخرفصل-6

.پیوست هاومراجع-7

.مرجع50تا30حدودباصفحه،110تا90حدودفصل،7تا5بین:نُرم
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توازن در ساختار پایان نامه
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نوشتن پایان نامهآغاز
کنیم؟آغازراپایان نامهنوشتنچگونه

.کنیداستفادهپایان نامهابتداییطرح بندیبرایپیشنهادهاز-1

.دهیدقراربازبینیموردراطرح بندیپژوهش،پیشرفتبا-2

یینهابایدپژوهشطرح بندیآمد،دستبهپژوهشنتایجکهزمانیدر-3
.باشدشده

پسارنتیجه گیریومقدمهبخش هایوابتداراپایان نامهمیانیبخش های-4
.بنویسیدآناز
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 نامهترتیب زمانی نوشتن فصل های پایان
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نحوه نگارش فصل های میانی
:نوآوری هاوروش هابخشدر

.می شودبیاندقیقصورتبهپژوهشمسألهحلبرایارائه شدهروش-1
فقط)نمی شونددادهگزارشآزموده شدهناموفقوموفقروش هایهمهلزوما-2

.!(موفق ها
یوست هاپدرسیستممشخصاتوفرعیریاضیاثبات هایمفصل،توضیحات-3

.می شوندبیان

:آنبحثونتایجبیانبخشدر

بود؟چهآننتایجوشدارزیابیپیشنهادیروشچگونه-1
!(کاربخشمهم ترین)اصلینتایجتحلیلوبحثارائه-2
.می شوندبیانمرتبطومفیدآزمایش هایفقط-3
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(بسیار مهم)نحوه نگارش فصل مقدمه 

:مقدمهفصلاصلیبخشزیرچهار

(صفحهدوتایکحدود)پژوهشمسألهصورتوپیش زمینه1-1

(صفحهیکتانیمحدود)اهدافوانگیزه1-2

(صفحه3تا2حدودحداقل)مرتبطکارهایمرور1-3

(رافپاراگیکدرفصلهروصفحهیکحداکثر)نامهپایانساختاربیان1-4
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نحوه نگارش فصل نتیجه گیری

:زیرمطالبشاملصفحهسهتادوحدود

آن هابهدستیابینحوهواهدافسریعومختصرمرور-1

(خصصیتاصطالحاتازکماستفادهوسادهبیانبا)شدهانجامکارخالصهبیان-2

آنبحثوارائه شدهروشارزیابینتایجخالصهبیان-3

پژوهشادامهبرایپیشنهادهاارائه-4
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نحوه نگارش چکیده

(کلمه200)پیش زمینهبدونولیمقدمهمشابه:پایان نامهچکیده

؟(روشبیان)کرده ایمکارچهپایان نامهایندر-1

آورده ایم؟به دستنتایجیچهواستچگونهارزیابینحوه-2

چیست؟محدودیت هاومزایا-3

خورد؟میدردچهبهوشدهانجامکاراینچرا-4
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پژوهشی-نحوه نگارش مقاله علمی

!داردوجودکاردرتوجهقابلنوآوریوقتیفقطمقالهنوشتن

(محدودترفضایدرولی)پایان نامهبامشابهساختار
:مراحل

(هفته1حدود)آنویرایشو3سطحتامطالبفهرستتهیه-1
(روز10حدود)ویرایشبرایوقفهبدونمقالهپیش نویسنوشتن-2
(روزچندحدود)سخت گیرمنتقدمودبهتبدیلبرایاستراحت-3
!!!(ماه4تا3حدود)ویرایشنفس گیرووقت گیرمرحلهشروع-4

!!!!استالزممرحلهپنجدرویرایشمرتبه15تا7حدود
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پنج مرحله اصلی ویرایش مقاله
و(اضافه کردنبرای)کمبودهابررسیوداوردیدازمقالهخواندن:1مرحله

حذفبرایاضافیمطالبمشخص کردن

مبهمنقاطحذفومتننوشتنشفاف:2مرحله

مختلفبخش هایمحتوایلحاظازمتوازن سازیومتناصالح:3مرحله

مقالهمطالبخالصه کردن:4مرحله

گرامریساختارواماللحاظازبررسی:5مرحله
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سپاس از توجه شما

سوال؟
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عنوان مقایسه چند 
«قدرتسیستم هایدربادیانرژیسیستم هایتحلیلومدلسازی»

کلیومبهم◦

«بادیمزرعه هایکوچک-سیگنالتحلیلومدل سازی»

وردمدرامااست؛کردهتعییننیزراپژوهشحوزه.می کندبیانمشخص ترراموضوع◦
.نمی کندبیانچیزیحلراهبرد

«وضعیتدرالقاییماشین برمبتنیبادیمزرعه هایفرکانسپاسختحلیل
«شبکهبهمتصل

.تاسشدهبیاننیزحلراهبردوپژوهشحوزه.می کندتوصیفرامشخصمسألهیک◦
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