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 :نام 

 :Email :تلفن تماس 

 :خاتمه  ينيش بيخ پيتار :ان نامه يخ شروع پايتار

  

  ست ؟يچ يک سئوال علمي

پردازد   يک موضوع ميدر خصوص "  چرا"ا ي" چگونه" است که  به  ، سئوايل  يک سئوال علمي
  . بشرت است  موشکايفق و يازمند تحقيکه ن

  

 ر پاسخ داده شوديان نامه الزم است به سئواالت زيشنهاد پايک پيه يته يبرا

  

  ست؟يد چيکه شما در جهت پاسخ بدان  برآمده ا يمسئله ا .1
گر شما نم .2   .ديشناس يمطمئنا آن را  نم. د يح کنيق خود را تشريد مسئله تحقيتوان يا
  ز است؟ينگن مسئله  جالب  بوده و چالش برايچرا ا .3
 در چه مواردي راه حلهاي گذشته براي حل مسئله کايف نبوده اند؟ .4
  روش برخورد شما براي حل مسئله چيست؟ .5

 .ست ين کايف ان نامه است ويليف پايشروع تعرح مسئله  يتشر،در مرحله پيشنهاد پايان نامه : نکته 
مي   چه روشيبدانيد که با   بايدگر الزم نيست شما پاسخ به مسئله را داشته باشيد ويليد ياز سو

  .ديخواهيد  به آن پاسخ ده
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 :ان نامه يعنوان پا

   کننده  محدوده کار دانشجو است به عنوان مثال ينيان نامه تعيعنوان پا

  مييمعنا دار شدن کار بهرت است مثال بگو يع است و برايوس يليخ"  XMLکاربرد  يبررس" 

گر چ" . ش داده يدر نما   XMLکاربرد "  کان وسيف نين تعريه اا شرت يتمرکز ب يع است لذا  برايز کما
  مييم مثال بگوييق الزم است محدوده کار را متمرکز نمايبر تحق

ق تا يتحق يشرت متمرکز شدن بر رويب يبرا".   مايل يستمهايش داده  سيدر نما   XMLکاربرد " 
 مييف نماير تعريرت زحاصل شود بهرت است  عنوان را به صو يموثرتر يريجه گيامکان نت

 " ارائه اطالعات مايل يسنت يبا روشها مايل يستمهايش داده  سيدر نما   XMLسه يمقا" 

  

 : ده يچک

گراف  با مضمون يان نامه در دو يشرح خالصه پا   :ا سه  پارا

 ديان نامه انتظار داريق  پايج تحقيخالصه  آنچه شما  از نتا •

 ق استيمرتبط با تحق يه علميپا يمبان/ يچه نوع تکنولوژ •

 ستيق چيتحق يروش بر خورد شما برا •
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 ان نامه يح پايتشر

  ر طرح گرددين بخش الزم است تا موارد زيدر ا
که مرتبط با طرح تحق يقات و مطالعات قبليتحق •  ق است يشما 
 ق مورد استفاده قرار گرفته انديق  که در طرح تحقيمراجع مرتبط با موضوع تحق •
 يد تا آمادگييح نمايمطالعه شده خودتان تشر يقبل يتوجه به درسها ق را بايموضوع تحق •

 ق روشن شوديانجام موضوع تحق يشما برا
 ن بخش عبارتند از يا يموارد الزم برا •

o قيسابقه تحق 
o انجام شده يق هاير تحقيسه روش شما با سايمقا 
o  د کرديق از آن استفاده خواهيکه شما در طول تحق يا روش خاصينرم افزار 
o  مرتبط با موضوع  يعلم يمبان/ ک يتکنولوژ يشرح انتخابها 

کار خود استفاده  يش گامهاينما يفلوچارت برا/ ک نمودار ين مرحله از يشود در ا يه ميتوص
 ديينما

  

 يبرنامه کار

هر مرحله  يکار الزم است که برنامه  اقدامات الزم و جمع بند يت در تحقق زمان بنديموفق يبرا
  باشدنيق معيتحق ي گردد و در ابتداينيتع يمشخص يبندطبق زمان 

  
  

 سک يق و ريات تحقيفرض

در  يه ايح گردد و هر گونه فرضين مرحله تشريالزم در ا يق و ابزار هايط تحقيالزم است مح
  ح گردديخصوص استفاده از آنها تشر

و  ينيش بيسک پيهش رکا يل آنها برايبد يدر پروژه خود را با راه حلها يسک  ذاتيبهرت است ر
 تواند شامل محدوده پروژه باشد يکه م ديينما معريف
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 هياول يزمانبند

ک گانت چارت  به يکار به صورت  ي زمانبندينيالزم و تع يتهايق به فعالي شکست کار تحقينيتع
 کند يق کمک مير تحقيتحقق به موقع پروژه و شناخت از مس

 :ف يتعار

م خود يو مفاه يتکنولوژ يد و برايضوع شما آشنا هستند را کنار بگذاره که همه با موين فرضيا
 دييارائه نما يشرح مختصر

 :مراجع 

 .دييف پروژه ارائه نمايه مورد توجه شما در تعرياز منابع اول يستيل
  : يش برداريف

د مطالعه مطالب مور يش برداريات با استفاده از روش فيه بخش مرور ادبيد به منظور تهييتوجه نما
  .ديد و در بخش مربوطه به آن ارجاع دهييخود را مرتب نما

  
    مجله/ کتاب     ناشر

  صفحه
  جلد 

  مرتجم  
  مولف 
  تاريخ نشر 

  

  :نحوه برداشت مطلب 
  ترجمه  خالصه   مستقيم  :نوع يادداشت 

  : يموضوع يطبقه بند
    سرفصل    موضوع کليدي

  :منت برداشتي 
 
 
 
  

  نظريه و توضيحات
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   يان نامه مهندسيپا

  است  يديمتمرکز است و شامل چهار سئوال کل يمهندس يکاربردها يبر رو يان نامه مهندسيک پاي

  د حل شود؟يست که بايچ يسئوال مهندس .1
  تبخش نبوده است؟يحل مسئله  رضا يگذشته برا يچرا راه حلها .2
  ست؟يراه حل من چ .3
  :گذشته است؟  يهرت از راه حلهاب يشنهاديوجود دارد که را ه حل پ يچه شواهد .4

کردن راه حل برايدر پ يمهندس يان نامه هايپا يژگيو   .مسائل است يدا 

 يمهندس -يک گزارش  تجربيان نامه که  در آن پاسخ به  سئوال اول و سوم داده شود يک پاي
ه حل سه با رايراه حل خود و مقا يابيد با پاسخ به سئواالت دوم وچهارم ارزيدانشجو با. است

  .را  ارائه دهد  يک کار علمي, گران يد

پاسخ به سئواالت  يبدون توجه به سئواالت دوم و چهارم در پ ياريشود که بس يمشاهده م
  .   هستند يمهندس

    يعلوم مهندس/ پايان نامه علوم 

از حل  يبانيبه منظور پشت يک دانش علميدر صدد ارائه   يان نامه  علوم ، علوم مهندسيک پاي
علوم  يازهايرو  نيقات پينگونه تحقيمورد توجه در ا يسئواالت علم. نده است يآ يمسائل مهندس

  :ان نامه ها عبارتند از ينگونه پايا يبرا يديچهار سئوال کل. موجود است يمهندس

  د پاسخ داده شود؟يرامون وجود دارد که بايپ يايدر دن چه سئوايل .1
کايفن سئوايگذشته به ا يچرا پاسخها .2   بوده اند؟ ل  نا
  ست؟ين سئوال چيپاسخ من به ا .3
  گذشته است؟ يوجود دارد که پاسخ من بهرت از پاسخ ها يچه شواهد .4

  پايان نامه  مديريتي   .5

  يک پايان نامه مديريتي بر روي کاربردهاي مديريت  متمرکز است و شامل چهار سئوال کليدي است 

  سئوال مديريتي چيست که بايد حل شود؟ .6



نيتدوه يچارچوب اول  -ان نامه يشنهاد پايه پيته  

7 

  ه حلهاي گذشته براي حل مسئله  رضايتبخش نبوده است؟چرا را .7
  چيست؟ يشنهاديراه حل پ .8
  ي بهرت از راه حلهاي گذشته است؟ چه شواهدي وجود دارد که را ه حل پيشنهاد .9

کردن راه حل براي مسائل و تعر ک يف مسئله در قالب يويژگي پايان نامه هاي مديريتي در پيدا 
ده ها به يعوامل موثر بر پد يبر خالف علوم مهندس ياجتماعرا در علوم ياست ز يستميساختارس

کردن به  يل قاعده مشکل در کميز به دلينستمها يس يستند و خروجيشدن ن يقابل کم يراحت
 يرياندازه گ يارهايف معيجاد برداشت مشابه با تعري گام انيشوند لذا اول يان ميب يفيصورت توص

  . .شود يحاصل م

ر آن پاسخ به  سئوال اول و سوم داده شود يک گزارش  مديريت تجربي يا يک پايان نامه که  د
دانشجو بايد با پاسخ به سئواالت دوم وچهارم ارزيابي راه حل خود . گزارش مشاوره مديريت  است

  .يک کار علمي  را  ارائه دهد, و مقايسه با راه حل ديگران 

و چهارم در پي پاسخ به سئواالت مديريتي  مشاهده مي شود که بسياري بدون توجه به سئواالت دوم
  .   هستند

    مدیریتی علوم / اقتصادی  /اجتماعی  پايان نامه علوم 

در صدد ارائه يک دانش علمي به منظور دیریتی ، علوم ماجتماعی اقتصادیيک پايان نامه  علوم 
ئواالت علمي مورد س. آينده است اقتصادی / اجتماعی / کاربردی مدیریتیپشتيباني از حل مسائل 

چهار سئوال کليدي براي . موجود استمرتبط توجه در اينگونه تحقيقات پيرو  نيازهاي علوم 
  :اينگونه پايان نامه ها عبارتند از 

  چه سئوايل در دنياي پيرامون وجود دارد که بايد پاسخ داده شود؟ .1
  چرا پاسخهاي گذشته به اين سئوال  ناکايف بوده اند؟ .2
  ن سئوال چيست؟پاسخ من به اي .3
  چه شواهدي وجود دارد که پاسخ من بهرت از پاسخ هاي گذشته است؟ .4

/ مدیریتی /ياجتماع/ يمهندس( ستميرامون عمدتا مربوط به سيسئواالت مربوط به جهان پ
  .ان نامه ها وجود داردينگونه پايا يمختلف برا يلذا شکلها. است  )اقتصادی
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کتشايفيپا   exploratory thesis  ان نامه ا

 يستميستم فلا سيمعموال س". ست ؟يفلا  چستم  يات سيخصوص" پردازد که   ين سئوال  ميبه ا
. ت درک نشده استيات آن به کفايخصوص  ويل .کاربرد دارد يحل مسائل مهندس ياست که برا

کتشايفيع و نو بودن پايبد ستم ، و از  يجالب توجه س  يمشخصه ها ياز کشف و طبقه بند ان نامه ا
ش و عرضه يان نامه با نماين نوع پايشواهد در ا. مربوطه استش يآزما  يو اجرا يند طراحيرآف

  . ت مشاهدات  است يمشاهدات صورت گرفته و اثبات نمودن کفا

  experimental thesisتجربه    /پايان نامه آزمايش

ق يعمل آمده است دق فلا  به  يپ  که  توسط تئور  ينيش بيا پيآ" به اين سئوال  مي پردازد که  
. .ت  الزم برخوردار باشدياز اهمنبوده و   يهيد  بديپ  با  ينيش بينکته مهم آنست که پ" است ؟

شواهد . مربوطه استش يآزمافرآيند طراحي و اجراي  يتجرب/  يشيآزمابديع و نو بودن پايان نامه 
انجام شده  يآزمونهابا است که ق يات تحقيق و آزمون فرضيج  تحقيدر نتا در اين نوع پايان نامه 

  .شود يمربوطه  تست م ينيش بيپ

  theoretical thesis    يپايان نامه  نظر

بديع و نو " دهد؟ يح ميت توضيمشاهده  م  را به  کفا يچه تئور" به اين سئوال  مي پردازد که  
ت يامه  در قابلشواهد در اين نوع پايان ن. مرتبط است  يبه خود تئور  يبودن پايان نامه نظر

/ جهان  يمشخصه ها يبرا ينيش بيف در گذشته  و  ارائه پير قابل توصيمشاهدات  غح يتشر
نبوده  ينيش بيقابل  پ يو واضح  نبوده و قبال  به راحت يهيمربوطه بد ينيش بيستم باشد که پيس

  .باشد

  سطح پايان نامه  

ستم  صورت يک سيمشاهدات از  يعني. تندهس يشيو آزما ي، نظر ان نامه ها  اکتشايفياز پا يبرخ
د بر اساس يجد ينيش بيکند و پ يف ميشود که مشاهدات را توص يشنهاد ميپ يه ايگرفته ، نظر

ان نامه ها ين نوع پايا. رديگ يصورت م ينيش بيصحت پ يش برايه صورت گرفته و آزماينظر
ان نامه ين نوع پاياز دارد و ايق نيش از اندازه  به تحقيارشد ب يان کارشناسيدانشجو يمعموال برا

 .گردد يف ميتعر يدر سطح دکرت
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    برای تحقیق آزمایش 

های صورت گرفته منجر به آزمایش . است تجربه/  برای اثبات فرضیات خود نیازمند آزمایشمحقق 
و خروجی آزمایش را به ) عوامل موثر بر نتیجه ( مجموعه نتایجی می گردد که رابطه بني فرضیات 

  .ش می دهدچهار حالت زیر نمای

نتیجه مورد نظر در حضور   
  تجربه

نتیجه مورد نظر در حضور عدم 
  تجربه

 وجود رابطه فرض شدهعدم   )1( فرضیات محقق بامتناسب   عامل در تجربهحضور 
)2(  

 وجود رابطه فرض شدهعدم   حضور عامل در تجربهعدم 
)3(  

  )4( فرضیات محقق بامتناسب 

  :تجربه / آزمایش  تحلیل

  .است )4(هم رابطه و ) 1(به وجود رابطه فرضیات یک پژوهشگر  منوط اثبات 

Relationship (1) .AND.  Relationship(4) 

توسط پژوهشگر سنجیده شود و مورد ارزیابی قرار گريد در این ) 1(صورتیکه فقط رابطه در  
صرف وجود رابطه  لذا . نیز صادق باشد) 2(و یا ) 3(صورت می توان مواردی را یافت که رابطه 

  .باشدمورد بررسی نتیجه نمی تواند موید فرضیه اثر یک عامل در ) 1(

  .صورت می گريد) 2(یا  )  3(فرضیات یک پژوهشگر با وجود رابطه رد 

Relationship (2) .OR.  Relationship(3) 

     


