مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
باسمه تعالی




راهنمای تکمیل فرم شماره سه -درخواست تصويب طرح پیشنهاديه پايان نامه کارشناسی ارشد
این فرم باید توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در شش نسخه با هماهنگی استاد راهنما به صورت تایپ شده تکمیل ،امضا و به مدیرگروه مربوطه تحویل داده شود.
پر کردن جداول و تمامی بخش ها باید تایپ شوند( به صورت دست نویس قابل قبول نخواهد بود).

-1مشخصات دانشجو:
شماره دانشجويی

نام ونام خانوادگی

گروه

رشته و گرايش

ايمیل

دانشکده

مقطع تحصیلی

سال و نیمسال ورودی

شماره تماس

در این قسمت دانشجو مشخصات خود را به طور دقیق وارد نماید.

-2مشخصات استاد /استادان راهنما:
رديف

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

محل اشتغال دانشگاهی

مرتبه

تخصص

تلفن ضروری

پايان نامههای تحت
راهنمايی

1
2
-3مشخصات استادمشاور :
رديف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

محل اشتغال
دانشگاهی

مرتبه

تخصص

تعداد پايان نامه تحت
مشاوره

تلفن ضروری

1
در این قسمت ها دانشجو مشخصات استادان را به طور دقیق وارد نماید .منظور از مرتبه ،مربی ،استادیار ،دانشیار و یا استتاد استت (کستی کته متدرا کارشناستی
ارشد دارد حداکثر مرتبه مربی و کسی که مدرا دکتری دارد حداقل مرتبه استادیاری دارد) .گرایش استاد راهنمای اول بایتد مترتبط بتا رشتته تحصتیلی دانشتجو
باشد .دانشجو باید از کارشناس گروه تعداد پایان نامهی تحت راهنمایی و مشاوره هر کدام از استادان را اخذ کرده و در ستون مربوطه وارد نماید.

-4ثبت پیشنهاديه پاياننامه در سايت ايران داک:
تذکر :مطابق بخشنامه مورخ 3131/90/31شماره  11/6571وزارت علوم وتحقیقات وفناوری نسبت به ثبت پیشنهادیه پایاننامه در سایت  Irandoc.ac.irالزامی
و فرم ثبت نیز ضمیمه گردد .این مرحله باید پس از تایید نهایی موضوع و عنوان توسط مدیرگروه انجام شود.

نحوه ثبت موضوع :ابتدا در سایت  sabt.irandoc.ac.irثبت نام نمایید .جهت ثبت نام مشخصات ،کد ملی و شماره دانشجویی نیاز است.
سپس در سایت ایران داا در منوی سمت راست ،ثبت پروپوزال را انتخاب نمایید .تمام اطالعات خواسته شده را وارد کرده و در نهایت دکمه ثبت
و ذخیره را بزنید تا کد رهگیری از طریق سیستم نمایش داده شود .این کد را جهت مراجعات بعدی حفظ نمایید .در این مرحله عالوه بر مشخصات
دانشجو و دانشگاه به اطالعات پروپوزال همچون نوع طرح ،موضوع اصلی و فرعی ،تاریخ ثبت ،پیش بینی تاریخ اتمام ،تعریف مساله ،هدف ،ضرورت،
روش ها و فنون اجرای پایان نامه ،کلید واژه ها(فارسی و التین) و مشخصات استاد راهنما(نام و نام خانوادگی ،ایمیل ،کد ملی) نیز نیاز است.
آدرس سايت

شماره ثبت

تاريخ ثبت

Irandoc.ac.ir

-5مشخصات اولويت پژوهشی:
تذکر :مطابق بخشنامه مورخ 30/5/33شماره  1/26201وزارت علوم وتحقیقات وفناوری انتخاب موضوع رساله از اولویتهای پژوهشی کشور الزامی است.
اگر دانشجو موضوع پایان نامه اش را با سازمانی قرار داد بسته در این بخش وارد نماید.

کد اولويت پژوهشی

عنوان اولويت پژوهشی

سازمان حمايت کننده

موضوع مورد حمايت

 -6مشخصات طرح پیشنهادی پايان نامه:
الف -عنوان پايان نامه:
 -1فارسی:
 -2خارجی:
کلید واژه ها:




مشخصات عنوان مناسب :مختصر ،مفید ،جامع ،با کمترین تعداد کلمات که محتوای پایان نامه را معرفی نماید ،نامفهوم و گنگ نباشد ،غلط های امالیی و دستوری
نداشته باشد و از استفاده نابجای کلمات و یا عبارات گیج کننده ،پیراسته باشد.
در صورتی که در عنوان از اصطالحات یا عباراتی استفاده می شود که ناآشنا است الزم است در بخش بیان مسیله شرح داده شوند.
کلید واژه ها ،کلمات کلیدی هستند که محور اصلی پژوهش را تشکیل می دهند .به عبارتی در صورتی که دانشجو بخواهد کل مطالب خود را در قالب چند کلمه
عنوان نماید ،کلید واژه های پژوهش را ارائه می نماید .تعداد این کلمات می تواند بین  1تا  39کلمه باشد( .یادآوری می گردد که از طریق این کلیدواژه ها پایان
نامه شما در دسترس دیگران نیز قرار می گیرد).

قسمت اول :بخش نظری

(الزم است تمام دانشجويان اين قسمت را تکمیل نمايند)

7ـ طرح پیشنهادی پاياننامه:
الف ـ بیان مسأله ،اهمیت و ضرورت:
مواردی که در این بخش ارایه می شوند :شرح ابعاد و اهمیت مسأله -ایده ی پیشنهادی ،نحوة برخورد با این مسئله تتاکنون ،پیامتدها و عتوارا ناشتی از
تداوم شرایط کنونی ،بیان جنبه های مجهول و مبهم ،محدوده زمانی و مکانی تحقیق به صورت خالصه.
بیان مساله:
این بخش یکی از بخش های اصلی طرح نامه است .پژوهشگر در این مرحله باب ورود به موضوع را باز نموده و شرح مختصری پیرامون موضتوع و ایتده ای
که در برخورد با موضوع و چشم اندازی که برای تحقیق متصور می شود را در حدود  199کلمه شرح می دهد به عبارتی آشنایی عمومی بتا تحقیتق را در
مختصری عنوان می نماید .به بیان دیگر مسئله تحقیق و اینکه دانشجو در پایان نامه خود به دنبال چه می باشد در این بخش توضیح داده می شود.
اهمیت و ضرورت:
تحقیقی که انجام می پذیرد می بایست پاسخگوی نیازی از جامعه باشد و بنابراین به دالیلی انجام آن ضترورت متی یابتد کته ایتن متوارد در ایتن قستمت
مشخص می شود.
در واقع این بخش پاسخی به چنین سواالت است :پاسخگوی چه نیازی از علم است؟ /تا چه حد سئوال تحقیق مهم است؟ /چرا پژوهشتگر ایتن موضتوع را
انتخاب کرده است؟ /تا چه حد به مطالعات بعدی کمك می کند؟
تفاوت اهمیت و ضرورت:
ضرورت :اگر این مقاله نوشته نشود چه اتفاق بدی خواهد افتاد؟ اهمیت :اگر این مقاله نوشته شود چه نکته مثبتی به همراه خواهد داشت؟

ب ـ پیشینه تحقیق/طرح( :پژوهش های مشابه انجام شده قبلی در ایران و خارج از کشور و نتایج بدست آمده از آنها به صورت خالصته
معرفی و شرح داده شود)
در این بخش دانشجو به پژوهش های مرتبطی که در خصوص موضوع وی وجود دارد ،اشاره می کند و برای هر کدام از پژوهش ها نام خانوادگی محقق،
عنوان تحقیق ،زمان ،فرضیه ها ،روش تحقیق و برخی از مهمترین نتایج را حداکثر در یك پاراگراف بیان می کند .این بررسی فوایدی همچون موارد زیر
دارد:
 از موضوعات تکراری جلوگیری می شود؛
 تسلط دانشجو در مورد مسئله تحقیق را فراهم می کند؛
 با متخصصین مربوطه در زمینه های مرتبط با موضوع بیشتر آشنا می شوید؛

 شناسایی بهتر متغیرهای مورد نظر در مطالعه؛
 تدوین ساده تر فرضیه های تحقیق برای محقق؛
 تعیین درجه مهم بودن متغیرها :باعث می شوند متغیرهایی که مهم هستند و کیفیت مسئله مورد نظر را تحت تأثیر قرار می دهند شناسایی و در تحقیق استفاده
شوند؛
 پیدا کردن روش های جدید؛
 اجتناب از به کار بردن روش های بی نتیجه؛
 آگاهی بر درجه مهم بودن مسئله ؛

 قرار دادن یافته های تحقیق در چهار چوب تحقیقات قبلی؛
 انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر.

روش دستیابی به پژوهشهای مرتبط:
 -3استفاده از کتاب شناسی ها؛
-2استفاده از فهرست مقاالت؛
-1استفاده از نمایه ها :نمایه ها حاوی اطالعاتی درباره کتابها و مقاالت منتشر شده است که هر چند دقت یك بار منتشر می شوند.
-6استفاده از کتابخانه
-7استفاده از فهرست تحقیقات؛
-1استفاده از چکیده ها؛
-5استفاده از مجموعه مقاالت؛
 -3استفاده از روش مصاحبه؛
-0استفاده از آرشیوها؛
-39استفاده از سیستمهای اطالع رسانی رایانه ای.

دانشجویان می توانند جهت جستجوی منابع فارسی از سایت های زیر نیز استفاده نمایند:
پایگاه  :SIDحاوی چکیده و متن بسیاری از مقاالت
پایگاه  :Magiranحاوی چکیده و متن بسیاری از مقاالت
پایگاه  :IranDocحاوی چکیده مقاالت و سایر منابع پژوهشی
پایگاه  :Civilicaحاوی چکیده و متن بسیاری از مقاالت
و ...
دانشجویان می توانند جهت جستجوی مقاالت انگلیسی از سایت های زیر نیز استفاده نمایند:
پایگاه Scirus
پایگاه Science direct
و ...

ج ـ اهداف کلی و تفصیلی:
در این بخش اهداف اصلی و فرعی تحقیق با عبارات روشن باتوجه به جنبته هتای علمتی ،کتاربردی و ضترورت هتای ختاص تحقیتق بیتان
می شوند.
هدف اصلی و کلی پژوهش که کلیت تحقیق در راستای آن سامان می یابد ،در این بخش ارایه می شوند .اهداف می توانند به صورت اصلی و
فرعی ارائه گردند .تمام اهداف – اعم از اینکه چند تعدادی باشد -باید تمام مسئله پژوهش را در برگیرند.

د ـ سؤاالت کلیدی يا فرضیه های تحقیق:
( فرضیات با توجه به اهداف و بررسی اجمالی اولیه به صورت جمالت خبری بیان می شوند وچنانچه دربعضی زمینه ها امکان طترح فرضتیه
وجود نداشته باشد ،سؤاالت اصلی تحقیق بیان می گردند).
هر پژ وهشی برای پاسخگویی به پرسشی یا برای بهتر کردن یك موقعیت طراحی می شود .پژوهش ها معموال دو دسته هستند :یا در پاستخ
به مسئله ای مشخص انجام می پذیرد؛ نمونه بارز آن مطالعات بنیادین یا کاربردی یا توسعه ای است و یا برای مدیریت یك موقعیتت انجتام
می پذیرد .پژوهش یا دا رای مسئله است که باید فرضیه داشته باشد یا پژوهش دارای پرسش های اکتشافی است که در این حالت باید طرح
نظری مسئله تحقیق مشخص شود یا در مطالعات استراتژیك که باید راهبرد مشخص شود .چون اکثر پایان نامه ها دارای فرضیه می باشتند
در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود.
تدوين فرضیه :پس از انتخاب ،تعریف و تبیین مسئله ی تحقیق ،باید محقق تصویری ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ی ارتباط آنهتا بتا
یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تالش کاوش گرانه ی خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین محقق اقدام به
تدوین و تبیین قضایای فرضی و پیشنهادی در چهارچوب مسئله ی تحقیق خود می نماید ،به نحوی که چگونگی متغیر یا پدیده و نیز روابط
آنها را با یکدیگر توضیح دهد.
تعريف فرضیه :فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ،چگونگی و روابط بین پدیده ها ،اشیاء و متغیرها ،که
محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمك می نماید .به عبارت دیگر فرضیه گمانی است موقتی که
درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرارگیرد.
ويژگیهای يك فرضیه خوب:
 فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد؛ فرضیه باید بتواند پاسخ مسئله تحقیق را بدهد؛ فرضیه باید شفاف ،ساده و قابل فهم باشد؛ فرضیه باید قابلیت آزمون را داشته باشد؛ فرضیه باید به صورت جمله خبری باشد تا از نحوه ارتباط متغیرها خبر بدهد؛ فرضیه باید قابلیت حذف حقایق نامرتبط با مسئله تحقیق را داشته باشد؛ فرضیه نباید حقایق و قوانین مسلم و اصول علمی تأیید شده باشد؛ فرضیه نباید از واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند؛ فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد و راهنمای فعالیتهای محقق باشد؛ در یك فرضیه خوب اصالحات و واژه های اختصاصی تعریف می شوند؛ فرضیه ها با توجه به چهار چوب نظری تحقیق تدوین می شوند؛ فرضیه ها باید مختص مسئله تحقیق باشند؛باید بین فرضیه ها و سؤالهای فرعیِ تحقیق تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد (منظور از تناظر صوری این است کته اوال بته تعتداد
سؤالهای فرعی ،فرضیه تدوین شود وثانیا هر فرضیه در مقابل سؤال مربوط به آن قرار گیرد و منظور از تناسب و تناظر محتوایی این است که
معنا و مفهوم هر فرضیه با معنا و مفهوم سؤال مربوط به آن تناسب داشته باشد).
نقش فرضیه در تحقیق علمی:
فرضیه توجیه و تبیین های حدسی معینی را درباره واقعیات عرضه می کنتد و پژوهشتگران را در بررستی ایتن واقعیتات و تجتارب کمتك و
هدایت می کند .فرضیه یك پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظتم و ترتیتب در بتین واقعیتات کمتك
می کند و هم باعث استنتاج می شود.

مشخصات سواالت تحقیق:
الف) پرسش های ( Do- Doesحداکثر دوتا)  :سواالتی که با "آیا" شروع می شوند ،نباید مستقیما بین متغیر مستقل و متغیر وابسته باشد
بلکه باید بین زیر مجموعه های متغیرها باشند .همچنین نباید جواب سوال«آیا» ،بله یا خیر شود و به راحتی بتوان به آن پاسخ داد.
ب) پرسش های ( Wh-Qحداقل دوتا)  :در پرسش های  Wh-Qبهتر است از انواع مختلف آن استفاده شود(چگونه ،چه زمان ،چرا و .)...
-

پرسش ها باید به طور آشکار و واضح رابطه بین متغیر ها را مشخص سازند.

-

پرسش ها باید با اهداف و فرضیه ها ارتباط داشته باشند.

-

هیچ یك از پرسش ها را نباید داور و خواننده بتواند به راحتی پاسخ دهند.

-

نتیجه گیری آخر پایان نامه مستقیم جوابِ پرسش های مطرح شده را باید بدهد لذا دانشجو در این بخش باید سواالت مطرح
نماید که در نهایت بتواند به آن پاسخ دهد.

-

در این بخش می توان یك سوال اصلی داشت که همان رابطه متغیرها را پرسش می کند و چند سوال فرعی که هماهنگ با
فرضیه ها و اهداف فرعی است و در واقع روابط بین زیرمجموعه متغیرها را در نظر دارد.

انواع پرسش های تحقیق:

هـ ـ روش تحقیق و شیوههای مورد استفاده( :براساس سه روش کلی توصیفی ،تحلیلی و تجربی -روش تحقیق و شیوه های دستیابی بته
اطالعات ،ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده به همراه جامعه آماری ،روش نمونته گیتری و حجتم نمونته بته صتورت
خالصه شرح داده می شوند .در صورتی که تحقیق از نوع کیفی باشد عالوه بر ذکر روش و شیوه های تحقیق بیان چهارچوب نظری تحقیق نیز
ضرورت خواهد داشت ).در ادامه انواع روش تحقیق و شرح مختصری از آنها آورده شده است:
نوع تحقیق از نظر هدف به سه دسته کاربردی ،بنیادی و توسعه ای تقسیم می شود ،که در زیر هر یك شرح داده شده است:
 – 1پژوهشهای بنیادی :این پژوهشها که گاه پژوهشهای مبنایی یا پایهای خوانده می شوند در جستجوی کشف حقایق و واقعیتت هتا و
شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند .به عبارت دیگر؛ هدف آنها آزمون نظریهها ،تبیین روابط بین
پدیدهها و افزودن بر مجموعه دانش موجود در یك زمینه خاص است.
پارهای از مشخصات پژوهشهای بنیادی بدین شرح است :الف) وقتگیر بوده و برای کشف مجهول نیاز به زمان طوالنی دارد و معموالً بسیار به
ندرت در پایان نامه کارشناسی ارشد با حداکثر شش واحد می توان چنین تحقیقاتی را انجام داد .ب) هزینه بر است و احتیاج به منابع متالی
زیاد دارد .ج) معموالً به وسیله مراکز علمی و دانشگاهی انجام می شود.
 – 2پژوهشهای کاربردی :هدف آنها توسعه دانش کاربردی در یك زمینه خاص است( .کاربرد عملی دانش) این پتژوهشهتا بتا استتفاده از
زمینه ،بستر و معلوماتی که از طریق پژوهشهای بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهینهسازی ابزارها ،روشها ،اشیا و الگوهتا
در جهت توسعة رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان مثال ساخت دارو برای درمان بیماریها یتا
مادهای برای مرمت یا توصیههای پزشکی و ورزشی همگی بر پایه پژوهشهای کاربردی معروفند .این پژوهشها نیز مبادی شناخت ختود را از
قوانین ،نظریهها و نتایج پژوهشهای بنیادی میگی رند .به عبارت دیگر پژوهش های کاربردی برای پاسخگویی به نیاز جامعه و برای دستتیابی
به اصول و قواعدی که در موقعیت واقعی و عملی به کار بسته شود ،انجام می گیرد .بنابراین مسئله موجود در جامعته ،پژوهشتگر را بته انجتام
پژوهش وا می دارد .غالبا نتایج چنین پژوهش هایی بالفاصله مورد استفاده قرار می گیرند .پارهای از مشخصات پژوهشهتای کتاربردی بتدین
شرح است :الف) از نظر زمانی زودتر از پژوهشهای بنیادی انجام می گیرند .ب) درآمدزا هستند و به همین دلیل طرفداران بیشتری دارند .ج)
عمدتاً سازمانهای دولتی و خصوصی و کارخانهها وگاه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی این پژوهشها را انجام می دهند.
 -3پژوهشهای توسعهای :برای بهینه سازی پژوهش های قبلی و یا بهترسازی محیط روش ها یا تولیدات فعلی است .هتدف اساستی ایتن
پژوهش ها تدوین و تهیه ی برنامه ها ،طرح ها ،بازنگریها و امثال آن است .پژوهش هایی که در صنایع با هتدف تهیته برنامته بترای توستعه،
صنعت و یا ساخت محصوالت بهتر است ،از نوع توسعه ای است.
روش تحقیق از نظر روش يا گردآوری داده ،به حالتهای تاريخی ،توصیفی ،پیمايشی ،تحلیل محتوا،میدانی ،موردکاوی ،همبستگی
و علی تقسیم می گردد:
 -3تحقیق تاريخی ()Historical Res
این روش تحقیق شامل مطالعه ،درا و شرح رویدادهای مربوط به گذشته است و هدف از آن رسیدن به نتایجی بر آمده از علل و دالیل خاص
و همچنین تأثیر روند رویدادهای گذشته و روشن کردن رویدادهای کنونی و پیش بینی وقایع آینده است .این نوع تحقیق حتماً باید مبتنی بر
فرضیه باشد .برای جمع آوری اطالعات در این روش ،با دو دسته منبع روبرو هستیم:
منابع اولیه :که شامل شاهدان عینی واقعه می شود.
منابع ثانويه :شامل اطالعات دست دوم می شود که از طریق توصیف واقعه توسط شخص ثالثی(به جای شاهد عینی) به دست
می آید.
این اطالعات از دو جنبه مورد ارزیابی قرار می گیرند:
ارزیابی خارجی :به ارزیابی درستی و صحت اطالعات میپردازد؛
ارزیابی داخلی :به ارزیابی ارزش اطالعات (میزان دقت و اعتبار اطالعات و صحت آنها در جهت تأیید فرضیه) می پردازد.
 -2تحقیق توصیفی ()Descriptive Res
هدف از این تحقیق توصیف جزء به جزء یك موقعیت یا رشته شرایط و پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل چقدر؟،چگونه؟ ،چه
اتفاقی میافتد؟ و به چه کسی؟و  ...می باشد.
در این روش تحقیق ،جمع آوری اطالعات در جهت آزمون فرضیه و یا پاسخ به پرسش های مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد
مطالعه میباشد .از این رو ،در جمعآوری اطالعات توجه اصلی در ابتدا به زمان حال است و شرایطی در گذشته مورد مطالعه قرار
می گیرد که به حال مربوط می شوند .این اطالعات از طریق پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده جمع آوری می شوند.

 -3تحقیق پیمايشی ()Survey Res
روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یك تکنیك خاص در جمعآوری اطالعات است .عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه ،مشاهده و تحلیتل
محتوا نیز برای جمع آوری اطالعات استفاده می شود .مشخصه این روش وجود ماتریسی به نام متاتریس متغیتر برحستب داده هتای متوردی
می باشد .در این ماتریس صفت و ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر متورد بررستی جمتع آوری کترده و بته شتکل یتك مجموعته متنظم در
می آورند .اگر این اطالعات مستقیماً از خود متغیر مورد بررسی به دست آید نیازی به تهیه ماتریس وجود ندارد .در این روش سادهترین روش
برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد اما با این وجود نمیتوان گفت که وابستگی بتین ایتن دو وجتود دارد ،امتا از طرفتی بتا وجتود
شباهت های بسیار زیاد میان این روش و روش تجربی ،به دلیل تغییر خصوصیات متغیر با دخالت آزمایشگر ،تفاوت های اساسی بتین ایتن دو
روش وجود خواهد داشت.
 -4تحلیل محتوا ()Content Analysis
تعاریف:
 معناشناسی آماری مباحث سیاسی تحلیل علمی پیامهای ارتباطیپژوهشی برای تشریح کمی ،نظام مند و عینی محتوای آشکار پیام
 روشی به منظور دستیابی به ویژگی های مختلف پیامچنانچه از تعاریف باال برمی آید می توان روش تحلیل محتوا را براساس شروط زیر مورد بررسی قرار داد:
عینیت :هر مرحله باید براساس قواعد ،احکام و روشهای مشخص انجام گیرد.سیستمی بودن :تحلیلها دارای نظم خاص بوده و از تحلیل هایی که تنها به دنبال تأیید فرضیههای پژوهشگر هستند اجتناب گردد.عمومیت داشتن :یافته ها با هم ارتباط نظری داشته باشند.هدف :بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی بشر جهت دستیابی و اندازهگیری متغیرها.کاربردها :محتوای آشکار و پنهان میتواند در دوسطح مورد مالحظه قرارگیرد:اول :باتوجه به شرط عینیت تنها نمادها و ترکیبهای نمادی که واقعاً در پیام ظاهر میشوند باید ثبت شوند.
دوم :این روش در حد پاسخ به پرسش های معناشناختی ،تشخیص ارتباط میان عالئم با موضوعهای مورد اشاره ،پرسش های ترکیبی
و مشخص کردن ارتباط عالئم با عالئم محدود می شود.
 -5تحلیل میدانی ()Field Res
این روش شامل بررسی های علمی غیر آزمایشی با هدف کشف روابط و تعامل بین متغیرهتای جامعته شناستی ،روان شناستی و آموزشتی در
ساختارهای اجتماعی و سازمانی واقعی می باشد .اینگونه فرا می شود که این روش همان روش مورد کاوی است در صورتی که این روش از
روش مورد کاوی عام تر است.
انواع مطالعات و تحقیقات میدانی:
 -3کاوشی یا اکتشافی ( :)Exploratoryاین روش برای کشف و آشکارسازی روابط موجود بین متغیرها به جای پیش بینی آنها استفاده
می گردد .هدف از این نوع تحقیق کشف متغیرهای معتبر در موقعیت میدانی ،کشف روابط بین متغیرها و ایجاد زمینه برای انجام
فعالیتهای علمی بعدی است.
 -2فرضیه آزمایی ( :)Hypothesis Testingدر این تحقیق فرضیه ها با استفاده از داده های جامعه سازمان (میدان) مورد آزمتون قترار
می گیرند.
 -6مورد کاوی ()case study
از طریق این روش ،با مشاهده تمامی جوانب یك پدیده ملموس و بررسی فرایندش با سایر پدیده ها ،می توان به شناختی جامع از آن پدیتده
دست یافت .این روش را می توان به عنوان روشی آموزشی هم به کار برد.
 -7تحقیق همبستگی ()Correlation Res
هدف :بررسی وجود ( یا عدم وجود) ارتباط میان دو یا چند متغیر کمی (قابل اندازه گیری) و (در صورت وجتود) تعیتین میتزان ایتن ارتبتاط
می باشد .این تحقیق همواره یك رابطه علت و معلولی را تعیین نمیکند بلکه صرفاً به وجود رابطه می پردازد .پس از تعیین وجود ارتباط میان
متغیرها ،برای مشخص نمودن اینکه آیا روابط بین متغیرهایی که با هم ارتباط زیاد دارند علّی است یا خیر بایستی از مطالعات علّی-تطبیقی و
یا مطالعات تجربی کمك گرفت.

 -8تحقیق علی ()Causal Res
چنانچه در روش تحقیق همبستگی ذکر شد ،این روش از طریق طترحهتای آزمایشتی ( )Experimental Designبته تعیتین رابطته علتت و
معلولی می پردازد .باید توجه داشت که با توجه به نوع کنترل متغیرها میتوان تحقیقات آزمایشی را به دو صورت انجام داد:
 -3تحقیقات میدانی :به این ترتیب که تعدادی متغیر مستقل تحت شرایط ختاص بته دقتت کنتترل شتده و توستط آزمایشتگر تغییتر
می یابند و اثرات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد .از مزایای این روش این است که متغیرهتا در ایتن روش تتأثیر قتوی تتری نستبت بته
متغیرهای آزمایشگاهی (روش دوم) دارند .همچنین در مطالعات پیچیده تر ،این روش قابل اطمینانتر است و نیز قابلیت کتاربرد در انتواع
گسترده مسائل را دارند و برای آزمون نظریه و یافتن پرسش های علمی مفید هستند .اما این روش نیز با محتدودیت هتایی روبروستت از
جمله اینکه نمی توان تعیین کرد که در حالت کنترل دادهها چند متغیر را می توان تغییر داد.
 -2تحقیقات آزمايشگاهی :این روش با این فرا صورت می پذیرد که واریانس تمام متغیرهای مستقل و احتماالً اثرگتذار ،در حتداقل
مقدار ممکن نگه داشته می شود .این روش کامالً کنترل شده و تحت شرایط خاص (موقعیتی فیزیکی جدای از موقعیت عادی زنتدگی) و
با تغییر یك یا چند متغیر مستقل صورت می گیرد .هدف از این نوع تحقیق مطالعه روابط ناب و بدون آمیختگی بین متغیرها می باشتد و
اینکه این رابطه چقدر قوی بوده و تحت چه شرایطی تغییر می کند؟ همچنین می توان از این طریق پیش بینی هتای استتخراج شتده از
چارچوب نظری را آزمون نمود .این روش این قابلیت را دارد که نظریه ها و فرضیه های قبل را اصالح نموده و فرضیه هایی در ارتبتاط بتا
سایر فرضیه های آزموده شده به صورت آزمایشی و غیر آزمایشی ارائه نماید .که این به توسعه علم کمك فراوان می کند.
تفاوت آزمايش های میدانی و آزمايشگاهی :این تفکیك به میزان کنترل دادهها بستگی دارد اما به طور کلی می توان به سته متورد
زیر اشاره کرد:
 - 3آزمایش آزمایشگاهی از حداکثر کنترل برخوردار است اما این امر در آزمایش های میدانی شدت کمتری دارد.
- 2آزمایش های آزمایشگاهی برای آزمودن جنبه هایی از نظریهها خوب هستند اما آزمایش های میدانی هم برای آزمتون فرضتیه هتای
مشتق شده از نظریهها و هم برای پیدا کردن پاسخ سؤالهای عملی مناسبند.
- 1در آزمایش آزمایشگاهی امکان دستیابی به درجه باالیی از دقت و صحت وجود دارد زیرا کنترل و اندازه گیری در آزمایشتگاه معمتوالً
ساده تر از مسائل میدانی است.
روش يافته اندوزی:
در این بخش باید به روش های جمع آوری اطالعات اشاره شود .در ادامه به دو طبقه بندی اشاره می شود:
الف -روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی

 )3روش کتابخانه ای :در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد .این روش شتامل فتیش بترداری ،جتدول ،نقشته ،کروکتی،
فرم های شبه پرسشنامه تقسیم می شود( .فیش برگه ای است که محقق در مسیر مطالعات خود تمام یا بخشی از متن مرتبط با موضوع
تحقیق را بصورت کامل یا خالصه شده یا ترجمه روی آن ثبت نموده یا اطالق می کند).
 )2روشهای میدانی :به روش هایی اطالق می شود که محقق برای گردآوری اطالعات ناگزیراست به محیط بیرون برود و بتا مراجعته بته
افراد یا محیط ،و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد ،اعم از انسان ،موسسات ،سکونتگاهها ،و غیره اطالعات مورد نظتر
خود را گردآوری کند .روشهای متداول و معروف گردآوری اطالعات میدانی به صورت زیر است:
و) ترکیبی
ه) تصویر برداری
د) آزمون
ج) مشاهده
ب) م صاحبه
الف) پرسشنامه

ب -در طبقه بندی ديگری چهار روش گردآوری اطالعات (يافته اندوزی) به صورت زير است:
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مراجعه به مدارا و اسناد؛
پرسشنامه؛
مصاحبه؛
مشاهده.

 -1مراجعه به مدارک و اسناد:
داده هایی که از تحقیق می تواند به دست آید ممکن است اولیه یا ثانویه باشند .داده های اولیه را محقتق بته صتورت دستت اول و بیشتتر از
طریق مشاهده پرس شنامه و مصاحبه به دست می آورد داده های ثانویه از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می آید .این دادها پیش از
آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و موجودند منابع این داده ها را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد که عبارتند از داده هتای
موجود در اسناد گذشته ،آمارهای رسمی ،آمارهای غیر رسمی ،مدارا و اسناد سازمانی.
 -2پرسشنامه:
پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها است که پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه می دهد .که در واقع افکتار عقایتد و عالیتق پاستخ
دهنده را منتقل می سازد .پرسشنامه یکی از ابزار های رایتج تحقیتق و روشتی مستتقیم بترای کستب داده هتای تحقیتق استت .پرسشتنامه
مجموعه ای از سؤال ها است که پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه می دهد.
اصول کلی تنظیم پرسشنامه:

-3سؤال های پرسش نامه باید براساس هدف ها یا سؤال های تحقیق تنظیم گردد.
-2پرسش نامه باید پاسخ دهنده را جذب نموده و سؤالهای آن برای او جالب باشد.
-1پرسش نامه باید تا حد امکان کوتاه باشد و داده های مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.
 -6دستور العمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه و حاوی کلیه اطالعات مورد نیاز پاسخ دهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد.
سوال های پرسشنامه:

الف) سؤال های بسته :در این حالت مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند.
ب) سؤال های باز :پاسخ دهنده می تواند پاسخ خود را بدهد.
در تدوین سؤال ها توجه به نکات زیر ضرورری است:
 -3از سؤال های نا مفهوم و مبهم پرهیز شود.
 -2از سؤال هایی که به پاسخ خاص هدایت می کند باید اجتناب کرد.
 -1از سؤال های پیچیده پرهیز شود.
 -6از سؤال های دو وجهی که شامل دو سؤال در یك پرسش است اجتناب شود.
-7تا جایی که امکان دارد از ارائه سؤال های منفی خودداری شود.
 -3مصاحبه:
مصاحبه یکی از ابزار جمع آوری داده ها محسوب می شود .این ابزارگرد آوری داده ها امکان برقراری تماس مستقیم بتا مصتاحبه شتونده را
فراهم می آورد و با کمك آن می توان به ارزیابی عمیق تر ادراا ها؛ نگرش ها؛ عالیتق و آرزو هتای آزمتودنی هتا پرداختت .از ستوی دیگتر
مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع های پیچیده یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درا سؤال از سوی آزمودنی را فتراهم
می سازد.
انواع مصاحبه:

 -3سازمان یافته :سؤاالت از قبل طراحی شده و در اختیار مصاحبه شوندگان قرار می دهد.
 -2نیمه سازمان یافته :هدف کسب اطالعات عمیق از مصاحبه شونده است که همراه با چرا می باشد.
 -1سازمان نیافته :مصاحبه با آزادی کامل بیان می شود .هدف جمع آوری اطالعات کیفی است.

 -4مشاهده:
ابزاری است در علوم رفتاری و عبارت است از شناسایی ،نامگذاری ،مقایسه ،توصیف و ثبت آنچه روی می دهد که اطالعات را بدون واسطه در
اختیار محقق قرار می دهد .در این حالت از کارت مشاهده استفاده می گردد .کارت مشاهده ابزار مکتوبی است که با توجه به اقالم و اطالعات
خاصی تنظیم می شود و محقق از آن برای ثبت مشاهدات مربوط به پدیده مورد مطالعه استفاده می کند.
برای ثبت مشاهده چهار روش متفاوت با توجه به روش تحقیق استفاده می شود:
 -3ثبت فراوانی :مشاهده گر به تعداد دفعات که یك رفتار ویژه در یك واحد زمانی مشخص ظاهر می شود ،توجه دارد.
 -2ثبت مدت :مشاهده گر به مدت زمان یك رفتار ویژه توجه دارد زمان شروع و پایان یك رفتار اهمیت دارد.
 -1ثبت فاصله میان دو رفتار :مشاهده گر به فاصله زمانی پایان یك رفتار و آغاز رفتار دیگر توجه دارد.
 -6ثبت ترتیب ظهور :مشاهده گر به ثبت کلیه رفتار آزمودنی برحسب ترتیب ظهور آن می پردازد .از این روش در تحقیقات قوم نگاری
استفاده می شود.
تفاوت میان مصاحبه و پرسشنامه:
 -3مصا حبه در مقایسه با پرسشنامه دارای انعطاف پذیری بیشتری است.
 -2مصا حبه اطالعات کامل تری را در اختیار مصاحبه گر قرار می دهد.
 -1در مقایسه با پرسشنامه؛ مصاحبه نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد.
اصول اساسی در يافته اندوزی:
الف -اصل صحت :محقق باید از درستی و صحت اطالعات و داده های خود اطمینان حاصل نماید.
ب -اصل دقت :اطالعات و داده های آماری که از منابع میدانی و کتابخانه ای گردآوری و در ابزارهای مربوط به آنها درج می شتود در مراحتل
مختلف فرآیند تحقیق مورد دستکاری ،جابه جایی کاربردی ،ارتباط و  ...قرار می گیرد؛ بنابراین کتوچکترین بتی احتیتاطی در برداشتت ،درج،
جابجایی و انتقال آنها ممکن است اطالعات و داده ها را تغییر دهد و هر تغییری در داده ها ولو ناچیز در نتیجه تحقیق اثر منفی می گذارد .از
این برای پیشگیری از این خطر محقق باید در هر مرحله از کاربری ،جابه جایی و انتقال اطالعات شخصا و یا به وسیله افراد مطمئن دیگتر بته
بازنگری و کنترل آنها بپردازد .بنابراین او ناچار است پس از مرحله استخراج داده ها نسبت به خالصه کتردن ،طبقته بنتدی و تنظتیم جتداول
توزیع فراوانی اقدام کند.
روش تجزيه و تحلیل:
 -3تجزيه و تحلیل کیفی :چون داده های بسیاری از تحقیقات علمی کمی نبوده جنبه آماری ندارند بنابراین معیار و مبنای دیگتری غیتر از
روش های آماری باید برای تجزیه و تحلیل آنها به کار برود .این مبنا و معیار در تجزیه وتحلیل های کیفی مشخصاً عقل ،منطق ،تفکتر و
استدالل است.
 -2تجزيه و تحلیل کمی :این شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد در مورد اطالعات و داده های کمی به کتار متی رود.
این تجزیه و تحلیل خود به سه قسمت تقسیم می گردد:
الف -تجزیه و تحلیل توصیفی :در ای ن نوع تجزیه و تحلیل پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استتفاده از شتاخص هتای آمتار توصتیفی
خالصه و طبقه بندی می کند.
ب) تجزیه و تحلیل مقایسه ای :در تجزیه و تحلیل مقایسه ای عالوه بر اینکه اطالعات جمع آوری شتده بته صتورت توصتیفی متورد تجزیته و
تحلیل قرار می گیرد با یکدیگر نیز مقایسه می گردد.
ج) تجزیه و تحلیل علّی :در تجزیه و تحلیل علّی ابزار یا شاخص های آماری به کار برده شده همانند روشهایی است کته در تجزیته و تحلیتل
مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که در این روش روابط علت و معلولی بتین متغیرهتای مستتقل و وابستته متورد بحتث و
بررسی قرار می گیرد.
دانشجویان الزم است در این بخش به معرفی نرم افزارها ،روشها و یا مدل هایی که برای تجزیه و تحلیل استفاده کرده اند بپردازند.
فرآيند تحقیق( :سیر انديشه های دستیابی به نتیجه تحقیق)
در این بخش منطق فرآیند تحقیق مشخص می شود به عبارت دیگر در این قسمت فرآیند دستیابی به هدف اصلی بیان می شود (چگونته بته
هدفتان دست پیدا می کنید باید در این بخش این چگونگی را مشخص کنید) .همچنین اینکه چگونه به ستواالت پاستخ داده متی شتود و یتا
چگونه فرضیه ها اثبات می گردد در این بخش توضیح داده می شود.

و ـ طرح کلی و فهرست پیشنهادی مطالب پاياننامه:
در این بخش ،فصل ها و زیرمجموعه های آن با توجه به عنوان پایان نامه و اهداف آن به صورت تفکیك شده پیشنهاد می گردد.
جهت دانشجویان ارشد معماری و طراحی فضاهای آموزشی ،حداقل این فصل بندی پیشنهاد می گتردد :فصتل اول :کلیتات تحقیتق( شتامل:
مقدمه ،بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت ،اهداف ،پرسش ها و فرضیه ،پیشینه تحقیق ،روش پژوهش ،قلمرو مکانی و زمانی ،جامعه آمتاری ،روش
نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ،ابزار گردآوری داده ها ،روش تجزیه و تحلیل ،محدودیت های پژوهش ،شرح واژه هتا و اصتطالحات بته کتار
ر فته در پژوهش ،جمع بندی) .فصل دوم (مبانی نظری ،چهارچوب نظری و جمع بندی) .فصل سوم(ارایه مباحث مترتبط بتا پتژوهش) .فصتل
چهار(ارایه برنامه فیزیکی و استانداردها) .فصل پنج(بررسی نمونه های مطالعاتی و جمع بندی) .فصل شش(شتناخت بستتر و تحلیتل ستایت).
فصل هفت(ارایه چگونگی و روند طراحی) .پیوست(ارایه نقشه ها).

ز ـ جدول زمانبندی اجرای پايان نامه:
در این بخش طبق اهداف پژوهش و فصل بندی پیشنهادی ،برنامه زمان بندی اجرایی تنظیم و در قالب یك جدول ارائه می گردد به گونه ای
که شروع و اتمام تمامی مراحل همراه با زمان الزم و ترتیب انجام هر مرحله در جدول آورده می شود.
اولین قدم در تدوین جدول زمانبندی لیست نمودن فعالیتهای مختلفی است که باید در تحقیق انجام شوند.
در مرحله بعد باید تعیین گردد که هر فعالیت چه میزان زمان خواهد برد و کدام فعالیت می تواند موازی و کدام فعالیت می تواند بته صتورت
سری انجام شود .مثال جمع آوری اطالعات و ورود اطالعات به رایانه تا حدود زیادی می توانند موازی و همزمان انجام شوند .تجزیته و تحلیتل
اطالعات یك فعالیت سری است و باید بعد از اتمام دو فعالیت قبلی انجام گیرد.
یکی از روش های ارایه برنامه زمانبندی نمودار گانت ( )Gantt Chartاست .در نمودار گانت موارد زیر نمایش داده می شوند.
 کارها و فعالیت های مورد نظر فرد یا گروه مسوؤل انجام هر کار زمان انجام هرکاربرای نمایش زمان انجام هر کار از خط ،ستاره یا هاشور زدن خانه ها استفاده کنید.
در شکل زیر مثالی از نمودار گانت با موضوع«بررسی نوموگرام فشارخون کودکان  32-5سالهی شهر اصفهان در سال  »3136ارایه شده.
زمان در این نمودار به صورت هفتگی است که بسته به موضوع می تواند ماهیانه نیز تعریف شود.

زمانهای تلف شده بسیار بیشتر از حد انتظار هستند؛ لذا حتماً با ظریبی آنها را لحاظ فرمایید.
در تعیین زمان فعالیتهایی که به شما وابسته نیستند محتاط باشید.

ح ـ فهرست منابع مطالعاتی:
الزم است تمامی منابع معتبر استفاده شده شامل مقاله ،پایان نامه ،کتاب و ......به روش شیکاگو یا  ،APAذکر شوند .ابتدا منابع فارسی و سپس
غیرفارسی آورده شوند .در ادامه توضیح دو روش مورد نظر آورده شده است:
ارجاع دهی:
پدید آورندة هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار می دارد؛ یا بر پایه اندیشه ها و یافته های خود سخن می گوید و یتا از گفتته هتا و
نوشته های دیگران بهره می برد .اخالق علمی حکم می کند که استفاده از کالم و نوشتار دیگران با اشاره بته منبتع آنهتا باشتد تتا خواننتدگان
بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و آن را بررسی یا مطالعه کنند .قواعد مستندسازی با توجته
به رشتة تخصصی دانشگاهی ،سلیقه ناشران و نویسندگان ،و نیازهای یك اثر خاص متنوع است .ص رف نظر از نظام استناد ،باید اطالعتات کتافی
برای هدایت خوانندگان به منابعی ارائه شود که استفاده شده اند ،خواه این منابع منتشرشده یا نشده ،و به شکل چتاپی یتا الکترونیکتی باشتند.
روشهای مختلفی برای ارجاع دهی وجود دارد که این روشها به نظام نویسنده – تاریخ معروفند.
نظام استناد نويسنده – تاريخ:
در نظام استناد نویسنده – تاریخ ،به منابع در متن ،معموالً در پرانتز و با نام خانوادگی نویستنده ،تتاریخ انتشتار اثتر ،و در صتورت نیتاز شتمارة
صفحه ای که به آن استناد شده است ،اشاره می شود .البته گاهی که به نام نویسنده در بافت متتن اشتاره متی شتود ،دیگتر ذکتر آن در پرانتتز
ضرورتی ندارد .جزئیات کامل این آثار در فهرستی با عنوانِ منابع و در پایان اثر بیان می شوند .در این فهرست ،سال انتشار اثر ،نام پدید آورنده،
عنوان اثر و وضعیت نشر ذکر می شوند .این نظام بیشتر در جایی کارگر است که همه یا بیشتر منابع به راحتی به شتیوة استتنادی نویستنده –
تاریخ قابل تبدیل باشند .به آثار بی نویسنده ،مجموعة دستنوشته ها ،یا سایر منابعی که به دشواری قابل تبدیل به این شیوه هستتند ،بیشتتر در
خود متن استناد می شود.

منابع مورد استناد:
 -3منتشر شده یا نشده؛
 -2شکل چاپی یا الکترونیکی؛
 -1نشریه های ادواری یا غیر ادواری؛

نظام استناد نويسنده – تاريخ
 -3در درون متن اثر در پرانتز (نام خانوادگی نویسنده .تاریخ انتشار اثر .شماره صفحه)
 -2در پایان اثر نام نویسنده .سال انتشار .عنوان اثر .وضعیت نشر
نظام استناد نویسنده – تاریخ برای آثار با نویسنده مشخص و روشن است ،برای آثار بی نویسنده ،مجموعه دست نوشته هتا یتا ستایر
منابعی که قابل تبدیل به این نظام استناد نیستند در خود متن اشاره می شود.

در ادامه دو روش مورد تایید موسسه سپهر به تفصیل معرفی شده و نمونه هایی جهت فهم بهتر آن آورده شده است.
 )1شیکاگو
این روش قدمتی یك صد ساله دارد .این روش به تفصیل به معرفی نظامهای استناد پرداخته و عالوه بر قواعد کلی شیوه استناد به انواع منابع نیتز پرداختته کته
در جدول ( )3و ( )2برای منابع فارسی و انگلیسی مشخص شده است .در این روش کتابها ،مقاله ها و دیگر منابع اطالعاتی در پایان پتژوهش بته صتورت زیتر
معرفی می شوند:
نویسنده (یا ویراستار ،گردآورنده ،یا مترجمی که به جای نویسنده قرار می گیرد) ،تاریخ انتشار اثر ،عنوان (و معموالً عنوان فرعی که گاهی نیز حذف می شتود).
برای کتابها ،محل نشر و ناشر؛ و برای مقالهها نام نشریه علمی ،شماره جلد یا دوره ،شماره(های) صفحه ،و اغلب شماره نسخه نیز اضافه متی شتود .بترای متواد
اطالعاتی ای به جز منابع چاپی مانند آثار الکترونیکی یا مواد دیداری -شنیداری ،رسانهای که اثر با آن ارائه شده است نیز ذکتر متی شتود .بترای آثتار پیوستته،
اطالعات بازیابی شامل « یو .آر .ال » وگاهی که الزم باشد ،تاریخ دسترسی هم ارائه می شوند .الزم است در نگارش منابع به مکان ونحوه استتفاده ازعالئتم (): ، .
توجه شود .همچنین به طور کلی قبل از این عالئم نباید فاصله( )spaceباشد و بعد از آنها یك اصله گذاشته شود.
جدول(  )3ارجاع دهی منابع فارسی به روش شیکاگو
(مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان اثر (در فهرست منابع) و مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در درون متن را مشخص کرده است)
مثال

مدرک
کتاب با یك نویسنده

نام ،نام خانوادگی .سال .عنوان .محل نشر :اسم ناشر.
فرشاد ،مهدی .3116 .ساختمان های پوسته ای .شیراز :دانشگاه شیراز.
(فرشاد )69 ،3116

کتاب با دو نویسنده

دیانی ،محمدحسین ،و محمدرضا داورپناه .3133 .مفاهیم و روشهای بازیتابی اطالعتات در نظامهتای کتابخانته هتای یارانته ای
ایران .مشهد :دانشگاه فردوسی ،مؤسسة جاپ و انتشارات.
(دیانی و داورپناه )71 ،3133

کتاب با سه نویسنده

صارمی ،کتایون ،عباس رفیعی فراهانی ،و فریدون امانی . 3152 .موزه های ایران .تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
(صارمی ،رفیعی ،و امانی )53 ،3152

کتاب با بیش از سه
نویسنده

اکبری ،محمدتقی ،احمد رضوانی ،محمدتقی منشی طوسی ،حسن سلطانی فر ،و احمد نمتایی . 3152 .فرهنتگ و اصتطالحات
علوم و تمدن اسالمی :انگلیسی _ فارسی .مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
(اکبری و دیگران )55 ،3152

کتاب با مترجم،
ویراستار یا گردآورنده

بوسکالیا ،لئو . 3053 .آدمیت .ترجمة گیتی خوشدل .3150 .تهران :نشر گفتار.
(بوسکالیا )09 ،3153
یا
خوشدل ،گیتی ،مترجم .3150 .آدمیت .نوشتة لئو بوسکالیا .3053 .تهران :نشر گفتار.
(خوشدل )09 ،3150

کتابی با نویسنده
سازمانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها . 3139 .ضتوابط طراحتی فضتای ستبز شتهری .تهتران:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،معاونت امور پشتیبانی ،مرکز مدارا علمی و انتشارات.
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها )16 ،3139

فصلی از یك کتاب

نوروزی چاکلی ،عبدالرضا .3136 .جامعةاطالعاتی و جهانی شدن .درمجموعتة مقتاالت همایشتهای انجمتن کتابتداری و اطتالع
رسانی ایران ،ویراستار محسن حاجی زین العابدینی .371 -323 ،تهران :کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.
(نوروزی چاکلی )369 ،3136
المبرت ،جیل .بی تا .انتخاب منابع اطالعاتی .ترجمة مهری صدیقی .3139 .تهران :مرکز اطالعات ومدارا علمی ایران.
( http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htmدسترسی در )3137 /6 /27
(المبرت بی تا).
یا

کتاب الکترونیك

بابائی ،محمود . 3132 .نشر الکترونیکی .ویراستة علی حسین قاسمی .تهران :مرکز اطالعات و متدارا علمتی ایتران .همچنتین
دسترسی در
( http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E‐p/contents.htmدسترسی در )3137/7/0
(بابائی )3132

مثال

مدرک

نام ،نام خانوادگی .سال .عنوان مقاله .اسم مجله شماره جلد(شماره مجله) :از صفحه تا ص.
بنی اسدی ،نازنین .3131 .مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش آموزان .مجلة روان شناسی و
مقاله با یك نویسنده

علوم تربیتی .01-17 :)2(16
(بنی اسدی )3131
حری ،عباس ،و اعظم شاهبداغی .3131 .استناد در آثار علمی :چاله ها و چالشها .مجلة روان شناسی و علوم تربیتی :)2(16

مقاله با دو نویسنده

.01-17
(حری و شاهبداغی )3131

مقاله با سه نویسنده
مقاله با بیش از سه
نویسنده
مقاله کنفرانسها

نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده
دالمن ،اعظم ،حسین ایمانی ،و حوریه سپهری .3136 .تأثیر  DEHPبر بلوغ آزمایشگاهی ،از سر گیری میوز ،و تکوین
اووسایتهای نابالغ موش .پوستر ارائه شده در چهاردهمین کنفراس سراسری زیست شناسی ،گیالن.
(دالمن ،ایمانی ،وسپهری )3163
ماترسکا ،کاتارزینا .2996 .کتابدارن در عصر دانش .ترجمة محمدرضا سلیمانی .3136 .علوم اطالع رسانی 1( 29و -35 :)6
.03
(ماترسکا )2996

مقاله ترجمه شده

یا
سلیمانی ،محمدرضا ،مترجم .3136 .کتابداران در عصر دانش .نوشتة کاتارزینا ماترسکا .2996 .علوم اطالع رسانی  1(29و :)6
.30-35
(سلیمانی )3136
گزنی ،علی . 3150 .طراحی سیستمهای بازیابی اطالعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه ای و اطالع رسانی .علوم اطالع رسانی

مقالة نشریه های

 ، 31ش 39(2-3 .3 .دی).

الکترونیك

( http://wwww.irandoc.ac.ir/ETELA‐ART/16/16-1-2-7‐abs.htmدسترسی در .)3137/5/1
(گزنی )3150
قاسمی ،فاطمه . 3136 .کتابداری موسیقی .لی بر ،فروردین.1 :

مجله های چاپی
(قاسمی )3136
عاصمی ،عاصفه . 3137 .متادیتا در محیط آموزش الکترونیك .مجلة الکترونیك پژوهشگاه اطالعات و مدارا علمی ایران 1
(.)3
مجله های الکترونیك

( .http://www.irandoc.ac.ir/Data/E‐J/vol6/asemi‐absدسترسی در .)3137/5/1
(عاصمی )3137
سلوکی ،آذر . 3137 .محمد (ص) از زبان علی (ع) :ره آورد بعثت در نهج البالغه .همشهری 19 ،مرداد.

روزنامه های چاپی
(سلوکی )3137
سبزعلیان ،مرضیه .3137 .آغاز تبدیل دالفنون به موزه .همشهری آنالین 0 ،مهر.3137 ،
روزنامه های

http://www.hamshahri.org/News/?id=5608

الکترونیك

(دسترسی در )3137/5/33
(سبزعلیان )3137

مثال

مدرک

قائم مقام فراهانی،ابوالقاسم .3137 .نامه های سیاسی و تاریخی ستیدالوزراء قتائم مقتام فراهتانی دربتارة معاهتدة ترکمنچتای و
غرامت آن ،دهةاول ربیع االول  3261ق .به کوشش جهانگیر قائمی .تهران :دانشگاه تهران.

نامه شخصی

(قائم مقام فراهانی )67 ،3137
اسماعیلی ،محمد .3155 .قطره باران :چند نامه به پسرم و جوانان خارج از کشور شامل اطالعاتی علمی دربارة نفت و ....تهتران:
مجموعه ای از نامه ها

کتاب زمان.
(اسماعیلی )67 ،3155
فاالنچی اوریانا .3112 .مصاحبه با جولیو آندره اوتی در مصاحبه با تاریخ ستازان جهتان بته انضتمام مصتاحبه بتا پادشتاه ایتران.

مصاحبه های

ترجمة مجید بیدار نریمان .تهران :جاویدان.73 -26 .

منتشرشده
(فاالنچی )6 ،3112
آشکار ،ژیلبر .بی تل .مصاحبه ای منتشر نشده با ماکسیم رودنسون :دربارة انتگریسم اسالمی.
مصاحبه های منتشر

( www.peykarandeesh.orgدسترسی در )3137/2/1

نشده
(آشکارا بی تا).
پایان نامه ها و

فالحی ،داوود .3139 .بررسی مهریه ،حدود و احکام آن در فقه امامیه .پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه قم.

رساله ها

(فالحی )3139
پازکی ،زهرا .3136 .مقدمه ای بر دیابت(مرا قند).

مدارا پیوسته با

( http://www.bpums.com/bimariha/diabet.htmدسترسی در )3137/5/33

نویسندة مشخص
(پازکی )3136
انجمن روان شناسی ایران . 3137 .دوره ها و کارگاههای آموزشی انجمن.
مدارا پیوسته با

( http://www.iranpa.org/page.asp?T‐pages=43دسترسی در )3137/5/1

نویسنده نامشخص
(انجمن روان شناسی ایران )3137

جدول(  )2ارجاع دهی منابع التین به روش شیکاگو
(مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان اثر و مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در متن را مشخص کرده است)
مدرک

مثال

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ.Press of Engeland.
کتاب با یك نویسنده

کتاب با دو نویسنده

کتاب با سه نویسنده

)(Gasper 1999
Unwin, Liamp., and Joseph Galway. 1984. Calm in Irland. Boston: Strong Hope
Press.
)(Unwin and Galway 1984
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987. Astrology for the beginning
metorologist. Chicago: Dark Waether and Clere.
)(Merk., Fogg, and Snowe 1987

مثال

مدرک

Sechezer, J., A. S. M. Pfaffilin, F . L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal,
eds. 1996. Woman and mental health. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.
(Sechezer et al. 1996)
Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samul B. Gtifith. 1963.
London: Oxford Univ. Press.
(Tzu 6th century BC)
یا
Gtifith, Samul B, trans. 1963. The art of war. By Sun Tzu. 6 th century BC. London:
Oxford Univ. Press.
(Gtifith 1963)
British Standards Institute. 1985. Specification for abbreviation and titles of
publication. Linford Woods, Milton keynes, Uk: British Standards Institute.
(British Standards Institute 1985)
Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of Batte. In the other side of time: A
combat surgeon in World War ll, 11763. Boston: Little, Brown.

کتاب با بیش از سه
نویسنده

،کتاب با مترجم
 یا،ویراستار
گردآورنده

کتابی با نویسندة
سازمانی

فصلی از یك کتاب

(Phibbs 1987)
Sirosh, J., Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self- organization of orientation
maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the primary visul cortex.
In Lateral interactions in the cortex: Structuer and function, ed. J. Sirosh, R.
Miikkulainen, and Y. choe. Austin, TX: UTCS Neural Networks Research Group.
http//www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmlbook 96/(accessed August 27,
2001)
(Sirosh and Bednar 1996)

کتاب الکترونیك

یا
Kurland, Philips B. and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders, constitution.
Chicago: Univ. of Chicago press. Also available online at http://press-pubs.
unchicago.edu/ founders/and as a CDrom(accessed August 27, 2001).
(Kurland and Lerner 1987)
Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website. British Journal of
Educational Technology 29(3): 267-270.
(Tweddle 1998)
Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental doesrespones relationship. BioScience 49:752-32.

مقاله با یك نویسنده

مقاله با دو نویسنده

(Calabrese and Baldwin 1999)
نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده

مقاله با سه نویسنده

نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده

مقاله با بیش از سه
نویسنده

مثال

مدرک

Author. Data. Article title. Translated by So-and-So. Journal Title….
مقاله ترجمه شده

(Author Data)
Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of Phlox pilosa
subsp. Ozarkana. Poster presented at the 16 yh International Botanical Congress, St.
Louis.
(Ferguson and Schaal 1999)
Hlatky, M. A. D. Boothroyd, E. Vittingoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002.
Quality-of-life and depressive symptoms in the postmenopausal woman after
receiving hirmone therapy: Results from the heart and Astrogen/ progestin
Replacment Study (HERS) trial. Journal of the American Medical Association 287,
no. 5 (February 6). http://jama.ama-assn.org/issues/v287 n5/rfull/joc10108
.html#aainfo (accessed January 7, 2002).

مقالة
کنفرانسها

مقالة نشریات
الکترونیك

(Hlatky et al. 2002)
Lacey, Stephen. 2000. The new German style. Horticulture (March):44.
(Lacey 2000)
Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever‐fatter kids. Interview with James
Rosen. Time. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
(accessed January 7, 2002).
(Reaves 2001)
Royko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicage Tribune,
September 23.
(Royko 1992)
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with McCain.
New York Times, March, 25, 2001.
http://www.nytimes.com/2001/3/25/politics/25MCCA.html
(accessed January 2,2002).
(Mitchell and Bruni 2001)
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed. Worthington
Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.

مجله های چاپی

مجله های
الکترونیکی

روزنامه های چاپی

روزنامه های
الکترونیکی

نامة شخصی

(Adams 1930)
Chill, Winston, avd Dwight C. Eisenhower. 1990. The Churchill‐ Eisenhower
correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G. Boyle. Chpel hill: Univ. of North Carolina
مجموعه ای از نامه ها
Press.
(Chill and Eisenhower 1990)

مدرک
مصاحبه های
منتشرشده
مصاحبه های

مثال

Bellor, Raymond. 1979. Altrnation, segmentation, Hypnosis: Interview with
Raymond Bellor. By Janet Bergstorm. Camera Obscura (3‐4): 89-94.
)(Bellor 1979
Hunt, Horace [pseudo]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16.
Pennsyivania Historical and Museum Commission, Harrsburg.

منتشرنشده

)(Hunt 1976
Schwarz. G. J. 2000. Mulyi‐wavelength analyses of classical.

پایان نامه ها و رساله
ها

)(Schwarz 2000
Evanston Public Libray Board of Trustees. 2000.
http://www.epl.org/library/strategic‐plan-00.html.

مدارا پیوسته با
نویسنده مشخص

مدارا پیوسته با
نویسنده نامشخص

)(Evanston Public Libray Board of Trustees. 2000
Federation of American Scientists. 2000. Resolution comparison: Reading license
plates and headlines.
)http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm. (accessed July 18,2000
)(Federation of American Scientists. 2000

 -2روش APA
شیوه نامه « ای .پی .ای » یکی از مهم ترین شیوه نامه ها در نظامهای استنادی نویسنده – تاریخ است .نخستین بار این شیوه نامته در ستال  3020بته عنتوان
مقاله ای در «  » Psychological Bulletinمنتشر شد .این مقاله حاصل نشستی بود که در سال  3023بترای رستیدن بته شتکل واحتدی در استتناد بته
دست نوشته ها و آماده سازی آنها برای انتشار برگزار شد .در سال  3027این شیوه نامه به صورت مستتقل بتا عنتوان «  » Publication Manualمنتشتر
گردید .پنجمین ویرایش این شیوهنامه در سال  2993منتشر شده است و در استناد به نوشتههای علمی به ویتژه در حتوزههتای علتوم اجتمتاعی استتفاده شتد.
تفاوت اساسی بین این دو روش وجود ندارد ،ولی تفاوتهای جزیی وجود دارد که این موارد در زیر مشخص شده است.
مقايسه روش شیکاگو و «ای .پی .ای».
همتتان گونتته کتته گفتتته شتتد نظتتام استتتناد در نشتتریههتتای ادواری گونتتاگون ،از ستتوی ختتود آنهتتا انتختتاب متتی شتتود؛ افتترادی کتته بتترای ایتتن نشتتریه هتتا
می نویسند بایتد از دستتورالعمل هتای ختاص هتر نشتریه در تنظتیم استتنادهای درون متنتی و فهرستت منتابع پیتروی کننتد .یکتی از نظتامهتای استنادی
پراستتتفاده در نشتتریه هتتای علمتتی انگلیستتی و فارستتی نظتتام استتنادی « .ای .پتتی .ای » استتت .از ایتتن رو در ایتتن بختتش ،ایتتن نظتتام استتتنادی بتته اجمتتال
معرفی و در قالب مثالهایی برای منابع اطالعات فارسی و انگلیسی با روش شیکاگو مقایسه می شود.
 . 3در روش شیکاگو تنها ترتیب نام نویسنده اول معکوس می شود و برای نویسندگان دوم به بعد ،ترتیب نام کوچك و نتام ختانوادگی حفتظ متی شتود ،امتا در
شیوهنامه « .ای .پی .ای » ترتیب نام کوچك و نام خانوادگی همه نویسندگان معکوس می شود.
 .2در روش شیکاگو برای ربط دو یا چند نویسنده هم در فهرست منابع و هم در استناد درون متنی برای آثار انگلیسی از کلمه « »andو در شتیوه نامته « .ای.
پی .ای » از عالمت «&» استفاده می شود.
 .1درروش شیکاگو ،ضبط نام اول و میانی نویسندگان آثار انگلیسی بر اساس شکلی است که روی صفحه عنوان اثر آمده است و الزامی بترای استتفاده از حتروف
اول آنها وجود ندارد .اما در شیوهنامه « .ای .پی .ای» تنها حروف اول نام اول و میانی نویسندگان نوشته می شوند .برای آثار فارسی در هر دو شیوه نامته ضتبط
نام اول و میانی نویسندگان بر اساس شکلی است که روی صفحه عنوان اثر آمده است.

 .6تاریخ انتشار آثار در داخل فهرست منابع به شیوهنامه «ای .پی .ای ».در پرانتز و در روش شیکاگو بدون پرانتز نوشته میشود.
 .7در روش شیکاگو در پایان مدخل منابع پیوستهای که داری «یو .آر .ال ».هستند ،نقطه گذاشته می شود ،اما در شیوه نامه « ای .پتی .ای ».پایتان ایتن گونته
مدخل ها بدون نقطه است.
 .1در استنادهای درونمتنی در روش شیکاگو ،میان نام خانوادگی نویسنده و سال ،عالمتی قرار نمیگیرد و شتماره صتفحه (هتا) نیتز بالفاصتله پتس از عالمتت
ویرگول میآید .در استنادهای درونمتنی در شیوهنامه « ای .پی .ای ،».میان نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار آثار ،عالمت ویرگول قترار متی گیترد .شتماره
صفحه نیز پس از عالمت ویرگول و « »pیا « »pp.در آثار انگلیسی و «ص ».یا «ص ص ».در آثار فارسی آورده می شود.

قسمت دوم :بخش عملی
ط -ارائه عنوان و شرح مختصری از محتوا و فرايند بخش عملی پايان نامه
توجه:
 اگر دانشجویان در پایان نامهی خود خلق اثر – کار عملی یا پروژه  -نیز دارند ،باید قسمت دوم طرح نامه را هم تکمیل کنند.
 دانشجویان رشته معماری و فضاهای آموشی در این بخش ،سایت مورد نظر را معرفی و تحلیل نمایند.
 دانشجویانی که عالوه بر بخش نظری دارای بخش عملی نیز هستند الزم است این بخش را نیز تکمیل کنند و حداکثر در یك صفحه در خصتوص
ویژگی های بخش عملی اعم از عنوان ،پیشینه و مواردی از این قبیل توضیح دهند.
 درصورت ضرورت انجام طرح و کار عملی  ،بدیهی است که باید بین طرح و کارعملی و موضوع نظری پایتان نامته ارتبتاط مستتقیم وجتود داشتته
باشد.

 -8مراحل تصويب:
الف :عنوان پایاننامه ................................................................ :عنوان پایان نامه در این بخش با قلم بی نازنین  33تایپ شود...........................................................
تاریخ :تاریخ تحویل به گروه

نام دانشجو :داخل کادر تایپ شود

امضاء :محل امضای دانشجو

ب:

 نام و نامخانوادگی استاد راهنما :تایپ شود  ........................................................................................................................تاریخ31 / / : نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم(درصورت ضرورت) :تایپ شود  ....................................................................تاریخ31 / / : -نام و نام خانوادگی استاد مشاور(درصورت ضرورت) . :تایپ شود  ................................................................................تاریخ31 / / :

امضاء:
امضاء:
امضاء:

ج:

موضوع پایان نامه آقای  /خانم  ..........توسط دانشجو تایپ شود ..............در شورای تحصیالت تکمیلی گروه در تاریخ خالی بماند مورد بررسی
قرار گرفت و به تصویب رسید.
نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه آموزشی

د ـ در این بخش چیزی نوشته نشود.

موضوع این پایان نامه پس از بحث و بررسی در شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه در تاریخ خالی بماند به تصویب رسید.
نام و نام خانوادگی و امضاء معاون آموزشی و تحصیالت مؤسسه

در این بخش چیزی نوشته نشود.

ه  -موضوع این پایاننامه با شماره .................................................................................. :در تاریخ

/

/

 31در دفتر گروه به ثبت رسید.

مهر و امضای کارشناس دفتر گروه

توجه:
 -3الزم است دانشجویان پیش از تکمیل تمامی فرم ها ،ابتدا به مطالعه دقیق تعاریف ،آیین نامه ها و فرایند تحصیل که در سایت موسسه ،بخش تحصیالت تکمیلی گذاشته
شده ،بپردازند.
 -2اطالعات خواسته شده در این کاربرگ به صورت کامل ،تایپ و بدون هرگونه تغییر درچارچوب آن تنظیم و در  1نسخه ارائه گردد(پرینت به صورت دو رو).
 -1این کاربرگ ت وسط دانشجو و براساس مشاوره با استاد راهنما و مشاور و با مسئولیت مستقیم استاد راهنما تنظیم می شود.
 -6دانشجو قبل از انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما با مدیرگروه مربوطه مشاوره نماید.
 -7موضوع پایان نامه ،پس از تأیید توسط رئیس دانشکده تصویب شده نهایی تلقی می گردد.
 -1هرگونه تغییر در چارچوب مشخصات پایان نامه پس از تصویب نهایی ،منوط به طرح مجدد در کمیته تخصصی دانشکده است.
 -5پس از تصویب ،دو سری از نسخه نهایی با اعمال تمامی اصالحات به همراه  CDحاوی فایل ورد و پی دی اف از فرم شماره سه ،به مدیرگروه ارایه شود.
 -3اصل این کاربرگ  3برگی پس از تصویب ،در پرونده دانشجو در اداره آموزش مؤسسه بایگانی می گردد.
 -0تصویر کاربرگ از طرف مدیر تحصیالت تکمیلی گروه برای دانشجو ،استاد راهنما و مشاور ارسال می گردد.
 -39تصویر کاربرگ در دفتر گروه مربوطه حفظ و هنگام برگزاری جلسه قضاوت پایان نامه مورد توجه قرار می گیرد.
 -33تحویل پایان نامه به منظور برگزاری جلسه قضاوت ،حداقل  36هفته پس از تصویب نهایی امکان پذیر می باشد.
 -32الزم به ذکر است کل فرم ها با قلم  B Nazaninو با اندازه  33الی  31تایپ شوند.
 -31الزم به ذکر است ،دانشجو موظف است کاربرگ تکمیل شده را به نماینده تحصیالت تکمیلی گروه تحویل نماید .نماینده گروه نیز موظف است در اسرع وقت در شتورای
تحصیالت تکمیلی گروه با حضور معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه برای انجام مراحل بعدی مطرح نماید.

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استعانت از خدای سبحان و با اعتقاد راسخ به اينکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست
و به منظور انجام شايستهی پژوهشهای اصیل ،تولید دانش جديد و بهسازی زندگانی بشر،
ما دانشجويان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور:
تمام تالش خود را برای کشف حقیقت و فقط حقیقت به کار خواهیم بست و از هر گونه جعل و تحریف در فعالیتهای علمی پرهیز میکنیم.
حقوق پژوهشگران ،پژوهیدگان (انسان ،حیوان ،گیاه و اشیاء) ،سازمانها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت میشناسیم و در حفظ آن میکوشیم.
به مالکیت مادی و معنوی آثار پژوهشی ارج مینهیم ،برای انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزیده از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب میکنیم.
ضمن پایبندی به انصاف و اجتناب از هر گونه تبعیض و تعصب ،در کلیه فعالیتهای پژوهشی رهیافتی نقادانه اتخاذ خواهیم کرد.
ضمن امانت داری ،از منابع و امکانات اقتصادی ،انسانی و فنی موجود استفاده بهرهورانه خواهیم کرد.
از انتشار غیراخالقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازی همپوشان و چندگانه (تکهای) پرهیز میکنیم.
اصل محرمانه بودن و رازداری را محور تمام فعالیتهای پژوهشی خود قرار میدهیم.
در همه فعالیتهای پژوهشی به منافع ملی توجه کرده و برای تحقق آن میکوشیم.
خویش را ملزم به رعایت کلیه هنجارهای علمی رشته خود ،قوانین و مقررات ،سیاستهای حرفهای ،سازمانی ،دولتی و راهبردهای ملی
در همه مراحل پژوهش میدانیم.
رعایت اصول اخالق در پژوهش را اقدامی فرهنگی میدانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ ،به ترویج و اشاعهی آن
درجامعه اهتمام میورزیم.

امضاء دانشجو

امضاء استادان راهنما
اساتید محترم و دانشجو باید این صفحه را امضا نمایند

