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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 )توضيح مولفه هاي پايان نامه و رساله( نامه و رسالهپايانطرح  راهنماي تدوين

 کند.يمارائه را محتواي تحقيق از واضح که تصويري است  عبارتي :عنوان تحقيق

 :قيعنوان تحق يها يژگيو

 مختصر باشد. .1

 اجمال و ابهام نداشته باشد. .2

 را منعکس کند. اصلي تحقيقابعاد  .3

 .ان نشوديبادبي )مجاز، استعاره و تشبيه( با عبارات  .4

 .انه نباشد(ي)عام علمي و تخصّصي باشد .5

 در قالب جمله نباشد. .6

 صي باشد که در رشتة علمي مربوط رواج دارد.(آن که واژة انتخابي، اصطالحي تخصفارسي باشد )مگر  .7

آن بعد ...« ن, و ييتب ،يطراح ،يبررس نقد،»مانند  يريبا تعاب از موضوع مد نظر است، يا ابعاد مشخصيک  بعد ي که صرفا يدر صورت .8

 به همه ابعاد موضوع پرداخته شود( دين است که بايش فرض اير استفاده نشود پين تعابيکه از ا ي)در صورت مشخص شود. ابعادا ي

 .شودزياز عطف واژگان مترادف بر هم پره .9

 مرتبط( بر هم عطف نشود. هر چندز )يا چند موضوع متماي باشد و دو يپژوهش يا مسئلة ک موضوعيانگر يصرفا ب .11

 

انتقال به  يبرا ياتوانند واسطه يشته و منقش اساسي در تحقيق دا و  بودهمشخص  ييبار معنا يکه  دارا هستند واژگاني :واژگان کليدي

 عدد است. 7تا  5ها تعداد کليد واژه .ق باشنديتحق يمطالب اصل

 :يديواژگان کل يگردآور يکارهاراه

 پرسش اصلي به کار رفته است. ا يق يعنوان تحقاي که در. واژه1

 .ق دارديتنگاتنگ با موضوع تحق يارتباط. اصطالحي فنّي و تخصّصي که 2

 هاي تحقيق است.. نام متفکّري است که ديدگاه او، محور بررسي3

 است. قيکه مرتبط با تحق لة علميأعنوان يک نظريه، رويکرد يا مس. 4

 هاي تحقيق است.. نام يک اثر علمي است که محتواي آن محور بررسي5

 

ارتبااط   م به کاار رفتاه در آن،  يپردازد از جهت مفاهيق به آن ميکه تحق يق و مساله ايتحق يموضوع اصل ان مساله،يدر ب :مساله انيب

 شود.يم ح دادهيشود توضيآن پرداخته مق به يکه مشخصا در تحق يابعاد مساله و بعد م مشابه،يارتباط با مفاه گر،يکديآنها با 

 ان مساله:يدرباره ب يينکته ها

د يا با ين مشکل واقعيان مساله ايند بيآ( محقق باشد. در فريا عملي ي)علم يک دغدغه و مشکل واقعيجه يد نتيق بايمساله تحق .1

ر حال مشاکل   يتواند در مسا يکه پاسخ به آن م يقيمساله تحق ان شود. )ضمن اشاره به مشکليب يقيمساله تحق کيبه صورت 

 شود(  يح داده ميتوض رديقرار گ

ر حال آن  يتاوان در مسا  يما  يح داده شود و مشخص شود با حل کدام مساله علما يتوض يد مشکل واقعيان مساله ابتدا بايدر ب .2

شاوند. سا س   يف ما يا تعر يبا ارجاع باه مناابا اصال    يمرتبط با مساله علم يم اصليدر ادامه مفاه گام برداشت. يمشکل واقع
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 شود.يم يم وجود دارد بررسيگر مفاهيو ارتباط آنها با هم و با د يم اصليکه در خصوص مفاه يسواالت و ابهامات

ان يا ق در ميا تحق يمسااله اصال   قيا دق گاهيجا ،عام به خاص از ايکل به جزء  از ر حرکتيک مسيدر  ،پس از انجام مراحل قبل .3

 د باه آن پرداخات(  يا قرار دارد و در کنار کدام مساائل با  يل چه مسائليق در ذين مساله تحقي)ا شود.يمسائل مشابه مشخص م

 شود.ين مييتب ،ق استيکه مد نظر تحق يخاص و منظر عدان شده و بْيق بيمختلف مساله تحق يابعاد و منظرها س س

 آن مساله پژوهش روشن شود. يم شود و الزم است در طيح مفاهيد منحصر به توضيمساله نباان يب .4

 محقق محترم بايد دقيقا بيان کند که در اين تحقيق چه کاري قرار است انجام بگيرد.   .5

 

 .شود يم و بررسيارزيابي تحقيق  موضوع و مسأله مرتبط با يمدارک و اسناد علم قينه تحقيشيدر پ :پيشينة تحقيق

 :قينه تحقيشيپ روش ارائه

 ارائاه در ) شاود.  يم اد ارائهيزان ارتباط با موضوع از کم به زيب ميمرتبط با موضوع به ترت ياز منابا و مدارک علم يفيتوص يفهرست .1

 (.گردديمترتيب زماني رعايت  ي که به يک مقدار با موضوع مرتبط هستند،آثار

و دز صاورت امکاان مناابا     شاود.  يما  ، ذکار اسات تحقياق مرباوط    يا فرعا يا گزارشي اجمالي از مباحث اثر که به پرسش اصالي   .2

 شناسي شود.  گونه

گاردد و سا س   يم براي ارزيابي منبا مذکور نخست نقاط مثبت آن بيان شود. يم ارزيابي  به صورت فشرده محتواي مباحث مربوط .3

گاويي باه پرساش اصالي موفّاق باوده       شود. )اثر مذکور تا چه اندازه به اين پرسش پرداخته و آيا در پاساخ  يم نقاط ضعف آن ذکر

 است؟(

 شود. يمن ييق حاضر تبيشده با تحق يابيتشابه و تفاوت آثار ارز يهاجنبه .4

دارند که الزم اسات پاژوهش جديادي    هايي ها چه خلل و کاستينامهشود که آثار قبلي اعم از کتاب، مقاله و پاياندر نهايت بيان مي .5

 ها صورت بگيرد.براي رفا آن خالء

 

 .شود ين ميي, تبهايي که نشان دهد انجام اين تحقيق امري الزم استدليل قيدر ضرورت تحق :ضرورت تحقيق

 :قيدرباره ضرورت تحق ييهانکته

 ق باشد.ياز ادله ضرورت تحق يکيتواند  يم قيدرباره موضوع خاص تحق يق علميفقدان تحق .1

 ق است.يگر ضرورت تحقيل ديدل يقبل يهاقيضعف تحق .2

کارده   يق را ضارور يا ن تحقيا انجاام ا  ،کرد خااص ين رويت ايو اهم يقات قبليتحق به ق حاضر نسبتيکرد تحقيممکن است تفاوت رو .3

 باشد.

ت باشد؛ اماا باه جهات    ياهم ار بايک موضوع بسيآن موضوع متفاوت است. ممکن است ک موضوع با ضرورت يق درباره يضرورت تحق .4

نداشته  يق درباره آن موضوع ضرورتيتحق ندارد، يجه ايق درباره آن نتيل که تحقين دليا به ايانجام شده  ياديقات زينکه درباره آن تحقيا

 باشد

  

 شود.يت انجام ميافتن به آن غايدست  يق براياست که تحق يعلم يتي: مقصد و غاهدف تحقيق

 قيدرباره هدف تحق يينکته ها

 يد مشخص شود که پاساخ باه ساوال در چاه قاالب     يق بايان هدف تحقيق است؛ اما در بيق پاسخ دادن به سوال تحقيت هر تحقياگرچه غا .1
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ه باشاد کاه بار اساا  آن     يا ک نظريا بر آن مترتب است. مثال ممکن است پاسخ به سوال در قالب ارائاه   يجه علميشود و چه نت يان ميب

 شود.  يل ميتحل يديک موضوع به شکل جدي ه،ينظر

اماا هادف    ق را الزم کارده اسات،  يا موجود است که انجاام تحق  يق امرين است که ضرورت تحقيق با ضرورت در ايتفاوت هدف تحق .2

 شود.يق حاصل ميجه تحقيمفقود است که در نت يق امريتحق

 ق باشد.يتواند هدف تحق ينامه نمانيپاا يکتاب  ،د مقالهين توليبنابراق تفاوت دارد؛ يا محصول آن با هدف تحقيق يشکل ارائه تحق .3

 .اشاره کرد آن يبه کاربردها ،قيهدف تحق انيب توان در ضمنيم داشته باشد يق جنبه کاربرديکه تحق يدر صورت .4

طالعات تجربي هدف ممکن اسات  با توجه به هدف نوع تحقيق تفاوت دارد. هدف در مطالعات بنيادين توسعه و تعميق دانش است. در م .5

آزمون فرضيات پيشين باشد. در مطالعات کاربردي گاهي هدف کشف علات خااص ياا ارائاة راهکاار و امثاال آن اسات. در مطالعاات         

 يابي از کم و کيف تحقيقال پيشين است.فراتحليلي هدف اطالع

  

 ياست. پرسش اصلبا انجام تحقيق در صدد يافتن پاسخي براي آن محقق که اي است ترين مسألهجامااصلي  پرسش: تحقيق پرسش اصلي

 ق است.يهماهنگ با عنوان تحق و يسوال يمعموال جمله ا

 .استگويي به آنها به پرسش اصلي منوط به پاسخ خاست که پاستري جزئي هاي فرعي مسائلپرسش:  هاي فرعي تحقيقپرسش

 :هاي فرعيهايي درباره پرسشنکته

 .م موجود در پرسش اصلي، جزئيات آنها، ابعاد آنها و ...  باشديمفاه ياجزاء اصلمربوط به هاي فرعي ممکن است  پرسش .1

هااي فرعاي از حاد    باشد؛ لذا براي اين که پرساش  يمتعدد يفرع يهامنوط به پاسخ به پرسش پرسش اصلي، پاسخ به ممکن است .2

که ارتباط مستقيم باا پرساش اصالي     شودميي به عنوان پرسش فرعي انتخاب هايتنها پرسش پرسش( زيادتر نباشد 5ا ي 4متعارف )

 دارند.

فرعي با مباني نظري تحقيق متفاوت است. مباني نظري تحقيق مربوط به سؤاالتي است کاه باراي پاساخ باه پرساش اصالي        پرسش .3

گازار    ينظر ياسخ داده شده و در فصل مبانق حاضر( به آن پيمربوط به تحق يقات قبليمورد نياز است؛ اما در پيشينه تحقيق )تحق

 شود.در خود تحقيق دنبال مي پاسخ آن افتن بهيفرعي سؤالي است که دست  پرسشکه  يدر حالشود. يم

   .شودميهاي فرعي نظم و ترتيب منطقي ميان آنها رعايت در طرح پرسشالمقدور  يحت .4

 ا چند پرسش بر هم عطف شوند.يد دو يشوند و نباميذکر  يهاي تحقيق يک به يک و در قالب جمالت پرسشپرسش .5

ا پاساخ  يا ر يا خيکه پاسخ کوتاه دارند )بله  يباشد. لذا سواالت يليمطرح شوند که پاسخ آنها تفص يد به گونه ايق بايتحق يپرسش ها .6

 ست.يق مناسب نيپرسش تحق يتک کلمه( برا

 

 ده است.  يکه تا کنون انجام داده, به آنها رس ييها يبا توجه به بررس ه است که محققياول يهاحد  ها و گمان :هاپاسخ به پرسش

 درباره پاسخ پرسش ها: يينکته ها

بر اساا   د يبا ه )قابل اثبات و رد( هستند،يکه فاقد فرض ياکتشاف قاتيدر تحق يست؛ لذا حتيق نيه تحقيپاسخ به پرسش الزاما همان فرض .1

   به سواالت داده شود. ياجمال يپاسخ موضوع،و اطالعات قبلي محقق درباره مطالعات 

 افت.يپاسخ سواالت دست  به توانيه نمياول يلذا بدون انجام بررس ؛ه محقق باشدياول يجه بررسيد نتيپاسخ به سواالت با .2

پاساخ حاصال   قا هماان  يق هم دقيندارد که در متن تحق يارائه شود و ضرورت يو فرض يپاسخ به سواالت ممکن است به صورت احتمال .3

 شود.
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 اعمال شود. يد در ارائه آن دقت کافيلذا با ؛ق طراح استيو تحق يزان بررسيانگر ميپاسخ به سواالت ب .4

 

داوري ل و يتحلشامل گردآوري اطالعات، ارزيابي اطالعات، و  حاضر چگونگي انجام مراحل مختلف تحقيق قيدر رو  تحق: روش تحقيق

 .شود ين مييباره آنها تبدر

 :قيدرباره روش تحق ييهانکته

 .اطالعات، داوري( از يکديگر متمايز گردد و تحليل مختلف تحقيق )گردآوري اطالعات، ارزيابي وه مراحليان شيب ،قيان رو  تحقيدر ب .1

 .رو  تحقيق متناسب با هر بخش به خوبي توضيح داده شود مختلف متفاوت است، يق در بخش هايکه رو  تحق يدر صورت .2

ولي محقّاق رو  خاصّاي را برگزياده، دليال انتخااب       هاي تحقيق وجود داردبرخي از بخشهاي مختلفي براي انجام در صورتي که رو . 3

 رو  مذکور را بيان کند.

يا رو  اجتهادي يا رو  تحليال محتاوا( اکتفاا نشاود و عاالوه بار        توصيفي. در بيان رو  تحقيق به صرف ذکر عنوان رو  )مثال رو  4

 نيز توضيح داده شود. قيتحق تحقيق حاضر و دليل تناسب رو  با موضوع شيوه تطبيق آن رو  در ،توضيح اجمالي آن رو 

و ...  يل آماار يا وه تحيشا  ،يريا گهرو  نمونا  آماري، نمونه ،ياست الزم است جامعه آمار يآمار يبر کارها يکه مبتن يدانيقات مي. در تحق5

 مشخص شود.

 

 شود. ينشان داده م يبه صورت درخت ي تحقيقهارفصليو ز هاچينش و نظام فصلق, يدر ساختار تحق: ساختار تحقيق

 :قيدرباره ساختار تحق ييهانکته 

 استفاده شود. يوه شماره گذاريفصالز شپس از عنوان مناسب است  ،ساختار يان درختيب يبرا .1

   شود.و در فصل اول به بيان کايات و مفاهيم پرداخته مي شوديم ميفصل تنظ 5ا ي 4ان نامه معموال در يپا .2

هاا ذکار گاردد.    رفصال يد سطوح متعادد ز يگر نبايد يها اکتفا شود و از سون فصليد به ذکر عناويک سو نبايق از يان ساختار تحقيدر ب .3

 ا سه سطح است.(ي)سطح مناسب دو 

 

تحقيق از آنها  ترين منابعي که در انجاممهمن يه طرح از آنها استفاده شده و همچنيکه در ته يمنابع فهرستي از ،قيدر منابا تحق :تحقيقمنابع 

 شود.،يارائه م ،استفاده خواهد شد

 ق:يدرباره منابع تحق ييهانکته

اي و مطلبي در مناابا دسات دوم وجاود داشاته     مگر اينکه نکته و دست اول استفاده شود يالمقدور از منابا اصليمنابا حتدر  .1

 باشد که در منابا دست اول موجود نباشد.

شود بايد منابعي باشند که محقق در طول تحقيق از آنها اساتفاده کارده و در   اي در فهرست منابا آورده مياگر نام کتاب يا مقاله .2

، ياک نقيصاه   ناماه و رسااله  دون استفاده از آنها در فرآيند تحقيق و تدوين پاياان متن به آنها ارجاع داده باشد وگرنه ذکر منابا ب

 محسوب شده و آشکار شدن آن ممکن است پيامد منفي داشته باشد.

 ب الفبا ذکر شود.يو به ترت يمشخصات منابا بر اسا  استاندارد کتاب شناخت .3

 با ذکر شود.د در فهرست منايه طرح به آنها ارجاع شده بايکه در ته يمنابع .4

هاا نياز از يکاديگر    ناماه چنين کتب، مقااالت و پاياان  شود. هم ز کتب التين تفکيکدر منابا تحقيق بايد کتب فارسي و عربي ا .5

 تفکيک شوند.
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 نام کتاب، نام مترجم، ناشر، محل نشرسال نشرفهرست منابا به اين صورت تنظيم شود: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، .6

 در پيشينه آمده در فهرست منابا آورده شود.منابعي که  .7


