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  هقذهِ
  گؼتشدگي ثب ّوشاُ اعالػبت اًفدبس ػلش كِ اهشٍص دًيبي دس   

 هحققيي، استجبط ساّْبي هْوتشيي اص يكي اػت  استجبعبت ٍػيغ
  ثب هَصؿيآ هَػؼبت ٍ داًـگبّْب ػلوي ّيأت اػضبي ٍ هذسػيي
 صثبى ثِ پظٍّـي هقبالت ًگبسؽ كـَسّب ػبيش دس خَد ّوتبيبى

 .ثبؿذ هي اًگليؼي
  ًگبسؽ تَاًبئي ثبيذ خَد پظٍّـگشاى كِ اػت ايي ثش هب اػتقبد 

 ،كَست ايي غيش دس .ثبؿٌذ داؿتِ اًگليؼي صثبى ثِ سا خَد هقبالت
 كٌذتش خَد ّوتبيبى ثب سا آًْب استجبط هتشخويي ثِ آًْب ٍاثؼتگي

  اكغالحبت ٍ كلوبت ثِ هتشخويي صيشا .كٌذ هي تش تخللي ٍغيش
 ّش هتخلق هتشخن كشدى پيذا ٍ ًذاسًذ كبهل آگبّي ّب سؿتِ ّوِ

   .ثبؿذ هي دؿَاس ثغ كبسي سؿتِ



 اداهِ - هقذهِ
 تشهْبي گزساًذى تب تَاى ًوي اًگليؼي صثبى ثِ هقبلِ ًَؿتي ثشاي

 ايي اصگزساًذى پغ حتي كِ چشا كشد كجش اًگليؼي صثبى هذت عَالًي
 .ثبؿٌذ ًوي هقبلِ ًَؿتي ثِ قبدس افشاد ثيـتش ّبيي دٍسُ چٌيي

 ػغح گشفتي ًظش دس ثب ٍ اػت هْبست يك حقيقت دس ًَيؼي هقبلِ 
 خبف قبلجْبي آهَصؽ ٍ داسًذ ّوِ "قغؼب كِ اًگليؼي صثبى اص هتَػغي

 هحقق خَد بلِ،قه اص قؼوت ّش ًَؿتي ثشاي اًگليؼي صثبى ثِ ًگبسؽ
 .ثٌَيؼذ اًگليؼي صثبى ثِ سا خَد هقبلِ تَاًذ هي كِ اػت كؼي ثْتشيي

 



 استجبط ػَاد اعالػبتي ٍ هْبست ّبي ًگبسؽ

  اص ثشگشفتِ اعالػبت ثيي الصم پيًَذّبي دسايدبد هْبست آهَصؽ
  اص ثخـي خَد، قجلي ّبي داًؼتِ ٍ ثشگضيذُ اعالػبتي هٌبثغ

  هي هغشح اعالػبتي ػَاد ػٌَاى تحت كِ اػت تش كلي هْبستْبيي
   .اػت هؼتقل كبسگبّي هَضَع خَد آى ٍخَُ توبم تجييي ٍ ثبؿذ

  ثب آى استجبط ٍ اعالػبتي ػَاد اص تؼشيفي ركش ثِ فقظ ايٌدب دس
 .ؿَد هي اكتفب ػلوي ّبي هقبلِ چبح ٍ ًگبسؽ هْبستْبي

 
  تَاًبيي سا آى اعالػبتي ػَاد تؼشيف دس (1383: 155) قبػوي

  ٍ ًيبصّب، آى تبهيي هٌظَس ثِ هٌبثغ خؼتي اعالػبتي، ًيبص ؿٌبػبيي
  هي هؼشفي ؿذُ كؼت داًؾ اًتقبل ٍ اسصيبثي، تشكيت، تحليل، ػپغ

   .كٌذ



از گرفته بر اطالعاتي سىاد اصل هفت  

Information skills in higher education: a SCONUL Position Paper (1999) 



 

 

 

 

 

 

 جهاني نىظهىر اولىيت يك: اطالعاتي سىاد



 

 
 
  

  
 

 

يادگيري شيوه هاي اطالع يابي   

شناخت منابع اطالعاتي   

 ارزيابي اطالعات 

استفاده موثر از اطالعات   

 توليد اطالعات 

انتشار اطالعات   

  راهكار يك مثابه به اطالعاتي سىاد

 نىين



 به منزله مركز ثقل: سواد اطالعاتي



 اّويت ٍ اسصؽ ًَؿتي
 ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ؿخلي، اختوبػي ٍ حشفِ  )اسصؽ ًَؿتي ٍ ًـش

 (اي
 ًَؿتي ثِ هٌضلِ ثْتشيي ٍ پبيذاستشيي ًَع استجبط 
خبيگبُ هقبلِ تحقيقي دس تَليذ ٍ ًـش داًؾ 

پش كشدى فضبّبي خبلي دس تحقيقبت 
سؿذ آگبّي ّبي اًؼبى 
ِايدبد اًگيضؽ دس خبهؼ 
ًَ تَػؼِ ايذُ ّبي 
تَػؼِ پظٍّؾ ّبي ثيـتش 
افضايؾ تَاى حشفِ هٌذاى دس تبليف ٍ ًـش 
ِافضايؾ پَيبيي دس حشف 
هغشح كشدى اًذيـِ ّبي خَد   



 هالحظبت كلي دس ثبسُ ًَؿتي: پيـٌيبص ًَؿتي

 ثبؿيذ داؿتِ پبيذاس ٍ قَي خَاػت ٍ اًگيضُ .1
اي حشفِ ؿْشت كؼت ٍ خَد كشدى هغشح 
تشفيغ كؼت ٍ آهَصؿي استقبء ثِ ًيبص 
هذسک كؼت ثِ ًيبص 
دسآهذ كؼت ٍ هبديبت ثِ ًيبص 
داًؾ پيـجشد دس هـبسكت ٍ ػْن اداي ثِ ًيبص 

 ثبؿيذ داؿتِ ثٌفغ اػتوبد .2
 ًـَيذ پٌْبى ديگشاى ػش پـت ثضًيذ، سا اكلي حشف خَدتبى -   
 ثبؿيذ داؿتِ هغبلؼِ كبفي اًذاصُ ثِ .3

 كٌيذ اػتفبدُ ّذفوٌذ ؿكل ثِ خَد هغبلؼبت اص -     



 هالحظبت كلي دس ثبسُ ًَؿتي: پيـٌيبص ًَؿتي
 

ِ  ٍاقغ  حبل، ػيي دس .4   ثٌَيؼيذ ٍ كٌيذ كبس ثيٌبً
 كٌيذ حشكت ؿذُ ثٌذي صهبى ثشًبهِ سٍي اص ٍ ثبؿيذ خذي .5
ِ  داٍساًي ٍ خَاًٌذگبى خبي  ثِ سا خَد .6   ثگزاسيذ ذٌخَاً هي  سا كبستبى  ك
  ثبؿيذ هغوئي  ى تب هقبلِ اّويت ٍ اسصؽ  اص .7
 ثبؿيذ داؿتِ گفتي ثشاي اي تبصُ حشف حتوب .8
 كٌيذ ًگبُ هَضَع ثِ خذيذي سٍيكشد ٍ صاٍيِ اص حتوب يب .9

 ثبؿيذ داؿتِ توشكض كِ كٌيذ كبس ؿشايغي دس ّوَاسُ .10



 اًگيضُ ّبي ًَؿتي
 ًَؿتي ثِ قلذ آهَختي1.
 ًَؿتي ثِ قلذ ثشسػي هَضَع تحقيق2.
 ًَؿتي ثِ قلذ هؼتٌذ ػبصي3.
 ًَؿتي ثِ قلذ گضاسؽ دّي4.
 ًَؿتي ثِ قلذ هتقبػذ كشدى ديگشاى5.
 ًَؿتي ثِ قلذ ػشگشهي6.



   اداهِ -اًگيضُ ّبي ًَؿتي
 ػْين كشدى ديگشاى دس اًذيـِ ّب ٍ آسا خَيؾ. 7
 تجذيل داًؾ ؿخلي ثِ داًؾ اختوبػي. 8
 تولك يب ؿخلي كشدى داًؾ. 9

 تٌبصع ثقب دس هحيظ داًـگبّي ٍ پظٍّـي. 10

 Publish or Perish“  ثٌَيغ ٍ صًذُ ثوبى”ؿؼبس . 11

 



 ًكبتي دس يبفتي هَضَع هٌبػت ثشاي تْيِ هقبلِ
هالحظبت ٍ ًكبت اٍليِ: هشحلِ اٍل 

هغبلؼِ اخوبلي دس ثشخي صهيٌِ ّبي هَسد ػالقِ ٍ هْن 
 خؼتدَ دس ثشخي پبيگبّْب ٍ ًيض ايٌتشًت تحت ػجبست
ٍ يب   (research topics)  "هَضَػبت پظٍّـي"

ٍ يب  (research priorities) "اٍلَيت ّبي پظٍّـي
ٍ يب  (issues for research )  "هجبحث پظٍّـي"
 further)  "پيـٌْبدّبيي ثشاي پظٍّـْبي ثيـتش"

research)  ُدس حَصُ ّبي دلخَا 

 

 



 اداهِ -ًكبتي دس يبفتي هَضَع هٌبػت ثشاي تْيِ هقبلِ

ِثيـتش پظٍّـْبي ثشاي پيـٌْبدّبيي" ٍاسػي ٍ هغبلؼ" 
 ّبي هَضَع اص آگبّي ثشاي ّب ًبهِ پبيبى آخش فلل دس

 هٌبػت ثبلقَُ
دس تش تحليلي ٍ تش ػويق هغبلؼِ ٍ ثيـتش ٍقت كشف 

 هغشح ّبي هَضَع ثبسُ
دس هٌتقذ ٍ آگبُ داًـدَيبى ػبيش ٍ اػتبداى ثب هـَست 

 هغشح ٍ قجَل قبثل ّبي هَضَع هَسد
ِخبهؼِ ًيبص يب ٍ ػالقِ ثِ تَخ 

 



ثشسػي ٍ تحليل هقَلِ ّب ٍ ًكبت هَسد : هشحلِ دٍم
 تَخِ دس اًتخبة هَضَع

هَضَع ثِ ثَدى ػالقوٌذ 
ًَ (ًجبؿذ كشف تقليذي يب ٍ تكشاسي) هَضَع ثَدى 
ػبصهبى، ػغح دس ثَدى هغشح :هَضَع ثَدى اسصؿوٌذ 

 خْبًي يب اي هٌغقِ يب هلي
ثَدى فشيجٌذُ ًِ ٍ ثَدى هٌغقي 
اهكبى :(غيشثٌيبدي پظٍّـْبي هَسد دس) ثَدى كبسثشدي  

 ثِ ثتَاًذ) هذت هيبى يب هذت كَتبُ دس ًتبيح اص اػتفبدُ
 (دّذ پبػخ هْن ًيبص يك



ثشسػي ٍ تحليل هقَلِ ّب ٍ ًكبت هَسد : هشحلِ دٍم
 اداهِ -تَخِ دس اًتخبة هَضَع

اهكبى تؼشيف يك هؼئلِ خذيذ  )هغشح ثَدى ثِ هٌضلِ هؼئلِ  -
 (هجتٌي ثش پيـيٌِ پظٍّؾ يب تدشثيبت حشفِ اي ٍ ؿخلي

اهكبى عشح ٍ تؼشيف ػؤال يب فشضيِ ثش اػبع هؼبئل ػولي يب  -
 ًظشي

ثشاي پبػخ ثِ ػئَالْب، ساُ حل ػلوي ٍ سٍؽ هٌبػت ٍخَد داؿتِ   -
 ثبؿذ

 اهكبى ػولي اخشاي پظٍّؾ -
اًدبم هشاحل تحقيق ثب دؿَاسي غيشػبدي ّوشاُ ًجبؿذ 
 هغبلؼبت ًظشي ٍ دػتيبثي ثِ هٌبثغ ثشاي هغبلؼِ اهكبى پزيش

 ثبؿذ
ًوًَِ خبهؼِ پظٍّؾ قبثل دػتشع ثبؿذ 
 تَصيغ پشػـٌبهِ ٍ يب هلبحجِ ٍ يب )ؿيَُ گشدآٍسي اعالػبت

 دس هذت صهبى هـخق قبثل اًدبم ثبؿذ( ساُ ّبي ديگش



ثشسػي ٍ تحليل هقَلِ ّب ٍ : هشحلِ دٍم
 اداهِ -ًكبت هَسد تَخِ دس اًتخبة هَضَع

ٍخَد يك يب چٌذ سٍؽ )اهكبى اًدبم پظٍّؾ، ثِ لحبػ سٍؽ تحقيق   -
 ٍخَد داؿتِ ثبؿذ( ثشاي آصهَى كشدى

 اهكبى اداهِ پظٍّـْبي ثيـتش دس ّوبى صهيٌِ -
پيـٌْبدّبي خذيذي سا ثتَاى اص دل پظٍّؾ ثشاي پظٍّؾ ّبي آتي  -

 هغشح كشد
 (تَليذ داًؾ خذيذ)اهكبى اػتخشاج ٍ چبح چٌذ هقبلِ دس آى صهيٌِ  -



 تلوين گيشي كلي: هشحلِ ػَم
 هؼيبسّبي ثِ تَخِ اػبع ثش هٌبػت ّبي هَضَع اص فْشػت يك تذٍيي -

 دٍم هشحلِ
ثيٌبًِ ٍاقغ ٍ هٌغقي ًگبُ ثب ّب هَضَع تك تك هدذد ثشسػي 
ًتيدِ ثِ سػيذى ٍ تحقيق اًدبم اهكبى كِ ّب هَضَع اص ثشخي حزف 

 اػت دؿَاس آًْب دس هغلَة
تحقيق ثشاي هٌبػت هَضَع ػِ يب دٍ حذاكثش اًتخبة 
ٍخَد ٍ اعالػبتي هٌبثغ ٍخَد لحبػ ثِ ّب هَضَع اص يك ّش ثشسػي 

 اص يكي حذاقل ػالقِ ٍ تخلق ثِ تَخِ حَصُ دس هَضَع) ساٌّوب اػتبد
 (ثبؿذ اػتبداى



 هحذٍد كشدى داهٌِ هَضَع:  هشحلِ چْبسم
 آى دس تحقيق ثشاي خبلي فضبّبي ثِ ثشدى پي ثشاي ػلوي هتَى هغبلؼِ -

 هَضَع
 (هقبلِ ػٌَاى) ػجبست قبلت دس ؿذُ هحذٍد هَضَع ثيبى -
 ؿذُ هحذٍد هَضَع هَسد دس هشثَعِ اػتبداى ثب هدذد هـَست -
 ػٌَاى دس الصم اكالحبت اًدبم اص پغ ًْبيي هَضَع تبئيذ -
 پظٍّؾ هؼئلِ تذٍيي ٍ يبفتي ثشاي ػلوي هتَى هدذد هغبلؼِ -
 هَضَع ثب هتٌبػت ّبي فشضيِ يب ٍ ػَالْب ًَؿتي -



 اداهِ -هحذٍد كشدى داهٌِ هَضَع:  هشحلِ چْبسم

پيـٌْبدي ّبي هَضَع ثبسُ دس ًظش كبحت دٍ يب يك ثب هـَست ٍ 
 آًْب ثب هشتجظ هؼبئل

يكي ثَدى هٌبػت هَسد دس ًظش كبحت دٍ يب يك اص اٍليِ تبئيذ گشفتي 
 ّب هَضَع اص



 چٌذ ًكتِ
ًٌَؿتي ثْتش اص ثذ ًَؿتي اػت 
كن ًَؿتي ثْتش اص صيبدُ ًَؿتي اػت 
كَتبُ ًَؿتي ثْتش اص عَالًي ًَؿتي اػت 
ٍاضح ًَؿتي ثْتش اص هجْن گَيي اػت 

 



 آؿٌبيي ثب اًَاع هقبلِ
هقبلِ گضاسؿي 
هقبلِ تَكيفي 
هقبلِ تحليلي 
 هقبلِ اًتقبدي 
هقبلِ هشٍسي  

هقبلِ ديذگبّي 
هقبلِ پظٍّـي 
تشكيجي اص ايي اًَاع 



 هقبلِ پظٍّـي
”هقبلِ ای اػت کِ هطبلت اسائِ ؿذُ دس آى ؿبهل يبفتِ  “ هقبلِ پظٍّـی

 .ّب، هـبّذات ٍ ًظشات تْيِ کٌٌذُ هقبلِ ثبؿذ
 
ِتَخيِ خْت دس ػبيشيي ًظشات اًؼکبع ثش ػالٍُ ثبيذ پظٍّـی هقبل ٍ 

  ػقبيذ ٍ ًظشات ًقطِ کٌٌذُ هٌؼکغ آى، دس ؿذُ اسائِ خذيذ ًظشات تبييذ
   .ثبؿذ ًيض ثحث هَسد هَضَع صهيٌِ دس آى کٌٌذُ تْيِ ؿخلی

 

 ثؼضی هؼتقذًذ کِ ثبيذ داسای کبس هيذاًی ثبؿذ  . 
 



 هقبلِ تحليلي
 هَلف ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ تحقيقی پيـيي ًظشيِ خبكی سا دس حَصُ کبس خَد

 . هطشح هی کٌذ 
 گؼتشؽ ًظشيِ ّبی پيـيي 
 اػتحکبم ًظشيِ ّب ثب ؿَاّذی ًَيي 
 تجييي آًْب ثِ گًَِ ای ديگش 
  تشديذ ٍ تبهل دس آًْب 

 ًگشؽ اًتقبدی ثِ آًْب 

 



 هقبلِ هشٍسي
اًذ ؿذُ هٌتـش قجال کِ ّبيی ًَؿتِ اًتقبدی اسصيبثی ٍ کالى تحليل .  

 
هتَى اسصؿيبثی ٍ ، ػبصی يکپبسچِ ، ثٌذی هقَلِ طشيق اص هشٍسی هقبلِ هَلف  

 سٍؿي خْت دس سا خبسی ّبی پظٍّؾ پيـشفت ػيش ، پيـيي ؿذُ هٌتـش
 . کٌذ هی دًجبل هـخق ای هؼئلِ کشدى



 هقبلِ گشدآٍسي
دس هٌذسج هختلف ًظشّبی ًقطِ اًؼکبع ٍ گشدآٍسی ثِ  كشفب هقبلِ ًَع ايي 

 ػشضِ سا خذيذی کبس ٍاقغ دس ٍ پشداصد هی خبف هَضَػی ثب هشتجط ّبی ًَؿتِ
 . کٌذ ًوی

 
ؿَد ًوی هٌتْی خذيذی ًظشيِ اسائِ ثِ کِ اػت ايي تحليلی هقبلِ ثب آى تفبٍت 

 آثبس کليِ اسصيبثی ٍ ػٌدؾ ثِ الضاهبً کِ داسد سا تفبٍت ايي هشٍسی هقبلِ ثب ًيض ٍ
 .پشداصد ًوی قجلی

 



 
 مقاله گزارشی

 
 يب خبف فؼبليت يب خبف هشکض خلَف دس اطالػبت اسائِ ثِ كشفب هقبلِ ًَع ايي

 .پشداصد هی خبف پشٍطُ
 

 هقبلِ اًتقبدي
 يب ؿذُ هٌتـش هطلت يب خبف، کتبة خبف، هقبلِ ثشسػی ٍ ًقذ ثِ هقبالت ًَع ايي

 .پشداصد هی خبف فؼبليت

 



Type of Papers to English 
 Research paper. This category covers papers which report 

on any type of research undertaken by the author (s). The 
research may involve the construction or testing of a model 
or framework, action research, testing of data, market 
research or surveys, empirical, scientific or clinical 
research. 

 Viewpoint. Any paper, where content is dependent on the 
author's opinion and interpretation, should be included in 
this category. 

 Technical paper. Describes and evaluates technical 
products, processes or services. 

 

 



Type of Papers to English- cont. 
 Conceptual paper. These papers will not be based on research but 

will develop hypotheses. The papers are likely to be discursive and will 
cover philosophical discussions and comparative studies of others' 
work and thinking. 

 Case study. Case studies describe actual interventions or experiences 
within organizations. They may well be subjective and will not 
generally report on research. A description of a legal case or a 
hypothetical case study used as a teaching exercise would also fit into 
this category. 

 Literature review. It is expected that all types of paper cite any 
relevant literature so this category should only be used if the main 
purpose of the paper is to annotate and/or critique the literature in a 
particular subject area. It may be a selective bibliography providing 
advice on information sources or it may be comprehensive in that the 
paper's aim is to cover the main contributors to the development of a 
topic and explore their different views. 
 
 



Type of papers- cont. 
 General review. This category covers those papers 

which provide an overview or historical 
examination of some concept, technique or 
phenomenon. The papers are likely to be more 
descriptive or instructional. 



 اخضاء هؼوَل دس هقبلِ ّبي ػلوي
(ّب کليذٍاطُ حبٍی ٍ هقبلِ هٌذسخبت کٌٌذُ هٌؼکغ هؼوَال) ػٌَاى  
،ًَيؼٌذگبى/ًَيؼٌذُ ػوت ٍ کبس هحل تحليلی، دسخِ ًـبًی، ًبم 

ُ(يبفتِ ػبختبس چکيذُ يب ساٌّوب چکيذُ هؼوَال) چکيذ 
ُ(خؼتدَ ٌّگبم دس هقبلِ پزيشی دػتشع افضايؾ خْت) ّب کليذٍاط 
ِ(پضٍّؾ هقذهبتی هؼشفی ٍ اكلی ثحث آغبص ثشای ػبصی صهيٌِ) هقذه 
(اػت ؿذُ پظٍّؾ اخشای ػبص صهيٌِ کِ هـکلی ثِ اؿبسُ) هؼئلِ ثيبى 
پظٍّؾ اّذاف /ّذف تجييي 

پظٍّؾ ّبی فشضيِ /فشضيِ گبّی ٍ پظٍّؾ پشػـْبی /پشػؾ 

ٌِهَضَع ثب هشتجط ًظشی هجبًی تـشيح ٍ ًَؿتبسّب هشٍس پظٍّؾ، پيـي 

آى کٌٌذُ هتوبيض ٍيظگيْبی ٍ اخشا ضشٍست تجييي تحقيقبتی، پشٍطُ هؼشفی 
ِاداه ... 



   اداهِ -اخضاء هؼوَل دس هقبلِ ّبي ػلوي
هقبلِ سٍيکشد تجييي ٍ اػتفبدُ هَسد ؿٌبػی سٍؽ تـشيح 

ّب دادُ تحليل اثضاس ٍ گيشی ًوًَِ سٍؽ ّب، دادُ گشدآٍسی اثضاس 
آى اص ؿذُ گشفتِ ًوًَِ هـخلبت ٍ پظٍّؾ خبهؼِ ٍيظگيْبی تَكيف 

پظٍّؾ هحذٍديتْبی ٍ هحذٍدُ تجييي 

ِ(ًوَداس ٍ خذٍل ثب ّوشاُ هؼوَال) تحليلی ٍ تَكيفی ّبی يبفتِ اسائ 
(ّذف تبهيي ٍ پظٍّؾ پشػـْبی ثِ پبػخگَيی) گيشی ًتيدِ ٍ ثحث 
ثؼذی پظٍّـْبی ثشای پيـٌْبدّبيی/پيـٌْبد 

(اًذ داؿتِ هـبسکت هقبلِ دس کِ هَػؼبتی يب افشاد ًبم رکش) تـکش ٍ تقذيش 
ثيـتش هطبلؼِ ثشای هٌبثؼی رکش گبّی ٍ اػتفبدُ هَسد هٌبثغ 

(ًَيؼٌذگبى هؼشفی يب پشػـٌبهِ هتي تخللی، ًبهِ ٍاطُ هثل) پيَػتْب 
 



 ػبختبس اخضاي هقبلِ ثب تَضيحبت ثيـتش
 ػٌَاى. 1

 ًبم ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ٍ هَػؼِ هتجَع. الف
 چکيذُ هقبلِ. ة
 کليذ ٍاطُ ّب. ج
 
 ثذًِ اكلی هقبلِ. 2

 هقذهِ. الف
 ػبثقِ. ة
 تـشيح تحقيق ٍ هَضَع هَسد ًظش. ج
 ثحث ٍ هقبيؼِ. د
 ًتيدِ گيشی. ُ
 
 تـکش ٍ قذسداًی. 3
 فْشػت هشاخغ. 4
 پيَػت دس كَست ٍخَد. 5

 

 

 



 ػٌَاى
 

 (خالكِ ، دقيق ، خجشی ، پش هحتَی)

 اػت اثش آى  َّيت  اص خلَُ ای  ،اثش ّش ػٌَاى . 

  اػت هتي  هطبلت  اص جط ضهٌ فـشدُ ای  ػٌَاى . 

 اًگيضُ  ايدبد ثش ػالٍُ  ثتَاًذ تب ثبؿذ خزاة  ٍ گَيب هختلش، ثبيذ ػٌَاى  ِ  دس هطبلؼ

ِ  اًتخبة  دس سا اٍ ، خَاًٌذُ  .ًوبيذ ساٌّوبيی  ًيبصؽ  هَسد هقبل

 



  ًبم ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ٍ هَػؼِ هتجَع

 
 ٍ خَدداسی اص ًَؿتي ػٌبٍيٌی هبًٌذ دکتش، هٌْذع، اػتبد... 

  
دس كَست توبيل تْيِ صيش ًَيغ 

 
 ػِوت يب هشتجِ ػلوی        

 
 ًبم داًـگبُ يب هحل اؿتغبل ًَيؼٌذُ      

 
 آدسع الکتشًٍيکی      
 
 تلفي ٍ ًـبًی         
 



 چكيذُ هقبلِ

 

 ( حقبيق ، سٍؿْب ، ًتبيح ، اّويت ) 
 ، ًِيبص اػت تب چکيذُ هقبلِ ًگبّی کلی ثِ هَضَع هقبل

فؼبليت اًدبم ؿذُ، ًظشات ًگبسًذُ ٍ ًتيدِ ثِ دػت آهذُ 
 .  ثبؿذ

  دس دػت  طَل  ِ چکيذُ  هؼوَالً تبثغ  ًَع  هقبل
 .کلوِ اػت  250تب  100ٍلی هؼوَال  چکيذُ ًَيؼی  اػت 

  ٌِدس چکيذُ اسخبع ًوی دّين ٍ الجتِ کبسی ثِ پيـي
 . تحقيق ًيض ًذاسين

 



 دُ اكل چكيذُ ًَيؼي
   .ؿَد ًَؿتِ آى ًگبسؽ پبيبى اص پغ تٌْب اثش ّش چکيذ1ُ.
  ثٌَيؼيذ اثش پبيبى اص قجل سا چکيذُ کِ ؿذيذ هدجَس ّشدليلی ثِ چٌبچ2ِ.

  سا اٍليِ چکيذُ اثش پبيبى اص پغ ٍ کٌيذ تَخِ اكلی ّذف ثِ چکيذُ دس
 . کٌيذ ًَيؼی ثبص ًْبيی ًؼخِ اػبع ثش

 ثٌذی اٍلَيت سا آًْب ٍ فْشػت سا اثش اكلی اّذاف چکيذُ ؿشٍع اص قجل3.
  ٍ ساٌّوب خوالت ػٌَاى ثب چکيذُ اثتذای دس سا هْوتش هطبلت .کٌيذ
 .کٌيذ فْشػت کٌٌذُ حوبيت خوالت ػٌَاى ثب سا ثؼذی هَاسد

 غيش افشاد کِ کٌيذ اًتخبة طَسی  سا چکيذُ دس ؿذُ گشفتِ کبس ثِ صثبى4.
  کِ چشا .کٌٌذ دسک آًشا ثتَاًٌذ ًظش هَسد هَضَػی حَصُ دس هتخلق

 .خَاًذ خَاّذ سا چکيذُ کؼی چِ داًيذ ًوی ّشگض ؿوب



 اداهِ -دُ اكل چكيذُ ًَيؼي 
دس ثِ کبس ثشدى ٍاطُ ّبی تخللی  ٍ کَتِ ًَؿتْب دقت کٌيذ ٍ دس حذ  . 5

اهب ثب ثِ کبس ثشدى ٍاطُ ّبی . اهکبى آًْب سا ثِ اختلبس تَضيح دّيذ 
 .  تخللی اهکبى ثبصيبثی آًْب سا افضايؾ دّين 

 .  ّش خولِ يبػجبستی کِ ثِ خَاًٌذُ اطالع خذيذی ًوی دّذ سا حزف کٌيذ. 6
 .يک چکيذُ خَة ثبيذ خَاًٌذُ سا ثِ خَاًذى هذسک اكلی تشغيت کٌذ. 7
 .اص تکشاس ػٌَاى اثش دس چکيذُ خَدداسی گشدد. 8
 .  اًؼدبم هٌطقی  ٍ يکذػتی دس اسائِ هطبلت سا سػبيت کٌيذ. 9

ايي ثبس ؿوب ًِ ثِ . چٌذ سٍص پغ اص ًگبسؽ چکيذُ، دٍثبسُ آى سا ثخَاًيذ. 10
 .  ػٌَاى ًَيؼٌذُ ثلکِ ثِ ػٌَاى خَاًٌذُ ثِ چکيذُ ًگبُ هی کٌيذ



 كليذ ٍاطُ ّب

 
  کلوبت اكلی ٍ کليذی هقبلِ ّؼتٌذ کِ دسٍسًوبيی اص تحقيق سا ًـبى هی

 .دٌّذ
 
 اص کليذ ٍاطُ هی تَاى ثِ هحتَای هقبلِ پی ثشد. 

 
 ثب قلوی ضخين تش اص هتي هقبلِ دسج هی ؿًَذ. 

 
   کلوِ ثِ تشتيت الفجب10تب  3هؼوَال 

 



 هقذهِ هقبلِ
 (صهيٌِ تحقيق ، چـن اًذاص تحقيق ، سًٍذ ٍ سٍؽ کبس ، هَاد هَسد اػتفبدُ ) 
  كفحِ 2حذاکثش 
ِکوک ثِ خَاًٌذُ دس تلوين گيشی  ثشای خَاًذى يب ًخَاًذى هقبل 
 ِچشا پظٍّؾ اًدبم  "ّذف اكلی اص هقذهِ پبػخ ثِ ايي پشػؾ اػت ک

 .  "ؿذُ اػت
  ِػبختبس هقذه 
     اسائِ صهيٌِ ٍ ديذگبُ دسثبسُ هَضَع ٍ اّويت آى 
     هشٍسی کَتبُ ثش هتَى ػلوی هَخَد 
     ثيبى هٌطق هٌدش ثِ اًدبم پظٍّؾ 
         ِثيبى ّذف هطبلؼ 

 



 (ػبثقِ)پيـيٌِ تحقيق هقبلِ 
 

پيـيٌِ تبسيخی 
  

 ًٌِظشات هطشح ؿذُ دس ايي صهي 

 



  تـشيح تحقيق ٍ هَضَع هَسد ًظش

 
  ٍ ُثيبى توبم کبسّبيی کِ دس ساثطِ ثب تحقيق، اّذاف، پشػؾ ّب اًدبم  ؿذ

 هتذٍلَطی ّب
 
كحجت اص چگًَگی تحقيق ثِ خبی چشايی تحقيق 

 



  ثحث ٍ هقبيؼِ
ًتيدِ گيشی ّبی تحقيق 

 
سًٍذّبی هـبّذُ ؿذُ دس دادُ ّبی حبكل اص تحقيق 

 
ٍيظگی ّب ٍ هحذٍديت کبس 

  
 هقبيؼِ ًتبيح کبس خَد ثب ًتبيح ديگشاى 

 



  ًتيدِ گيشي

 

آخشيي ٍ يکی اص هْن تشيي ثخؾ ّبی هقبلِ اػت. 
 
هؼوَال هَسد ًيبص هقبالت پظٍّـی اػت. 

 
ػلوی ( ًتبيح)هقبلِ هی پشداصد ٍ ًتيدِ ( ّبی)ًَيؼٌذُ ثِ خوغ ثٌذی ثحث

 .هقبلِ خَد سا ثِ كَست تَكيفی ًگبسؽ هی ًوبيذ
 
 كفحِ 2ٍ حذاکثش  1حذاقل 

 



  تشکر و قدردانی
ِاًدبم دس کِ کؼبًی اص "قذسداًی ٍ تـکش"  ػٌَاى تحت ثخـی ؿَد هی تَكي  

 .ؿَد گٌدبًذُ هقبلِ دس اًذ کشدُ کوک هقبلِ تْيِ يب تحقيق
 
ثيبًگش اػت، سػبًذُ هَفقيت ثِ سا ًگبسًذُ کِ کؼبًی اص ًوَدى قذسداًی 

 .اػت ًَيؼٌذُ هؼشفت ٍ قذسؿٌبػی ٍ ًگبسًذُ ؿخليت

 



 منابع مقاله

 

اًگليؼي هشاخغ ػپغ ٍ فبسػي هشاخغ اثتذا 

  
 هشاخغ ًَؿتي تشتيت

 
 ّب كتبة  
 ًبؿش  کتبة، اًتـبس هحل ؿْش  کتبة، ػٌَاى اًتـبس، ػبل  ًبم، خبًَادگی، ًبم 
 
 پظٍّـي ّبي عشح ٍ ّب ًبهِ پبيبى  
 ساٌّوب،ًبم اػتبد ًبم تحليلی، دسخِ .“ًبهِ پبيبى ػٌَاى” ػبل، ًَيؼٌذُ، ًبم  

  .داًـگبُ ًبم داًـکذُ، ًبم هـبٍس، اػتبد

 



 اداهِ -هٌبثغ هقبلِ

 هؼتجش ػلوی هدالت ٍ ّب کٌفشاًغ دس هٌذسج هقبالت 
 

 ًُبم خبًَادگی، ًبم، ػبل اًتـبس، ػٌَاى هقبلِ، ًبم هدلِ، ؿوبس
 .هدلِ،  ؿوبسُ كفحِ

 
 هدوَػِ هقبالت اٍليي )ًبم ػويٌبس، ػبل، ػٌَاى هدوَػِ هقبالت

 .ًبؿش: هحل ًـش....(.ػويٌبس
   ايٌتشًتی هٌبثغ ٍ هقبالت ػبيش  

 



 پيَػت

 

اكلی هتي دس آًْب آٍسدى کِ هَضَػبتی ثْتش دسک  
 .ًوبيذ هی گؼؼتگی ايدبد ًَؿتِ

 
ّب، تلبٍيش، آهبسی، خذٍل ّبی ِ   اطالػبت يب فشم ّب، ًقـ

ِ ای ثِ اكلی هتي دس کِ هـبثْی  ؿذُ اؿبسُ آًْب ثِ گًَ
 .اػت

 



هشاحل ػوذُ ًَؿتي يك هقبلِ تحقيقي ثب تَخِ ثِ هالحظبت 
 ٍ ًكبت هَسد تَخِ دس ّش هشحلِ

 کلی هَضَع کشدى هـخق ٍ تحقيق، ثِ تلوين1.

 اهکبى ٍ اسصؿوٌذی لحبظ ثِ هَضَع تحليل ٍ ثشسػی2.
 پزيشی

 ًَؿتي) کلی ػبختبس تذٍيي ٍ هقذهبتی سيضی طشح3.
 كبحت دٍ يب يک ثب هـَست ٍ هطبلت هقذهبتی فْشػت

 (ًظش
 کبس اًدبم ثشای صهبًی (خذٍل) ثشًبهِ يک تؼييي4.
 ای صهيٌِ اطالػبت ٍ پبيِ هٌبثغ يبفتي ثشای خَ ٍ خؼت5.



هشاحل ػوذُ ًَؿتي يك هقبلِ تحقيقي ثب تَخِ ثِ  
 اداهِ -هالحظبت ٍ ًكبت هَسد تَخِ دس ّش هشحلِ

  کتبثـٌبػی تْيِ) هشتجط اطالػبت يبفتي ثشای خَ ٍ خؼت .6
 (هقذهبتی

 ٍ هَضَع کشدى هحذٍد ثشای کليذی ٍ اكلی هٌبثغ هطبلؼِ .7
 هقبلِ سٍيکشد

 اص ثشداسی يبدداؿت ٍ تخللی هَضَع دس هٌبثغ ػويق هطبلؼِ .8
 دسػت ؿيَُ ٍ ّذفوٌذ سٍيکشد ثب هٌبثغ

 آًْب دس ثبصًگشی ٍ هطبلت فْشػت اػبع ثش يبدداؿتْب تٌظين .9
 آى پباليؾ ّذف ثب

  (اٍليِ ًؼخِ) هقبلِ هتي ًَؿتي .10
 



هشاحل ػوذُ ًَؿتي يك هقبلِ تحقيقي ثب تَخِ ثِ  
 اداهِ -هالحظبت ٍ ًكبت هَسد تَخِ دس ّش هشحلِ

 (دٍم ًؼخِ تْيِ) آى اكالح ٍ اٍليِ هتي هشٍس .11
 هقبلِ اكالح ٍ ًظش كبحت يک ثب هـَست .12
 (ًْبيی ًؼخِ) ًْبيی هتي ًَؿتي .13
   هٌبثغ فْشػت تذٍيي .14
 چکيذُ تذٍيي .15
 هٌبػت ٍ گَيب ػٌَاى اًتخبة .16
 ّوبيؾ يب هدلِ ثشای اسػبل .17



 اسصيبثي هقبلِ

چشا اسصيبثی؟ 
اسصيبثی ثبيذ ّذفوٌذ ثبؿذ 
چِ کؼبًی اسصيبثی هی کٌٌذ؟ 
  ٍ ٍخَد اًَاع ػيبِّ ّبی ٍاسػی ثشای اسصيبثی

 داٍسی

ِتٌَع ػيبِّ ّب ثش اػبع ًَع هقبل 



 ثپشػيذٍ ديگشاى اص خَدتبى  
 آيب هقبلِ تَاًؼتِ اػت آًچِ دس رّي داؿتيذ ًـبى دّذ،-
آيب هقبلِ تَاًؼتِ اػت تلَيش دسػت ٍ ًؼجتب کبهلی اص هَضَع سا اسائِ -

 دّذ؟
 آيب هؼئلِ اكلی ثَضَح ًـبى دادُ ؿذُ اػت؟-
 آيب ّذف هقبلِ دس اثتذای آى هٌؼکغ ؿذُ اػت؟-
 آيب هقبلِ ثِ ّذف هطشح ؿذُ دػت يبفتِ اػت؟-
آيب ػبختبس هقبلِ هٌطقی ٍ دس ثش داسًذُ ّوِ اخضاء هَسد ًظش هی  -

 ثبؿذ؟
 آيب ػٌَاًْبی فشػی ثذسػتی اًتخبة ؿذُ اًذ؟-
آيب ػبختبس ٍ هتي هقبلِ اص اًؼدبم الصم ٍ ٍحذت سٍيِ ٍ ػجک -

 ثشخَسداس اػت؟



 اداهِ -ثپشػيذٍ ديگشاى اص خَدتبى  
 اػت؟ گشفتِ اًدبم ثذسػتی پيـيٌِ هشٍس آيب-
 اػت؟ ثشخَسداس هٌطقی پيـشفت اص هقبلِ هتي آيب-
 اًذ؟ ؿذُ اسائِ پبيبًی ٍ هيبًی، آغبصيي، ّبی خولِ آيب-
 اًذ؟ ؿذُ اسائِ سٍؿوٌذ ٍ ثدب ّب قَل ًقل ٍ اػتٌبدّب آيب-
 اػت؟ هَضَع ثب هتٌبػت هقبلِ (طَل) حدن آيب-
 ثبؿذ؟ هی آى هحتَای کٌٌذُ ثبصگَ هقبلِ چکيذُ آيب-

 اًذ؟ ؿذُ اًتخبة ثذسػتی ّب کليذٍاطُ آيب-

 



 پٌح ًكتِ كليذي قجل اص اسػبل هقبلِ ثِ هدلِ
  ًظش هَسد هدلِ ػطح ثشسػی•
  اػبع ثش هقبلِ اسػبل هشاحل ٍ ًگبسؽ قَاػذ دقيق سػبيت•

 هدلِ تَػط ؿذُ هٌتـش الؼول دػتَس
  ًظش هَسد هدلِ دس هقبلِ داٍسی فشايٌذ ٍ سٍؽ ثب آؿٌبيی•
  دس آًبى ًظش ثِ هٌبػت پبػخ تذٍيي ٍ داٍساى ًظشات دس دقت•

 داسد ٍخَد آًچِ تَخيِ ًِ ٍ هقبلِ ًقبيق سفغ
 ؿذُ اكالح هتي دٍثبسُ اسػبل چگًَگی ثب آؿٌبيی•



 ثشخي هْبست ّبي هَسد ًيبص دس هقبلِ ًَيؼي

 Wordآؿٌبيی ثب ًشم افضاس 1.

 Power pointآؿٌبيی ثب ًشم افضاس 2.

 تؼلط ًؼجی ثِ صثبى اًگليؼی3.
 

 



 ...      ًكتِ پبيبًي    
 ثخَاًيذ، ثخَاًيذ، ثخَاًيذ

 
 ثيٌذيـيذ، ثيٌذيـيذ، ثيٌذيـيذ

 
 ثٌَيؼيذ، ثٌَيؼيذ، ثٌَيؼيذ


