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Scientific Research                                                                                      پظٍّؾ ػلوی  

  ػلن و اهذاف آى 

 

..... آفشیٌٌذگی ػلوی داًـدَ یب پظٍّـگش                     خشٍخی تَلیذ ػلوی                   اسائِ پبیبى ًبهِ، هقبلِ،   

 گضاسؽ هکتَة اص فشایٌذ پبػخ ثِ یک پشػؾ، هؼبلِ یب فشضیِ

 

ؿٌبخت هتغیشّب ٍ هیضاى ٍخَد آًْب: تَكیفاّذاف ػلن                          

هـخق کشدى ػلت یک پذیذُ: تجییي                                        

پیؾ ثیٌی سٍیذاد یک پذیذُ دس صهبى هـخق: پیؾ ثیٌی                                       

تغییش ٍ دػتکبسی دس ػلل ٍ ؿشایطی کِ یک پذیذُ سا ثَخَد هی آٍسًذ: کٌتشل                                        
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:تؼاریف کلی  
:ػلن  

 هدوَػِ اطالػبت ًظبم داس دس هَسد پذیذُ ّب ٍ سٍاثط آًْب

:ًظشیِ  

 هدوَػِ تؼبسیف ٍ پیـٌْبدات دسثبسُ یک تب تؼذادی سٍیذاد

:هتغیش  

 یک هفَْم کِ ثتَاى ثِ آى یک یب ثیـتش هقذاس خبف اختلبف داد ٍ قبثل هـبّذُ ٍ اًذاصُ گیشی اػت

:فشضیِ  

قبثل تبییذ یب سد   –خولِ خجشی کِ ًـبًگش ًتبیح هَسد اًتظبس اػت  –حذع ػلوی دسثبسُ هتغیشّب   
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  : هنابغ ػلوی
 

(اػتجبس کن ػلوی)هوکي اػت تبثغ ادساکبت ؿخلی هتفبٍت ثبؿذ : تدشثِ ؿخلی -1  
 

(هثال ًظش پضؿک دس خلَف ثیوبسی)اظْبسات افشاد داسای كالحیت : هشخغ هطلغ ٍ آگبُ -2  
 

  (3فشضیِ         2فشضیِ +  1فشضیِ )اػتفبدُ اص فشضیبتی کِ قجال اثجبت ؿذُ (: کل ثِ خضء) قیبػی( الف                 اػتذالل -3
(اًؼبى هَخَد صًذُ اػت             اًؼبى هی هیشد+ ّوِ هَخَدات صًذُ هی هیشًذ )                                       
                                         
  4پذیذُ                1،2،3هـبّذات (: خضء ثِ کل) اػتقشایی( ة                                             
دسخِ        100دسخِ دس ػِ آصهبیؾ           ّوِ آثْب دس  100هـبّذُ خَؿیذى آة دس دهبی )                                     

(هی خَؿٌذ                                                       
 

َّؽ هلٌَػی                اثجبت فشضیِ تَػط سایبًِ  –ػلَم سایبًِ ای : خَدکبس( ج                                               
 

ثبٍسّبی تثجیت ؿذُ قَهی، اختوبػی، فشٌّگی ٍ یب هزّجی: اػتقبد ساػخ -4  
 

هـبّذُ ٍ آصهبیؾ : کـف ٍ ؿَْد -5  
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Scientific Research                                                                                      پظٍّؾ ػلوی  

  پژوهص ػلوی 
 

 پظٍّؾ ػلوی                      داًـگبّی
هذیشیتی –ػبصهبًی                                                            
 
 

هؼوَال قبثل اًدبم تَػط             –ٍقت گیش ٍ پشّضیٌِ                          ثٌیبدیاًَاع پظٍّؾ اص ًظش کبسثشد                     
هشاکض ػلوی                                                                                                                               

(فیضیک کَاًتَم)تئَسیْبی ػلوی  -ًظشیِ ّبی پبیِ                                                                                                                                
                                                  

ػشػت اخشای ثیـتش، دسآهذصا، قبثل اًدبم تَػط                                   کبسثشدی                                                                             
ػبصهبًْب، هشاکض كٌؼتی ٍ هشاکض ًحقیقبتی                                                                                                                                

                                             
هحلَل ثْتش دس خْت ًیبص ثبصاس یب تَػؼِ ػیؼتوْبی  )تحقیق ٍ تَػؼِ                                                                    

(                ػبصهبًی                                                                                                                               
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Literature Review                                                                          پیـیٌِ تحقیق  

 

اػٌبد ٍ هذاسک هَخَدتبسیخی                اًَاع پظٍّؾ اص ًظش هبّیت                       

تلَیشػبصی ٍ تـشیح –تَكیفی               چگًَگی یک پذیذُ                                                          
ّوجؼتگی             استجبط دٍ دػتِ اص هتغیشّب                                                          

(آصهبیـگبّی یب هیذاًی)تدشثی                   ساثطِ ػلی ٍ هؼلَلی                                                         
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:ویژگیهای پژوهص ػلوی هؼتبر  
 

ًَ یب افضایـی ثَدى -1  
تشخیحب تدشثی ثبؿذ -2  
هٌظن ثَدى -3  
تؼوین پزیشی -4  
(خیلی ػوَهی ٍ کلی ًجبؿذ)تخللی ثَدى  -5  
(تفؼیش ٍ آًبلیض دادُ ّبی ػیٌی ٍ ٍاقؼی)هٌطقی ٍ ػیٌی ثبؿذ  -6  
اػتفبدُ اص هٌبثغ ػلوی ٍ اثضاس ثِ سٍص -7  
(ٍ یب تین پظٍّـی)هْبست کبفی پظٍّـگش  -8  
ؿْبهت ٍ كذاقت دس گضاسؽ یبفتِ ّبی تحقیق حتی اگش هٌدش ثِ سد فشضیِ ؿَد -9  

  کٌتشل هذاٍم هتغیش ّبی هذاخلِ گش  -10
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  آى هوضوع تحقیق و ارزیابی –پژوهص در حوزه هؼواری 

Researches in Architecture, Research Topic 
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:ػواهل زهینه ساز پژوهص در حوزه هؼواری  
 

تغییش آهَصؽ ػٌتی ثِ داًـگبّی( تحَالت آهَصؽ دس هؼوبسی                   الف -1  
ٍسٍد سایبًِ ثِ حَصُ آهَصؽ هؼوبسی( ة                                                            
تَػؼِ دٍسُ ّبی آهَصؽ ػبلی دس هؼوبسی( ج                                                            
 

گؼتشدگی راتی حَصُ ّبی ػلوی ٍ ٌّشی هشتجط ثب هؼوبسی -2  
.....(هدؼوِ ػبصی، كٌؼت، هکبًیک،)ساثطِ راتی هؼوبسی ثب ٌّش ٍ ػلَم دیگش ( الف                     
خلق تخلق ّبی گًَبگَى ٍ تحَالت كٌؼتی( ة                     
توبیضّب ٍ فلل هـتشک حشفِ ٍ پظٍّؾ دس هؼوبسی( ج                     
 

تٌَع ٍ گؼتشدگی هخبطجبى ٍ ری ًفؼبى دس هؼوبسی( پیًَذ تحقیق ٍ هؼوبسی               الف -3  
تـخیق ًیبصّب ٍ تجذیل آى ثِ ثشًبهِ طشاحی( ة                                                   
قجال ساثطِ ػٌتی ٍ هؼتقین ٍ ّن اکٌَى ساثطِ     )ساثطِ طشاح ٍ کبسفشهب (  ج                                                 

(             حشفِ ایپیچیذُ ٍ چٌذ                                                        
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:سابقه پژوهص در حوزه هؼواری  
.ٍخَد داؿتِ اػتتحقیق دس تبسیخ هؼوبسی   

.....هثال اًَاع قَع، اًَاع ػبصُ ٍ یب هلبلح،  
(تحقیق ثش سٍی كشفِ خَیی اًشطی ثب تَخِ ثِ ثحشاى اًشطی دِّ ّـتبد)هؼبئل اقلیوی، اختوبػی، كٌؼتی، اقتلبدی                    

 دس حَصُ طشاحی                   ػبهبًِ ٍ چشخِ ثشًبهِ سیضی، طشاحی ٍ اسصیبثی
 

 تحَل دس تحقیقبت هؼوبسی ٍ ًیبص ثِ ٍسٍد داًؾ هَسد ًیبص ثب تَخِ ثِ سؿذ كٌؼتی ثؼذ اص اًقالة كٌؼتی
 ضشٍست تحقیق دس هؼوبسی                   ثشای اداهِ حیبت ایي سؿتِ الصم اػت

اطالػبت ًظبم داس دس هَسد پذیذُ ّب ٍ سٍاثط آًْب( ثش خالف سؿتِ ّبی دیگش)هحذٍدیت کن ٍ پَیبیی صیبد   
 
 
 
 
 
 

تذاثیش ٍ ساّجشدّب سا اص سؿتِ ّبی دیگش گشفتِ ٍ آًْب سا دس تجییي داًؾ کبسثشد هحیط اًؼبى  هؼوبسی هوکي اػت پظٍّؾ 
. ػبخت ثشای سؿذ اًؼبًْب ثکبس ثگیشد  
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 ساهانه های جستجو 

 ؿیَُ ّبی کلی

 ػولی یب ًظشی

 کوی، کیفی، تشکیجی

 راهبردها

 ثشًبهِ ٍ چْبسچَة

 هجذا ٍ هقلذ

 تذابیر
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تبسیخی -تفؼیشی   

 کیفی

 ّوجؼتگی

 تدشثی

 ؿجیِ ػبصی

 اػتذالل هٌطقی

سٍؿْبی تشکیجی  –پظٍّؾ هَسدی   

گش تحلیل   

 

دس هَسد تحقیق 
هحیط اًؼبى 
ػبخت ٍ سؿذ 
دٌّذُ صًذگی 

 اًؼبى

 

( 1392)لیندا گروت و دیوید وانگ، ترجمه علیرضا عینی فر   
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Scientific Research                                                                                      پظٍّؾ ػلوی  

:بصورت کلی هراحل انجام پژوهص ػلوی   
 

پی ثشدى ثِ هؼبلِ پظٍّؾ -1  
خؼتدَی پیـیٌِ تحقیق ػلوی                       -2  
تذٍیي فشضیِ -3  
هـبّذُ ٍ آصهَى فشضیِ -4  
پزیشؽ، سد یب تؼذیل فشضیِ -5  
 

هـخق کشدى حَصُ ٍػیغ هَسد ػالقِ پظٍّـگش دس هشحلِ اٍل ٍ ػپغ یبفتي هؼبلِ دس ایي حَصُ            اًتخبة هَضَع 
 تحقیق 

 
 

 ثشای اًتخبة هَضَع دس یک هحذٍدُ ًیبص ثِ آؿٌبیی ثب                 اكَل ٍ قَاًیي
ًظشیِ ّبی ػلوی تـکیل دٌّذُ آى سؿتِ                                                                                     
ؿٌبػبیی آخشیي پیـشفتْب دس آى سؿتِ                                                                                       
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Literature Review                                                                          پیـیٌِ تحقیق  

:ویژگی های هوضوع انتخابی برای پژوهص  
 

( ػالقِ ثیـتش هٌدش ثِ اًگیضُ ثیـتش هحقق هی ؿَد)هَسد ػالقِ هحقق ٍ خلت کٌدکبٍی هحقق  -1  

تَاًبیی ٍ آگبّی هحقق دس هحذٍدُ هَسد ًظش -2  

پظٍّؾ پزیش ثَدى هَضَع -3  

ًَ یب افضایـی ثَدى ٍ ٍفبداسی ثِ تحقیق دیگشاى -4  

اّویت ٍ اٍلَیت داؿتِ ( كٌؼتی، فشٌّگی، اختوبػی، اقتلبدی، اختوبػی)دس ٍضؼیت ٍ ؿشایط کًٌَی : اّویت ٍ اسصؽ هَضَع -5
( ًیبص خبهؼِ ثبؿذ)ثبؿذ   

هتٌبػت ثب تَاًبیی ٍ اهکبًبت دس دػتشع پظٍّـگش -6  

دس دػتشع ثَدى هٌبثغ اطالػبتی، هبدی ٍ اثضاسی  -7  

(اثشثخـی ثِ ًؼجت ّضیٌِ ّب)ٍخَد تَخیِ اقتلبدی ٍ ثب كشفِ ثَدى  -8  

.....(ػذم تَّیي ثِ اسصؿْبی دیٌی، اختوبػی، قَهی،)دس ًظش گشفتي هالحظبت اخالقی  -9  

اهکبى ّوکبسی ٍ تؼبٍى -10  

ثشاٍسد هـکالت ٍ خؼبسات احتوبلی -11  

(تٌبػت صهبى ثب ٍػؼت هَضَع)دس ًظش گشفتي ػبهل صهبى  -12  

 

 
15 



نیاکریمی شهاب  -( کارشناسی ارشد)معماری روش تحقیق   
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:ویژگی های ػنواى پژوهص  
 

( حذاقل هوکي)کَتبُ ثبؿذ  -1  

گَیبیی، ٍضَح ٍ كشاحت -2  

ثیبًگش هتغیشّبی اكلی  -3  

(صهبى، هکبى، اثؼبد ٍ هحذٍدُ هطبلؼِ)ًوبیبًگش حذٍد تحقیق  -4  

(  ػذم تذاخل ٍ ًفَر دس هحذٍدُ خبسج اص هَضَع)هبًغ ثَدى  -5  

(دس ثش گشفتي کلیِ اثؼبد هَضَع ّذف تحقیق)خبهغ ثَدى  -6  

سٍؿي ٍ كشیح ثَدى ٍ اػتفبدُ اص کلوبت ػلوی ٍ کَتبُ -7  

(پیؾ داٍسی ًکٌذ)ػذم ثیبى پیؾ فشم ثلَست خجشی  -8  

 

:هنابغ انتخاب هوضوع  
کتبة ّب، پبیبى ًبهِ ّب، هقبالت، ًظشیِ ّب ٍ فشضیِ ّب، ًـشیِ ّب، آثبس هشخغ، ایٌتشًت، پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُ پظٍّـگبّْب،  

 داًـگبّْب ٍ ػبیش ػبصهبًْب، هَضَػبت تؼشیف ؿذُ دٍلتی
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Literature Review                                                                          پیـیٌِ تحقیق  

(: پیشینه یابی و پیشینه کاوی)تحقیق بررسی پیشینه ضرورت   

 

!اًتخبة هَضَع تحقیق فقط ثش اػبع ػالقِ پظٍّـگش ًیؼت  

خبسی ٍ ثب ّذف افضایؾ داًؾ ػوَهی          ًیبص اطالع اص پیـشفت ...... تَخِ ثِ ؿشایط اختوبػی اقتلبدی فشٌّگی
 پظٍّـْبی قجلی

 قجال پظٍّـی دس ایي صهیٌِ اًدبم ؿذُ؟

 چِ ًکتِ خذیذی هی تَاى ثِ آى افضٍد؟

 سٍؽ اًتخبثی ًؼجت ثِ سٍؽ پظٍّـگشاى قجلی چِ هحبػي ٍ هؼبیجی داسد؟

 هؼبلِ ثقذس کبفی هْن اػت یب دس حبل حبضش هؼبئل هْوتشی ّن ٍخَد داسد؟
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 هؼبلِ ٍ هَضَع

 
پیـیٌِ پظٍّؾ دس ػطح ػبصهبًی، هلی یب ثیي الوللیثشسػی   

 

ثشسػی ّوِ هٌبثغ دس 
دػتشع ٍ خوغ 
 آٍسی اطالػبت 

اػت  ساُ حل ّوچٌبى هجْن 
 یب ساُ حل قجلی ثِ سٍص ًیؼت

هٌبػت ثشای هؼبلِ  ساُ حل 
 یبفت ًـذُ

هٌبػت قجال پیـٌْبد ؿذُ ساُ حل 
 ٍ ًیبص ثِ سا حل خذیذ ًیؼت

 ثبص تؼشیف هؼبلِ

 ؿشٍع تحقیق

 یبفتي هؼبلِ ٍ هَضَع دیگش
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: هذف از انجام پیشینه تحقیق  

 
(Importance of Study) افضایؾ آگبّی ًؼجت ثِ اّویت هَضَع تحقیق  -1  

(Problem Statement) کوک ثِ تؼشیف هؼبلِ ٍ فشاّن کشدى ثؼتش ٍ چْبسچَة هٌبػت ثشای پظٍّؾ  -2  

خبیگبُ تحقیق خذیذ دس کٌبس تحقیق ّبی قجلی دس حیطِ هَسد ًظش -3  

.(هؼوَال پظٍّـْبی قجلی دس ثخؾ آخش ػَاالت ٍ هؼبئل خذیذ هطشح هی کٌٌذ)خْت دّی ثِ تحقیق  -4  

تحقیق هی تَاى فْویذ فشضیِ، هتغیشّب ٍ پبػخْب ػلوی پیـیٌِ ثب ثشسػی )تذٍیي فشضیبت ٍ چْبسچَة طشح  -5
(Hypothesis & Research Framework) ( ّؼتٌذ یب ًِ  

(Model & Variables) ؿٌبػبیی هذل ٍ هتغیشّبی هٌبػت  -6  

(Methods, Materials & Equipment) اًتخبة سٍؿْب ٍ اثضاس دقیق ٍ هطلَة  -7  

(Case Studies) اًتخبة ًوًَِ ٍ خبهؼِ آهبسی دقیق  -8  

(Data Analysis) تؼییي سٍؽ آًبلیض اطالػبت هٌبػت  -9  
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: پیشینه تحقیقفراینذ انجام   
 

هـخق کشدى کلیذٍاطُ ّبی تحقیق   -1  

ٍ یبفتي هٌبثغ هشثَط .....( دس کتبثْب، پبیبى ًبهِ ّب، هقبالت، چکیذُ ّب، پبیگبّْبی اطالػبتی ایٌتشًتی ٍ )خؼتدَ  -2
 ثِ تشتیت صهبى

(ثش اػبع هیضاى استجبط ثب هَضَع ٍ صهبى اًدبم)گضیٌؾ هٌبثغ هٌبػت تش  -3  

(هَضَع، هیضاى استجبط ٍ صهبى اًدبم)اٍلَیتْب طجقِ ثٌذی هٌبثغ گضیٌؾ ؿذُ ثش اػبع  -4  

تْیِ چکیذُ اص هٌبثغ -5  

(EndNote, Mandeley, …..) ٍاسد کشدى هٌبثغ ثِ کتبثخبًِ دیدیتبل  -6  
ًقذ هٌبثغ -7  

تذٍیي چْبسچَة ًظشی ٍ تدشثی تحقیق -8  
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: تحقیقتنظین گسارش پیشینه   
   

: تحقیق الصم اػت الصم اػت هَاسد صیش ثیبى ؿًَذپیـیٌِ دس گضاسؽ   
   
هَضَع ٍ ػٌَاى تحقیق ثشسػی ؿذُ -1  
تحقیق ٍ هؼبلِ ای کِ حل آى هذ ًظش ثَدُ  اّذاف  -2  
هتغیشّبی تؼشیف ؿذُ  -3  
هتغیشّبی ًبهشثَط کِ ثش یبفتِ ّب اثش گزاؿتِ  -4  
سٍؿْبی اػتفبدُ ؿذُ -5  
اثضاسی کِ اػتفبدُ ؿذُ -6  
خبهؼِ ّبی آهبسی اًتخبة ؿذُ ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشی  -7  
سٍؽ تدضیِ تحلیل -8  

(Results & Recommendations) ًتبیح ٍ پیـٌْبدات اسائِ ؿذُ  -9  
اؿتجبّبت اًدبم ؿذُ ٍ ساّْبی اختٌبة اص آًْب -10  
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: پیشینه تحقیقهؼیارهای بررسی و ارزیابی گسارش   
 

اسصؽ هٌبثغ ثشسػی ؿذُ اص ًظش  -1  

(         کویت)تؼذاد هٌبثغ ثشسػی ؿذُ، ٍػؼت ٍ داهٌِ خؼتدَ، تؼذاد کلیذٍاطُ ّب ٍ هیضاى استجبط آًْب ( الف       

(  کیفیت)دسخِ اػتجبس ػلوی هٌبثغ دس ػطح هٌطقِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی ( ة       

تؼذاد یب ًؼجت هٌبثغ ثِ صثبى اكلی  ( ج       

هیضاى اػتفبدُ اص هٌبثغ خذیذتش  ( د       

ًحَُ تٌظین هطبلت -2  

تشتیت هطبلت اص کلی ثِ خضئی ( الف       

اختٌبة اص اسائِ هطبلت گؼتشدُ ٍ پشاکٌذُ( ة       

ػبصهبًذّی هٌطقی هطبلت( ج       

اسائِ ًتبیح تحقیق ّبی ًظشی ٍ ػولی قجلی  ( د       
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: پیشینه تحقیقهنابغ اطالػاتی برای تهیه   

   
.(هٌبثؼی کِ ثلَست تدشثی ًتیدِ یک پظٍّؾ ػلوی اًدبم ؿذُ سا ثیبى هی کٌذ)هٌبثغ دػت اٍل ( الف  

 

ادثیبت ًظشی ٍ ًتبیح تدشثیبت قجلی سا ثب ثشداؿت خَد ًقل قَل ٍ ثیبى هی کٌذ ٍ هوکي اػت ثب )هٌبثغ دػت دٍم ( ة
.( ًتبیح هٌجغ دػت اٍل هتفبٍت ثبؿذ  
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داده و هوتورهای جستجو پایگاههای   

Databases & Research Engines 
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:هؼشٍف تشیي پبیگبّْبی دادُ ٍ هَتَسّبی خؼتدَی غیش فبسػی    

Most Popular Databases & Search Engines: 
• Sciencedirect  
• IEEE Xplore 
• ACS (American Chemical Society)  
• Wiley  
• Springer 
• Ebscohost  
• Sage Journals 
• Taylor & Francis 
• Oxford Journals   
• ASCE (American Society of Civil Engineers)  
• Proquest 
• RSC (Royal Society of Chemistry)  
• JSTOR  
• AIP (American Institute of Physic)  
• Nature 
• IOP (Institute of Physics)  
• Emerald  
• Cnki (China National Knowledge Infrastructure) 
• Ingentaconnect 
• Spiedigitallibrary  
• Worldscientific  
• Icevirtuallibrary 
• ASM (American Society for Microbiology)  
• Highwire 
• APS (American Physical Society) 
• Inderscience 
• JSTAGE  
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:هؼشٍف تشیي پبیگبّْبی دادُ ٍ هَتَسّبی خؼتدَی غیش فبسػی    

Most Popular Databases & Search Engines: 
• (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) 
• AIAA 
• (American Institute of Aeronautics and Astronautics) 
• ACM ( Association for Computing Machinery)  
• Reaxys 
• (AMS (American Mathematical Society)  
• CABI (Cabdirect 
• Optics InfoBase (OSA journals)  
• Cambridge Journals 
• Web of Science (ISI)  
• IET Digital Library  
• Annual Reviews 
• ASME ( American Society of Mechanical Engineers)  
• PubMed   
• ASPET Journals    
• (American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics)  
• Ebrary - Thieme - BMJ  
• LexisNexis  
• MD Consult 
• PLOS ONE - Gale Cengage  
• APA (American Psychological Association)  
• UpToDate 
• MathSciNet (American Mathematics Society)  
• arXiv 
• CiteSeerX - Medline  
• Ovid Databases  
• ABET - Royal Society Publishing  
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