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 به بعد و از منابع معتبر باشند 2012مقاله هاي حتماٌ باید از سال.

یافتن پایان نامه معتبر در راستاي موضوع
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پروژه هاي درس

داشتن دید انتقادي نسبت به مقاله و پایان نامه

نقاط ضعف و قوت هر کدام

ارائده پیشنهاد جدید براي ادامه فعالیت

حداکثر زمان مشخص کردن موضوع تا آخر اسفندماه می باشد. حداکثر زمان مشخص کردن موضوع تا آخر اسفندماه می باشد.

هر گروهی که موضوع خود را زودترمشخص کند دیرتر باید ارائه دهد.

هر گروهی که در تاریخ مقرر ارائه ندهد، زمانی براي جبران ندارد.

 نمره کل اعضاي گروه یکسان بوده و همه اعضا باید بتوانند به سواالت

.  پاسخ دهند
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پروژه هاي درس

 پیشنهاد می گردد کلیه پروژه هاي درس در راستاي کاري باشد که قصد دارید براي پایان

.نامه خود انجام دهید

 بایستی بصورتpowerpoint ارائه گردد.

 کیفیتpowerpoint از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نحوه بیان افراد نیز مهم است و باید بر موضوع تسلط کافی داشته باشند. نحوه بیان افراد نیز مهم است و باید بر موضوع تسلط کافی داشته باشند.
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تعریف تحقیق

  یا یافتن کردن، پیدا گردانیدن، راست و درست معناي به لغت در تحقیق•
  .است شده آورده حقیقت جستجوي

 چگونگی که دانسته اند قواعدي و مقررات مجموعه را علمی روش به تحقیق•
.می دهد نشان را موضوع یک به مربوط حقایق یافتن براي جست و جو

.هستیم حقیقت یافتن دنبال به تحقیق در واقع در•

2

.هستیم حقیقت یافتن دنبال به تحقیق در واقع در•
 براي محقق که است رویه اي و قواعد مجموعه تحقیق، علمی روش از منظور•

 اثبات و تبیین تفسیر، را آنها سپس تا می کند دنبال واقعیت ها و حقایق جمع آوري

.کند



چرایی تحقیق

 در پژوهشگر که معنا این به است مشکل یک وجود احساس تحقیق مرحله اولین•
  و دارد تردید یا ابهام آن حل در که می شود روبرو مشکل یا مانع با خویش کار

.باشد ساکت آن مقابل در نمی تواند

.است بوده تحقیق یک شروع موضوع سیب افتادن چرایی نیوتن براي•

3

.است بوده تحقیق یک شروع موضوع سیب افتادن چرایی نیوتن براي•
 از مستقل انتقال خط یک داخلی اندوکتانس چرا شاید برق، مهندس یک براي•

.شود مطرح سوال یک عنوان به است آن شعاع



ضرورت تحقیق

 انسانی و است ضرورت یک اجتماعی دیدگاه از هم و فردي دیدگاه از هم تحقیق•
 هم تکامل و رشد از تصوري باشد نداشته خود زندگی در را تحقیق و جستجو که

.داشت نمی توان او براي
 مایه را تحقیق که چرا است انکارناپذیر نیز علمی دیدگاه از تحقیق انجام ضرورت•

 مانده جایی در که آبی همچون علم تحقیق انجام بدون و دانسته اند علم حیات
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 مانده جایی در که آبی همچون علم تحقیق انجام بدون و دانسته اند علم حیات

.شد خواهد گندیدگی دچار باشد



انواع تحقیق

 تحقیق انجام از هدف به منوط می توان را تحقیق تقسیم بندي از مرحله اولین•
 بدین .علمی احتیاجات یا است محقق علمی عالئق تحقیق انجام از هدف آیا .دانست
  و علمی کنجکاوي هاي دیگران، و خود تجربیات در موشکافی براي محقق که شکل

 هدف اینکه یا و است تحقیق اجراي دنبال به محض علمی فرضیات و الهامات یا
 را زمینه یا و نموده حل را فوري مسئله یا مشکل بتواند که است اطالعاتی کسب
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 را زمینه یا و نموده حل را فوري مسئله یا مشکل بتواند که است اطالعاتی کسب
.نماید فراهم خاص موضوع یک مورد در تصمیم گیري براي

BASIC یا بنیادي تحقیق با باشد مدنظر اول هدف چنانچه• RESEARCH  
.هستیم روبرو

Applied یا کاربردي تحقیق آنرا باشد نظر مد دوم هدف چانچه• research 
.می نامند



انواع تحقیق

  یک در پایه علوم یا دانش بسط و گسترش براي که است تحقیقی :بنیادي تحقیق•
 دانش آن از بخشی یا همه است ممکن .می شود برنامه ریزي آن فهم خاطر به و نظام

.ندارد نقشی کاربرد در تحقیق خود معموالٌ ولی داشته کاربرد آینده در

 ماهیت با فوري مسأله حل راه یافتن روي بر تحقیق نوع این :کاربردي تحقیق•

6

 ماهیت با فوري مسأله حل راه یافتن روي بر تحقیق نوع این :کاربردي تحقیق•
 خود معموالٌ و داشته عملی جنبه تحقیقات این بنابراین و است مترکز عملی

.می باشند دخیل نتایج کاربرد در محقیقن



تحقیق

پرسش شما در زمینه موضوع انتخابی براي تحقیق 
چیست؟
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فصل اول

Scientific research

 سواالت پاسخ به منجر میتواند که است ارزشمندي اصطالح research واژه•
impossible شود.

 از موقع چه و چطور که است این است برخوردار خاص اهمیت از که موضوعی•
کنیم؟ استفاده آماري روشهاي و تحقیق روشهاي

.است کاربرد روي بر تنها تمرکز دانشجویان تحقیقات اکثر در•
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.است کاربرد روي بر تنها تمرکز دانشجویان تحقیقات اکثر در•



فصل اول

Scientific research

:دو واژه داریم که بایستی بین آنها تفاوت قائل شد

تولید روشهاي آماري یا فرمول است که الگوریتم ): statisticain(آمارگر •
.نامیده می شود

استفاده از الگوریتم ها به منظور بررسی سواالت ): researcher(پژوهشگر •
تحقیق یا فرضیه ها

هر دو در تولید نتایج تحقیق اساسی هستند اما تخصص آنها با یکدیگر •
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هر دو در تولید نتایج تحقیق اساسی هستند اما تخصص آنها با یکدیگر •
.متفاوت است

.یک نفر میتواند در هر دو زمینه کار کند•

.حاصل این ترکیب تالش کمک به فهم پدیده مورد مطالعه است•



فصل اول

Scientific research

تحقیق علمی
و بحرانی ) عملی(، کنترل شده، تجربی )نظام دار(بررسی سیستماتیک 

فرضیه هاي پیشنهادي درباره روابط فرض شده بین مشاهدات ) حساس(
.پدیده است

4

.اگر تحقیق براساس معیارهاي باال انجام شود نتایج آن براي قرنها قابل استفاده است



فصل اول

Scientific research

شروع تحقیق
تمام تحقیقها با یک سوال یا پیشنهاد در مورد یک پدیده مشخص شروع می 

.شوند
چگونه افراد میتوانند همزمان دو کانال تلویزیون را مشاهده کنند؟•
کدام بخش روزنامه بیشتر توسط افراد خوانده میشود؟•
کدام نوع از مجله ها توجه خواننده را بیشتر به خود جلب می کند؟•
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کدام نوع از مجله ها توجه خواننده را بیشتر به خود جلب می کند؟•
کدام نوع از تبلیغات در فروش محصول موثرتر است؟•

باید بتوان نوع مطالعه را مشخص کرد و دریافت که کدام روش جمع آوري داده براي 
پاسخ به سواالت مناسبتر است؟



فصل اول

Scientific research

عدم داشتن تعصب، اعتقاد و یا تکیه بر حرف دیگران جز اصول  -
.تحقیق علمی است

:1مثال
والدینم به آن “فروشنده یک مغازه میگوید من تبلیغ نمیکنم زیرا •

.”اعتقادي نداشتند
ایده اصلی چنین اعتقادهایی آن است که هیچ چیز تغییر نمیکند و •
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ایده اصلی چنین اعتقادهایی آن است که هیچ چیز تغییر نمیکند و •
.آنچه که قبال خوب بوده ما آن را در آینده ادامه میدهیم

:2مثال
معلم یک سختی را بیان کرده و بقیه آن را قبول کنند•



فصل اول

Scientific research

تحقیق علمی بر پایه جمع آوري اطالعات دقیق، آنالیز درست و -
.یافتن نتایج معتبر و دقیق است

:ویژگیهاي تحقیق علمی
.عمومی باشد -1
.واقعی و هدفمند باشد -2
.براساس تجربه و عمل باشد -3
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.براساس تجربه و عمل باشد -3
.و متراکم باشد) با نظم(سیستماتیک  -4
.قابلیت پیش بینی و تکرار داشته باشد -5



فصل اول

Scientific research

.عمومی باشد
یک محقق مخصوصاٌ در بخش آکادمیک نمیتواند به روشها و اطالعات شخصی  

اطالعات آن باید براساس  . در بحث براي دقت یافته هایش استناد کند
روشهاي علمی باشد و به راحتی در تحقیقات دیگران بتوان از یافته هاي او  

.استفاده کرد
گزارشات چاپ شده یک تحقیق باید شامل اطالعاتی درمورد روش نمونه 
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گزارشات چاپ شده یک تحقیق باید شامل اطالعاتی درمورد روش نمونه 
.برداري، اندازه گیري روشهاي جمع آوري داده باشد

این اطالعات براي اعتبار کار او و همچنین استفاده از یافته ها در تحقیقات 
.دیگر الزم است

.براي تست قابلیت تکرار بودن تحقیق هم وجود این اطالعات ضروري است
سال نزد خود محقق  5جزئیاتی از تحقیق هم که چاپ نمیشود باید به مدت 

.نگهداري شود



فصل اول

Scientific research

:واقعی و هدفمند باشد
زمانی که یک مطالعه انجام میشود بایستی یک سري قوانین و روشها در نظر 

.گرفته شود و محقق آنها را دنبال کند
.نتایج باید براساس واقعیات باشد تا تفسیر حقایق

.اگر نتایج با مشاهدات در تعارض باشد فرضیه رد میشود
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فصل اول

Scientific research

:براساس تجربه و عمل باشد
موضوعی توسط محققان قابل قبول است که قابل فهم، طبقه بندي یا اندازه 

.گیري باشد
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فصل اول

Scientific research

:و متراکم باشد) با نظم(سیستماتیک 
عیوب و مشکالت  , در یک مطالعه بایستی ابتدا مطالعات گذشته را بررسی کرد

.آنها را فهمید
این مطالعه جهت مشکالتی که در مسیر وجود دارد و فاکتورها و عوامل موثر 

.بر روي کار جدید بسیار موثر است
تحقیق بایستی نظام مند باشد بدین صورت که تحقیقات بایستی با یک سري  
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تحقیق بایستی نظام مند باشد بدین صورت که تحقیقات بایستی با یک سري  
مشاهدات دقیق شروع شده و نهایت به یک فرمول، تئوري و یا قانون منجر 

.شود



فصل اول

Scientific research

:تئوري
یک مجموعه از موضوعات وابسته است که یک دید نظام مند از پدیده را 

.بوسیله مشخص کردن روابط بین مفاهیم مشخص میکند
محققان تئوریها را بوسیله تحقیق در مورد الگوهاي موجود براي شرح دادن 

.داده هاي جمع آوري شده گسترش میدهند

12

:قانون
زمانیکه روابط بین متغرها تحت هر شرایطی غیرقابل تغییر باشد و یا به 

عبارت دیگر روابط همیشه ثابت باشد محققان آن را تحت یک قانون فرموله  
.میکنند



فصل اول

Scientific research

:قابلیت پیش بینی و تکرار داشته باشد
علم حال را به آینده متصل کند و به کمک آن بتوان رفتار یک پدیده را در  

.آینده پیش بینی کرد
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فصل اول

Scientific research

روش تحقیق
استفاده از یک روش علمی براي تحقیق به منظور فراهم آوردن یک سري 

.اطالعات هدفمند و ارزیابی بدون بایاس است
.مرحله دنبال شود 8به منظور انجام تحقیق بایستی 

مرحله بدان معنا نیست که تحقیق خوب، مفید، معتبر یا  8دنبال کردن این 
در برخی مواقع تعدادي از متغیرهاي موثر ممکن است . قابل اعتماد است

14

در برخی مواقع تعدادي از متغیرهاي موثر ممکن است . قابل اعتماد است
.نتیجه کار را مختل کنند



فصل اول

Scientific research

روش تحقیق
انتخاب مشکل•
بررسی تحقیقات و تئوریهاي موجود•
گسترش فرضیه و یا سواالت تحقیق•
مشخص کردن یک روش مناسب یا طراحی تحقیق•

گروه بزرگ (مشخص کردن معیارهاي کمی تحقیق مثالٌ سایز نمونه ها •

15

گروه بزرگ (مشخص کردن معیارهاي کمی تحقیق مثالٌ سایز نمونه ها •
)یا کوچک

.اگر سایز نمونه بزرگ باشد قابلیت تعمیم ما بیشتر خواهد بود•
جمع آوري داده مربوطه•
آنالیز یا تفسیر نتایج•
نمایش نتایج در یک فرم مناسب•
)در صورت لزوم(تکرار مطالعه •



فصل اول

Scientific research

انواع تحقیق

•Academic  یاbasic
.معموالٌ بوسیله محققان در مراکز علمی مثل دانشگهها انجام میشود•
.از روشهاي پژوهشی یا تئوري استفاده میکنند•

.خاصی ندارند dead timeمعموالٌ جهت انجام •
به راحتی توسط سایر افراد با فراهم شدن داده خام قابل استفاده •

16

به راحتی توسط سایر افراد با فراهم شدن داده خام قابل استفاده •
.هستند

.عمومی هستند•
•Private  یاapplied

معموالٌ بوسیله افراد غیردولتی و صنایع انجام میشود و نتایج آنها حالت •
.مشاوره اي دارد

.خاصی دارند dead timeمعموالٌ جهت انجام •
.عمومی نیستند و یک سري اطالعات اختصاصی تولید میکنند•
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روش تحقیق
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1



فرضیه و سواالت تحقیق

 امکان فرد به قدرت این .می باشد مهم ویژگیهاي از یکی انسان در تصور قدرت•
 ایجاد ذهنی تصویر بزند، حدس بیاندیشید، مختلف موضوعات مورد در تا می دهد

 محور حول که علمی روش به تحقیق در .کند پیشنهاد مختلف راه حل هاي و کند
  یا یک تدوین براي تصور قدرت این از می پذیرد، صورت مشکل یک یت مسأله یک
.می شود استفاده تحقیق نتیجه براي فرضیه چند

2

.می شود استفاده تحقیق نتیجه براي فرضیه چند
  جمع آوري بوسیله که دانست پیش داوري یا علمی حدس یک می توان را فرضیه•

.می گیرد قرار آزمایش مورد می شود فرضیه آن رد یا قبولی به منجر که حقایقی

.است تحقیق نتیجه یا و تحقیق مسئله براي محقق پیشنهادي راه حل فرضیه•



فرضیه و سواالت تحقیق

 اگر (( که شکل بدین می شود، استفاده فرضیه بیان براي فرمول یک از اوقات گاهی•
.))شد خواهد چنان و چنین دهد رخ چنان و چنین
 فرضیه آزمایش به بایستی صرفاٌ تحقیق انجام جریان در که نماید دقت باید محقیق•

.آن اثبات نه بپردازد
 طور به .می پردازد متغیرها بین روابط بررسی به محقق فرضیه بیان هنگام در•

3

 طور به .می پردازد متغیرها بین روابط بررسی به محقق فرضیه بیان هنگام در•
:گرفت خواهد صورت شکل سه  به بیان این متداول
 متغیر چند یا دو بین معلولی و علت رابطه بررسی•
متغیر چند یا دو بین آن شدت و همبستگی بررسی•

متغیر چند یا یک بر متغیر چند یا دو تأثیر تفاوت میزان مقایسه و بررسی•



فرضیه و سواالت تحقیق

  خواهد کمک خود اختیار در علمی منابع از عمدتاٌ مناسب فرضیه تهیه براي محقق•
 از یکی است گرفته انجام تحقیق موضوع زمینه در که قبلی علمی یافته هاي .گرفت
.است فرضیه تهیه براي اصلی منابع
.کند ایفا زمینه این در مهمی نقش می تواند نیز محقق فرد خود شخصی تجربیات•
 یا دو بین رابطه آن در که شود انجام مثبت شکلی به است ممکن فرضیه یک بیان•

4

 یا دو بین رابطه آن در که شود انجام مثبت شکلی به است ممکن فرضیه یک بیان•
.شود بیان مثبت خبري شکل به و احتمالی صورت به آنها بین تفاوت یا متغیر چند
 خبري جمله شکل به آنرا و شده متغیرها بین رابطه وجود منکر فرضیه در گاهی•

.می کنیم بیان منفی

.شود مطرح ضمنی شکل به موضوع فرضیه در است ممکن•



فرضیه و سواالت تحقیق

:خوب فرضیه مالکهاي•
مشخص و معین روش•
مختصر و کوتاه مشخص، حدود داشتن•
داشتن اندازه گیري قابلیت•
)خوب و مناسب تعریف( بودن فهم قابل•

5

)خوب و مناسب تعریف( بودن فهم قابل•
موجود نظریه هاي و تئوریها براساس بیان•
تحقیق عنوان با بودن مرتبط•
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مفاهیم و متغیرها

  باید ولی کن ندارد را آن اندازه گیري قصد محقق که است تحقیق از عنصري مفهوم•
  را محقق مقصود و منظور دیگران تا نماید تعریف آنرا مشخصی طور به سایرین براي

.نمایند درك مفهوم یا واژه آن از

 و دارد آنرا اندازه گیري قصد دقیقاٌ محقق که تحقیق در است عنصري آن متغیر•

2

 و دارد آنرا اندازه گیري قصد دقیقاٌ محقق که تحقیق در است عنصري آن متغیر•
 می کند ارائه محقق که تعریفی براساس آن از مشخصی درك دیگران است ضوروي

.باشند داشته



مفاهیم و متغیرها

  موجود نظریه هاي و مطالعات از معموال که دیگر مفاهیم بوسیله مفهوم یک تعریف•
.می شود ارائه علمی بیانی با و می گیرد نشأت

 تغییر قابلیت که است چیزي هر یا و زنده موجود پیده عنصر یک مشخصه متغیر•

.بپذیرد را مختلفی مقادیر می تواند و داشته

3

.بپذیرد را مختلفی مقادیر می تواند و داشته



انواع متغیرها

 مورد متغیرها سایر بر را آن تأثیر محقق که است متغیري :مستقل متغیر١.
.می دهد قرار سنجش

.می کند اثر آن روي بر مستقل متغیر که است متغیري :وابسته متغیر٢.

 انسانی جوامع مطالعات در :)دموگرافیک یا جمعیت شناسی( زمینه اي متغیر٣.
 نحوي به آنها سنجش که دارند حضور جمعیت به وابسته متغیرهاي برخی

4

 نحوي به آنها سنجش که دارند حضور جمعیت به وابسته متغیرهاي برخی
 به را مطالعه مورد جامعه خصوصیات متغیرها این .بود خواهد استفاده مورد
.می کنند بیان مطلوبی نحو

 چند یا دو بین معلولی و علت رابطه روي بر که است متغیري :مداخله گر متغیر۴.
 حد از متغیرها بین رابطه شدن ضعیف یا و قوي باعث و می گذارد تأثیر متغیر
.می شود آنها واقعی



انواع متغیرها

 نوع این است بدیهی .می شود داده نمایش عدد با که است متغیري :کمی متغیر١.
  و گسسته متغیر دسته دو به اعداد در معمول تقسیم بندي همچون متغیر

  می پذیرد هم را کسري مقادیر پیوسته متغیر که شد خواهد تقسیم پیوسته
.ندارد را امکان این گسسته ولی

.می شود معرفی آن با صفات کیفیت که است متغیري :کیفی متغیر٢.

5

.می شود معرفی آن با صفات کیفیت که است متغیري :کیفی متغیر٢.

.می آید بوجود متغیر چند یا دو ترکیب از که متغیري :مرکب متغیر٣.

:که شود دقت باید متغیر تعریف در
.باشد داشته اندازه گیري قابلیت•
.باشد مشخص و دقیق•
.باشد داشته انجام قابلیت•
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مالحظات اخالقی

 به که می شود اطالق دستورالعمل هایی و قواعد مجموعه به اخالقی مالحظات•
 .بگیرد قرار توجه مورد باید دیگران به آسیب بروز امکان از جلوگیري منظور

 ادامه تحقیق گزارش نوشتن تا و آغاز تحقیق موضوع انتخاب از اخالقی مالحظات

.می یابد

2



گستره اخالق در پژوهش

  باید که ماوردي .آید عمل به اخالقی اصول مراعات است الزم زیر موارد تمامی در•
 قرار بحث مورد مشخص صورت به پژوهشی طرح در تا است الزم شوند رعایت
.گیرند
مولفین حقوق•
آگاهانه رضایت•

3

آگاهانه رضایت•
رازداري•
مطالعه طراحی•
بالینی کارآژمایی•
تحقیقات از استفاده و کارآمدي•
)داده ها مالکیت( اطالعات دسترسی•

نتایج انتشار•



اصول چهارگانه اخالق در پژوهش

:است زیر شرح به اخالقی تصمیم گیریهاي در راهنمایی براي کلیدي اصل چهار•

Autonomy او اختیار و فرد به احترام•
Beneficence سودمندي•
non-maleficience ضرررسانی عدم•
justice عدالت•

4

justice عدالت•



روائی و پایائی در پژوهش

  باید نخست مرحله در می گیرد قرار استفاده مورد داده ها جمع آوري براي که ابزاري•
.باشد داشته )اعتماد( پایایی باید دوم مرحله ودر باشد برخوردار )اعتبار( روایی از
 است قادر حدي چه تا رفته کار به ابزار یا روش که است معنا بدین روائی•

.کند اندازه گیري درست را نظر مورد خصوصیت
 بدانیم، زایشگاه یک نوزادان در را تولد هنگام کم وزنی شیوع بخواهیم اگر :مثال•

5

 بدانیم، زایشگاه یک نوزادان در را تولد هنگام کم وزنی شیوع بخواهیم اگر :مثال•
 ترازوي از می بایست کار این براي .کنیم وزن را یافته تولد نوزادان همه باید

..شود استفاده استاندارد ترازوي آنهم و نوزاد توزین مخصوص



روائی و پایائی در پژوهش

 برخوردار پایایی از روشی اگر .است اندازه گیري ابزار یا روش تکرار قابلیت پایایی•
.داشت نخواهد نیز )اعتبار( روایی شده گزدآوري داده هاي نباشد،

  مرحله هر در را کودك وزن آیا کردن وزن بار چند با دید باید قبل مثال در :مثال•
.می دهد نمایش قبلی وزن مشابه

6
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روش تحقیق

ها داده تحلیل و تجزیه هاي رویه و پژوهشی مطالعات طراحی هاي شیوه•
.میشود روبرو مشکل با شما پروژه شوید خارج نمودار مسیر از اي مرحله در اگر•
 که باشید مراقب و کنید سنجش نمودار این با را خود مسیر تحقیق انجام طول در•

.نشوید خارج مسیر از

2



روش تحقیق

تحقیق کلی حوزه :تحقیق محدوده کردن مشخص -1
اند داده انجام کاري چه حوزه این در دیگران :تحقیق بیشینه -2

 یا survey هاي مقاله از استفاده مرحله این در شروع براي راهنما بهترین-
review است شده بیان دیگران کار قوت و ضعف نقاط ها مقاله این در .است.

 و SVM فازي، کنترل عصبی، شبکه :حوزه این به مربوط هاي واژه شناخت-

3

 و SVM فازي، کنترل عصبی، شبکه :حوزه این به مربوط هاي واژه شناخت-
....
 کار ایده اول مقاله 5 در .باشیم کرده مطالعه را مقاله 15-5 حدود باید-

.دریابیم را بیشتر جزئیات و واژگان دیگر هاي مقاله در و مشخص



روش تحقیق

تحقیق اساس مسأله بیان -3
فازي هوشمند نگرش با مغزي تومورهاي تشخیص-
هوشمند الگوریتم از استفاده با رمزنگاري-
فراابتکاري الگوریتم با ردیابی-
 عنوان به .کنیم نگاه مسأله به جدید زاویه یک از بتوانیم باید مرحله این در-

4

 عنوان به .کنیم نگاه مسأله به جدید زاویه یک از بتوانیم باید مرحله این در-
:مثال

data با توان می چگونه- fusion داد؟ تشخیص را بیماري یک
 موضوع سراغ به رفتن دلیل و نوآوریها ضرورت، بتوانیم باید مرحله این در-

.کنیم بیان واضح صورت به را جدید



روش تحقیق

تحقیق اساس مسأله بیان -3
فازي هوشمند نگرش با مغزي تومورهاي تشخیص-
هوشمند الگوریتم از استفاده با رمزنگاري-
فراابتکاري الگوریتم با ردیابی-
 عنوان به .کنیم نگاه مسأله به جدید زاویه یک از بتوانیم باید مرحله این در-

5

 عنوان به .کنیم نگاه مسأله به جدید زاویه یک از بتوانیم باید مرحله این در-
:مثال

data با توان می چگونه- fusion داد؟ تشخیص را بیماري یک
 موضوع سراغ به رفتن دلیل و نوآوریها ضرورت، بتوانیم باید مرحله این در-

.کنیم بیان واضح صورت به را جدید



روش تحقیق

تحقیق هاي فرضیه و سواالت بیان -4
اساسی سوال از کوچکتر سواالت ساختن-

پروپزال کردن آماده -5
 کاري چه دقیقا که میکنید مشخص و است پیشناد معناي به پروپزال-

6

 کاري چه دقیقا که میکنید مشخص و است پیشناد معناي به پروپزال-
.دهید انجام میخواهید

تحقیقات انجام -6
 کدها، نوشتن مهندسی، طراحی مثل متفاوتی کارهاي تحقیق نوع به بسته -

.میشود انجام ... و سیگنال ثبت



روش تحقیق

  و x، 12% آقاي از و است %10 ما پاسخ زمان مثال :ها داده تحلیل و آوري جمع -7
.است ... و  y، 15% آقاي
 برگردید عقب به باید کنید نمی دریافت مناسبی پاسخ تحلیل در اوقات گاهی-
است بوده مشکل کجا در که کنید بررسی و

7

تحقیق سواالت به پاسخ -8
فرضیه رد یا تایید -9

علمی دالیل با مستدل -



روش تحقیق

باشد داشته نوآوري بایستی نامه پایان -
.کنید ارزیابی را آن و دهید ارائه جدید راهکاري باید-

.باشد صفر حد در آن اجرایی ریسک که شود انتخاب نحوي به باید موضوع-

8



روش تحقیق

موضوع انتخاب
راهنما استاد به مراجعه-1

ایشان کاري زمینه به عالقه-
 موضوعاتی شما به و میکنند کار اي زمینه در معموالٌ راهنما اساتید-

.میدهند پیشنهاد

9

.میدهند پیشنهاد
 و است آشنا میکند کار که موضوعی مختلف ابعاد با معموالٌ راهنما استاد-

.دهد پیشنهاد او را موضوع است بهتر لذا
.دارد را خودش خاص مشکالت شما طرف از موضوع پیشنهاد-
  او کاري زمینه از کنید کار او با میخواهید که استادي به مراجعه از قبل-

 قوي را خود بتوانید تا دهید انجام زمینه آن در مطالعاتی و شده مطلع

.دهید نشان



روش تحقیق

موضوع انتخاب
 ایده با آنها در .میشوید روبرو مشکالتی با اید کرده پاس که دروسی در -2

 خوبی اجرایی سرعت x الگوریتم میگوییم مثالٌ .شد خواهید روبرو جدیدي
.ندارد

شخصی عالقه -3

10

شخصی عالقه -3
مغزي سیگنال تحلیل-
تصویري اطالعات پردازش-

.کنم کار میتوانم بهتر x استاد با-



روش تحقیق

موضوع انتخاب
آکادمیک یا صنعت نیاز -4

  پروژه عنوان به را صنعتی نیاز میتوان و است روبرو چالشهایی با صنعت-
.کرد تعریف دانشگاهی

دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر به مراجعه-

11

دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر به مراجعه-
  است؟ اي حوزه چه در شده چاپ مقاالت ببینید :کنفرانسها به مراجعه-

چیست؟  جدید کار
  در که تحقیقاتی تیمهاي بررسی و معتبر دانشگاههاي سایت به مراجعه-

  و چیست موضوعاتشان چیست؟ آنها مقاالت میکنند؟ کار موضوعاتی چه
...



روش تحقیق

گذشته کارهاي بررسی

:باال citation یا و باال reference با مقاالت -
.میشود شما کار شدن باارزش باعث مقاالت این به دادن مرجع-

 استفاده هنوز و است 1970 به نربوط مثالٌ که هستند مقاالت برخی
.اند آمده در اصل یک صورت به و میشوند

12

.اند آمده در اصل یک صورت به و میشوند

مرجع کتابهاي-
.... و چیست؟ عصبی شبکه مثالٌ اولیه، مفاهیم فهمیدن براي-
 می معرفی ما به را موضوع مختلف هاي حوزه که است اي نقشه مانند-

 در معضل یک مثال .کنند می مشخص را حوزه هايChallenge .کنند
.دازیم فازي قوانین مورد



روش تحقیق

گذشته کارهاي بررسی

survey مقاالت-
دیگران کار قوت و ضعف نقات مختلف، کارهاي مقایسه-
 نداشته را ضعف نقاط و داشته را قوت نقاط که کنیم طراحی متدي-

.باشد
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.باشد
.است مناسب بسیار کار ایده طراحی در-
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بسمھ تعالی

روش تحقیق

  1396مهر 

1



چرا مقاله بنویسیم؟

.باشد می شما پژوهشی و تحقیقی کار از مستخرج مقاله•
 مقاله چاپ از اصلی هدف .می شوند تازه اي نتایج به منجر عموماٌ علمی پژوهش هاي•

 از پرهیز( است کاري دوباره از جلوگیري و جدید یافته هاي از دیگران ساختن آگاه
)چرخ دوباره ي اختراع

 که میشود استفاده مقاله از المللی بین مجامع به پژوهشی کار نتایج ارائه براي•
.است کنفرانس و ژرونال ما دسترس در ابزارهاي

2

.است کنفرانس و ژرونال ما دسترس در ابزارهاي
  در چه و کنفرانس در چه( مقاله یک چاپ و شدن پذیرفته براي دلیل مهمترین•

.است آن در نوآوري وجود )ژورنال
 ژورنال هاي در زیاد نوآوري با مقاالت و کنفرانسها در کم نوآوري با مقاالت معموالٌ•

.می شوند ارائه تخصصی



چرا مقاله بنویسیم؟

 گفته ژورنال آنها به که می کنند چاپ را مقاله که هستند مجالتی سري یک•
:می شود

•Hard copy )print(
•Online
•Online+ print version

3



کنفرانس

کنفرانس مزایاي•
 کنفرانس مقاله پاسخ زمان حداکثر معموال .آید می زود خیلی کنفرانس جواب•

  حدود آن پاسخ و بخورد revise است ممکن ژورنال مقاله .است ماه 6 حدود
.ندارد قطعی زمان و بکشد طول سال دو
کنفرانس در دانشجویان و اساتید حضور•

4



انواع مقاالت

  و  )اطالع رسانی( ترویجی دسته ي دو به مقاالت کلی طبقه بندي یک در•
.می شوند تقسیم بندي پژوهشی

.است دیگران یافته  هاي ترومیج و انتقال ترویجی مقاله ي  از هدف•
 .است پژوهشگر خود علمی یافته ي مستدل و مستند ارائه پژوهشی مقاله ي از هدف•

  به هم پژوهشی مقاله ي نویسنده ي .باشد نوآوري داراي باید پژوهشی مقاله ي
  در تا می کند ارائه را خود روش و منابع ادله، هم و می کند اشاره خود جدید یافته ي

5

  در تا می کند ارائه را خود روش و منابع ادله، هم و می کند اشاره خود جدید یافته ي
 شاخص هاي از یکی دلیل، همین به .بگیرد قرار دیگران ارزیابی و داوري معرض

 استفاده و تأیید سر از بعدي محققان که است ارجاعاتی تعداد مقاله، بودن پژوهشی
.می دهند مقاله آن به



اهداف پژوهشگران از ارسال مقاله به کنفرانس

  و انتقادات از استفاده و صاحبنظر افراد به پژوهشی کار یک )خام( اولیه ایده ارائه•
)ژورنال به ارسال جهت مثالٌ( توسعه کار و بهبود جهت آنها نظرات

 از برخی اسامی( صاحبنظر و برجسته افراد با ارتباط ایجاد و آشنایی•
 گذاشته آنها وب سایت روي بر کنفرانس برگزاي از پیش برجسته شرکت کنندگان

.)می شود
 از برخی( ژورنال در مقاله کم دردسر و مستقیم چاپ براي فرصتی ایجاد•
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 از برخی( ژورنال در مقاله کم دردسر و مستقیم چاپ براي فرصتی ایجاد•
 ویژه ي شماره ي در را کنفرانس مقاالت یافته ي گسترش نسخه ي کنفرانسها

)می کنند چاپ مرتبط ژورنال هاي
 ارائه مطالب از استفاده با تخصصی حوزه ي یک در  داغ و نو هاي ایده با آشنایی•

نشستها در شده
 در معموالٌ کنفرانس ها( فرهنگی و طبیعی جاذبه هاي از استفاده و گردش•

.)می شوند برگزار هواا و آب خوش مناطق



مراحل چاپ مقاله در کنفرانس

مناسب کنفرانس انتخاب•
 فرمت صفحه، تعداد( کنفرانس توسط درخواستی فرمت به مقاله آوردن در•

)... و نوشتاري
  هزینه باید اضافی صفحات براي و است صفحه 6-4 معموال :صفحه محدودیت•

.کرد پرداخت اضافی
  نظر مورد سامانه ي یا کنفرانس سایت وب یا ایمیل طریق از( مقاله ارسال•
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  نظر مورد سامانه ي یا کنفرانس سایت وب یا ایمیل طریق از( مقاله ارسال•
مقرر مهلت اتمام از پیش )کنفرانس

مقاله پذیرش عدم یا پذیرش خصوص در کنفرانس رسمی مقام نظر دریافت•

camera( نهایی نسخه ارسال و )reviewers( داوران مدنظر تغییرات اعمال•
ready( مقرر مهلت اتمام از پیش مقاله )مقاله شدن پذیرفته صورت در(



مراحل چاپ مقاله در کنفرانس

بسیاري از کنفرانس ها پیش از دریافت هزینه ي ثبت نام کنفرانس 
بیش از ارسال مقاله از  . اجازه ي ارسال نسخه نهایی مقاله را نمی دهند

.امکان پرداخت هزینه ي ثبت نام آن مطمئن شوید

8



نکات مهم در انتخاب  کنفرانس

 هزینه هاي مسافت، بعد ویزا، اخذ امکان( سفر پیچیدگی به مربوط مالحظات•
 مقصد، به رسیدن براي نیاز مورد نقلیه وسائل تعداد تور، از استفاده امکان تحمیلی،

)پرترافیک فصول
  جزء نروید اگر و باشید داشته فیزیکی حضور باید حتما کنفرانسها %90 در•

balck listگرفت خواهید قرار.

9

 ثبت نام هزینه ي باید کنفرانسی هر در شرکت براي( کنفرانس ثبت نام هزینه ي•

)registration fee( پرداخت مقاله ارائه و حضور از پیش را(.
کنید؟ پرداخت را آن هزینه میتوانید آیا•
دارد؟ علمی و عقلی توجیه آیا•
دارد؟ شما براي اعتباري آیا•

 هر( می کنند نمایه را کنفرانس مقاله هاي که اطالعاتی پایگا ه هاي به توجه•
.)شود دیده بیشتري افراد توسط مقاله اش که دارد دوست پژوهشگري



نکات مهم در انتخاب  کنفرانس

 مقاالت دست کم یا( مقاالت همه ي یافته ي گسترش نسخه ي کنفرانس آیا•
می کند؟ دعوت ژورنال ها در چاپ براي را )برگزیده

 پیشنهاد میتوانید و هستند مالی اسپانسر صنعت بزرگان معموالٌ :مالی اسپانسر•
.کنید دریافت مناسب کاري

10

کنفرانس جانبی کارگاه هاي•

  و تورها غذایی، وعده هاي تعداد( ثبت نام هزینه ي قبال در شده ارائه خدمات•
 از رفت و آمد سرویس مناسب، هتل پیشنهاد شهري، برون و درون بازدیدهاي

)بالعکس و هتل به فرودگاه



نکات مهم در انتخاب  کنفرانس

ثبت نام هزینه ي یک پرداخت با ارائه قابل مقاالت تعداد•
 )دانشجویان براي ویژه به( اقامت و سفر هزینه ي کمک دریافت امکان•

)financial support(
invited( شده دعوت نشست هاي و کنفرانس در حاضر برجسته ي افراد•

sessions(
 به مقید را خود برجسته افراد( کنفرانس اهمیت و معروفیت قدمت، به توجه•
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 به مقید را خود برجسته افراد( کنفرانس اهمیت و معروفیت قدمت، به توجه•
.)می دانند خاص کنفرانس هاي در شرکت

برتر مقاالت به شده داده جوائز•



نحوه ارائه مقاالت در کنفرانس

 و علمی کمیته هاي تشخیص به بنا معموالٌ کنفرانس در شده پذیرفته مقاالت•

.می شوند ارائه )poster( پوستر یا )oral( شفاهی شکل دو از یکی به اجرایی
  در پوستر بخش براي ضعیف تر مقاالت و شفاهی بخش براي قوي تر مقاالت معموالٌ•

.می شوند گرفته نظر

power با مقرر زمان در را مقاله شفاهی، ارائه در• point ارائه در و می کنیم ارائه  
 نصب عموم بازدید براي شده تعیین زمان و محل در را مقاله پوستر پوستر،

12

 نصب عموم بازدید براي شده تعیین زمان و محل در را مقاله پوستر پوستر،
.می کنیم

.می شود داده ارائه به مربوط certificate شما به کنفرانس ارائه از پس•



اصطالحات کلیدي مرتبط با کنفرانس هاي خارجی

•Registration fee: کنفرانس ثبت نام هزینه ي

•Important dates: داوري، نتایج اعالم زمان مقاله، ارسال مهلت( مهم تاریخ هاي 
)... و نهایی نسخه ي ارسال مهلت

•Deadline: مقاله ارسال براي نهایی فرجه ي یا ضرب االجل

13

•Deadline: مقاله ارسال براي نهایی فرجه ي یا ضرب االجل

•Camera ready: براي آماده که نظر مورد فرمت با مطابق مقاله نهایی نسخه ي 
.است چاپ

•Extended deadline: از پس مقاالت ارسال براي نهایی فرجه ي یا ضرب االجل 
اولیه مهلت تمدید



اصطالحات کلیدي مرتبط با کنفرانس هاي خارجی

•Proceeding: کنفرانس مقاالت مجموعه

•Template: به معموالٌ( مقاله نگارش براي کنفرانس طرف از پیشنهادي الگوي 
 استفاده مقاله نگارش براي فایل این از می توان .)latex یا و word فایل صورت

.نمود
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•Reviewer: مقاله داور
.می کنند داوري را مقاله که است علمی کمیته داراي کنفرانس هر•
 نفر دو حداقل توسط بایستی شدن رد یا پذیرش از پیش مقاله هر معموالٌ•

  را آنها نظر کنفرانس دبیر و می دهند نظري کدام هر  .شود نقد و خوانده
.می کند ترکیب



اصطالحات کلیدي مرتبط با کنفرانس هاي خارجی

•Transportation: کنفرانس برگزاري محل به فرودگاه از رفت و امد نحوه ي

•Keynote speaker: امهم سخنران یا( افتتاحیه سنخرانا(

•Coffee break: نوشیدنی هاي صرف با معموالٌ که نشست ها بین تنفس زمان 
.است همراه شیرینی جات و سرد و گرم
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.است همراه شیرینی جات و سرد و گرم

•Banquet: برگزار هنگام شب و میانی روزهاي در معموالٌ که کنفرانس مهمانی 
  .می شود

•Travel grant: سفر هزینه ي کمک



اصطالحات کلیدي مرتبط با کنفرانس هاي خارجی

•Opening ceremony: افتتاحیه مهمانی

•Street map: نظر مورد شهر خیابان هاي نقشه ي

•Financial support: برخی به کنفرانس طرف از که هزینه اي کمک 
.می شود داده شرکت کنندگان
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.می شود داده شرکت کنندگان

•Plenary speeches: سرشناس افراد توسط که کنفرانس جامع سنخرانی هاي  
.می شود ارائه



مورد نظرمان را پیدا کنیم؟ خارجیچطورکنفرانس  

 است IEEE سایت به مراجعه خارجی کنفرانس یافتن براي خوب خیلی راه یک•
Conference بخش در جستجو( calendar(.

IEEE عبارت جستجوي• Conference calendar مستقیماٌ را شما گوگل در 
.می کند هدایت IEEE کنفرانس هاي تقویم به

17

  کشور و برگزاري زمان براساس کنفرانس ها جستجوي امکان IEEE سایت در•
.است فراهم برگزارکننده



مورد نظرمان را پیدا کنیم؟ خارجیچطورکنفرانس  

 برگزار برق با مرتبط کنفرانس هاي نیز )IFAC( خودکار کنترل جهانی فدراسیون•
)org/.ifac.//www:http آدرس به مراجعه( می کند

  از زیادي اطالعات که )EDAS )info.//edas:http سایت در عضویت•
 مقاله ارسال امکان همراه به را )ایران برق مهندسی کنفرانس جمله از( کنفرانس ها

.می کند فراهم آنها به
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.می کند فراهم آنها به

 کرد ارسال مقاله کنفرانس تعداد هر به همزمان طور به می توان EDAS طریق از•
.نمود بررسی را آنها وضعیت و

Conference( کنفرانس اعالن سایتهاي در عضویت• Alert(



مورد نظرمان را پیدا کنیم؟ خارجیچطورکنفرانس  
EDASصفحه ورود به سایت 
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مورد نظرمان را پیدا کنیم؟ خارجیچطورکنفرانس  
EDASپس از ورود به سایت 
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مورد نظرمان را پیدا کنیم؟داخلی چطورکنفرانس  

 داخلی کنفرانس هاي اطالعات ارائه به تخصصی طور به وب سایت ها از برخی•
:از عبارتند آنها معروفترین از تا دو .می پردازند

http://www.civilica.com

http://iranconferences.ir

21

http://iranconferences.ir



civilicaصفحه ورود به سایت 
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civilicaصفحه ورود به سایت 
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civilicaصفحه ورود به سایت 
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مورد نظرمان را پیدا کنیم؟داخلی چطورکنفرانس  

 

متن مقاالت اکثر کنفرانس هاي داخلی را   civilicaدر سایت 
نیز می توان پیدا کرد البته استفاده از این خدمات رایگان 

نیست

25

نیست



 

کنفرانسی یا  (مهم در نگارش مقاالت گام  8در ادامه با 
.آشنا می شویم) ژورنالی

26



گام اساسی در تدوین مقاله 8

)title(انتخاب عنوان : گام اول•
.انتخاب شودناظر به مسأله در مقاله هاي پژوهشی بهتر است عنوان مقاله •

عنوان را باید نسبت به پاسخ . اخذ پاسخ مسأله در عنوان، شایسته نیست•
.تعبیر کرد بی طرف

27

در شرایط ). جامع و مانع(عنوان باید رسا و بیانگر محتواي مقاله باشد •
مساوي عنوان کوتاه بهتر است و در هر شرایطی از انتخاب عنوان تکراري  

.پرهیز کنید

و ...))  نویک الگوریتم ((، ...))جدیدیک روش ((از استفاده از عناوینی نظیر •
.امثال آن پرهیز شود



گام اساسی در تدوین مقاله 8

زبان به کاربردن . عنوان باید به دور از تعابیر احساسی و عاطفی انتخاب شود•
.در عنوان کارهاي تحقیقاتی الزامی استدقیق 

مورد استفاده قید تعداد کلمات در برخی از کنفرانس ها یا زورنال ها بر روي •
.گذاشته می شود که باید توسط نگارنده رعایت شود
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گام اساسی در تدوین مقاله 8

)abstract(چکیده: گام دوم•
چکیده در اصطالح دانش اطالع رسانی، به خالصه اي از یک نوشته اطالق •

می شود که شامل فشرده ي تمام مطالب مهم یا فشرده ي قسمت هاي ویژه یا 
مراد از چکیده در مقاله ي پژوهشی،  . فهرستی از محتواي آن نوشته می باشد

.تمنی است که توصیفی، بدون سوگیري و در بردارنده ي نکات مهم مقاله است
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گام اساسی در تدوین مقاله 8

:چکیده نویس در مقاالت پژوهشی دو هدف عمده را دنبال می کند•

مطالعه ي تمام مقاله را  ضرورت یا عدم ضرورت کمک به خواننده تا ١.
.دریابد و از همه مباحث مقاله تصویري به دست آورد

براي دستیابی به چکیده ي جست و جوکنندگان الکترونیکی کمک به ٢.
.پژوهش که در سایت منعکس است

30

.پژوهش که در سایت منعکس است

..باشد) self-contained( خودکفاچکیده باید کامالٌ •



گام اساسی در تدوین مقاله 8

.از ذکر مثال، توضیح مفهومی و ذکر منابع در چکیده خودداري شود•

از چکیده ي مقاله هاي پژوهشی محققان پیش کسوت و یا مجله هایی که از  •
مشاهده ي چکیده ي مقاالت  . ویراستاران توانمند برخوردارند الگوبرداري کنید

.چاپ شده در شماره هاي اخیر مجالت نیز توصیه می شود
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گام اساسی در تدوین مقاله 8
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گام اساسی در تدوین مقاله 8

)keywords(کلید واژه یا واژگان کلیدي : گام سوم•
از این رو کلید واژه نقش . است) در کتاب ها(کلید واژه در واقع جانشین نمایه •

.نمایه را در جست و جوهاي الکترونیکی و اینترنتی دارا است
تعداد کلید واژه ها معموالٌ حدود شش یا هفت مورد انتخاب می شود و نشانگر  •

.مباحث مهم مطرح در مقاله است

33

:کلید واژه معموالٌ به صورت ترکیبی انتخاب می شوند مثالٌ•

Fractional-order controller, performance index, robust 
stability



گام اساسی در تدوین مقاله 8

)problem description(طرح مسأله: گام چهارم•
.را به طرح دقیق مسأله اختصاص می دهیم) introduction(مقدمه ي مقاله •

بحث در مورد ضرورت طرح این مسأله، پیشینه ي تحقیق، پیش فرض ها، •
.کاربردها، دلیل اهمیت و روش حل مسأله نیز در مقدمه ي مقاله آورده می شود

34

برخی از ژورنال ها از نویسندگان مقاالت می خواهند که در مقاالت ارسالی به •
.طور خیلی مختصر به پیشینه ي تحقیق اشاره کنند



گام اساسی در تدوین مقاله 8

بدنه ي اصلی مقاله: گام پنجم•
نظریات رقیب اشاره به . بدنه ي اصلی مقاله، گزارش کاملی از پژوهش است•

براي حل روش پیشنهادي و مستدل آنها، بیان نقد مستند در حل مسأله، 
.مسأله و دفاع از آن عمده ترین مباحث مقاله است

اعتبار منابع : بدنه اصلی مقاله غالباٌ از دو نظر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد•

35

اعتبار منابع : بدنه اصلی مقاله غالباٌ از دو نظر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد•
.و کفایت ادله و صحت نتتایج



گام اساسی در تدوین مقاله 8

نتیجه گیري: گام ششم•
نتیجه . حاصل پژوهش، بدون بیان ادله و شواهد، در پایان مقاله بیان می شود•

برخالف چکیده در بردارنده ي تعریف و بیان مسأله، ذکر اداله، اسناد و 
نتیجه مقاله، صرفاٌ نشان می دهد که مطالعه ي  . دیدگاه هاي رقیب نیست

.نظام مند چه نوآوردي و دستاوردي داشته است

36
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)Acknowledgment(سپاسگزاري : گام هفتم•
چنانچه طرح پژوهشی شما توسط اشخاص یا سازمان هایی حمایت شده است، •

.تشکر از آنها را در این بخش می آورید
در مقاالت ژورنال، برخی از نویسندگان در این بخش از مقاله از داوران آن،  •

این (که معموالٌ گمنام هستند، به خاطر نظرات سودمندشان قدردانی می کنند 
).کار از نظر روانی دید داوران را مثبت می کند
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).کار از نظر روانی دید داوران را مثبت می کند
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)references(منابع: گام هشتم•
جزئیات . مشخصات کتاب شناختی منابع تحقیق باید در پایان مقاله بیان شود•

نام نویسنده، عنوان دقیق . ارجاع نویسی به نوع کنفرانس یا ژورنال بستگی دارد
و کامل کتاب یا مقاله، اسم ژورنال، محل نشر، ناشر و تاریخ نشر مشخصاتی اند 

.که نباید فراموش شود
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نحوه ي درست نوشتن اسم بر روي مقاالت خارجی

اگر نام خانوادگی تان دو بخشی است بهتر است بین آن دو یک خط تیره قرار •
اشتباه گرفته نشود، ) مرسوم در کشورهاي التین تبار(دهید تا با اسم میانی 

:مثالٌ

Merrikh-Bayat
اگر اسمتان دو بخشی است نیز از قاعده ي فوق استفاده کنید مثالٌ  •

mohammad-Ali  یا به اختصارM.-A. ) معموالٌ اسم کوچک به صورت
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mohammad-Ali  یا به اختصارM.-A. ) معموالٌ اسم کوچک به صورت
).کامل درج نمی شود
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بسمھ تعالی

روش تحقیق

1



ISIمقالھ 

ISI )Institute علمی اطالعات موسسه• for scientific information( 
Eugene توسط 1960 سال در موسسه این• Garfield سال در و شد تاسیس  

Thomson توسط 1992 scientific & healthcare عنوان به و شد خریداري 
thomson isi یافت شهرت.

 مجالت مهمترین جامع دادن پوشش و دادن فهرست براي مرکزي اطالعات بانک•
مختلف پژوهشگران میان اطالعات تبادل منظور به دنیا در منتشره

2

مختلف پژوهشگران میان اطالعات تبادل منظور به دنیا در منتشره
  مقاالت و بررسی میشوند منتشر جهان تمام در که را نشریاتی موسسه این•

 تحقیقاتی و علمی مراکز در جستجو امکان منظور به میداند معتبر که را نشریاتی
.میکند فهرست

.میشود گذاشته کنندگان استفاده اختیار در هزینه دریافت با جستجو امکان•



ISIمقالھ 

.نیست ثابت ISI مجالت شمار•
 اطالعات بار کاهش دلیل به ولی باشد ISI زمان یک در است ممکن مجله یک•

.شود گذاشته کنار ISI مجالت لیست از بعدا علمی
.دارند قرار ISI لیست در مجله 16000 از بیش حاضر حال هر در•
.هستند پایه علوم تا انسانی علوم از متنوع ISI مقاالت موضوعات•

3



ISIمقالھ 

 به آنها درصد 10 حدود و میگیرند قرار ارزیابی مورد جدید مجله 2000 ساله هر•

.میشوند اضافه ISI لیست
 هفته دو هر صرت به غالبا عضو مجالت ارزیابی و جدید مجالت بررسی فرآیند•

 حذف همچنین و عضو تعدادي شدن اضافه به منجر کار این که میشود انجام یکبار

.میشود داده پایگاه از مجالت برخی

4



ISIمقالھ 

ISI لیست به شدن اضافه براي  مجله یک ارزیابی مالکهاي•
مجله منتخب علمی کمیته•
مجله در شده چاپ مقاالت المللی بین تنوع•
مجله موقع به نشر•
 محتواي گویاي مجله عنوان مثال :باشد کرده رعایت را المللی بین نشر قواعد•

.باشد آن

5

.باشد آن
.باشد انگلیسی زبان به باید کلیدي کلمات و چکیده مقاله، عنوان•
.باشند انگلیسی زبان به به نیز منابع که میشود توصیه•
  سایر مقاالت محتواي مشابه و بیافزاید علم به جدیدي چیز :ها مقاله محتواي•

.نباشد ژورنالها

SELF( خود به ارجاع• CITATION(
IMPACT( اثر شاخص• FACTOR(
•.....



ISIمقالھ 

.میشود داده مجله به امتیاز یک عوامل مجموع بررسی با•

.کند ارسال ارزیابی براي را خود آخر شماره سه باید مجله•

6



ISIمقالھ 

IMPACT( اثر شاخص• FACTOR(
  مجالت از یک هر به ارجاعات مبناي بر ISI توسط ساله هر شاخص این•

Journal یا  مجله ارجاع گزارشات در نتیجه و میشود محسوب آن علمی
citation reports اختصار به یا JCR میشود منتشر.

.است ساله2 دوره یک مبناي بر محاسبه•
  و باشد گرفته صورت مجله یک به ارجاع 40 جمعا 84 سال در اگر مثال•

7

  و باشد گرفته صورت مجله یک به ارجاع 40 جمعا 84 سال در اگر مثال•
 مقاله 24 تعداد 83 سال در و مقاله 26 تعداد  82 سال در مجله آن در

 آید می دست به 50 بر 40 تقسیم از مجله  ارجاع ضریب باشد شده چاپ
.است 8 که
 جذب در آن تحرریه هیات و مجله توانایی بیانگر واقع در فاکتور این•

.است ها مقاله بهترین



ISIمقالھ 

•IF اطالعاتی بانک در شده نمایه نشریات مورد در تنها Web of science 
.می باشند واقعی IF داراي ISI مجالت تنها ترتیب بدین .می شود منتشر و محاسبه

:IF محدودیت هاي•
 پختگی به دیرتر که ایستاتر رشته هاي براي ساله دو بازه بودن ناکافی•

.می رسند استنادي
 این قابلیت عدم نتیجه در و رشته ها در استنادي رفتار تفاوت تصحیح عدم•

8

 این قابلیت عدم نتیجه در و رشته ها در استنادي رفتار تفاوت تصحیح عدم•
.مختلف رشته هاي مجالت مقایسه براي شاخص

.رشته ها پایگاهی پوشش تفاوت تصحیح عدم•

آمریکایی -انگلیسی مجالت نفع به ISI پایگاه هاي سوگیري•
کسر مخرج و صورت در منابع نوع در تفاوت•



ISIمقالھ 

SELF( خود به ارجاع• CITATION(
  از کار این باشد مقاله خود نویسندگان پژوهش ، مقاله در شده ذکر منابع اگر•

 درجه .میکند ضعیف را آن بودن المللی بین جنبه زیرا کاهد می مقاله ارزش

.است %20 از کمتر معموالISI مجالت خود به ارجاع

 شده منتشر مقاالت به ارجاعات تعداد :)immediately( فوري شاخص•

9

 شده منتشر مقاالت به ارجاعات تعداد :)immediately( فوري شاخص•
  همان در شده منتشر هاي مقاله تعداد بر تقسیم ارزیابی مورد سال در مجله
.میکند بیان را ارجاعات منحنی رشد شیب و مجله سال



ISIمقالھ 

cited(استناد عمر نیمه شاخص• half-time(: از که است سالهایی تعداد 
 سال در مجله به ارجاعات کل %50 شاهد تا برگشت عقب به باید ارزیابی سال
.باشیم ارزیابی مورد
میدهد نشان را مجله به ارجاعات میزان کاهش سرعت•
 دست از زود ارجاعات براي را خود ارزش مجله یک هاي مقاله که زمانی•

 مقاله به تنها )میشوند ارزش بی زود خیلی و بوده سطحی ها مقاله( میدهند

10

 مقاله به تنها )میشوند ارزش بی زود خیلی و بوده سطحی ها مقاله( میدهند
.میشود داده ارجاع آن جدید هاي
.است معتبرتر مجله باشد باالتر عدد این هرچقدر•



ISIمقالھ 

:کنیم مشخص را مقاله یک بودن ISI چگونه•
 تامسون سایت به مراجعه راه بهترین•

)mjlcom/.Thomsonreuters.//science:HTTP( است.
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1



ISI and Scopus

 براي بسیاري محققین که هستند شده اي شناخته و معتبر استنادي نمایه هاي•
 ایجاد که علومی نهایت در و می گیرند بهره آنها از خود تحقیقات پیش زمینه بررسی

.می کنند منتشر آنها در را می شوتد
چیست؟ در اطالعاتی پایگاه دو این تفاوت•
معتبرترند؟ کدامیک•

2

معتبرترند؟ کدامیک•

است؟ بازیابی قابل سایت دو هر در )citation( ارجاع به مربوط اطالعات آیا•
چیست؟ نمایه دو این اعتبارسنجی شاخص هاي•



ISI (Institute for scientific information)

 ژورنال 6500 حدود به ارجاع داده هاي و مقاالت که علمی اطالعات موسسه•
 .می کند ارزیابی ساله هر را علوم و تکنولوژي پزشکی، زمینه هاي در زبان انگلیسی

.می کند فعالیت آمریکایی رویترز تامسون کمپانی نظر تحت موسسه این

3



ISI (Institute for scientific information)

IF=impact( تأثیر فاکتور داده پایگاه این شاخص مهمترین• factor( به که است 
  در خاص ژورنال یک در شده چاپ آیتم هاي به اخیر سال ارجاعات میانگین معناي

.است قبل سال دو
 ارجاع قابل مقاله هر به میانگین صورت به که است این معناي به 1 تاثیر فاکتور•

.است شده داده ارجاع یکبار قبل سال دو در ژورنال
 در سی دي روي بر و آنالین صورت به جوالي در ساله هر بررسی این نتایج•

4

 در سی دي روي بر و آنالین صورت به جوالي در ساله هر بررسی این نتایج•

.می گیرد قرار محققان دسترس



scopus

•Scopus محصوالت از یکی elsevier  اطالعات به دسترسی براي و است 
 .دارید اشتراك گرفتن و هزینه پرداخت به نیاز آن مقاله هاي و کتاب شناسی

Scopus انسانی علوم حیطه در موجود اطالعات دربرگیرنده و جامع سایتی نیز* 
.است .. و زیست شیمی،

5



scopus

SJR شاخص می برد، بهره آن از scopus که شاخصی• & SCImage journal 
 نیز را ژورنال یک پرستیژ یا اهمیت اما است تأثیر فاکتور همانند شاخص این .است
  .می کند لحاظ

  می شود برآورد گوگل جستجوي موتور pagerank الگوریتم از استفاده با پرستیژ•
  .است ارجاع دهنده ژورنال علمی ارزش دربرگیرنده و

6

 از scopus داده پایگاه ارجاع داده هاي ساله 3 آنالیز از شاخص، این برآورد براي•
.می شود آپدیت نوامبر در ساله هر شاخص این نتایج .می شود استفاده 1996 سال



ISI  یاSCOPUS

 کلی پوشش بررسی ها برخی در است، مقاالت پوشش در نمایه دو این اول تفاوت•

SCOPUS از بیشتر درصد 20 را ISI کرده اند اعالم.
 تفاوت هاي نمایه دو این پوشش دهی تفاوت که داده اند نشان دیگر بررسی هاي•

 ISI هدف و محتوا نظر از انسانی و اجتماعی هنر، حوزه در مثالٌ هستند موضوعی
 شاخص هاي براساس موضوعات همین در اما کرده خد آن از را نسبی برتري

.دارد برتري SCOPUS خاص اثر یا و مقاله پید اورندگان اعتبار و مدیریت

7

.دارد برتري SCOPUS خاص اثر یا و مقاله پید اورندگان اعتبار و مدیریت
•SCOPUS دسترسی )1995( شده اند چاپ کارش به آغاز از پیش که مقاالتی به 

.ندارد



ISI  یاSCOPUS

 به و دسترسی سهولت می گذارد هم مقابل در را نمایه دو این که دیگري شاخص•

 .است گرفته پیشی ISI بر SCOPUS مورد این در که است سیستم بودن روز
  و اشتراك هزینه هاي می شود گرفته SCOPUS بر که خرده اي زمینه این در البته

.است مقاله بازیابی

 SJR شاخص محاسبه در .هستند متفاوت نیز نمایه دو این تأثیر فاکتورهاي•
 گرفته نظر در مقاالت تعداد و نوع آنالیز زمان، مدت خود، به ارجاع ارجاعات، کیفیت

8

 گرفته نظر در مقاالت تعداد و نوع آنالیز زمان، مدت خود، به ارجاع ارجاعات، کیفیت

 شامل ارجاع، کیفیت لحاظ عدم IF شاخص به وارده نقدهاي مهمترین از .می شود
.کرد اشاره می توان را زبان انگلیسی نشریات تنها آنالیز و خود به ارجاع شدن

•IF نیست شاخص مهمترین همیشه و است اعتبارسنجی براي شاخص یک تنها. 
journal مانند دیگري فاکتورهاي rank, article influence, h index باید 

.بگیرند قرار توجه مورد



 

����
 با 

 

����
 با 

9


	1-ravesh tahghigh1
	2-ravesh tahghigh1_2
	3-ravesh tahghigh2
	4-ravesh tahghigh2_2
	5-ravesh tahghigh2_۳
	6-ravesh tahghigh2_۴
	7-ravesh tahghigh3
	8-ravesh tahghigh4
	9-ravesh tahghigh5
	10-ravesh tahghigh۶



