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پیشگفتار -1
و بطـور ه تحقیق خواندن چند کتاب یا مقالـکنند فکر ممکن است بسیاري 

صـورتی کـه تحقیـق در در ، خوانده شده استآوردن آن مطالب خالصه در 
.کار می باشدآن موضوع یا نوآوري درباره واقع یک نوع 

 تنظیم ،آماري جامعه ،موضوع از شناخت به احتیاج خوب تحقیق یک
ریزي نامهبر کامل سیکل یک در فرضیه نقد و تحقیق روش انتخاب ،فرضیه

 قلـیعو  نتیجه گیري منطقـیکه در نهایت به یک دارد، موضوع درباره آن 
.می رسد

 یکی از منطقی ترین راههاي آغاز یک کـار بدسـت آوردن درکـی روشـن از
.تحقیق نیز از این امر مستثنی نیستانجام . کار استآن انجام 
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ایی به یا پاسخه کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسختحقیق را به عنوان 
)تعاریف زیادي وجود دارد( .سؤاالت مورد نظر تعریف کرده اند

American Research Institute:
ابی بـه تحقیق عبارت است از تصمیم گیري علمی در حل مساله مورد نظر به منظور دسـتی

.بهترین طرح در شرایطی که با محدودیت منابع نیز مواجه باشیم

وابـط هرگونه فعالیت منسجم و خالق در جهت دسـتیابی بـه ر: مهندسیتحقیق در علوم 
ي، میان علت و معلول، به منظور تصمیم گیري در حل مسائل واقعی در حوزه هاي کـاربرد

. به کمک مدلسازي آزمایشگاهی، ریاضی و عددي می باشد

 یا و سؤال یک به پاسخگویی یا مشکل یک حل تحقیق هر اصلی هدف
.متغیرهاست بین روابط به یابی دست

 
 محقق عمل؛ و کنترل و تبیین بینی، پیش توصیف، کاوش، :قبیل از تحقیق هر فوري اهداف

.بگردد پاسخهایی چه دنبال به و بپرسد را سؤاالتی چه دریابد تا کند می کمک را
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 به علمی هر قوانین ارزش و اعتبار و است آن شناخت روش علمی هر پایه
  .رود می کار به علم آن در که است مبتنی شناختی روش

 ااینج در شود، استنباط متمایزي معانی »تحقیق روش« از است ممکن
 یا رسشپ یک پاسخ یافتن براي مند نظام فرآیند یک تحقیق روش از منظور

.است مساله یک حل راه

اسـب که به منظور تـدوین و تشـخیص منپروسه اي است  ،توسعهتحقیق و 
ایش ها، شناسایی نیـاز یـا اسـتعداد، پیـدو برنامه بودن یک فرایند، روش ها 

یـا ایند و فراندیشه ها، آفرینش طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول 
.شودنظام فناوري تازه، انجام می 
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:علمیتحقیق تعریف  -2

 طور هب خاصی آداب با که اي کاوشگرانه تالش از است عبارت علمی تحقیق
 نوع یمعرفت قلمرو گسترش منظور به مجهولی کشف هدف با یافته نظام
  .باشد داشته خارجی مصادیق آن از حاصل شناخت و شده انجام بشر

 و مودهن حل را فوري مسئله یا مشکل بتواند که است اطالعاتی کسب هدف
 راهمف خاص مسئله یا موضوع یک مورد در گیري تصمیم براي را زمینه یا

.نماید
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:فرضیهو تعریف مفهوم  -2-1

 و گیچگون ماهیت درباره اندیشمندانه گمان یا حدس از عبارتست فرضیه
 خیصتش در را )پژوهشگر( محقق که متغیرها و اشیاء ها، پدیده بین روابط

.نماید می کمک مجهول کشف براي راه ترین محتمل و نزدیکترین
 پدید محقق تجارب یا قبلی هاي شناخت و کلی معلومات اساس بر فرضیه

.آید می

:نظریهفرضیه و تفاوت  -2-2

ه مـورد نظریه و قوانین عمدتا مشتمل بر قضایاي کلی و عمومی هستند و ب
کـه  لیحادر . باشندخاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق زیادي داشته 

کلـی  فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مساله تحقیق است که از قضـایاي
.میگیردناشی می شود ولی در یک قلمرو خاص شکل 
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:انتظاراز انجام پروژه و نتایج مورد هدف  -2-3

  روژهپ و سمینار انجام علمی، تحقیق روش کاربرد با دانشجو ساختن آشنا
 یم مساله حل هدف با پژوهشی و تحقیقاتی هاي پروژه انجام و نامه پایان
.باشد
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:خصوصیات اصلی تحقیق -2-4

)پشتکار و صبر( بودن زمانبر •
خالقیت کنجکاوي، •
بودن سیستماتیک •
منطق و عقل •
سازي ساده •
تکرار قابلیت •
جدید هاي پرسش طرح •
 تحقیق موضوع مورد در الزم مهارت و زمینه پیش داشتن *                                   •
فرضیات سنجی صحت امکان •
)پازلی حل( تحقیقات بودن مکمل •
 )شهامت صداقت؛( محققین سایر نتایج با مقایسه •
تعصب از دوري •
  نهایی هدف بودن مشخص *          نتایج دادن عمومیت •
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):انواع روشهاي پژوهش(روش هاي تحقیق  -3

مقدمه -

انواع روش هاي تحقیق بر اساس نوع بررسی  -3-1
انواع روش هاي تحقیق بر اساس اهداف تحقیق  -3-2
انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین -3-3
انواع روش هاي تحقیق بر اساس مفاد -3-4
انواع روش هاي تحقیق بر اساس دامنه تحقیق -3-5

تحقیق به صورت مطالعه موردي -3-6
تحقیق علمی -3-7
تحقیق تجربی -3-8
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) ...انواع روشهاي پژوهش(روش هاي تحقیق  -3

:مقدمه -

.است اهمیت حائز تحقیق انجام جهت مناسب روش انتخاب

 اطالعات که خاص روش و راه بکارگیري از عبارتست تحقیق روش
.نماید می مشخص را مرتبط عوامل و نموده فراهم را مناسب

 یافته نظام و معتبر راههاي و ابزارها قواعد، از اي مجموعه تحقیق روش
...میباشد

قدیمی روشهاي > مستقیم درك و اصرار
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 نوع بررسیانواع روش هاي تحقیق بر اساس  -3-1

 عدد صورت به ها داده آن در که است تجربی پژوهشی :کمی تحقیقات :الف
.شود می بیان رقم و
میزان؟ چه   و   قدر؟ چه     مانند سواالتی به پاسخگویی براي     

گیري اندازه قابل متغیرهاي از استفاده          

 جربهت طریق از ها داده آن در که است تجربی پژوهشی :کیفی تحقیقات :ب
.شود می بیان هست که همانگونه و مستقیم

چگونه؟   و   چرا؟     مانند سواالتی به پاسخگویی براي     
تفسیرپذیر متغیرهاي از استفاده          
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس نوع بررسی  -3-1

 :ها تفاوت
 کمی ايمدله در حالیکه در بوده تعمیم قابل غیر کیفی مدلهاي هاي یافته-

.است تعمیم قابل ها یافته
.هستند نگر جزئی کمی مدلهاي و نگر کلی کیفی مدلهاي-
 در حالیکه در بوده محدود هاي نمونه روي بر مطالعه کیفی، مدلهاي در-

  .میگیرد قرار استفاده مورد زیادي هاي نمونه کمی مدلهاي در

:ها شباهت
 نظریه منظور به و ها فرضیه و ها نظریه آزمون براي اغلب مدل دو هر-

.دارند کاربرد زمینه یک در اکتشاف و آفرینی
.برعکس و باشد کیفی هاي داده شامل است ممکن کمی راهبردهاي-
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 اهداف تحقیقانواع روش هاي تحقیق بر اساس  -3-2

تحقیق نوع کاوشی: الف

تحقیق نوع همبستگی: ب

تحقیق مستندسازي: پ
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس اهداف تحقیق  -3-2

تحقیق نوع کاوشی: الف
 می انجام پدیده یک وجود عدم یا و وجود بررسی منظور به که تحقیقی -

  .گیرد

  .دهد می پاسخ را   “دارد؟ وجود X آیا”    کلی پرسش -

)میگیرد قرار استفاده مورد بیشتر فوالدي سازه کدام(     ساده بسیار است ممکن -
)قهمنط یک در سازه نوع بهترین انتخاب جهت الگوهایی(     باشد پیچیده یا و 
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس اهداف تحقیق  -3-2

)تحقیق متداول بسیار روشهاي از یکی( همبستگی نوع تحقیق :ب
 بینی پیش نهایت در و متغیر چند یا دو میان روابط بررسی به     

 .پردازد می نظر مورد پارامترهاي

:همبستگی تحقیق اهداف
.متغیر چند یا دو میان همبستگی رابطه آوردن دست به -
...وابسته رمتغی چند یا و یک تغییرات بینی پیش جهت رگرسیون تحلیل-
 دو یهمبستگ از اي مجموعه بررسی هدف با همبستگی ماتریس تحلیل-

.ماتریس نام به جدولی در متغیري
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس اهداف تحقیق  -3-2

تحقیق مستندسازي: پ
.  هر دو عامل علت و معلول همزمان مورد مطالعه قرار می گیرد     

 آن در که است سیستماتیکی و تجربی بررسی مستندسازي، تحقیق-
 را نهاآ تواند نمی و ندارد مستقل متغیرهاي روي مستقیمی کنترل محقق

.نماید سازي مدل نماید می ایجاد معینی تاثیر که

.  )زیرا این متغیرها تا کنون رخداده است(                    
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تعداد محققینانواع روش هاي تحقیق بر اساس  -3-3

تحقیق فردي: الف

تحقیق گروهی: ب
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین  -3-3

:تحقیق فردي: الف

.  تنها یک فرد پژوهش را انجام می دهد -
.تمام تصمیمات بر اساس یک فکر منسجم اتخاذ می گردد -
.تعارض موجود در تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد -

.به واسطه محدودیت وقت امکان بررسی همه جانبه وجود ندارد -
.دامنه تحقیق و بحث ها محدود خواهد بود -
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین  -3-3
:تحقیق گروهی: ب

.است آن اعضاي و تحقیقاتی تیم یک شامل -
 و پژوهش مبانی بررسی وظیفه گروه متفکر مغز عنوان به نفر یک-

 .دارد عهده به را سازماندهی
 فیتکی بهبود و اجرا در را او مشاور، و اجرایی نیروهاي عنوان به اعضا سایر-

.کنند می یاري کار
)مستقیم غیر ارتباط(.... ارتباطی ابزارهاي و اینترنت-

CRediT authorship contribution statement
1st Author: Conceptualization, Validation, Formal analysis. 2nd

Author: Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing, 
review & editing. 3rd Author: Conceptualization, Methodology, 
Supervision.
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین  -3-3

...تحقیق گروهی : ب

 به را مختلف هاي قسمت انجام مسئولیت محققین     :نخست روش-
  میگیرند عهده بر مستقل صورت

 سپس و حل اندیشی هم با و مشترك صورت به قسمت هر     :دوم روش-
میگیرد قرار بررسی مورد تحقیق بعدي قسمت

 وهگر اعضا بین ارتباط ایجاد و کار تقسیم جهت قوي کننده هماهنگ حضور *
* است ضروري بسیار
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین  -3-3

:تحقیق گروهی مزایاي
.است رفک یک نتایج از بهتر فکر چند اندیشی هم از حاصل نتایج همواره-
... روهیگ تحقیق سایه در بازدهی افزایش و تحقیقات دامنه شدن گسترده-
...موجود ابهامات رفع و تحقیق موضوع جانبه همه بررسی امکان-
.است تر اعتماد قابل نتایج اند، داده نظر گروه مختلف افراد آنجاییکه از-

:گروهی تحقیق معایب
.هم با هماهنگ همکاران انتخاب در دشواري-
.سلیقه اختالف دلیل به مختلف مشکالت بروز-
.سرعت اختالف دلیل به مختلف مشکالت بروز-
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس تعداد محققین  -3-3

:شرایط یک گروه تحقیقاتی موفق

.داشتن هدف مشترك تمامی اعضا گروه و وحدت رویه-
.موجود دارد در قالب جلسات منظاختالف نظر  در مورد مسائلی که در آنهامشورت -
.مسئولیت پذیر بودن تک تک افراد-
.ابتکار، دقت، وجدان کاري و رعایت تخصص همراه با تعهد-
.صبر و انتقاد پذیري تک تک افراد گروه-
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مفاد انواع روش هاي تحقیق بر اساس  -3-4

تحقیق بنیادي: الف

تحقیق کاربردي: ب

تحقیق توسعه اي: پ

*بسیار مهم؛ در تدوین پروپوزال باید مشخص شود* 
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس مفاد  -3-4
تحقیق بنیادي: الف

 یرها،متغ بین روابط و ها پدیده اشیا، ماهیت کشف به که است پژوهشی-
.پردازد می ها تئوري آزمایش و اصول

.است تحقیق نوع این اهداف از ها نظریه بررسی و دانش مرزهاي توسعه-
 هیتوج و است کلی قواعد یا و اصول کشف طریق از نظریه ایجاد آن هدف-
.ندارد عملی کاربرد به
.است کلی و مجرد اغلب تحقیق نوع این نتایج-

.باشد می    راهبردي        و      محض       بنیادي تحقیق شامل-
به کاربرد علمی توجهی ندارد        فراهم آوردن زمینه هاي علمی گسترش مرز دانش،
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس مفاد  -3-4
:تحقیق کاربردي: ب

.است اعلته به توجه بدون اجرایی مسائل حل در ها نظریه و اصول بکارگیري-
 وصیبخص کاربردهاي آن نتایج که علمی دانش کسب جهت تالش نوع هر-

.باشد داشته

باشد می کاربردي تحقیقات بناي زیر بنیادي تحقیقات-

 تحقیقات، مراکز صنعتی؛ دانشگاه( صنعتی هاي محیط در معموال-
.پذیرد می صورت )... و صنعتی پژوهشگاهها
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس مفاد  -3-4
:تحقیق توسعه اي: پ

.شود می استفاده “توسعه و تحقیق” عنوان از موارد بسیاري در-
 دست به نتایج بکارگیري و دانش بر مبتنی منظم فعالیت گونه هر شامل-

.است *وسیع سطح در آمده
 بردکار یا نظریه ایجاد به( است متمرکز فوري کاربرد بر تحقیق این هدف-

)ندارد توجهی ها یافته عمومی
.است تجربی توسعه و علمی تحقیق گیرنده بر در-

فرایندها طراحی و جدید کاربردهاي ابداع          و          فنی و علمی دانش افزایش

* Pilot
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس مفاد  -3-4
...تحقیق توسعه اي : پ

است استوار کاربردي و پایه هاي پژوهش بر-
 فنی دانش اصوال اي، توسعه و کاربردي بنیادي، تحقیق از آمده بدست نتایج-

.است

:)به ترتیب اهمیت( تحقیق توسعه اي شامل ایجاد-
ي و تکنولوژي،    بهبود تکنولوژي،    مهندسی معکوس،    مشابه ساز   

تحقیق در صنایع مونتاژ

سطح آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی* 
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دامنه تحقیقانواع روش هاي تحقیق بر اساس  -3-5
:بر مبناي وسعت تحقیق

تحقیق کتابخانه اي: الف

تحقیق آزمایشگاهی: ب

تحقیق نیمه صنعتی: پ

تحقیق صنعتی: ت
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس دامنه تحقیق -3-5
کتابخانه ايتحقیق : الف

 اتاطالع موجود، منابع و اسناد از استفاده با محقق تحقیق، نوع این در •
.کند می آوري جمع را  نیاز مورد

 تئوري ها،آن مقایسه و تحلیل با محققین سایر نظریات به توجه با سپس •
.کند می ارائه را جدید هاي
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس دامنه تحقیق -3-5
آزمایشگاهیتحقیق : ب

.است پایه دانش به دستیابی راههاي از یکی •
 و شده ساخته کوچک مقیاس در اصلی نمونه مدل تحقیق نوع این در •

.گیرد می قرار آزمایش مورد

.است آن اصلی هاي مشخصه از آزمایشگاهی، تحقیق بودن بر هزینه •

 يرو بر که متغیر یک کم دست انتخاب آزمایشگاهی، تحقیق از هدف •
  .ستا گیري اندازه قابل آن تاثیر و دارد کنترل وابسته متغیرهاي سایر

.ه می شودمتغیري که ساخته می شود متغیر وابسته، متغیر آزمایشگاهی و یا علت نامید•
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس دامنه تحقیق -3-5
نیمه صنعتیتحقیق : پ
 توان می داابت صنعت در آزمایشگاهی تحقیقات نتایج از استفاده منظور به •

.داد انجام صنعتی نیمه تحقیقات

 از رگذارتاثی و مهم عوامل شناسایی و تکنولوژي مهم اطالعات به دستیابی •
  .است تحلیل نوع این نتایج

   نعتیص نیمه واحد صنعتی، واحد یک در تولید وضعیت بررسی منظور به •
... و احداث است، صنعتی واحد از کوچکتري مقیاس که )پایلوت(

 و تساخ فرآیند سازي بهینه تولید، روش اصالح :پایلوت احداث از هدف •
... و ها هزینه برآورد تولید،
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...انواع روش هاي تحقیق بر اساس دامنه تحقیق -3-5
صنعتیتحقیق : ت
 می تصور صنعتی نیمه و آزمایشگاهی تحقیقات نتایج از استفاده با •

.گیرد

 است صنعتی واحد یک در تولید خط طراحی صنعتی تحقیق نهایی هدف •
 ایرینس با رقابت قابل هزینه و محصول کیفیت فنی، لحاظ از طوریکه به

.باشد
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مطالعه مورديتحقیق به صورت  -3-6
 زمینه آن، کمک به که است طبیعت در هایی داده آوري جمع شامل •

.شود داده توسعه تئوري

 بین همقایس تسهیل باعث ثبت در یکنواختی موردي، مطالعه تحقیق در •
.شود می ها تفاوت و ها شباهت کردن پیدا نمود و ها موقعیت

 و راچ عاملی، چه” چون هایی پرسش به دادن پاسخ براي است تکنیکی •
“چطور

  .است آن بودن جامع از تر مهم موردي مطالعه بودن شفاف •
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...تحقیق به صورت مطالعه موردي -3-6
 نه ندک می دنبال را گیري اندازه و آزمایش منطق بیشتر آنکه دلیل به •

.شود تکرار است الزم را، تحقیق منطق

 دهنش طراحی وقایع رخداد تناوب سنجش براي موردي مطالعه متدلوژي •
  .است آمده وجود به تئوري پیشنهادهاي رد یا قبول براي بلکه

 . ...برساند حداقل به را کار این در تعصب درجه باید محقق •
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علمیتحقیق  -3-7
 براي جستجو چگونگی که است قواعد و مقررات از اي مجموعه شامل •

 .دهد می نشان را موضوع یک به مربوط حقایق یافتن

)هنري کار یک ارزیابی مانند( .است نامناسب ها زمینه برخی براي •

:باشد می مشخصه 5 داراي علمی روش•
عمومی•

عینی•
تجربی•

سیستماتیک•
پیشگویانه•

HHJ

H
am

id
i



...تحقیق علمی -3-7
است عمومی روش یک علمی روش :الف

 محقق به محقق یک از آزاد صورت به باید علمی تحقیقات اطالعات •
.باشد انتقال قابل دیگري

 ازهاند برداري، نمونه روش شامل گزارشات انتشار در باید نیز محققان •
.نماید دقت کامال... و گیري
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...تحقیق علمی -3-7
است عینی روش یک علمی روش :ب

 بر دبای ها داوري و نداشته جایگاهی اي سلیقه قضاوت علمی تحقیق در •
.باشد عینی معیارهاي اساس

 بستر در رواناب میزان و بارندگی شدت میان رابطه :مثال عنوان به... •
.رودخانه
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...تحقیق علمی -3-7
است تجربی روش یک علمی روش :پ

 کند می مطالعه که را آنچه باشد قادر بایست می محقق تحقیق، یک در •
.مایدن رد را طبیعی ماوراء و پایه بی تفاسیر و نموده بندي طبقه و درك

.زلزله رخداد مثال، عنوان به... •
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...تحقیق علمی -3-7
است انباشته و سیستماتیک روش یک علمی روش :ت

 می کمک کار بدنه ساخت براي قبلی مطالعات از همواره هوشیار محققان •
.گیرند

  .تاس دسترس در علوم بازبینی تحقیق، انجام در اولیه مراحل از یکی •

.پذیرد صورت گذشته هاي تحقیق میراث روي بر مطالعه •

مهاربندها تکاملی سیر :نمونه عنوان به... •
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...تحقیق علمی -3-7
.است پیشگویانه روش یک علمی روش :ث

.است آینده و حال میان ارتباط به مند عالقه علم •

.ارندد رفتارها بینی پیش جهت ها تئوري گسترش در سعی دانشمندان •

  .است بینی پیش این توانایی در تئوري یک شایستگی •
•...
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  *تجربیتحقیق  -3-8
 ونآزم براي که است تحقیق روشهاي کارآمدترین و ترین دقیق از یکی

 .رود می بکار ها فرضیه

 روي بر محیطی خاص شرایط یا و روشها ها، محرك تاثیر بررسی :هدف •
.است آزمودنی گروه یک

:اندازند می خطر به را تحقیق اعتبار که عواملی •
تاریخ عامل•

گیري اندازه ابزار•

* Experimental Research
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:علمیاساسی روش تحقیق مراحل  -4

مورد نظر مشکل بیانطرح مساله و : الف
فرضیه در خصوص آن تنظیمو  تهیه: ب
جمع آوري اطالعات: پ
طبقه بندي اطالعات حاصله: ت
و معلولمطالعه اطالعات و تشخیص روابط علل : ث
نقد فرضیه و مشخص کردن اعتبار علمی آن: ج
تهیه گزارش تحقیق: چ
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:نظرمساله و بیان مشکل مورد طرح : الف

:شودهر پژوهشی با یک پرسش آغاز می در انجام نخستین گام 
چه بنویسم؟ ؟ درباره چه بنویسم 

ق در نطفـه تحقیـدر واقع . استپرسش حائز اهمیت و این گام نخستین این 
 یـک مرحلـه از تحقیـقرو از آن انتخـاب موضـوع  .همین جا بسته می شـود

.شمرده می شود که خود در حکم یک تحقیق است

سـش یافتن پاسـخی بـراي ایـن پروظیفه هاي پژوهشگر حقیقت یکی از در 
 زیرا موضوعات هر شاخه از دانش بشـري عمومـا بـهاست، البته دشوار . است

انجام  اییه تحقیقو در هر مورد وسیله پیشینیان مورد شناسایی قرار گرفته 
.شده است
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:فرضیه در خصوص آن تنظیمو  تهیه: ب

 یک ای حدسی و گمانی بیان یک از است عبارت فرضیه علمی تحقیقات در
 ندچ بین روابط چگونگی درباره احتمالی و اجتماعی و آزمایشی پیشنهاد

 ساده انیهبی یک ساختمان و ترکیب که گفت توان می ساده زبانی به .متغیر
.است گونه بدین فرضی

گران پژوهشـکه معموال مورد بررسی و دسـتکاري  روابط متغیرهاچگونگی    
:می باشد که در ادامه آمده است سه حالتبه قرار می گیرد 
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.است یرمتغ چند یا دو معلولی و علت رابطه تعیین کشف کار در پژوهشگر :1

 ندچ یا دو بین همبستگی جهت و رابطه میزان مطالعه پی در پژوهشگر :2
.است متغیر

 یک بر یرمتغ چند یا دو تاثیر تفاوت مقایسه و بررسی دنبال به پژوهشگر :3
.است دیگر متغیر چند یا
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:اطالعاتآوري جمع : پ

.کنیدبراي جمع آوري اطالعات از شیوه عینی استفاده 

 اولیه مراحل در باید محقق که دارد قرار ذهنی روش شیوه این مقابل در
.کنید دوري آن از تحقیق

  کار هب هم را ذهنی روش باید که است مطالب تحلیل و تجزیه مرحله در تنها
  نآخری در روش دو این تلفیق چه اگر که داشت توجه باید حال هر به .برد

  ...دهد می دست به مطلوبی نتایج علمی تحقیق یک مراحل

  مواد و عاتاطال کشف براي وسیله بهترین تنهایی به عینی روش بردن بکار ...
.است علمی تحقیق یک اولیه
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:حاصلهبندي اطالعات طبقه : ت

 جا یک در نمودارهایی یا و جدولها در باید قبل قسمت از حاصله اطالعات
 بتوانیم و باشد اختیار در موضوع درباره کاملی دسترسی بتوانیم تا شود جمع

 فمختل هاي قسمت از قیاسی بتوانیم تا آورده هم کنار را مربوطه مسائل
.باشیم داشته موضوع

:و معلولاطالعات و تشخیص روابط علل مطالعه 

 اريآم روابط کمک به و کنیم می بررسی را شده بندي طبقه اطالعات حال
 تا یمکن می مقایسه هم با را روابط این و آورده بدست را اطالعات بین رابطه

.بفهمیم را آن درستی بتوانیم علمی نظر از
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:آنفرضیه و مشخص کردن اعتبار علمی نقد : ث

که ه باشیم داشتعلمی و اعتبار در نقد فرضیه باید قیاسی بین مطالب موضوع 
 اینکـها آیا فرضیه اي که انجام دادیم به نتیجه گیري درستی رسـیده ایـم یـ

.فرضیه ما از اول نادرست بوده است

سازي  فرضیه با استفاده از آزمایش، روابط ریاضی و مدل) نقد(صحت سنجی 
.انجام میشود
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:تحقیقگزارش  تهیه: ج

اقدام در انجام تحقیق، آماده کردن یـک گـزارش کـامالً سـازمان آخرین 
.یافته در مورد تمام مرحله هاي تحقیق است

 سایر افراد در یافتـه هـاي سهیم کردناز آماده کردن یک گزارش، هدف 
.انجام شده استتحقیق

اطالع از  با ارائه گزارش تحقیق یا پایان نامه به دیگران امکانپژوهشگران 
.هاي خود را می دهندو یافته تحقیق 

 
بسـیار اهمیـت دارد و مرجـع قضـاوت در مـورد گزارش تحقیـق نوشتن 

.بسیار دقیق و وقت گیر می باشدضمناً کاري  .تحقیق است
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:آمارتحقیق علمی با رابطه  -5

ی به دلیل این که دانش و مهارتهاي آمار در مراحل گونـاگون تحقیـق علمـ
حقیق تکاربرد دارد به منظور روشنتر شدن موقعیتها و مراحل کاربرد آن در 

.پردازیمقسمت بعدي به بیان مشروح آن می در 

گیرينمونه : مرحله اول
نظر  این دلیل که امکان مطالعه تمام افراد جامعه در خصوص پدیده موردبه 

امعـه افـراد جامکان ندارد بنابراین محقق باید قلمرو تحقیق خود را در بـاره 
تعدادي را که معرف کل جامعـه اسـت را افراد، کند و به جاي تمام محدود 

.انتخاب کند
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اطالعاتو طبقه بندي گردآوري : دوممرحله 
این مرحله نیز به آمار احتیـاج داریـم چـون محقـق بـا حجـم انبـوهی از در 

.و باید از جدول هاي توزیع فراوانی استفاده کندروبرو است اطالعات 

اطالعاتو تحلیل تجزیه : سوممرحله 
ش براي شناسایی ویژگیهاي پدیده مورد مطالعه از شاخص هـاي گـرایمحقق 

انحراف مانندو شاخص هاي پراکندگی ... ومانند میانگین، میانه، مدبه مرکز 
.استفاده نماید... واریانس و معیار، 

و نمایش تحقیقتبیین : مرحله چهارم
شـهاي در این مرحله محقق براي تبیین نمایش ساده تر نتـایج تحقیـق از رو

نی افقـی، سـتوسـتونی ضـلعی، تجمعـی، گرافیکی مثل منحنی هـاي چنـد 
عی ستونی ترکیبـی و نمودارهـاي شـعاعی یـا قطـاطرفه، ستونی دو  عمودي،
.می کنداستفاده 
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تقسیم بندي مقاله ها، -6
ژورنال ها، کنفرانس ها 
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)متفاوت در افراد مختلف( انگیزه نوشتن مقاله

آموختن•
بررسی یک موضوع تحقیقی•
گزارش دهی•
متقاعد کردن دیگران•
سهیم کردن دیگران در آرا و اندیشه هاي خویش•
تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی•
میرقابت کردن در محیط دانشگاهی و پژوهشی و ارتقا درجه عل•

 منابع از آمده دست به اطالعات میان ارتباط ایجاد جهت مهارت کسب
.دگوین اطالعاتی سواد اصطالح در را پیشین اطالعات و مختلف
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انواع مقاله 
بر اساس محتوا

(Review Articles)مقاالت مروري •
(Research Articles)مقاالت پژوهشی •
(Case study Articles)مقاالت مطالعه موردي •

وجه مشترك همه، وجود اصالت در پژوهش انجام شده است

بر اساس محل ارائه
مقاله ارائه شده در کنفرانس•
)ژورنال(مقاله چاپ شده در مجله •
مقاالت اینترنتی•
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)ژورنال(مقاالت چاپ شده در مجله 
داوري اینگونه مقاالت با حساسیت باالیی صورت می گیرد

عمومی-علمی•
ترویجی-علمی•
پژوهشی-علمی•
ISIمقاالت •
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:انواع ژورنال

(Institute for Scientific Information)موسسه استاندارد اسناد علمی دنیا 

.موجود است در 
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:انواع کنفرانس

.برگزار کننده دانشگاه است

.برگزار کننده شرکت و کمپانی است
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:موتورهاي جستجوي علمی -7

•Google Scholar (http://scholar.google.com/)
در برگیرنده تمام مقاالت مربوط به هر موضوع

•Scopus (http://www.scopus.com/)
می شود indexشامل مقاالت 

•ISI web of knowledge
با کیفیت عالی ISIشامل مقاالت 

HHJ

H
am

id
i

http://scholar.google.com/)
http://www.scopus.com/)


:نحوه جستجوي علمی
:گام اول

 علمی مقاالت ٪90 حدود چون کنیم می استفاده Scopus از ابتدا•
 index ولی باشند می ISI مقاالت ٪10حدود( .شود می شامل را

)نیستند

:گام دوم•
ISI سراغ به سپس• web of knowledge در چون میرویم 

Scopus ولی است مقاالت خالصه فقط ... .

:گام سوم•
Google سراغ آخر در• Scholar هایی ایده یکسري چون میرویم 

.است نشده پرداخته آن به علمی مقاالت مثل که است آن در
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آشنایی و مروري بر بانک اطالعاتی -8

ISI
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:ISIآشنایی و مرور  -1
Institute علمی اطالعات موسسه• for Scientific Information 

Eugene توسط که است خصوصی اي موسسه Garfield سال در  
 1992 سال در و شده تاسیس فیالدلفیا درمیالدي 1956-60
Thomson توسط Scientific & Healthcare این .شد خریداري 

 و بررسی شوند می منتشر جهان تمام در که را نشریاتی موسسه
 در جوجست امکان منظور به داند می معتبر که را نشریاتی مقاالت
.کند می فهرست تحقیقاتی، و علمی مراکز

 هر .دارند قرار ISI لیست در مجله 14000 از بیش حاضر حال در •
  ٪10 حدود و گیرد می قرار بررسی مورد مجله 2000 حدود ساله
   990919                                .شوند می اضافه ISI لیست به آنها

Master Journal List (https://mjl.clarivate.com/home)
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از معتبر ترین پایگـاه هـاي علـم سـنجی   JCRو   WOS ،ESTسه پایگاه  
تهیه و هنگـام سـازي مـی  هستند که توسط موسسه اطالعات علمی 

. شوند

 10بر مبناي دوره ي زمانی  EST (Essential Science Indicators)پایگاه 
لـه ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص هاي تعیین شـده تولیـد علـم از جم

ل رتبه بندي علمی کشورها بـر اسـاس تعـداد تولیـدات علمـی، تعـداد کـ
.ردازداستنادها و نسبت استناد و نسبت استناد به تولیدات علمی می پ

بـه ارائـه گـزارش اسـتنادي  JCR (Journal Citation Reports)در پایگاه 
هـا  از طرفی نشریه هایی که هر کـدام از ایـن پایگـاه. نشریه ها می پردازد

.نمایه می کنند نیز با دیگري متفاوت است

JCR ≠ SJR
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آشنایی با  خدمات   -2

Web of Science  مرکب از پنج پایگاه شامل اطالعات جمع آوري شده از هزاران ژورنال
: پژوهشی است

نمایه استنادي گسترش یافته علوم  -1
نمایه استنادي علوم اجتماعی  -2
نمایه استنادي علوم انسانی و هنر  -3
نمایه شیمی  -4
واکنش هاي شیمیایی جاري   -5

Our comprehensive platform allows you to track ideas across
disciplines and time from almost 1.9 billion cited references from
over 171 million records.
Over 9,000 leading academic, corporate and government
institutions and millions of researchers trust the Web of Science to
produce high-quality research, gain insights and make more-
informed decisions that guide the future of their institution and
research strategy.
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. اسـت 0/8به دست می آیدکه  50بر  40ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم 
مرتبه مورد اسـتناد مقـاالت  0/8یعنی به طور متوسط هر مقاله آن نشریه 

. دیگر قرار گرفته است

: شاخص فوریت  -2
تعداد ارتجاعات به مقاله هاي منتشر شـده در همـان سـال مجلـه مـذکور 

.نداین شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می ک. است

MIF (Mean Impact Factor)شاخص -3
رشتهضریب تاثیر متوسط مجله در یک 

شاخص نیمه عمر استناد  -4
ال نیمه  عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سـ

جلـه ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعـات بـه م
در سال مورد ارزیابی باشیم 
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آن  به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل اسـتنادها بـه
ش مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سـرعت کـاه

.میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند

بدیهی است که وقتی مقاله هاي یک مجله ارزش خـود را بـراي ارجاعـات، 
 ،)دمقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شون(زود از دست بدهند 

. تنها به مقاله هاي جدید مجله ارجاع داده می شود

این موضوع باعث می شـود کـه نیمـه عمـر ارجاعـات بـه مجلـه 
تر بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات بـه مجلـه بیشـ. کاهش یابد

باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله هاي مجله در طـول زمـان 
   .بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند
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:نحوه جستجو -4
بـــــه آدرس  ابتـــــدا بـــــه ســـــایت بـــــانکی اطالعـــــاتی 

. مراجعه می کنیم 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
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تشـار، در این صفحه می توان بر اساس فیلد هاي عنوان، نام نشریه، سال ان
.و نمودنویسنده، گروه نویسندگان، آدرس، زبان، نوع سند و موضوع جستج

 واژه وچکیده، کلید جستجوي شما در فیلد هاي  با انتخاب فیلد 
.عنوان انجام می شود

.محدود می نماییدبه عنوان مقاله خودرا جستجو  با انتخاب فیلد 

موجـود و انجـام جسـتجو  فیلدهايپس از وارد کردن عبارات مورد نظر در 
.صفحه نتایج نمایش داده می شود
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ا زبـان در مقاالت بـ .عنوان کامل مقاله به زبان انگلیسی قابل مشاهده است
.ترسی استبه غیر از انگلیسی نیز این قسمت با زبان انگلیسی قابل دس

نام تمام نویسندگان در این قسـمت درج شـده اسـت و مـی تـوان بـا درج 
از  حداقل پنج حرف از نام نویسنده به جستجو در باره مقاالت چـاپ شـده

.وي پرداخت

ز به می توان با نام ژورنال نی .نام ژورنال هایی در این قسمت درج می شود
در صـورت نداشـتن عنـوان کامـل ژورنـال مـی تـوان از  .جستجو پرداخت
 .در بخش جستجوي پیشرفته استفاده نمود 
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 .ندچکیده هاي ارائه شده توسط نویسنده در این قسمت مشاهده مـی شـو
حدود مقاالت مبه هنگام جستجو نیز می توان جستجوي خود را به چکیده 

.نمود

ی تمامی کلید واژه هاي ارائه شده توسط نویسنده در ایـن بخـش ارائـه مـ
.شوند

.کلمات ارائه شده مربوط به عنوان مقاالت استناد شده هستند

که آثار  همچنین نویسندگانی .نشانی نویسندگان در این قسمت وجود دارد
یکـی تجدید چاپ شده ي آنها قابل شناسایی است آدرس و پسـت الکترون

  .آنها ارائه شده است
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امکاناتو مروري بر آشنایی  -9

(Scopus)اسکوپوس بانک اطالعاتی   
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اسکوپوسمعرفی پایگاه 

موسسه از سراسرجهان ارائه شده و به سرعت رقیـب جـدي  21همکاري با 
هـاي اسـتنادي نمایه سال پیشرو  50شد که قریب موسسه اطالعات علمی 

. بوددر جهان 
ه مقـاالت بـدسترسی شناسایی، جستجو و استفاده از این پایگاه عالوه بر با 

مراکـز ، سـازمانها، فعالترین نویسـندگانمیتوان کیفی از مهمترین مجالت، 
.نمود بنديو رتبه حوزه موضوعی را تعیین در هر تحقیقاتی، مجالت هسته 

ود نتایج کیفی خـبر آن عالوه . وجود داردمیلیون رکورد در آن  75بیش از  
در میلیـون اطالعـات موجـود  24میلیـون صـفحه وب و  440را از بیش از 

از  اسـکوپوس همچنـین. پایگاه ثبت اختراعـات اسـتخراج مـی نمایـدبانک 
هـا و نشـریات بـراي جسـتجوي وب سـایتها، پایـان نامـه  Scriusخدمات 

990919).                                    می کرد(کند الکترونیکی استفاده می 
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...اسکوپوسمعرفی پایگاه 
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اسکوپوسجستجو در 

ایگـاه پامکان جستجو و غربال یافته ها از ویژگی هاي قوي و یگانه ایـن 
تجو جس نتایجکردن ها، گسترش و محدود در میان یافته جستجو . است

.محدودیت و به صورت مناسب قابل انجام استبدون 

حتـی . از عملگرهـا و جسـتجوهاي خـاص در آن ممکـن اسـتاستفاده 
عده یـا با قا(شکل مفرد و جمع بازیابی امکاناتی چون جستجوي کلمه و 

عـاتی در اسالید بعدي صفحه اصلی این بانک اطال. آن را دارد) بی قاعده
.استقابل مشاهده 
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صفحه اصلی بانک اطالعاتی اسکوپوس
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):جستجوي سند(جستجوي ساده 

ده در این قسمت یک یا بیش از یک اصطالح در بـاکس جسـتجو وارد شـ
.دشوانتخاب می سپس زمینه مربوط به حوزه مطالعه از منوي پایین 

 حقیقـت در ایـندر . شـودنوار کشویی باید میدان جسـتجو مشـخص در 
چـه  را درنیـاز شـما قسمت پایگاه مشخص می شود که پایگاه سند مورد 

کند؟منابعی باید جستجو 

ا بـاز اسکوپوس صـفحه جدیـدي رشد، با انجام مراحلی که در باال تشریح 
شـده و یافـت کـه در آن تعـداد اسـناد ) شـکل اسـالید بعـدي. (کندمی 

ده به طور از پیش تعیـین شـاسناد . استهمچنین خود اسناد آورده شده 
 شـده و نمـایش داده مـیبنـدي زمان ورود به اسکوپوس صـف ترتیب به 

وپوس در نمایش داده شده از سوي اسک اولین سندترتیب که بدین . شوند
اربر اسناد یافت شـده بـراي جسـتجوي کـمیان سند در  روز ترینبه واقع 

.بودخواهد 

HHJ

H
am

id
i



  

جستجوي سند در بانک اطالعاتی اسکوپوس
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جستجوي نویسنده
ه یـک است براي کمک به شما تا بتوانید اسـنادي را کـه بـه وسـیلابزاري 

نوادگی نام خـا اولکه در باکس . را بیابیدنویسنده خاص نوشته شده است 
. براي جستجو بنویسیدکوچک را نام بعدي نویسنده و در باکس 

برداشـت مـی شـود کـه جسـتجوي نویسـنده را در قسـمت گاهی آنطـور 
راري نیز می توان انجام داد و شاید این منو یک امکان تکـساده جستجوي 

سمت ق! نیستدر حقیقت این بیان درستی ! دهداختیار کابر قرار می  دررا 
می ائه مورد نظر ار کارنامه علمی کامل از نویسندهجستجوي نویسنده یک 

. کندکه هیچ گاه جستجوي ساده این امکان را فراهم نمی دهد 

دي مـی گیـرد مـوار نظـرکارنامه علمی که اسکوپوس براي نویسنده در در 
، خـاصوابستگی آن به سـازمان یـا مجمـع علمـی نویسنده، شناسه : چون

مایـه اچ نآنهـا، استناد بـه و تعداد اسناد منتشر شده از این نویسنده تعداد 
Index-H.      استو غیره در نظر گرفته شده  نویسنده
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Affiliationوابستگی  جستجوي 

رده در این قسمت کاربر می تواند یک سازمان یا مجمع علمی را جستجو ک
جوي مثال با جستبراي . کندو کارنامه هاي علمی و موضوعی آن را بررسی 

ز جملـه نام یک دانشگاه در این قسمت می توانید اطالعات بسیار مفیدي ا
گاه دانشـو تـراز علمـی بـه دانشـگاه منتشر شده وابسـته مقاله هاي تعداد 

.کنیدمشاهده 

اسکوپوسمنابع در 
 مشاهده می شـود در اسـکوپوس منـویی بـا عنـوانشکل بعد همانطور در 
 هـايمقالـه کـه نشریه هایی به منظور آگاهی از عناوین . داردمنابع وجود 

مـی  انتخـابآنها در بانک اطالعاتی اسکوپوس وارد می گردد گزینـه فـوق 
: نمودعمل طریق  4مشاهده نشریات فوق می توان به براي . شود
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جستجوي منابع در بانک اطالعاتی اسکوپوس

.موضوعیبه صورت جستجو : الف
)کتاب و غیرهمقاله، کنفرانس، ( نشریه بر اساس نوع جستجو : ب
...بر اساس کلید واژه در عنوان و جستجو : پ
.نشریه هابر اساس الفباي عنوان جستجو : ت
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جستجوي مجله ها شامل مقاله هاي -10
  ISI 

در
  Thompson Reuters 
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http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/      :آدرس سایت 
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Scimago سایماگو: وبسایت اطالعات ژورنال ها

Powered by Scopus
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Scimago سایماگو: وبسایت اطالعات ژورنال ها

The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes
the journals and country scientific indicators developed from the information
contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). LU:990919
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Scimago سایماگو: وبسایت اطالعات ژورنال ها

HHJ

H
am

id
i



اصول نگارش  -11

رشدپروپوزال و پایان نامه کارشناسی ا
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 نامه پایان همان یا و پژوهش گزارش ایران، در عالی آموزش واحدي نظام در
 ققانمح زمره در التحصیالن فارغ دادن قرار براي مالکی که است تحصیلی

  .شود می محسوب کشور

ایت پایان نامه با اخـتالف در بعضـی از جزئیـات، در سـدستورالعمل نگارش 
ه بـ، مزبـوربا بهره گیـري از منـابع این ارائه در . دانشگاه ها موجود می باشد

تـه الگویی جامع براي تدوین پایان نامـه هـاي کارشناسـی ارشـد پرداخارائه 
.می شود

ن است که فـرم هـاي آ نوشتن پروپوزالانجام پایان نامه،  مقدماتیاز مراحل 
. در اسالید هاي بعدي آورده شده است

http://civil.nit.ac.ir/view_forms.aspx

HHJ

H
am

id
i

http://civil.nit.ac.ir/view_forms.aspx


HHJ

H
am

id
i



HHJ

H
am

id
i



HHJ

H
am

id
i



...نمونه جدول زمان بندي

6
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...نمونه جدول زمان بندي

6
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:آنهابخش هاي مختلف پایان نامه و ترتیب 

میزان  در ارائه مطالب و یکسان سازي شیوه، عالوه بر افزایش نظم و ترتیب
.برداردآنرا در  سهولت دسترسی و دریافت درك خواننده،

ب ضمن بیان مشخصات هر یک از قسمت هـا، ترتیـبخش، این از اینرو در 
.ارائه آنها نیز ذکر شده است

)گالینگور(صفحه روي جلد  -0
صفحه عنوان -1

ن در این صفحه، مطالب روي جلد پایان نامه عیناً تکرار مـی گـردد، بـا ایـ
صـفحه ي عنـوان . تفاوت که ذکر نام استاد راهنما و مشـاور الزامـی اسـت

.طبق فرم ارائه شده در اسالید بعدي تنظیم می شود
(...)صفحه نام و یاد خدا  -2
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:داورانتاییدیه هیأت صفحه  -3-1
صفحه  این. خود، گزارش را تایید می کنندامضاي اساتید با صفحه، این در 

.تنظیم می شودزیر  شکلطبق فرم ارائه شده در 
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3-1- ....
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صحت و اصالت نتایجتاییدیه صفحه  -3-2
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صفحه مجوز بهره برداري از پایان نامه -3-3
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صفحه تقدیم -4
ارنـده در یک صفحه مستقل بعد از قسمت چکیده، برحسب صـالحدید نگ

.به فرد، افراد یا موسسه اي تقدیم می گردد

قدردانیصفحه  -5
ب در این قسمت، در یک صفحه مجزا بعد از صفحه تقـدیم نگارنـده مراتـ

 تدوین مطلـب بـا فـراهمدرقدردانی خود را از اشخاص و یا موسساتی که 
 مواد آزمایشگاهی و یا تأمین بودجـه همکـاريتجهیزات، آوردن اطالعات، 

.نموده اند، ابزار می نماید
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:چکیده -6

 بخشی از گزارش است کـه در عـین اختصـار، اصـل مطلـب و نتـایجچکیده 
روشـن و  بایستی به عبارتهايچکیده . پژوهش را به خواننده منتقل مینماید

.روان مزین بوده و به تنهایی گویاي کار باشد
س و پـیک یا دو جمله ابتدایی چکیده، اهمیت و هدف تحقیق ذکر شده در 

ن مهمتـری. می شونداز آن مهمترین نکات روش کار در یکی دو جمله آورده 
هـایی انتچنـد جملـه در نهایت نتیجه کلـی تحقیـق، نتایج به دست آمده و 

.می دهندتشکیل چکیده را 
شوند و بـه  بیانچکیده نباید تاریخچه، زمینه تحقیق و تکنیکهاي بدیهی در 

ت الزم اسـ. تأکید گـرددفرضیه ها و نتایج جاي آنها بر روي اطالعات جدید، 
.کلمه باشد150-300شامل چکیده حداکثر در یک صفحه و 
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مطالبو یا صفحات فهرست صفحه  -7
 .شـود نمـینوشـته فهرست، عناوین صفحات اولیه نظیر تقـدیم و تشـکر در 

لی و عنـاوین اصـو زیربخشهاي فهرست مطالب شامل عناوین فصول، بخشها 
.عناوین فرعی هر فصل است

 ابقـتمطبا عنـاوین مـتن  عیناًذکر شده در فهرست مطالب بایستی عناوین 
ه براي جلوگیري از خطاي چشـم، بـین عنـوان و شـماره صـفح. باشدداشته 

.درج شود نقطه چیندر فهرست مطالب مربوطه، 
قطـه نعنوان از بیش از یک سـطر تشـکیل شـده باشـد، که یک در صورتی  

.و شماره صفحه مربوطه در خط دوم ذکر می گرددچین 

فهرست جداولصفحه هاي یا صفحه  -8
.فهرست جداول شامل عناوین و شماره جدول هاست 
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شکلهاو یا صفحات فهرست صفحه  -9
صـورت وجـود، در . سـتعناوین و شـماره شـکل هـا شکلها شامل فهرست 
.شکل ها محسوب می شوندجزء نمودارها 

و اختصاراتلیست عالیم  -10
ر رفتـه و اختصـاراتی کـه در مـتن بکـاعالیم این قسمت، لیستی از کلیه در 

چپ عالمت در . همانند فهرست استنحوه نگارش آن . است، درج می گردد
.گرددو در سمت راست مفهوم آن درج می 

 
ولـی  متفـاوت اسـت ،مطابق با نوع عالمـت بکـار رفتـهعالیم نگارش ترتیب 

الزم به . دمعموال، نخست حروف انگلیسی سپس حرف یونانی نوشته می شون
فقـط  نمایش هر پـارامتر فیزیکـینامه براي در کل متن پایان ذکر است که 

 .باید از یک نماد استفاده کرد
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اصلیمتن  -11
مـده در زیـر آتفصـیل کـه بـه می باشد متن اصلی گزارش شامل چند فصل 

.است

)کلیات و بیان مسئله(اول فصل  -11-1
ه در این فصل با هدف آماده نمودن زمینه ذهنی خواننده، موضوع تحقیـق بـ

مقدمـه مطالـب، . مـی شـودزبانی ساده و جهت یافته بـه خواننـده معرفـی 
.می سازدخواننده را مجذوب نموده و اهمیت موضوع را آشکار 

 شـواهد تحقیـق و اطالعـات ،مقدمه با ارائه کلیات و مقدمات کار، سوابقدر 
همچنـین در ایـن . موجود با ذکر مأخذ، ضرورت اجراي پروژه بیان می شود

ققین، فصل با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجام شده توسط سایر مح
 .می گیرندتحقیق، مورد مطالعه قرار مورد موضوع موجود در دانسته هاي 
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 نگارش این فصل بایسـتی از حاشـیه روي خـودداري نمـوده و صـرفاً بـهدر 
بـه  محقق می توانـد. به موضوع مورد مطالعه پرداختمطالب مربوط توضیح 
.ه نمایدارائ دومرا در فصلی جداگانه به عنوان فصل  پیشینه تحقیقدلخواه 

))روش تحقیق(کار مواد و روش (دوم فصل  -11-2
، به روش و مراح ل در این فصل از ذکر روشهاي کلی خودداري نموده و دقیقاً

اندازه گیري، جمع آوري داده هـا و  ،هاي نمونه گیري، آماربرداريکار، روش 
ه نحوه در این فصل الزم است دقیقاً ب. تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می شود

به مرجـع هـاي المقدور اي یا میدانی و حتی هاي کتابخانه جمع آوري داده 
.روشهاي جدید بایستی دقیقاً شرح داده شوند. علمی اشاره شود
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)نتایج(سوم فصل  -11-3
راي در این فصل نتایج حاصل شده از تحقیق دقیقـاً توضـیح داده شـده و بـ

حلیل و تجزیه و تشکل، تصویر  جدول،از می توان روشن شدن بهتر موضوع 
.داده هاي آماري به نحو مطلوبی استفاده نمود

و در  شـدهه محققین مقایسسایر یافته هاي با به تفکیک تحقیق یافته هاي  
صورت وجود اختالف، دالیـل آن بـا اسـتفاده از منـابع علمـی توضـیح داده 

 .می شوند
ن قسمت بحث را به صورت جداگانه و تحـت عنـوامی توان صورت تمایل در 

 .فصل چهارم تهیه نمود
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)و پیشنهادهانتیجه گیري (چهارم فصل -11-4
ین همچنـ. در این فصل مهمترین نتایج حاصل شده از تحقیق آورده میشـود

زاویـه هـاي شـدن هدف روشن مطالعه خود و با یافته هاي محقق بر اساس 
.می دهدخود را ارائه پیشنهادها بعدي تحقیق هاي تاریک آن یا هدایت 

و مأخذمنابع  -12
مطالب و اطالعاتی که جهت انتخاب موضـوع پایـان نامـه، تنظـیم اهـداف و 

د، از نظر مـی رسـنضروري به فرضیات، روش انجام پروژه و استنتاج صحیح، 
. منابع معتبر انتخاب می گردند

 هـاروارد، شـیکاگو ورایج ترین شـیوه نگـارش فهرسـت منـابع، شـیوه ي از 
مـی ا متحـده آمریکـانجمن روان شناسی ایاالت شده توسط تنظیم شیوه ي 

انگر بـه تحقیـق انجـام شـده، نشـ اعتبار بخشـیدنذکر منابع عالوه بر . باشد
. نیز می باشد اخالق تحقیقرعایت 
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:پیوست ها -13
عـات به منظور جلوگیري از حجیم شدن متن اصلی پایان نامه، برخی از اطال

برنامـه هـاي نـرم افـزاري یـا  ،جمع آوري شده مانند فرم ها، مطالب مکمـل
چگونگی به دست آوردن معادالت ریاضی و اثبـات آنهـا، جـدولهاي آمـاري، 

هـا بر حسب نوع پژوهش که درج آنمطالعات مقدماتی نمودارها و یافته هاي 
بخش  در متن اصلی پایان نامه ضروري نمی باشد با نظر استاد راهنما در این

.می شودارائه 
 بنـدي دستهدر صورتی که این پیوست ها داراي موضوعات مختلفی باشند  

ش اگر در موقع نگـار .آورده می شوند... شده و تحت عنوان پیوست الف، ب، 
سـت متن الزم باشد به این پیوست ها اشاره یا مراجعه شود، درج شماره پیو

. الزامی است... ) پیوست شماره ( در داخل پرانتز 
رت آرایش و شماره گذاري صفحات پیوست همانند بقیه صـفحات مـتن صـو

.می گیرد
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:التینهاي کلید واژه التین به همراه چکیده  -14
.شودمی ارائه ها را کلید واژه صفحه ترجمه متن چکیده و در این 

:انگلیسیعنوان صفحه  -15
.تنظیم می شوداسالید بعد این صفحه طبق فرم ارائه شده در شکل 
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:نکته پیشنهادي -16

.جمع بندي و خالصه از هر فصل آورده شود
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مراحل نحوه ي نگارش یک متن -17

مشخص کردن ایده -
نگارش داستان کوتاه در مورد ایده -
بررسی کردن ایده مورد نظر در داستان کوتاه -
نگارش یک داستان ساده براي هر بخش  -
ارتباط منطقی بین اجزاء هر بخش -
مرور مجدد متن  -
به قضاوت قرار دادن متن به دوستان و همکاران هم رشته اي  -
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نکات کلیدي در نگارش متون علمی -12

به کارگیري حداقل کلمات   -1
بیان داستان ساده ماجرا  -2
ارتباط منطقی بین اجزاء  -3
بیان کردن اهداف در داستان کوتاه عنوان شده   -4
استفاده از جمالت ساده و کوتاه   -5
اشاره به یک فعل اصلی در هر جمله   -6
 به کارگیري صفت و موصوف هاي منطقی و مناسب در جمالت  -7
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:نکات نگارشی در نوشتن پایان نامه

کاغذ و چاپ -1
. ودمـی شـ) چاپ(کلیه قسمتهاي پایان نامه روي کاغذ سفید مرغوب تایپ 

است و تمامی متن ها روي کاغذ ) A4کاغذ (میلیمتر  210*297ابعاد کاغذ 
استفاده  نوع قلم مورد. تایپ می شود) و یا دو رو به تشخیص دانشگاه(یکرو 

.می باشدیا لوتوسدر تمامی متن یکنواخت و براي مثال با فونت نازنین

فاصله گذاري و حاشیه بندي -2
سانتی متـر اسـت، امـا فاصـله  1/5فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر 

 حاشیه سمت راسـت و بـاال. سانتی متر می باشد 1سطرها در چکیده برابر 
سـانتی متـر  2/5سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پـایین برابـر  3مساوي 
. می باشد
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 در صـورتی کـه در. این حاشیه ها در سرتاسر پایان نامه رعایـت مـی شـود
برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضاي داخـل حاشـیه هـا 

بصـورت تـاخورده،  A3باشد، با کوچک کردن آنها و یا بـا اسـتفاده از کاغـذ 
.حاشیه رعایت می گردد

گذاريشماره  -3
 بـا عـدد و بـه) از اول پایان نامه تا اول متن اصـلی(شماره صفحات آغازین 

فحه اولین صـ. شوندنوشته می یا با حروف ابجد ... پنج، شش، : حروف مانند
صلی تمامی صفحات متن ا. یعنی صفحه عنوان بدون شماره تایپ می گردد

 .شـود، بایـد شـماره گـذاري شـوندشروع می که از مقدمه یا فصل نخست 
شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شـکل، جـدول، منـابع و 

.پیوست نیز می گردد
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در  فاصـله شـماره صـفحه. صفحه در پایین و در وسط قرار می گیردشماره 
ذاري ها به عدد شماره گزیربخش  .متر از لبه پایین استسانتی  1/5حدود 

آن  می شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از
.آورده شود

:هاها و شکل جدول  -4
تمامی جدول ها و شکل هـا شـامل تصـویرها، نمودارهـا و منحنـی هـا، بـا 

نهـا از از آتهیـه شـده کیفیت مناسب تهیه می شوند به گونه اي کـه کپـی 
 تمامی شکل ها و جـدول هـا بایـد بـه ترتیـب. وضوح کافی برخوردار باشد

 ،2براي جدول هاي فصـل مثأل ظهور در هر فصل شماره گذاري می شوند، 
... و  2-3و  1 - 3، جـدول 3براي جدول هـاي فصـل و  2-2و  1-2جدول 

. ذکر می شود
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. آنها ذکر مـی گـردد زیرآنها و عنوان شکل ها در  بااليدر عنوان جدول ها 
عنوان جدول چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در 

ا در همچنین الزم است به کلیه شکل ها و جدول ه. یا شکل ذکر می گردد
.متن ارجاع شده باشد
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یا زیرنویسپانویس  -5
د، توضیح در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باش

. نمودارائه را می توان بصورت زیرنویس در همان صفحه 

 و این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچـک در بـاالدر 
اره بـه آن شـمتوضیح مربـوط سمت چپ آن تایپ می شود و در زیرنویس، 

صـلی قلم مورد استفاده در زیرنویس می تواند با قلـم مـتن ا. ارائه می شود
.متفاوت باشد
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درج لغات التین در متن فارسی -6
ه یـا بـ(همه نام هاي التین در متن به خط فارسی و در پانویس بـه التـین 

. با فونت تایمز نیورومن نوشته می شود) خط اصلی

روابط ریاضی و فرمول ها -7
د در فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در مـتن می آینـ

ر به طوري کـه شـماره فصـل د. داخل پرانتز با عدد شماره گذاري می شوند
.سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود

:است 4از فصل  2مانند نمونه زیر که بیان کننده فرمول 
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:مأخذارجاع در متن و فهرست منابع و نحوه  -8
. وددر متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیـرد، اشـاره مـی شـ

ز خاتمه بالفاصله پس ا ،چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود
ه نحوه ارجاع در متن ب. جمله کروشه اي باز می شود و مرجع ذکر می گردد

:یکی از دو روش زیر می باشد

ر این د. شماره گذاري می شوندمی آیند مراجع به ترتیبی که در متن  :الف
].15[ شدخواهد ذکر روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع 

راي بـ. منبع با ارجاع به نام نویسنده و سـال انتشـار آن مـی باشـدذکر  :ب
الفبـاي نـام ترتیب حـروف در این روش، مراجع به ، )1388زاهدي، (: مثال

.نویسنده در فهرست منابع ذکر می گردد
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کر صورت استفاده از هر یک از دو روش، الزم است که جزئیات و شیوه ذدر 
 معـروف وشیوه هـاي منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از 

رداز واژه پـشناخته شده باشد و براي این کار میتوان از امکانـات نـرم افـزار 
.استفاده کرد“ ورد“

:نمونه

Kalkan, E. and Kunnath, SK., (2006). Effects of fling step 
and forward directivity on seismic response of buildings. 
Earthquake Spectra, 22(2): 367-90.  DOI

Also Valuable studies on these effects have been carried out 
by some researchers (Kalkan and Kunnath, 2006). These 
near-source consequents will cause the great majority of the 
seismic energy… .
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[7] Hamidi, H., Karbassi, A., & Lestuzzi, P. (2020). Seismic
response of RC buildings subjected to fling step in the
near fault region. Structural Concrete; 21(5).

…controlling the level of structural displacements. Conversely,
Hamidi et al. [7] investigate the effect of fling-step on the
response of high-rise buildings during the Christchurch 2011
earthquake (using a record with fling-step effect, with a fling-
pulse period of 2.75 s). In their study, …
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:مشخصات جلد پایان نامه -9
میلیمتـر بـا روکـش چـرم مصـنوعی  3تـا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت 

 ،سـرمه اي(رنگ جلد به دلخواه از ایـن چهـار رنـگ . می باشد) گالینگور(
. می باشد) قهوه اي، زرشکی، یشمی

ه مـی بسیاري از دانشگاه ها با توجه به مقطع پایان نامـه، رنـگ خاصـی را دیکتـ(
)نمایند

وي جلد قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است و نوشته هاي ر
. چاپ می گردد) طال کوب(بصورت زرکوب 

وب مـی در قسمت عطف پایان نامه نیز، عنوان پایان نامه، نام نویسنده و سال زرکـ
.شود
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ویژگیهاي یک سخنرانی خوب -13

و چگونگی دستیابی به آن

***
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مقدمه
.  دمحوري می باش، موضوعات نکات ظاهري سخنرانیو  روانیزمینه دو 

ویـژه اي بـه مـردم توجـه عموم ) نفساعتماد به مانند (نظر روانی از  -
.دارندسخنرانی 

، ینـدهظاهري گوو اشتیاق شگرف ظاهر گوینده، مانند انرژي تاثیرات  -
د در به طور ممتـصدا که صدا، ریتم، آهنگ تن : نکات آوایی او مانندیا 

.تاسشنونده تاثیرگذار ضمیر ناخود آگاه سخنرانی و در اجراي طول 
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ائـه از تاثیر گذارترین روش هاي انتقـال مطلـب و ارسخنرانی 
. آن است

ن رو بـیرو در ارتبـاط یکی از ویژگیهاي منحصر بـه فـرد سـخنرانی 
. است گوینده و شنونده

تاثیر  تکنیک هاياز در استفاده نوع ارتباط ظرفیت قابل توجهی این 
ینده همچون ارتباط چشمی، فن بیان، زبان بدن و انرژي گو ناخودآگاه

 از هـر یـک از ایـن مـوارد تـاثیربهره گیري در حین سخنرانی دارد که 
.بسزایی در کیفیت انتقال مطلب دارد
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اصول یادگیري فن سخنرانی

 نونف یادگیري و ها مهارت به نیاز ها تخصص بقیه مانند هم سخنرانی
 مهارت کسب سخنرانی فن بزرگان از یکی کارنگی دیل .دارد خاصی

:کند می بندي دسته زیر صورت به را سخنرانی هاي

.کنیدبا عالقه و عزم جدي شروع بکار باید  -1
.بزنیددقیقا بدانید درباره چه مطلبی می خواهید حرف باید  -2
.کنیدشجاعت و اعتماد به نفس سخنرانی با  -3
!تمرین! تمرین! تمرین -4
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سخنرانیفنون ظاهري 
دن بـه بـراي رسـی. رابطه مستقیم با موفقیت یک سخنرانی داردظاهري، فنون 

:الزامیستاین موفقیت رعایت موارد زیر 

.باشیدمودب • 

.نه مالحظه کاري و محبوبیتباشید، به کارایی توجه داشته • 

.هنگامی که طرف مقابل شما نگاه می کند به نگاه او پاسخ دهید• 

.  هنگامی که مشکلی پیش می آید خونسردي خود را حفظ کنید• 

.صادق باشید• 

 مزایایی یحتوض با و مقابل طرف دیدگاه از شرایط به کردن نگاه با کنید سعی •
.سازید متقاعد را مقابل طرف دارد او براي شما نظرات پذیرفتن که
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 و یساختگ تظاهري کار این .دهید نشان دیدگاهها بیان براي را خود اشتیاق •
.ستا شما عمیق باورهاي و عقاید صادقانه ابراز واقع در بلکه نیست، تصنعی

.صداي خود را بلند نکنید• 

 حربه منطق .شود تر کننده متقاعد شما نظرات شود نمی باعث خشونت و زور •
.است تري قوي بسیار

.وییدنگ چیزي خاصی سازمان یا شخص به زدن طعنه و لطمه قصد به گاه هیچ •

 کند صورت مقابل طرف اگر .نکنید مبالغه باشد گذار تاثیر حرفتان آنکه براي •
 خواهد چنین شما حرفهاي تمامی درباره کنید می بزرگ را مسایل همیشه
.است موثرتر بسیار مسایل دادن جلوه کوچک .اندیشید
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 در وندهشن اگر .کنید صحبت واضح اما کنید پنهان را خود لهجه نکنید سعی •
.کنید صحبت تر آرام دارد مشکل شما گفتار درك

 متوجه ات بگردید تردید و شک هاي نشانه دنبال و شوید دقیق شنونده نگاه در •
.خیر یا است فهمیده را شما هاي حرف شوید

 و »واقع در« مانند عبارتهایی یا »اوم« یا »آها« مانند کالمی غیر عالیم از •
 این .دنکنی استفاده خود سخنان به فرد توجه جلب براي »دانید می« ،»اصوال«

.کاهند می پیام ارزش از و کنند می پر را شما کالم هاي مکث تنها ها عبارت

 گوش دقت با و دهید نشان عالقه کنید، سئوال .کنید تمرین را مکالمه فنون •
.کنید

 .دباش شده خارج بحث موضوع از آنکه مگر نکنید قطع را مقابل طرف حرف •
 هاي حرکت با .نکنید تمام را او جمالت کند می صحبت مکث با یا کند او اگر
.باشید رصبو .نکنید کمک صحبت ادامه در را او یا نکنید تکرار را او حرفهاي لب،
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 نحوه هبلک ماند، می خاطر در که نیست شما گفته تنها باشید داشته یاد به •
.کنید اجتناب خشن و تند لحن از بنابراین شود می ثبت ذهن در نیز شما بیان

 لويج بود الزم اگر .کنید گوش آن به منتقدانه و کنید ضبط را خود صداي •
 بیان رزط و تلفظ است، مشکل آنها تلفظ که کلماتی و ها عبارت تمرین با آینه
.بخشید بهبود را خود

 است، اختیکنو صدایتان آهنگ کردید احساس اگر .نکنید صحبت بلند و تند •
 قدرت با تصحب هنگام تا ببرید کار به را خود سعی تمام و بکشید عمیقی نفس

 .بدهید بیرون را هوا بیشتري

 خیره هرگز اما کنید قرار بر ارتباط مقابل طرف با نگاه طریق از کنید سعی •
  .نشوید

.سریع صحبت نکنید زیرا این امر نشان دهنده عدم اعتماد به نفس است• 
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نکته هاي مهم در اسالیدهاي -14

MS PowerPoint
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 دمیتوانن سخنرانی براي جانبی وسایل عنوان به امروزه اسالیدها
 پیشنهاد زیر هاي نکته بیشتر گذاري تاثیر براي .کنند شایانی کمک
:شود می

.کنید شماره گذاريحتما اسالیدهاي خود را • 

.شویداز عدم وجود غلط امالیی در اسالیدها مطمئن • 

  براي( .نیدک بندي تقسیم پایانی و اصلی ابتدایی، قسمت سه به را خود وقت •
 و وقت از ٪ 80 الی 70 اصلی قسمت براي و ٪ 10 پایانی و آغازین قسمت

)دهید اختصاص را خود اسالیدهاي

.کنیدصحبت ثانیه  60تا  30حدود اسالیدبر روي هر • 

 همرتب چندین خاص اسالید یک از هایتان صحبت حین در است الزم اگر •
.دهید قرار الزمهاي قسمت تمام در را آن حتماً کنید استفاده
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 هاي صورت به را اطالعات ،تیتروار هاي نکته از استفاده جاي به ممکن جاي تا •
 .کنیدارائه جدول و نمودار تصویر، مثل دیداري

 یکاف ي اندازه به آن پایینی قسمت خصوص به اسالید جهت چهار هر براي •
 اتاق انتهاي در که مخاطبانی دیداوقات بسیاري در( .دهید قرار خالی ي حاشیه
)شود می گرفته جلوتر افراد توسط اند نشسته

 کوتاه عبارتهاي یا و تیترها از کامل و طوالنی جمالت از استفاده جاي به •
.کنید استفاده

 .کنید هاستفاد برعکس یا و تیره متون و روشن هاي رنگ با هایی زمینه پس از •
 مانیتور از تر روشن اصلی ي صفحهروي بر ها رنگ که باشید داشته خاطر به(

)آمد خواهند نظر به شما

 سپ نوع موضوع شدن عوض با توانید می دارید زیادي هاي اسالید تعداد اگر •
.دهید تغییر نیز را زمینه
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 ظرن در شما سخنرانی براي کمتري وقت دالیلی به است ممکن همیشه •
 در که یاسالیدهای و مطالب به اسالیدها ي تهیه هنگام نتیجه در شود، گرفته
.کنید فکر بگیرید نادیده را ها آن توانید می وقت کمبود صورت

 نممک سخنرانی از پس که مواردي و سواالت به اسالیدها ي تهیه حین در •
 هب توانید می را ها سوال این جواب( .کنید فکر شود پرسیده شما از است

 تا ددهی قرار اصلی اسالید آخرین از پس و تهیه جداگانه اسالیدهایی صورت
 یرتاث داشتن بر عالوه کار این .دهید نمایش را ها آن سریعا لزوم صورت در

)میباشد شما آمادگی ي دهنده نشان شما مخاطبان بر مثبت

  متن و زمینه براي )رنگی تضاد( کنتراست داراي و مناسب رنگهاي انتخاب •
.است مهم بسیار

 یداريد عناصر و جدولها نمودارها، شکلها، از بیشتر هرچه استفاده بر تاکید •
.دارد حیاتی اهمیت
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 نمایش براي مناسبی ابزار PowerPoint افزار نرم که نکنید فراموش •
 دادن ارقر از باید پس است، نشده تهیه اینکار براي اصوال چون .نیست متن
.کنید خودداري اسالید هر در سطر چند از بیش

 ویتر قابل مخاطبان همه براي مطالب که شکلی به مناسب فونت و قلم از •
.کنید استفاده باشد

 نه( .کنید استفاده متعارف و معقول حد در انیمیشن هاي جلوه و افکت از •
 لبلب و گل و جلوه از پر نچنانٱ نه و باشد روح بی و خشک اسالیدها آنچنان

)دهد قرار الشعاع تحت را اصلی مطالب که

 باشد زیادي اسالیدهاي و باال حجم داراي که نیست اي ارائه خوب ارائه •
 را العاتاط بیشترین حجم، و اسالید میزان کمترین با که است اي ارائه بلکه

.نباشد آور مالل شنوندگان براي و نموده منتقل مخاطب به
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 موارد بیشتر در همچنین کنید؛ خالصه را مطالب حجم، کاهش براي •
 تیصور به مناسب چارتهاي و نمودار جداول، در را متن صفحه چندین میتوان
.کرد خالصه کامل

 در را ترهاتی و اصلی تعاریف فقط کنید، تایپ را متن تمامی اینکه جاي به •
 البته پارید،بس ذهنتان به توانید می را مطالب بقیه راحتی به ،بیاورید اسالید

.باشد کرده درك خوب را آنها اگر

 نیدک روخوانی اسالید روي از را اینها امثال و ارقام اعداد، اصلی، تعاریف اگر •
 البمط کل به را کردن روخوانی این که باشید مواظب ولی ندارد ایرادي هیچ

.ندهید تعمیم

 دهید جاعار شکلها و نمودار تصاویر، به بیشتر هرچه را بینندگان ارائه هنگام •
 و خود سمت به را آنها توجه…و دست با دادن نشان توسط اشاره با و

.کنید معطوف مطالبتان
. هیچ وقت کیفیت ارائه را فداي کمیت آن نکنید
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