
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. کن*مرور متون هب شما رد کشف شواهد جدید کمک می

 کند.*مرور متون تفکر عینی را رد شما تقویت می

ری  هرد نظر داشته باشید منابع تحقیق خود را همیش  رد یک جای امن نگهدا

ورد استفاده این منابع هب احتمال خیلی زیاد رد اداهم کار هب دفعات م  .کنید

 اه وکی رد پوهشقرار خواهد گرفت . بنارباین رد ذخیره منابع الکترونی  شما

 .اهرداهی مطمئن دقت الزم را داشته باشید

کافبعد از مرور ادبیات هب طور کامل، الزم است  اراهی  تحقیقاتی ش

انند شود. امروزه علم بسیار گسترش یافته است و الزم  نیست م

نی چون انیشتین نظ  اد هک باعث انقالب رات بنیادی اراهی ددانشمندا

 علمی شود بلکه یک تغییر کوچک ردشرایط یا مدل مساهل موجود

 تواند نوآوری باشد.نیزمی

 حقیقت  راهنمای شماره یک

  انتخاب عنوان پایان انهم

 روش اراهی ایده جدید:

 رتکیب چند مساهل-2                                                           تغییر  پارامتراهی مساهل-1

 بومی سازی مساهل -4                  عوض کردن  روش حل مساهل-3

 اهی جدیداستفاده از تکنیک-5

همچنین رد انتخاب موضوع باید هب مسایلی از جمله فراهم بود
ن بوهج کافی، 

زمان و عامل  ، عاملو واجد شرایط فراهم بودن نیروی انسانی الزم

کان توهج داشت.  م

د با توهج هب آن ربانهم یکی از مهمترین مسائلی است هک محقق بای مسأهل زمانی 

عی نماید ات رد موعد مقرر کار باید س  دانشجو . پایان انهم خویش را هب انجام رساند

، اگرهچ زحماتی هم رد غیر اینصورت ، خویش را هب انجام رساند پایان انهم

ش را بدست نخواهد جالبی نیز اراهی کند، هجیتن زحمات خوی  کشیده باشد و کار

دکتر سوده شهسواری تهیه کننده : .آورد  
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اهی دوران ابیکی از دشواررتین انتخ انتخاب موضوع پایان انهم

تحصیل می
ا آن ردگیر باشد هک دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ب

ی مهمترین چالش دانشجویان ارشد و دکترا انتخاب موضوع  .هستند

  اهی معتبرربای تحقیق است هک ارزش مقاهل شدن و اراهئ رد ژورانل

ISI      دی علمی  نی اممللی را داشته باشاهسو کنفران. 

ظر بگیرید این کار افی رد ن ربای انتخاب موضوع پایان انهم وقت ک

 شود. نمی میسر یک شب

تحلیل موضوع زمانبر است. 
 مطالعه و 

 

 

کاتی را باید رد ن  رد انتخاب موضوع پایان انهم هچ  ظر گرفت؟ن

 مند بودن عالهق

 یک موضوع را هک دوست دارید انتخاب کنید. مهمترین مسئله رد

یزان خیلی این است هک مطمئن شوید شما هب م  انتخاب یک موضوع

وجهی رد آن ربای مدت زمان اقبل ت  زیادی هب آن عالهق دارید. شما

ی خود را روی آن زندگ  موضوع مشغول هب کار خواهید بود و بخشی از

ری می شته باشید شما ن کنید. اگر شما رد مورد آن عالهق زیادیسرماهی گذا دا

انهم خواهید ایانپ اینیی ربای اداهم راهکند و انگیزه پرا دلسرد می

 .داشت

 مرور متون

 ژپوهشگر هک ستا منظور این هب ربرسی مطالعات صورت گرفته

ورت گرفته و با موردنظر ص  کاراهیی ردزمینهردگذشته، هچ هک دهد نشان

اهی رب ژپوهشهمطالعه، ژپوهشگر تحقیق خود را با تکی  استفاده از این

 ر و مسئله موردنظ استفاده از این کار هب شناخت رتشیب گذشته آغاز کند. با

 .ربد ابعاد مسئله پی خواهد

 فواید مرور متون:

م از حیطه*  اهی علوم، اطالعات زیادی وجود دارد.رد ره کدا

مرور متون  .اغلب یک یافته تحقیقاتی رد تناقض با دیگری است *

 .  دکنهب شما رد ردک تصوریی کلی از موضوع کمک می
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