روش نوشتن تحقیق و مقاله علمی
هقبلِ اصیل ػلوی ضبهل قسوتّب ٍ ثخصّبی زیر است:

 -1ػٌَاى :ضبهل ًبم هؤسسِ ،ػٌَاى هقبلًِ ،بم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ،رتجِ ػلوی ٍ پست الکترًٍیکی
 -2چکیذُ :چکیذُ در ػلَم اًسبًی از ًَع تَصیفی کِ حذاکثر  100کلوِ است ٍ ضبهل :تبریخچِّ ،ذف ،هطلت خبظ هَرد تَجِ/
هَرد ػالقِ هقبلِ ،هرٍری ثر هحتَیبت (ایي ثخص الساهی ًیست)
 -3کلوبت کلیذی :کلوبت کلیذی در هقبلِ ثسی بر هْن است .کلوبت کلیذی ثیبى کٌٌذُ هَضَع هقبلِ ّستٌذ کِ جْت ضٌبسبًذى ٍ
هؼرفی هقبلِ ثِ جبهؼِ ػلوی کبرثرد دارًذ .ثِ ایي ترتیت دیگر ًَیسٌذگبى ٍ پژٍّطگراى ثب جستجَی ػجبرات پژٍّطی هَرد ًظر خَد
در کلوبت کلیذی ،هیتَاًٌذ ثِ هقبلِ ضوب دست یبثٌذ.
 -4هقذهِ :در قسوت هقذهِ هیثبیست تبریخچِ ٍ اّویت هَضَع ،هطکالت ٍ ًقبط ضؼف رٍشّبی پیطیي ٍ رٍیکرد ضوب ثرای حل
ایي هطکالت ًَضتِ ضَد.
ً -5تبیج ٍ ثحث :ضبهل تؼبریف ،ثیبى اقَالً ،قذ هستٌذاتً ،ظر ًَیسٌذُ ّوراُ ثب استذالالت.
ً -6تیجِ گیری :ایي قسوت هرٍر ثسیبر هختصر از کل هقبلِ هی ثبضذ .در ٍاقغ ایي ثخص هطبثِ چکیذُ هقبلِ است اهب ثِ ضکلی کلیتر؛
زیرا در تؼذاد کلوبت هحذٍدیت ًذارد .در ایي ثخص اّویت هَضَعً ،تبیج کلیذ پژٍّص ٍ ًیس پژٍّصّبیی کِ در آیٌذُ هیتَاًذ
راجغ ثِ ایي هَضَع ضَد ثیبى ضذُ ٍ تَضیح دادُ هیضَد.
 -7هراجغ :در ایي ثخص هط خصبت توبهی هٌبثغ ٍ هقبالتی کِ در هتي هقبلِ ثِ آىّب ارجبع ضذُ است ،ثبیذ ثِ طَر کبهل ٍ دقیق ًَضتِ
ضًَذ .هثالً ً :بم کتبة؛ ًبم خبًَادگیً ،بم ًَیسٌذُ؛ هترجن یب هصحح؛ ًبضر ،هحل ًطرًَ ،ثت چبح ،سبل ًطر.
تحقیق ػلوی ضبهل قسوتّب ٍ ثخصّبی زیر است:

 -1ػٌَاى :ضبهل ًبم هؤسسِ ،ػٌَاى هقبلًِ ،بم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ ،رتجِ ػلوی ٍ پست الکترًٍیکی
 -2هقذهِ :ضبهل ثیبى هسئلِ ،ضرٍرت ،اّذافً ،قبط ضؼف رٍشّبی پیطیي ٍ ًقبط ثرتری ایي پژٍّص.
 -3کلیبت :ضبهل تجییي ثحث ،تبریخچِ ،تؼبریف.
ً -4تبیج ٍ ثحثّب :ضبهل ثیبى اقَالً ،قذ هستٌذاتً ،ظر ًَیسٌذُ ّوراُ ثب استذالالت.
ً -5تیجِ گیری :در ایي ثخص اّویت هَضَعً ،تبیج کلیذ پژٍّص ٍ ًیس پژٍّصّبیی کِ در آیٌذُ هیتَاًذ راجغ ثِ ایي هَضَع ضَد
ثیبى ضذُ ٍ تَضیح دادُ هیضَد.
 -6فْرست :سبختبر کلی هطبلت ضبهل ػٌبٍیي کلی ٍ خبظ ثِ ّوراُ ضوبرُ صفحبت.
 -7هٌبثغ :در ایي ثخص هطخصبت توبهی هٌبثغ ٍ هقبالتی کِ در هتي هقبلِ ثِ آىّب ارجبع ضذُ است ،ثبیذ ثِ طَر کبهل ٍ دقیق ًَضتِ
ضًَذ .هثالًً :بم کتبة؛ ًبم خبًَادگیً ،بم ًَیسٌذُ؛ هترجن یب هصحح؛ ًبضر ،هحل ًطرًَ ،ثت چبح ،سبل ًطر.
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