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 اهداف

 :دهيد پاسخ زير سواالت به بود خواهيد قادر بخش اين پايان در
 
 
   شوند؟ مطرح بايد موضوعاتي چه ،تحقيق لهامس بيان در•
   است؟ گونهچ تحقيق لهامس بيان نوشتن نحوه•
   چيست؟ قبلي هاي بررسي بر مرور اهميت داليل•
   کنيم؟ مرور را قبلي هاي بررسي چگونه•
   است؟ چگونه قبلي هاي بررسي بر مرور بيان نحوه•



 بيان مسأله



 انديشه اي خالق

 بختي همراه

 برنامه ريزي خوب 

.اگر احتياج مادر اختراع است آگاهي از مسائل، مادر پژوهش مي باشد  



 ساختار پروپوزال و مقاله تحقيقي

 عنوان

 خالصه

 مقدمه

 مواد و روش ها

 يافته ها
...جدول ، نمودار و   

 بحث و نتيجه گيري

 تشكر و قدرداني

 فهرست منابع

 مقاله تحقيقي

 عنوان

 خالصه پروپوزال

بررسي متون –بيان مساله -مقدمه  

 زمانبندي و بودجه

 فهرست منابع

 پروپوزال

 مواد و روش اجرا
 متغيرها



مراحل تدوين پيشنهاد يك طرح 
  تحقيقاتي

 لهابيان مس

 بررسي متون

 تنظيم اهداف

 روش بررسي

طرح بهره برداري و  
 انتشار نتايج

 طرح كار

 منابع و بودجه الزم

 انتخاب موضوع



.(در صورت لزوم، از صفحات اضافي استفاده شود)مقدمه و بيان مسأله، همراه با بررسي متون  -7  

تعريف واژه هاي اختصاصي -8  

.(دورتي كه قابل ارزيابي و اندازه گيري باشند، مشخص شوصبا توجه به بيان مسأله و ب)اهداف و فرضيات طرح  -9  

هدف كلي طرح( الف  

:هدف فرعي  

(در صورت وجود)اهداف كاربردي طرح ( ج  

:اتفرضي( د  

  :پيش فرض

  :نوع مطالعه -10

   (:در صورت نياز)  (Sampling)نمونه مورد مطالعه، تعداد و روش نمونه گيري  -11



 سواالتي که بايد بپرسيد مراحلي که طي خواهيد کرد عناصر مهم هر مرحله

 مسأله چيست و چه چيز بايد مطالعه شود؟

 چه اطالعاتي هم اکنون در دسترس است؟

 دليل اجراي طرح چيست؟

 اميد داريم به چه دست يابيم؟

 چه داده هاي اضافي براي يافتن پاسخ به سواالت 
 طرح الزم است؟

 چگونه آنها را بدست مي آوريم؟

 بيان مسأله

 بررسي متون

 تنظيم اهداف

 روش بررسي

 متون و ساير اطالعات موجود

 سواالت يا فرضيات طرح

 متغيرها

 نوع مطالعه

 روش گردآوري داده ها

 نمونه گيري

 تجزيه و تحليل داده ها 

 مالحظات اخالقي

 پيش آزمائي روش تحقيق



 بيان مسأله 

 .بيان مسأله روشن مي کند چرا بايد چنين تحقيقي  را انجام دهيم•
 

يکک   (Statement Of The Problem) براي نوشتن يک طرح يا پاياننامه ، بيان مسأله •
 .بخش مهم و زير بنائي است

 
مراحل بعدي پژوهش مثل هدف ها و فرضيات ، متغيرها ، متدولوژي ، طرح اجرائي •

 .و غيره همه متأثر از چگونگي تبين مسأله در اين بخش است
 
بيان مسأله به معناي طکرح موضکوپ پکژوهش، توصکيت و توجيکه تن اسکت تکا ايکده         •

تحقيق موجه جلوه کنکد و ضکرورت انجکام تن احسکاد شکود و اهميکت تن تشک ار        
 .گردد



بياني از مش ل يا موقعيت تشکتته اي اسکت ککه نيکاز بکه       بيان مسأله•
 .تحقيق دارد

 
به معناي طرح موضکوپ پکژوهش، توصکيت و توجيکه تن      بيان مسأله•

است تا ايده تحقيق موجه جلکوه کنکد و ضکرورت انجکام تن احسکاد      
 .شود

 
ماهيکت مسکأله اي اسکت ککه در مهالعکه عنکوان شکده و         بيان مسأله•

 .معمواًل زمينه و اهميت تن را بيان مي کند



 لهابيان مس 

 نمودن آشنا ضمن كه است (پروپوزال) تحقيق طرح پيشنهاد از بخشي مساله بيان •

   .دارد مهمي نقش پژوهش روش و اهداف تبيين در تحقيق موضوع با خواننده

 

  .نمايد مي تشريح را تحقيق موضوع وجودي فلسفه مساله بيان 



 .بيان مسأله وسيله اي براي توضيح و توجيه موضوپ طرح تحقيقاتي است•

 .باعث روشن شدن ابعاد مختلت مسأله مي شود•

 .ضرورت انجام طرح را نمايان مي سازد•

 .ارائه طرح را به مسئولين و تامين کننده هاي بودجه تسان مي سازد•

 اهميت بيان مسأله



واضکح و مشکخب باشکد نيمکي از كارهکا انجکام پ يرفتکه         اگر مسأله مورد تحقيق كاماًل•
 .است

 

 
كه مشكل مورد نظر به خوبي تعريت شده باشد و اهداف تحقيکق مشکخب    فقط زماني•

 .هاي تحقيق را بدرستي طراحي نمود  باشد مي توان فعاليت
 

   (مواردي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد)مسأله مورد نظر را مشخب كنيد 



“The formulation of the problem is 

often more essential than its 

solution” 

 

Albert Einstein 



 لهابيان مس ترتيب منهقي نگارش

مساله توضيح 

تخصصي حوزه يک در مساله سازي محدود   

اطالعات و تمار ارائه با جهان و ايران در مسأله وسعت ذکر 

تن کاربردهاي و مسأله مورد در تحقيق اهميت ذکر   

مربوط تمارهاي ارائه و مسأله در موثر عوامل توضيح 



 لهابيان مس ترتيب منهقي نگارش

خاص روش اين چرا که اين و شده انجام اقدامات ساير و ها روش ذکر 

 .است شده انتخاب

منابع شماره ذكر با قبلي تحقيقات از مختصري اشاره 

(باشد داشته وجود درصورتيكه)نظر اختالف موارد به اشاره 

مهالعه مورد جمعيت و هدف به اشاره 



 :در تدوين بيان مسأله بايد به موارد زير توجه کرد

 تعريت مش ل1)

 (با تاکيد و ارائه تمارهاي موجود)اهميت مش ل2)

 نحوه برخورد با مش ل، راه حل ها و خدمات موجود3)

 عوارض ناشي از تداوم اين مش ل4)

 معرفي راه حل مش ل يا عوامل موثر بر موضوپ5)

 تناقض ها و تناوبات موجود در صورت وجود6)

 (چه کاري انجام خواهد گرفت)توضيح بيشتر عنوان طرح7)

 فوائد ناشي از اجراي طرح8)



باشد اصلي ن ات حاوي ولي مختصر و دقيق واضح، بايد مسأله بيان. 

 کند تجاوز (کلمه هزار ) صتحه 3 تا 2 از نبايد مسأله بيان. 

شود نمي توصيه عمومي صورت به متعدد و زياد منابع. 

 است کافي منبع 30 تا 20 عرف صورت به. 

 



 بررسي متون
Literature Review 
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 مرور متون

  پايان کتاب، مقاله، از اعم) منابع مند نظام تحليل و جستجو•
  شده منتشر خاص موضوعي زمينه يک در که (... و نامه
 .است

 

 



 اهميت مرور متون

مرور متون بر اساس موضوع پژوهش صورت مي گيرد و در     
 :موارد زير بکار مي رود

 
 در تهيه پروپوزال–

 مقدمه و بيان مساله     
 

 در تنظيم گزارش نهايي–
 مقدمه و بحث    

 

 



هدف کلي بررسي متون ، گردتوري اطالعات درباره  

 .يک موضوپ مي باشد



 دوباره کاري
 دريابيد كه است مهم بسيار .بگيريد تحقيقاتي طرح يك اجراي به تصميم اينكه از قبل•

 گرفته قرار بررسي مورد مشابه مناطق يا و نظر مورد منهقه در پيشنهادي موضوپ تيا
 خير؟ يا است

 

 
 کار تن روي قبال که موضوعي روي تحقيق انجام به  توان يم زير وضعيت سه در تنها•

   .کرد اقدام است شده
 متتاوت يزمان شرايط در              
 مختلت يجغرافيائ شرايط در              
 کافي نتايج به يدستياب عدم درصورت            





  (Basic Knowledge) اطالعات پايه•
  (text book) کتابهاي مرجع     
 

 (Updated Knowledge) اطالعات روزتمد•
  (Periodicals) و نشريات ادواريمجالت     

 (Information Resources)منابع اطالعاتي 



http://www.freemedicaljournals.com/ 



 :منابع ال تروني ي انگليسي

•www.Pubmed.gov 

•www.embase.com 

•www.thecochranelibrary.com 

•www.tripdatabase.com 

•www.guideline.gov 

•www.scholar.google.com 

 

http://www.embase.com/
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.guideline.gov/


 فارسي الكترونيكي منابع

 

•www.sid.ir 

 

•www.magiran.com 

 

•www.irandoc.ac.ir 

 

•www.medlib.ir 
 

•www.iranmedex.com 

 

 

http://www.sid.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.medlib.ir/
http://www.iranmedex.com/
http://www.irandoc.ac.ir/


 مهم ترين يافته ها  نقاط قوت و ضعف 
نحوه جمع آوري 

 داده ها 
 عنوان مقاله

نمونه مورد 
(سال)نام محقق نوع مطالعه بررسي  



 مهم ترين يافته ها  نقاط قوت و ضعف 
نحوه جمع آوري 

 داده ها 
 عنوان مقاله

نمونه مورد 
(سال)نام محقق نوع مطالعه بررسي  

عدم انجام 
تزمون هاي 
تماري و حجم  
نمونه كم مهالعه 
و عدم بررسي 
سواالت و 
فرضيات 
 پژوهش

بعد از استتاده از 
قهره چشمي 
كلرامتنيكل و 
محلول بتادين 
در هر گروه يك 
نتر داراي نتيجه 
كشت مثبت 

 . بودند

كشت نمونه ها و 
 معاينه

بررسي 
مقايسه اي 
تاثير قهره 
چشمي 

كلرامتنيكل و 
محلول بتادين 

 ...درصد 5

بيمار  79
مبتال به 
كاتاراكت 
   پيري

كارتزمائي 
 باليني

اديب و 
همكاران 

(1384) 



كککه بککر روي   مهالعککه کارتزمککائي بککاليني  يکک در  (1384)اديککب و همكککاران  

بررسي مقايسه اي تاثير قهکره  تحت عنوان بيمار مبتال به كاتاراكت پيري 79

درصد در كاهش كلونيزاسکيون فلکور    5چشمي كلرامتنيكل و محلول بتادين 

انجام دادنکد نشکان    طبيعي ملتحمه چشم قبل از عمل جراحي كاتاراكت پيري

بعد از استتاده قهره چشمي كلرامتنيكکل و محلکول بتکادين در هکر     دادند كه 

داراي نتيجه كشکت مثبکت از نظکر فلکور طبيعکي      (درصد 2/5)گروه يك نتر 

عدم انجام تزمون هاي تماري و حجم نمونه كم مهالعه و عکدم   . چشم بودند

 .بررسي سواالت و فرضيات پژوهش از نقاط ضعت اين مهالعه بود

 



         Binder باليني كارتزمائي مهالعه يك در (1999) همكاران و 

  عنوان تحت Intrabulbar جراحي كانديداي بيمار 300 در

 درصد 1 بتادين محلول با جراحي عمل از قبل عتونت پروفيالكسي

   در نهايت در كه دادند نشان استافيلوكوك كلونيزاسيون كاهش در

 اين كه بود مثبت استافيلوكوك كشت نتايج ها نمونه درصد 5/3

 نظر از ارزيابي مرحله سه طي در استافيلوكوك كلونيزاسيون كاهش

 .بود دار معني تماري



 بايدها

 .جستجوي وسيع و همه جانبه•

 .انتخاب منابع جديد•

 .انتخاب منابع كاماًل مرتبط•

 .نقد هر يك از مقاالت•



 نبايدها

 .استتاده از چكيده مقاالت•

 .وارد شدن به جزئيات غير ضروري•

 (.Bias)سوگرائي•

 .دخالت عقايد شخصي•

 .استتاده از كتب و جزوات•




