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  ؟موفق بنويسيم دكتري رساله پيشنهاد يك چگونه

  تهيه و تنظيم از: دكتر مصطفي يوسفي، مهندس بنفشه صفايي

  دانشكده نساجي، دانشگاه صنعتي اصفهان

  اساسي اجزاي

 همه شامل كلي طور به و نيست علميه خوب نوشتيك  از متفاوت خوب رساله پيشنهاد يك اساسي اجزاي
 سوال بيان) 6 مقاالت بر مروري) 5 اهداف) 4 مقدمه )3 چكيده) 2 عنوان) 1: باشد مي زير موارد از برخي يا

 يا يك است ممكن همچنين .منابعفهرست ) 10 و حثب و گيري نتيجه) 9 نتايج) 8 روش بخش )7 پژوهش
طبق  و در برخي موارد است ممكن ،در حالي كه مغايرت با اين سازماندهي .دداشته باشي نيازپيوست نيز  دو
  .كرد يمخواه تمركزذكر شده  مواردتوضيح  روي بر ما ،باشد مناسب اساتيد راهنما نظر

  عنوان

 موضوع از كافي درك نشان دهنده بايد باشد و همچنين پروژه اب مرتبطانتخاب شده  بايد عنوان است بديهي
مي  مهم شما يپيشنهاد پروژهدر  تشخيص داده ايدكه شما ، مهم كليدي كلمات از صحيح استفاده با .باشد

   .دبرداشته اي خودو داوران  استاد راهنما كردن متقاعد سوي به گامي باشند،

  چكيده

 پيشنهادي روش ،يپژوهش سوال شامل بايد و )كلمه 500 تا 300( است شما پيشنهاد ازاي  خالصه ،چكيده
امر البته اين . گردد بيان چكيده در بايد شود، مي آزمايش فرضيه يك از بيش اگر. باشد انتظار مورد نتايج و
بررسي و تغيير دوباره قبل از اتمام طرح آنرا  ،شده نوشتهدر ابتدا چكيده  اگر .نيست عمولم چكيده ها همه در

  دهيد.

  مقدمه

كردن  متقاعدبر روي  كلي طور به و مي شود دنبال آنچه براي اي است زمينهپيش  ارائه مقدمه از هدف
  و داردن وجود كار اين انجام براي خاصي فرمول هيچ. مي گردد متمركز ،طرح شده لهسئم اهميتو  خواننده

 از برخي در مورد بحث له،سئم چهتاريخ شامل كلي، طور بهمقدمه . است متفاوت ديگر موضوع به موضوعي از
 مطالعاتتوجه  با يپژوهش سوال بيان كردن شايد و كرد، دنخواه ثابترا  لهسئم كه اطالعات شده گم هاي تكه
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 باشيد مراقب بايد شما اما ،خوردبگره  مقدمه اب است ممكن مقاالت بر مروري بخش. مي باشدصورت گرفته 
  .، گم نشودشده انجام تحقيقات انجام علت بر خوانندهتمركز  يعني ،بخش اين از هدف

  اهداف

 و مقاالت بر مروري با همراه گاهي مقدمه، با همراه اوقات گاهي. ستني جداگانه بخش يك هميشه اهداف
اين  خود استاد راهنماي توجه به نظر با شما .دوش جايگزين پژوهش سوال بيان با دتوان مي اوقات گاهي

  .تمركز خواهد كرد پژوهش برروي دليل انجام بخشاين  .قسمت را آماده كنيد

  مروري بر مقاالت

ه دش بررسيمقاالت  جمح به بستگيمروري بر مقاالت  به جداگانه بخش يك اختصاص به تصميمكلي  طور به
از دست  بدون( مقدمه بخش ن آنهاداد قرار براي مكان بهترين هستندو ناكافي  پراكندهمقاالت  اگر. دارد

در بخش آنها قرار دادن  زياد مي باشند كافي اندازه بهمقاالت  اگر ديگر، سوي از. است )دادن هدف اين بخش
تر مي  مناسب روري بر مقاالتم جداگانه سيبرر و به تمركز اين بخش صدمه مي زند زياد احتمال بهمقدمه 
 منابعبخش فهرست  در بايد چند هر گرددذكر  ،ه اي كه پروژه را پوشش مي دهدمطالع هر الزم نيست .باشد

 و گرددذكر  آنهامهمترين  كه الزم استبنابراين . دهستي آگاه آنها از بسياري از شماكه  آورده شود يشواهد
 ژوهشگرانپ كه آنچه اساس برپروژه طرح  چگونه كه داد نشانتوان  مي . پستوضيح داده شود به اندازه كافي

و تعيين گردد كدام يك براي د شو ارزيابي مختلف مقاالت منتقدانه بايد. شده است مطرح اند داده انجام
  اهميت دارد. ،سواالت تحقيق

  پژوهش سوالبيان 

 اين با مروري بر مقاالت باشد از بخشي است ممكن ،ستني جداگانه بخش يكمعموال بيان سوال پژوهش 
به طور واضح مشخص  در سوال پژوهش بايد شما. است پيشنهادي طرحدر  ضروري بخش يك حال
 .مي باشد است صورت گرفته قبال آنچه از متفاوت دهيد انجام خواهيد مي آنچه چگونه كه كنيد

 در .كمك كنيد زمينهاين  پيشبرد دانش در به خواهيد مي شما كه ديده نشان باشيد قادر بايد همچنين
 سوال كنيد مي شما فكر كه آزمايشقابل  فرضيهچند  يا يك همراه با بايد پژوهش سوالبيان  نهايت،

   .برسد خود اوججواب مي دهد، به  پيشنهاديتان را

 و( بهترين سپس و كنيد فرايند نوشتن به شروع پژوهشي سوال يك انتخاب براي نيست معمول غيراين امر 
 مقاالت پايان در شده مطرح هاي پرسش توانيد مي شما اوقات گاهي. پيدا كنيدرا سوال ) درست ترين حتي يا
 آن روي بر كارمشغول  حاضر حال در مقاله نويسندهاحتماال  كه است اين روش اين مشكل .كنيد پيدا را
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 ،شود گرفته ناديده كامل طور به بايدنموضوع  اين حال، اين با. ه استكردن مطرح را آنها هنوز يا و است سوال
  واقع شود. مفيدگيري  جهت تعيين در است ممكن ازير

مقاالت  هميدنف و خواندن به كار شما اين است كه .شما از :است اين پاسخ ؟مي آيداز كجا  پژوهش سوال
مرحله زمان بر است و تالش زيادي را مي  اين. شود آشكاربعد ) مراحل يا و( مرحله كه طوري به دهيدادامه 

 بازي را در اين بخش مهمي نقش ابتكار عمل و خالقيت .داردن وجود روند اين در يميانبر كليد هيچ طلبد و
تر  ساده بسيار را پژوهش سوال ارائه قطعاً متفاوت يا جديد،به صورتي  موضوع مورد در نردك فكر. كندمي 

  .كرد خواهد

 شما اما كرد، خواهد كمكشما را در اين مسير  قطعاًپروژه در مورد ايده تان استاد راهنماي بحث كردن با 
مي خواهد را پيدا  راهنمايتاننچه شايد آدر اينجا . سوال را براي شما ايجاد كند او داشته باشيد انتظار بايدن

 مي اساتيد راهنما حال اين با. هر كاري است از بهتر موضوع،مرتبط با  مقاالت مطالعهحالت  اين درنكنيد. 
تعيين سوال پژوهش مسئله مهم در طرح پژوهشي . بدهند را تان ايده پتانسيل در بازخورد شما به توانند

  تالش گردد. و وضوح آن سعي واست كه بايد براي دستيابي به آن 

 مقاالت مختلف بحث بخش به كار نيستيد ادامه براي راه يك ديدن به قادر و يددرسي بست بن به شما اگر
 يك به ديا واندهخ شماكه  مقاالت از برخي اگر .ي باشدم پژوهش سواالت برايمهم  منبعيك كه  رجوع كنيد

 چند يا يك در جدي معايب اگر .بپردازيد بيشتر مقاالت بررسي به ،به نتيجه ديگر رسيده اند برخي و نتيجه
 حدي تا مطالعات همه كند. كمك سوال پژوهشي بهاين امر  است ممكن مشاهده كرديد مطالعات از مورد
 مندنياز مقاالت تمام داده باشند.رار قتاثير  تحت رامقاله  نتايجمهم هستند كه  يعيوب ومي باشند  نقص داراي

 ،مختلف مقاالت مفروضات آيا. ندمي باشپارامترها و در نتيجه نقائص احتمالي  كاهش منظور به يمفروضات
  شود؟ آزمايشد توان ميموضوع  اينآيا  ؟است مهمتركداميك  است، چنين اگر ؟است متفاوت

 منتظره غير نتايج هاآن در كه ي بپردازيدمقاالت بررسي به نيست،موجود  مورد بحث و مناقشه موضوعات اگر
بدست مي آيد كه چرا اين نتايج  هايي سرنخ تمقاال آنيق دق خواندنبا . اند نشده درك خوبي به وهستند 

 بگيريد نظر در را تحقيق (مقاله) يك طراحي ،پيدا نكرديدي چيز هيچ اگر. در طي انجام كار رخ داده است
  را آشكار كند.بدست آمده نتايج  داليلبتواند  است ممكناين امر  كه

 برخي. چند فرضيه قابل آزمايش كاهش دهيد يا يك به را آن بايد سوال را درك كرده باشيد، شما كه هنگامي
آن  آزمودنبراي  است ممكن چه اگر ،داده شود پاسخ فرضيه ساده يك با تنها است ممكنمحققان  سواالت از

 صورتبه  تواند مي كه تقسيم شود متعدد هاي فرضيه به است ممكن و يا ؛باشد نياز پيچيده اتآزمايشبه 
به  نسبي اهميتاختصاص دادن  تحقيق، اصلي بخش شروع از قبل .شودآزمايش  سري يا و موازي جداگانه،
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. استمهم  پژوهش سوال همان اندازه  طرحبه  فرضيه انتخاب. است الزم كليدي و مهم پارامترهاي از برخي
و مي خواهيد به آن  مطرح كرده ايد كهرا هنوز سوالي  شما ،يدنيستآزمون  قابل فرضيه بيان به قادر شما اگر

پاسخ قابل  شما دسترس در منابع محدوده در بايد انحقيقتسوال ت نهايت، در را درك نكرده ايد.پاسخ دهيد 
  .داريد اين پاسخ تعيين در را خود راهنماي كمك به نياز احتماال شما. دهي باشد

  اوليه هاي آزمايش

 بخصوص باشد مفيد اتمطالع دامنه كردن محدود براي اوليه هايآزمايش  انجام است ممكن مرحله اين در
 آزمايش .باشد بزرگ ها خيليست آنلي و يا مشخص نشده وروديمقاالت محدوده اي از متغييرهاي در  اگر

 براي. تعريف كند متغيرها اين تغييرات را پيشنهاد كند و محدوده  متغيرها ترين مهم تواند مي اوليه هاي
 در) سازي شبيه يا و( گيري اندازه، نه يا است خطيكه  مشخص نيست خاصورودي  يك به پاسخ اگر مثال،
  مسي تواند مفيد باشد. زياد فاصلهبا  مقدار چهار يا و سه

 جايگزين آزمايش هاي روش يا و تحقيق سوال چند انتخاب بينبراي  تواند مي همچنين اوليه هاي آزمايش
ي را پيشنهاد طرح يتموفق احتمال دتوان مي اوليه هاي دقيق آزمايشطراحي ). ببينيد را پايين(شود استفاده

 قابل طور به شود داده اجازه نبايد و ندنيست نهايي اوليه هاي آزمايش كه باشيد داشته ياد به لطفا. بيشتر كند
بر  را شماتمركز به  دتوان مي اوليههاي آزمايش   حال، اين با د.نكن خارجاصلي مطالعه  خط از را شما توجهي

  .كند كمك مهم روي موضوعات

  ها روش

 كه است ينادر امر اين. برخوردار استاهميت  پژوهش از نيز همانند سوال فرضيه آزمون براي روش انتخاب
 و مزاياي مقايسه انتخابهاي موجود، بايد شما بنابراين بود، خواهد مناسب معين مطالعهراي ب روش يك تنها

   انجام داده ايد. مناسب انتخاب يك كهشيد آن با دادن نشان به قادر بايد شما. بگيريد نظر در را روژهپ معايب

 طور به پاسخ. مطرح شود نامه پايان پروپوزال يك در بايد جزئيات مقدار چه كه دآي بوجود است ممكن يسوال
شرايط مورد  در پروژه يت آميزموفق تكميل دادن نشان برايرا  كافي جزئيات بايد شما: است گونهاين معمول
در اين . منطبق كنيد شرايطيدر هر  را خود روش توانيد مي شما چگونه كنيد بحث و ،دهيد ارائه انتظار

ي مناسب مطالعه شما اگر. نيست مناسب رخ داده، نتايج بر نظارتمرحله ذكر كردن متغيير هاي متفاوت و 
  ي كه مورد انتظار است را بدست نياوريد.نتايج است ممكن شما انجام نداده ايد

دانشجويان زمان زيادي را  هستند.نيز خوب  روشهاي تحليليبلكه ي تجرب هايتنها روشنه مطمئن باشيد 
 تحليلتجزيه و  در حالي كهبدون در نظر گرفتن تجزيه و تحليل نتايج به جمع آوري داده ها مي پردازند. 
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 نتايج مورد انتظار بر اساسرا  شما بايد بهترين تخمين ،اثر گذار باشد نتايج بر ماهيت روش ها ممكن است
ماهيت و ( هفرضيه آزمايش شد داده ها بر اساس تجزيه و تحليل روش شما بايد مراقب انتخاب داشته باشيد.

  .هيدند ترجيحرا به دليل آشنايي شما بر آن  خاصيك نرم افزار مثالً  و باشيد )داده ها

  نتايج

نتايجي را  شما اگر. ديده نشانرا انتظار مورد نتايج  اما براي ارائه نداريد،اي  نتيجه هيچ شماواضح است كه 
پيش بيني  بايد شما. كرده ايدن كرمسئله ف مورد در كافي اندازه به احتماال در نظر نداريد،يا  بدست نياورديد

در اينجا انتظار بر اين نيست كه شما . باشند اشتباه پيش بيني هااين  نهايت در اگر حتيباشيد  داشته هايي
طبق نتايج يا رد  كه ،است فرضيه يك اساسا پژوهش سوال حال، اين با. نتايج غير منتظره را پيش بيني كنيد

   .و يا قبول مي شود

  گيري نتيجه

سوال  به دادن پاسخ براي شما روش خالصه ،در راستاي سوال تحقيقتان بيان كنيد بايد را خود گيري نتيجه
 مورد هاي هزينهي از برآورددر اينجا . بايد بيان شود ،انتظار مورد نتايج تاثير مورد در بحث ارائه و تحقيق
 دور به واقعيت از كامال زياد احتمال به شما تخمين نخستين. ارائه دهيد انجام پروژه را زماني جدول و انتظار
براي پروژه انجام  را تر واقعي و دقيق تنظيمتا شما  دهد مي اجازه تاناستاد راهنماي از بازخورد اما ،بود خواهد
  .دهيد

  فرايند

 موردفكر كردن در  به مجبور را شماپايان نامه  پيشنهاد نوشتنپروپوزال مهم است.  متن فرآيند هم به اهميت
 شانسنشده است،  فكردر موردش  خوب خيلي كه تحقيقاتي طرح يك تان مي كند.ه پروژ بيشتر جزئيات

بار  انتظار چندين بايد شما. است فرآيند اين از ارزشمند بخشي "نظر تجديد" دارد. موفقيت براي كمي
غير ممكن است كه نسخه پيشنهادي  داشته باشيد. خود استاد راهنماي ابدر مشورت  را نظر تجديد

دانشكده انكه دانشجويان دكتري  اميد بهبا  تجديد نظري نداشته باشد. نسخه هيچ بهنوشتن اولين بار  از پس
پروپوزال خود را تهيه نمايند و اين نوشته بتواند در  به بهترين نحو بتوانندنساجي دانشگاه صنعتي اصفهان 

    كند. اين راه به آنان كمك
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