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 بسمه تعالي

 

 دانشگاه علوم پزشکي اراکدانشجويان  پژوهشي راهنماي

 

 

 :حداقلدانشجو  هر ريزی ها بايد در راستايی باشد تا سیاست های پژوهشی و برنامه

 .دهد ارائه تحصیل در طول خود رشته تخصصی علمی مجمع )سمپوزيوم، کنفرانس، کنگره( در مقاله يك -١

 .شود چاپ معتبر پژوهشی علمی مجالت رد او تحقیق از مقاله يك -2

 .باشد خود رشته علمی انجمن عضو -3

 

 

 پژوهش حوزهقابل ارائه به دانشجويان در  خدمات و تسهيالت

 

 تسهيل همکاري در طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي -1

 تیم به بعدا شجودان و هستند آنها مجری اساتید که ،بزرگ پژوهشی های طرح يا و گرانت های طرح خصوص در

 تحقیقهات و ننهاوری معاونهت بهه جديد همكار عنوان به طرح اصلی مجری توسط تواند می دانشجو دپیوند می

 .گردد معرنی دانشگاه
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 پژوهشي - علمي معتبر مجامع در شركت -2

 بهین یعلمه ارتبها  تقويت و گسترش متخصصان، ديگر با نظر تبادل جهت پژوهشی های نعالیت ارائه منظور به

 معتبر مجامع در مقاله ارائه جهت توانند می دانشجويان پژوهش، کیفیت ارتقای و صنعتی و دانشگاهی پژوهشگران

 معتبهر مجهامع در مقاله ارائه دستورالعمل در مندرج شرايط مطابق و نمايند شرکت کشور داخل پژوهشی  یمعل

 .نمايند دريانت را شرکت های هزينه کشور داخل علمی

 مقاالت چاپ -3

 ريال 000/400مبلغ  پژوهشی و علمی معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت از يك هر ازای به دانشجويان به – الف

مبلهغ   Pubmed/Medline و ISI اطالعهاتی  بانهك در شهده نمايهه مجهالت در شهده چهاپ مقالهه هر ازای به و

 .گیرد می تعلق جايزه ريال ١/000/000

 

ريهال  000/500مبلغ  ،علمی مجامع مقاالت مجموعه کتابچه در شده چاپ مقاالتصه خال از يك هر ازای به – ب

 سهوی از ديگهری داخلهی مجمهع ههی  در مقاله نبايد پیش از ايهن خالصه به عنوان تشويق پرداخت می گردد.

 چههکتاب در شهده چهاپ مقالهه باشد. جهت پرداخت هزينه، ارائهه ی چكیهده ارائه شده نويسندگان يا و نويسنده

هزينه شرکت در مجامع علمهی، حهداک ر يكبهار در  الزامی می باشد.  مجمع در شرکت مقاالت و گواهی مجموعه

 سال قابل پرداخت است.

 .باشد شده چاپ علوم پزشكی اراک دانشگاه نام به بايد و خالصه مقاالت مقاالت :تذکر

 ( دانشگاه جهت درج در مقاالت نارسی:Affiliationآدرس )

 ايران اراک، اراک، پزشکي علوم دانشگاه 

 :انگلیسی( دانشگاه جهت درج در مقاالت Affiliationآدرس )

 Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 
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 مقدمه

 يهك در اسهت موظهف دانشجو آن طی که است آموزشی دوره بخش آخرين نامه، پايان نگارش و تدوين

 نگهارش و تحقیهق انجام  .بپردازد تتبع و تحقیق به راهنما استاد نظر يرز و خود تحصیل رشته به مربو  زمینه

 حاصهل بايسهتی مهی نامهه پايهان گیرد. می مشاور صورت و راهنما اساتید هدايت با و دانشجو توسط نامه پايان

 مگر شدبا ديگران شده انجام تكرار کارهای يا و تواند ترجمه نمی بوده، دانشجو استنتاجات و مطالعات و تحقیق

  . پژوهشی شورای تصويب و توجیه قابل استدالالت و داليل ارائه با

 

 

 

 

 

 نامه پايان انجام مراحل

 نامه پايان تصويب -1

  .آموزشی گروه به تحويل و هشد تايپبه صورت  تحقیق پروپوزال تكمیل  :1ماده 

 

ن نرسهاند، موظهف اسهت براسهاس تقهويم دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زمانی که آن را به پايها: ١تبصره 

دانشگاهی در نیمسال )های( بعد نیز برای آن ثبت نام نمايد. در اين حال نمره پايهان نامهه در آخهرين نیمسهال 

 تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

 

 .تاس همربوط آموزشی گروه عهده به دانشجو حضور کنترل و نظارت مسئولیت :2تبصره  

 

 پروپهوزال وی ههدايت و کمهك بها و کرده انتخاب راهنما استاد نظر با را نامه پايان موضوع بايد دانشجو :2ماده 

 .نمايد تكمیل را تحقیق



4 
 

 و باشد داشته تواند نمی عنوان يك از بیش ،نامه پايان يكباشد.  مختصر و رسا بايد نامه پايان عنوان :١تبصره  
 با و است جامع و مفید ،مختصر خوب، عنوان يك. باشد يكیعینا  بايد نامه پايان در شده درج عنوان با شده تصويب انعنو

 . کند می معرنی را نامه پايان محتوای کلمات، تعداد کمترين

 

 علمهی هیهات اعضهای از نفر 2 حداقل حضور با گروه تخصصی کمیته در نامه پايان پروپوزال اولیه تصويب :3ماده 

 .گیرد میانجام  (مشاور يا راهنما استاد از غیر به) گروه مربوطه و يا ساير گروه های مرتبط با موضوع

 کمیتهه تخصصهی در شهده طهرح اشهكاالت و سواالت به پاسخ و مناسب نحو به تحقیق پروپوزال ارائه :١ تبصره

 .کرد خواهند ارائه را الزم توضیحات نیاز، صورت در راهنما اساتید و است دانشجو عهده بر گروه،

 

و يها مرکهز  مرکهز آموزشهی درمهانی دانشكده و يها پژوهشی شورای، در پروپوزال مرحله بعدی تصويب   :4ماده 

 به شورا دبیر توسط مراتب پژوهشی، شورای طرف از اصالحی پیشنهاد يا نظر ارائه صورت در .می باشد تحقیقات

 نهايی شده اصالح پروپوزال راهنما، استاد با هماهنگی از پس است موظف ودانشج و ابالغ دانشجو و راهنما استاد

 .گردد مطرح شورا جلسه در مجددا نیاز، صورت در تا تحويل مربوطه پژوهشی شورای به ماه يك حداک ر طی را

 تحقیق می باشد. روش گذراندن گواهی : طرح پروپوزال در شورای پژوهشی منو  به ارائه١تبصره 

از طريق کارتابل اداری به معاونت تحقیقهات و ننهاوری  اقماریارسال صورتجلسات شورا های پژوهشی  :3تبصره 

کهه در آن پايهان نامهه ههای مربهو  بهه صورتجلسات شهورا ههای پژوهشهی بیمارسهتانی دانشگاه الزامی است. 

و ننهاوری دانشهگاه و از طريق کارتابل اداری به معاونت تحقیقهات  دانشجويان دانشكده پزشكی مطرح می گردد

صورتجلسات پايان نامه های مطرح شده در مراکز تحقیقاتی نیز عهالوه بهر رياست دانشكده پزشكی الزامی است. 

   بايد به رياست دانشكده مربوطه نیز ارسال گردند.   معاونت تحقیقات و نناوری دانشگاه

 

 .شود می تعیین آموزشی گروه تخصصی شورای أيیدت و استاد موانقت دانشجو، پیشنهاد به راهنما استاد : 5ماده 

 

  شود. انتخابعلوم پزشكی اراک  انشگاهد علمی هیأت اعضای بین از بايد ی اصلیراهنما استاد : 6ماده 

 
 .باشد استادياری مرتبه حداقل با دکترا  مدرک دارای بايد راهنما استاد :١تبصره 
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د کانی وجود ندارد، استاد راهنما را می توان با تأيید کمیته در رشته هايی که استاديار به تعدا :2تبصره 

سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب  ١0تحصیالت تكمیلی از بین مربیان برجسته و دارای حداقل 

 کرد.

 

 .شود می تعیین مربوطه گروه تخصصی کمیته تأيید از پس و راهنما استاد پیشنهاد به مشاور استاد : 7ماده 

 .باشند داشتهمشاور  استاد دو حداک ر و راهنما استاد يك توانند می ها نامه پايان : 8ماده 

ای، تقويهت ارتبها  بها صهنعت، سهون دادن موضهوع منظور تسهیل انجام تحقیقات میهان رشهتهبه :١ تبصره

راهنمهای اصهلی از يهك در کنهار اسهتاد ها، نامههها در راستای نیازهای کشور و ارتقای کیفیت پاياننامهپايان

 استفاده کرد.می توان جهت هدايت پايان نامه، استاد راهنمای ديگر نیز 

استاد راهنمای دوم با پیشنهاد استاد راهنمای اصلی و تأيید گروه تخصصی و رعايهت شهرايط اسهتاد      :2تبصره

 گردد.انتخاب می نامهراهنما در آيین

 هماهنه  دانشجو پیشنهادی نامه پايان موضوع با بايد راهنما و مشاور اساتید تحصیلی گرايش و رشته :3 تبصره

 .باشد

 

 .اعمال گردد راهنما استاد توانق با بايستی می ،نامه پايان چهارچوب در مشاور استاد نظرات کلیه :9ماده 

 ،استادياری مرتبهپايان نامه، در  2مربی راهنمايی  مرتبه در همزمان بطور تواند می علمی هیأت عضو هر :10ماده 

  .گردد دار عهده پايان نامه را 8 ،پايان نامه و در مرتبه استادی 6 ،نامه، در مرتبه دانشیاری پايان 4

 

 نامه پايان انجام -2

 پیشرنت گزارش يكبار ماه 3 هر دانشگاه، کمیته اخالن در پروپوزال تصويب از پس است موظف دانشجو :11ماده 

 ارائهه عهدم .دههد تحويهل مربوطهشورای پژوهشی  به ،مربوطه آموزشی گروه مدير و اهنمار استاد تأيید با را کار

 .شد خواهد لحاظ نامه پايان ارزشیابی در ،ماهه 3 گزارش

 مهاه سهه در شهده انجهام کارههای شود: خالصهه بیان روشنی به موضوع دو بايد ماهه سه در گزارش :١ تبصره

 آينده. ماه سه برای پیشنهادی کارهای و گذشته
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 دفاع از پايان نامه -3

 دوره گذراندن گواهی ارائه همراه به را نامه پايان شده تايپ کامل متن دناع، از قبل است موظف دانشجو :12ماده 

 مهدير گهروه مربوطهه به دناع، برای نامه پايان بودن آماده بر مبنی مشاور، و راهنما اساتید مجوز  و مقاله نويسی

 . نمايد ارائه

کمیتهه  نامهه در پايهان پروپهوزال نهايی تايید از پس ماه 6 از کمتر مدتی در تواند نمی نامه پايان از دناع -13ه ماد

 .شود انجام دانشگاه اخالن

 پايهان نگارش راهنمای با مطابق و چاپ آماده ی نامه ی پايان صورت به را خود نامه پايان بايد دانشجو -14ماده 

 بهه ع جههت ارسهال بهه داوراندنا تاريخ از قبل هفته دو حداقل استاد راهنما و مشاور، و پس از تايید تدوين نامه

 تحويل دهد.  مدير گروه مربوطه

دانشهكده يها  در تهابلوی ههای مربوطهه در عمومی صورت به جلسه برگزاری زمان جهت رسانی اطالع :١تبصره 

 .  باشد می الزامی دانشجو توسط ،بیمارستان

 

تحويهل پايهان نامهه و  ر پايان نامه، دو نفر به عنوان داور توسط گروه مربوطه معرنی می گهردد.برای ه -15ماده 

   به عهده دانشجو خواهد بود. و داوران مشاور ،دعوتنامه رسمی مربو  به اساتید راهنما

 اساتید پیشنهادی گروه آموزشی، ترجیحا از بین داوران پروپوزال انتخاب شوند. :١ تبصره  

 

 اسهاتید راهنمها، استاد )اسهاتید( از متشكل داوران هیات توسط و دناعیه جلسه در نامه پايان ارزشیابی -16ماده 

 .گیرد می صورت اند شده انتخاب رای حق با داور عنوان به که منتخب علمی هیات اعضای از نفر 2 ومشاور 

 

 دانشهكده نماينهده و داوران از نفر يك اور،مش اساتید از نفر يك راهنما، استاد حضور ،دناعیه جلسه در :١ تبصره

 .است الزامی
 

 رئهیس عهده به موضوع نصل و حل نامه، پايان ارزشیابی در داوران هیات بین اختالف ايجاد صورت در :2 تبصره

 . بود خواهد( دانشكدهنماينده ) جلسه
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 جلسهه در دانشهكده نماينهده عنوان به نباشد جزو اساتید راهنما، مشاور و داور گروه مدير صورتیكه در: 3تبصره 
 انتخاب می گردد. دانشكده نماينده عنوان به يكی از داوران اينصورت غیر در و کندمی  شرکت

  بدون حق رای می باشد. ،دانشكدهنماينده  مدير گروه مربوطه به عنوان حضور :4تبصره 

   
 

. گردد می برگزار دانشجويان و علمی هیات ایاعض داوران، هیات حضور با و علنی بصورت دناعیه جلسه :17ماده 

 حضهار واالتسه بهه ،تحقیهق گهزارش پايان از پس است موظف وی و بوده دقیقه 20 حداک ر دانشجو ارائه مدت

 .داد خواهند جلسه تشكیل نامه پايان ارزشیابی جهت داوران هیات ادامه در. گويد پاسخ

 

 .شود برگزار كی اراکعلوم پزش دانشگاه در بايد دناع جلسه: ١تبصره 

 جلسه دناع، با معرنی دانشجو و هیات داوران توسط رئیس جلسه آغاز می گردد.  :2 تبصره

 می باشد. مدعو داوران با دناعیه جلسه وقت تنظیم :3 تبصره  

 

 مشورت و شور از پس ،ضرين در جلسهدر غیاب دانشجو و حا ،دناعیه جلسه پايان در داوران هیأت :18ماده 

 محرمانه شكل به دناع جلسه در را داوران امتیازات يا آراء ،دانشكده نمايندهتعیین می کنند.  را نامه پايان امتیاز

آموزش دانشكده جهت درج در  بهو اين نمره  اعالم می کندنمره بصورت  را نهايی امتیاز يا رأی و کند می اخذ

از طريق آموزش نمره بیمارستان ها برگزار می گردد  در خصوص جلسات دناعیه که درکارنامه ارسال می گردد. 

 شود.بیمارستان به دانشكده ارسال می 

 

 

 نارغ و نموده قرائت را سوگندنامه داوران هیأت حضور در دانشجو دناع، جلسه نتیجه اعالم از پس: 19ماده 

 . شود می محسوب التحصیل
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پايهان  از مسهتخرج مقالهه .باشد می دناع برای الزامی شر  هنام پايان منتج از  مقاله (Submit) ارسال :١ تبصره

 اختیهار مقاله منتج از پايان نامهه در در اسامی ترتیب .گردد ارسال ای توسعه يا و ترويجی مجالت برای نبايد نامه

ر گرنتهه و مقاله نارسی يا انگلیسی منتج از پايان نامه بايد در انتهای متن پايان نامهه قهرا .باشد می راهنما استاد

   همراه با آن صحانی گردد.
 

 می باشد. ١8حداک ر نمره پايان نامه ای که تنها ارسال مقاله داشته باشد  :2 تبصره

 پژوهشهی علمهی ی مسهتخرج از پايهان نامهه در مجهالت معتبهر مقاله يك چاپ يا پذيرشدر صورت  :3 تبصره

 علمهی مسهتخرج از پايهان نامهه در مجهالت معتبهردو مقالهه ی  چهاپ يا پذيرشو   ١9 تا نمره حداک ر داخلی،

 کهه است مجالتی داخلی، پژوهشی  علمی معتبر مجالت از منظور .بود خواهد 20 نمره حداک ر داخلی، پژوهشی
 .باشد رسیده پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأيید به

 و  ISI در  شههده اينههدکس مجههالت  از يكههی در نامههه پايههان از شههده اسههتخراج مقالههه چنانچههه :4تبصههره 

Pubmed/Medlineبود خواهد 20 نمره شود، حداک ر پذيرش يا چاپ.  

 Clinical Research ثانوی امتیاز تعلق گرنتهه بهه چهاپ مقهاالت منهتج از پايهان نامهه در  ورنهال تا اطالع 

Iranian  دانشگاه علوم پزشكی اراک نیز مشابه مقاالتISI  وPubmed/Medline .خواهد بود   
 

 می شود. پايان نامه اضانه سقف به ج تا الف موارد از يك نمره تشويقی حداک ر :5تبصره 

 

 نمره 5/0  حداک ر ،المللی بین و ملی مجامع علمی در نامه پايان پژوهش های غیر از از مقاله خالصه ارائه( الف

 

 نمره 5/0 حداک ر ،نامه پايان از مقاله خالصه ارائه (ب

  

  نمره ١ حداک ر ،نامه پژوهش های غیر از پايان از مقاله چاپ يا پذيرش (ج

 بهرای نمهره 2/0 نمايهد چهاپ يها پهذيرش خود نامه پايان از ديگری پژوهشی علمی مقاله  دانشجو اگر :6تبصره 

 و ISI بههرای  نمههره 5/0 و  Scopus در شههده نمايههه مجههالت بههرای نمههره 25/0 پژوهشههی، علمههی مجههالت

Pubmed/Medline شود می گرنته ظرن در. 
 

 مهدتی در توانهد می دانشجو شود، داده تشخیص قبول قابل غیر داوران هیات نظر از نامه پايان چنانچه :7 تبصره

 کهه زمهانی در ديگر بارحداک ر يك  و کامل را خود نامه پايان نكند، تجاوز وی تحصیل مجاز مدت حداک ر از که

های تعیین شده نتوانند از پايان نامهه  دانشجويانی که در نرصت. ايدنم دناع آن از کنند می تعیین داوران هیات

 خود دناع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دريانت نمی کنند.

  

 . شود می اقدام دانشگاه آموزشی و پژوهشی شورای تصويب با است مانده مسكوت نامه شیوه اين در که مواردی
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 پيوست

 

 نامه پايان قتحقي طرح فرم تکميل راهنماي

 

  الزم راهنمايي هاي و تحقيق طرح فرم بندهاي از برخي به پاسخ نحوه

 نامه پايان عنوان -1

 کل که باشد ای گونهه ب بايد اما شود استخراج پژوهش سؤال يا نرضیه هدف، موضوع، از تواند می عنوان

 . برگیرد در را طرح

  مسأله بيان -2

 کهه آنچهه از مختصهری و قهاطع صهري ، روشهن، توضهی  شهامل بايد تحقیق اصلی های سؤال و مسأله

 .کند ارائه پژوهش زمینه از را واض  و دقیق شناختی و باشد دارد را آن تعیین يا بررسی انجام، قصد واقعًا پژوهشگر

 گهويی، کلی ناقد و برگیرد در را مشكل يا مسأله يك نقط المقدور حتی و بوده محدود بايد پژوهش موضوع دامنه

 .باشد سوالی يا خبری صورت به تواند می مسألهد. باش پیچیدگی و بهاما

 

 تحقيق انجام ضرورت و سابقه  -3

 نشهان بايد که است پژوهش موضوع زمینه در موجود علمی آثار از ای خالصه موضوع، علمی سابقه مرور

 با مشابهی کار اگر .است شده ابیارزي و بررسی مطالعه، دانشجو، توسط زمینه اين در موجود آثار مهمترين که دهد

 کهه کند ابتث نوعی به بايد قسمت اين در دانشجو باشد شده انجام قبال است آن انجام دنبال به دانشجو که آنچه
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 اهمیت با پژوهشی چنین به پرداختن ضرورت چنین هم شود. انجام که است الزم هم باز وی پیشنهادی پژوهش

 هها، روش بهبهود دانش، گسترش ها، هزينه در جويی صرنه کشور، توسعه نظیر معیارهايی به توجه با آن موضوع

 .رسد اثبات به بايد آن نظاير و کشور مشكالت حل

 

 ها فرضيه -4

 را کهار جهت ،دقت با و تفصیل به نرضیه دهد، می نشان را مطالعه کلی جهت ،مسأله تعريف که حالی در

 در .باشهد آزمهايش و سهنجش قابل بايد که است پژوهش مسأله هب  پژوهشگر اولیه پاسخ نرضیه، کند. می روشن

  .دهند نشان را پژوهش متغیرهای بین روابط بايد ها نرضیه يا نرضیه اين باشد، نرضیه دارای پژوهش که صورتی

 .شوند تشري  و تعیین دقت به بايد مستقل متغیرهای ،صورت اين در بنابراين

 

 هدف ها -5

 مهی گرنتهه کار به که ای نظريه شوند، آزموده است قرار که متغیرهايی به دباي پژوهش هدف تشري  در

 و نهايهت در کهه را آنچهه بايد پژوهش هدف .شود اشاره پژوهش جامعه و شوند می استفاده که هايی روش شود،

 را پهژوهش اصهلی نتهايج بايهد پهژوهش ههای هدف يا هدف دهد. نشان شد خواهد حاصل پژوهش انجام از پس

 در پهژوهش ههای هدف اهمیت .باشند حصول قابل و درک قابل و روشن ارزيابی، و سنجش قابل و کنند توصیف

 ابه  ،پژوهشهگر مونقیهت عهدم يها مونقیهت و پژوهش های طرح انجام نتايج ارزيابی از مهمی بخش که است اين

 را جزئی هدف چند سسپ و کلی هدف يك توان می بند اين در شود. می انجام نتايج به حصول میزان ارزيابی

 .کرد مطرح هستند کلی هدف دهنده تشكیل که

 

 تحقيق انجام روش -6
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 :كرد تعيين بعد چند از توان مي را پژوهش روش

 اطالعات گردآوري روش نظر از -6-1

 بهر مسهتقیم تمرکهز و توجه با و حواس از استفاده با ها واقعیت شناخت و اطالعات گردآوری :مشاهده

 .گیرد می صورت موضوع روی

 و شهود مهی سهاخته پژوهشگر وسیله به که واقعی غیر محیط يك ايجاد با اطالعات گردآوری :آزمايش

 ممكهن اطالعهات گردآوری روش، اين در شود. می انجام شده، کنترل تحت مستقل متغیر در دستكاری

 .شود انجام مربوطه وسايل و تجهیزات از استفاده با است

 مهی انجهام کتبهی صورت به ،موضوع درباره آزمودنی از پرسش طريق از تاطالعا گردآوری :پرسشنامه

 .شود

 .پذيرد می صورت موضوع درباره آزمودنی از حضوری پرسش طريق از اطالعات گردآوری :مصاحبه

 سهاير يا ها کتابخانه در موجود های پیشینه و سوابق بررسی و ورمر طريق از اطالعات گردآوری :مطالعه

 .گیرد می انجام اطالعات نگهداری وسايل ديگر انواع و ها پرونده همچنین و اطالعات مراکز

 .شود ذکر بايد شود می برده کار به ديگری روش که صورتی در

 

 نمونه و جامعه نظر از -6-2

 کهه صهورتی در. شهود مهی تعیین نمونه يا جامعه لحاظ از اطالعات گردآوری چگونگی قسمت، اين در

 اگهر امها شهده انجهام سرشهماری شود، گردآوری تك به تك صورت به پژوهش مورد معهجا آحاد کلیه اطالعات

 گیهری نمونهه شهود، بررسهی آنها به مربو  اطالعات نقط و شوند انتخاب جامعه آحاد از معینی و محدود تعداد

 :شود انجام زير های روش به تواند می گیری نمونه ت.اس شده انجام
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 جامعه از مرحله يك در و مستقیم تصادنی، صورت به نمونه عناصر ش، رو ينا در :ساده تصادفي گيري نمونه

 جدول از استفاده با تواند می تصادنی انتخاب. است مساوی انتخاب، برای عناصر کلیه شانس .شوند می گزينش

 .باشد کشی قرعه صورت به يا تصادنی اعداد

 دو بهه دو و همگن های قسمت يا طبقات به عهجام ابتدا روش، اين در: بندي طبقه با تصادفي گيري نمونه

 .شوند می انتخاب طبقات از ساده تصادنی های نمونه آنگاه و شود می تقسیم سازگار

 ای نمونهه و تقسهیم ،عناصهر از ههايی خوشهه يها هها گهروه به جامعه ش، رو اين در: اي خوشه گيري نمونه

 ايهن  .شود می منظور نمونه در شده انتخاب های شهخو عناصر تمام و شوند می انتخاب ها خوشه از احتماالتی

 .پذيرد انجام ای مرحله چند صورت به يا باشد ای مرحله يك تواند می گیری نمونه نوع

 .شود می انتخاب نمونه برای چهارچوب، عنصر امین  n، روش اين در :سيستماتيك تصادفي گيري مونهن

 .شود می تعیین نیتصاد طور به نخستین، نرد nبین  در عنصر اولین

 غیهر و تصهادنی غیهر صورت به و پژوهشگر قضاوت اساس بر نمونه عناصر ش، رو اين در :انتخابي گيري نمونه

 .شوند می برگزيده احتماالتی

 .شود ذکر بايد شود می برده کار به ديگری روش که صورتی در

 اطالعات تحليل روش نظر از -6-3

 پهژوهش سهؤال بهه پاسهخ يها نرضیه رد يا اثبات برای شده گردآوری تاطالعا تحلیل روش بايد قسمت اين در

 انجهام اطالعهات کیفهی تحلیل يا اطالعات کمی تحلیل کلی روش دو به تواند می اطالعات تحلیل. شود نوشته

 .شود

 تكنیهك از بايهد آنهها تحلیهل برای باشند، کمّی شده گردآوری اطالعات که صورتی در: اطالعات كمي تحليل

 .کرد استفاده اطالعات کمّی حلیلت های
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 .شهود مهی انجهام اطالعهات توصهیفی تحلیهل شوند، می داده نمايش يا تشري  تلخیص، نقط اطالعات اگر -

 ،(مهد و نمها میانهه، م هل) مرکزی های خص شا ها، داده نراوانی توزيع نمايش با اطالعات توصیفی تحلیل

 .شود می انجام آنها نظاير و (معیار انحراف و واريانس م ل) پراکندگی شاخصهای

 نتیجهه جامعهه کهل دربهاره نمونهه، يك به مربو  های داده از آمده بدست نتايج از اطالعات، تحلیل با اگر -

 .گهردد مهی انجهام اطالعهات استنباطی تحلیل شود، می داده تعمیم جامعه به نتايج اين و شود می گیری

 گیهری انهدازه ،(زمهانی ههای سهری م هل) بینهی پهیش نظیهر هايی تكنیك با اطالعات استنباطی تحلیل

 تی يا کای مربع م ل) ها تفاوت گیری اندازه و (اسپیرمن بندی رتبه يا پیرسون همبستگی م ل) همبستگی

 .شود می انجام آنها نظاير و (استیودنت

 تكنیهك از بايهد آنها تحلیل برای باشند، کیفی شده گردآوری اطالعات که صورتی در :تااطالع كيفي تحليل

 .کرد استفاده اطالعات کیفی تحلیل های

 بهه کیفیهت تبديل های تكنیك از شوند، می کمّی اطالعات به تبديل بهتر تحلیل برای کیفی اطالعات اگر -

 .کرد اشاره محتوا تحلیل به توان می ها تكنیك اين جمله از شود. می استفاده کمیت

 مهی اسهتفاده کمیت به تبديل بدون های تكنیك از شوند، می تحلیل صورت همان به کیفی اطالعات اگر -

 شهبكه م ل) اطالعات نمايش شناختی، الگوی کلی، تحلیل روش به توان می ها تكنیك اين جمله از. شود

 .کرد اشاره آنها نظاير و (ها ماتريس يا ها


