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آیب ایي یک هقَلِ جذیذ اعت؟
چزا هب ثبیذ ایي کبر را اًجبم دّین؟
آیب تب کٌَى ایي کبر را ًوی کزدین؟



هؾکالت ٍ چبلؼ ّبی هتؼذد آهَسؽی در اعزاف هب

جذی تز ٍ فزاگیزتز

ثزای ؽوب هْن تز ٍ هَرد ػالقِ تز



 ثغیبری اس داًؾجَیبى پشؽکی قبدر ثِ ثزقزاری ارتجبط هٌبعت
.ثب ثیوبر ًیغتٌذ

 دعتیبراى جزاحی در ثذٍ ٍرٍد ثِ دٍرُ آهَسؽی فبقذ اعالػبت
.اٍلیِ هَرد ًیبس رؽتِ جزاحی ّغتٌذ

 هْبرت ّبی ػولی کبرٍرساى در ثخؼ داخلی هَرد ارسیبثی ٍاقغ
.ًوی ؽَد

 ثب تَجِ ثِ تٌَع ثیوبری ّبی پَعتی ٍ هحذٍد ثَدى عؤاالت
.آسهَى ارتقبء عٌجؼ داًؼ دعتیبراى پَعت هؾکل اعت

 ٍ...



 

پضٍّؼ در آهَسػ در هقبثل داًؼ پضٍّی آهَسؽی

فزهت ارایِ   فؼبلیت ًَع

پضٍّؼ در آهَسػ

تَعؼِ آهَسػ

پزٍپَسال عزح ّبی تحقیقبتی 

 HSRپزٍپَسال عزح ّبی 



جغتجَ در هتَى ٍ هقبالت آهَسػ پشؽکی
 اعتفبدُ اس تجزثیبت عبیز ّوکبراى
 ُجغتجَ در عبیز هذیبّبی ایي حَس
 ٍ...







 هؾبثِ ّز عزح ػلوی دیگز، ًَؽتي ػٌَاى هٌبعت اس اّویت
.  ثغیبری ثزخَردار اعت

ثبیذ جبهغ ٍ هبًغ ثبؽذ  .
هجزیبى  /ًؾبًذٌّذُ رٍؽي ثَدى فؼبلیت هَرد ًظز ثزای هجزی

. عزح اعت



 اعبط ّز فؼبلیت ػلوی ثیبى ّذف اس اًجبم آى کبر(Statement of 

Study Intent )اعت .
ایي ّذف ثبیذ دارای ٍیضگی ّبیی ثبؽذ :

(feasible)قبثل اًجبم ◦
(interesting)جبلت ٍ جذاة ◦
(novel)جذیذ ◦
(ethical)اخالقی ◦
(relevant)هزتجظ ◦



 عزاحی ٍ اجزای دٍرُ آهَسؽی هْبرت ّبی ثزقزاری ارتجبط ثب
ثیوبر ثزای داًؾجَیبى پشؽکی هقغغ پبتَفیشیَلَصی در 

داًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى   



ثغتِ ثِ ًَع کبر در ًظز گزفتِ ؽذُ هتفبٍت اعت
عزاحی ثزًبهِ آهَسػ یک دٍرُ : در ایي هثبل

رٍػ دُ عؤال ّبردى ◦
رٍػ کزى ◦
◦  ٍ...



 اًتغبر هی رٍد پظ اس اًجبم ایي فؼبلیت چِ تغییزی در آهَسػ
ایجبد ؽَد؟



ارسیبثی فؼبلیت هَرد ًظز اس ثؼذ دعتیبثی ثِ پیبهذّب
تب چِ حذ خذهبت ارائِ ؽذُ ثِ ثیوبراى تَعظ داًؾجَیبًی کِ ایي دٍرُ ◦

را دیذُ اًذ ثْتز ٍ هَثزتز اعت؟
تب چِ حذ دٍرُ قبدر ثِ ارتقبء تَاًوٌذی داًؾجَیبى در سهیٌِ هْبرتْبی ◦

ارتجبعی ثب ثیوبر ؽذُ اعت؟
تب چِ حذ داًؼ ٍ ًگزػ داًؾجَیبى در سهیٌِ  هْبرتْبی ارتجبعی ارتقبء  ◦

یبفتِ اعت؟
تب چِ حذ داًؾجَیبى اس ؽزکت در دٍرُ رضبیت داؽتِ اًذ؟◦
◦ ٍ...





6 5 4 3 2 1 کل سهبى فؼبلیت ّبی اجزائی

فعالیت اول 1

فعالیت دوم 2

سوم فعالیت 3

فعالیت چهارم 4

پنجم فعالیت 5

فعالیت ششم 6

هفتم فعالیت 7

8  فعالیت هشتم

فعالیت نهم  9



یکی اس دؽَارتزیي هزاحل ثزای ثغیبری اس اػضبی ّیأت ػلوی

  ِاثْبم در ؽیَُ هحبعج

ثغیبر هؾبثِ پضٍّؼ

ُثز اعبط فؼبلیت ّبی در ًظز گزفتِ ؽذ

پزّیش اس کن ًَیغی یب اضبفِ ًَیغی



 ػٌَاى عزح
 ِؽٌبخت ٍ تحلیل هغئل
هٌبثغ ٍ هأخذ
ّذف اصلی
 ّذف یب اّذاف کبرثزدی
 ِثیبى رٍػ هذاخل
هالحظبت اخالقی
 هحذٍدیت ّبی اجزایی عزح
 جذٍل سهبى ثٌذی
ٌِّب اعالػبت هزثَط ثِ ّشی




