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 نػعفی ؿعکت آرنان پژوهان
 

 

 
 نلطنً -1

اؼػػاد ط غلهػػ   و داىػػؾآگػػاه  ؼػػعر ؿػػعکت آرنػػان پژوهػػان ةػػا هػػطؼ افػػغایؾ 
پژوهان، نسللان و داىـذٌیان فػال ػت صػٌد را از ؼػا   داىؾ و زٌزوی، داىـگاهی

آغػاز ىهػٌده اؼػت و ؼػا   41ةػً نػطت و آنػار   پژوهـػی اتنعالػدر ز عً  4831
نيط  از کارؿياؼػان نذػعو و اهػن فػو در  انعوزه ةا پـتٌاىً درصـان صٌد و ةهعه

ادتهاغ ، غلػٌم دعة تػ ، غلػٌم کتاةػطار ،   ؿياؼ ، غلٌم نطیعیت، روانها  ) رؿتً
ةعدعیو و کی از ی( ةً غيٌان آنار و زؽاةطاریةطى ،   غلٌم اردتاظات ادتهاغ ، دعة ت

چػً در ؼػعر اؼػتان ههػطان و چػً در آنار  و پژوهـػ   های کارآنطدعیو ؿعکت
 ؿياصتً ؿطه اؼت.ؼعر کـٌر 
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 ؿعکت یو ادعای یا ه صطنات نـاور -2
نـاوره دسل لات اؿضاص زل لی و زلٌكی ةً نيظٌر کهک و یاری رؼاى طن ةً  -

دطیطدعیو و نػتتعدعیو روىط ادعای ةی غ ب و ىلف پژوهؾ از ز ث اؼتفاده از 
 نياةع غلهی و ةهعه گ عی از دك ق دعیو و درؼت دعیو روش های آناری

و ادعای دسل لات داىـگاهی در نلاظع دسك لی دکتعی، کارؿياؼی ارؿط و ده ً  -
ةا ةهعه گ عی از دطیطدعیو و ةً روز دعیو نتطهای روش دسل ق و  کارؿياؼی

 افغارهای دسل لی  ىعم
ها و کارصاىذات  ها، ادارات، ؿعکت های پژوهـی ؼازنان ظعح و ادعایده ً  -

 نيعتق ةا ى ازها و هطؼ های ؿغلی آىان
الزم اصظ نذٌزهای ةا از پایان ىانً  و آنٌزؿی اؼتضعاج و چاپ کتاو های پژوهـی -

از کتاةضاىً نعکغی و وزارت ارؿاد و فعهيگ اؼالنی و ى غ ظعازی دلط و ویعاؼتاری 
 چاپ ف غیکی کتاوقفسات ةً ههعاه 

و دعویذی  –پظیعش نلاالت ههایـی داصلی و ة و الهللی، غلهی  اصظاؼتضعاج و  -
 پژوهـی از پایان ىانً و ظعح های دسل لادی در اؼعع وكت و ةا ةهتعیو –غلهی 
 دٌؼط ىعم افغارهای ذین:  ،ک ف ت

LaTeX, Mendeley 

ةا  عاد زل لی و زلٌكیافدذغیً و دسل ن پ ـعفتً آناری داده ها و اظالغات  -
 رویکعد دسل لات کهی، دٌؼط ىعم افغارهای آناری ذین:

SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, Eviews, SAS, Minitab, M Plus, Stata, EQS, 

R, JASP, SPSS Sample Power, Medcalc 
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فعادسل ن نعالػات پ ـ و در ةازه های زناىی نضتلف، ةعای دهع ةيطی و  -
 عی های کلی و در ىهایت ادضاذ راهتعدهای ةليطنطت ةعای دؼتعؼی ةً ىت ذً گ

 :ؼازنان ها دٌؼط ىعم افغار
 CMA 

دسل ن های ک فی ةا اؼتعادژی های گعاىطدئٌری، پطیطارؿياؼی، نٌردکاوی،  -
اكطام پژوهی، دسل ق داریضی، هعنٌىٌد ک، دسل ن روایتی، دسل ن نستٌا و ى غ كٌم 

نكازتً های گعوه کاىٌىی، نـاهطات نؽتل م ىگاری از ظعیق نكازتً های غه ق، 
 و غ عنؽتل م و فيٌن فعافکيی، دٌؼط ىعم افغارهای ذین:

Maxqda, Nvivo, Atlas TI 

ؼعؿهاری و دهع آوری اظالغات ةً روش ن طاىی ةً دٌؼط ى عوهای پعؼـگع  -
 ناهع و نتػهط  

ـضف در زذم داده کاوی ةً نيظٌر اؼتضعاج اظالغات ىهان یا الگٌها و رواةط ن -
 یا چيط ةاىک اظالغادی ةغرگ، دٌؼط ىعم افغارهای ذین: ها در یک زیادی از داده

SPSS Modeler, Rapid Miner 

ها و کارصاىذات ةً نيظٌر نعاةلت ةا ةازار  ها، ادارات، ؿعکت یاةی ؼازنان غارضً -
ركاةتی، ؼيذؾ دٌان ركاةتی، نغیت ركاةتی، افغایؾ فعوش، ؼٌدآوری، نطیعیت 

ردتاط ةا نـتعی، دایگاه ةعىط و دتل غات ةا ةهعه گ عی از فيٌن دسل لات ةازار، دٌؼط ا
 :ىعم افغار

 Marketing Plan 
گ عی چيط نػ اره،  گ عی نطیعان از ظعیق فعایيط دكه م افغایؾ ک ف ت دكه م -

 دٌؼط ىعم افغارهای ذین:
TOPSIS, Expert Choice 
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ای و  نعاکغ پغؿکی، درناىی، نـاوره های دذغیً و دسل ن اظالغات و داده -
     آزنایـگاهی در راؼتای اردلای ؼالنت دانػً

اردلای ؼعر نتاىی ؼازنان و نطیعیت، از ظعیق دذغیً و دسل ن ؿعایط فػلی و  -
 ارائً راهکارهای غلهی نيعتق ةا ى از ؼازنان

ت دٌاىهيطؼازی نطیعان در ؼعٌح فعدی، گعوهی و ؼازناىی ةً نيظٌر نطیعی -
 رفتار کارکيان

گ عی از ةهتعیو و دطیطدعیو اةغارهای ؼيذؾ و  ها ةا ةهعه ؿياؼی ؼازنان روان -
 فعآیيطهای دسل ن آناری

 دذغیً و دسل ن ظعازی و دٌؼػً ؿغن در ز عً نطیعیت نياةع اىؽاىی -
های روز دى ا در ؼازنان از ظعیق دذغیً و  ؼيذؾ نطیعیت داىؾ و فياوری -

 ًهای پ ـعفت دسل ن
گ عی از فعایيطهای کارآنط و  های ؼازناىی ةا ةهعه دػ  و و دطویو اؼتعادژی -

 نيعتق ةا ى ازهای ؼازناىی
 افغایؾ راهکارهای صالك ت، کارآفعیيی و یادگ عی ؼازناىی در ىغد کارکيان -
دذغیً و دسل ن نياةع و الگٌها ةً نيظٌر دذؽم آیيطه های ةاللٌه ؼازنان ها و  -

ةا روش های آیيطه ىگعی و آیيطه پژوهی، دٌؼط  ةعای آىها، انً ریغیؿعکت ها و ةعى
 ىعم افغارهای ذین: 

Mic Mac, Scenario Wizard 

دتهاغی ةا ده ً ظعح های دٌد هی اكتكادی، ةاىکی، ؼعنایً گظاری، قيػتی و ا -
 ر:ةهعه گ عی از ىعم افغا

 Comfar 
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عهيگی ظعح ها و فػال ت ها در ؿياؼایی، اكطام و ارزیاةی از آجار و پ انطهای ف -
 كالب ده ً پ ٌؼت ىگار فعهيگی

ها، کارصاىذات،  ها، ادارات، ؿعکت ارائً چيطیو ىؽضً کتاو ىف ػ ةً ؼازنان -
 یاةی و دسل ن اظالغات  نعاکغ پغؿکی و درناىی ةػط از فعایيط غارضً

آناری و  های ادعای ظعحروز دفاع از پایان ىانً و ارائً دلؽات دٌد هی كتن از  -
 پژوهـی، دٌؼط ىعم افغارهای ذین:

 Prezi, Power Point 

 
  ؿعکت آرنان پژوهان اهطاؼ -3
اردلػا   هػا و پػژوهؾ و دسل لػات ک ف ػت افػغایؾ دهت در زعکت نا اقلی هطؼ -

نيػاةع  از اقػٌل  و قػس ر چعا کػً اؼػتفاده ،ةاؿط ن  غله  های گ ع  دكه م نتاى 
 آنػار  هػا  روش و هػا آزنػٌن کػارگ ع  ةػً ،دطیط، روش ؿياؼػ  دك ػق پػژوهؾ
 اغتتػار و دسل لػات ة ـتع چً هع غيا  ةاغث ،نياؼب و نعاةق ةا فعض ات و ؼٌاالت

 .گعدد ن  آىان ىتایخ ةً ةضـ 
 ةػا کػً اؼػت داىـػذٌیاى  و ، نسللػانگػعان پػژوهؾ ةػً یار  رؼاى طن نا هطؼ -

 آن از و ؼػاىيطةع ىت ذػً ةػً را صػٌیؾ فعایيط پژوهـ  ة ـتع  ک ف ت و نٌفل ت
 . ةهعه غله  ةتعىط

 اؼػاد ط نسللان، ةعای آناری های دسل ن دعیو غلهی و دعیو دضككی ارائً نا هطؼ -
 نػػطیعان و داىـػػگاه نتٌؼػػط و غػػالی ؼػػعٌح داىـػػذٌیان ،ی و زػػٌزویداىـػػگاه

  اؼت. دانػً نضتلف های ةضؾ
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 ی ؿعکتها یدٌاىهيط -4
آنػػار  و  نعالػػػاتدر فعایيػػط  هػػا اؼػػتفاده از دطیػػطدعیو و نػتتعدػػعیو رفػػعىػ -

 پژوهـ 
ةيط  ةً نٌكع و نياؼب صطنات غله  ةً ههعاه ک ف ت ةاال از ز ث نستػٌا و  زنان -

 ىگارش
ها و ؼاصتارها  اؼػتاىطارد و رغایػت ىظػم و دعد ػب فعایيػط کلػ   ةکارگ ع  كالب -

 ها  غله   نلاالت و پژوهؾ
 ع غله ىانً و نلاالت نػتت آنٌزش ؿ ٌه دفاع از پایان -
 
 ی ؿعکتدؼتاوردها -5
 افعاد زل لی و زلٌكینعالػً پژوهـی و آناری  0711نـاوره و ادعای ة ؾ از  -
  ؼازنان ها و نٌؼؽات  ظعح دسل لادینـاوره و ادعا  قطها  -

 داکيٌن 0990از ؼا   گغیطه ای از ظعح های دسل لادی اىذام ؿطه دٌؼط ؿعکت آرنان پژوهان: 0دطو  ؿهاره 

 غيٌان ردیف

ا  کً  اداره یا نؤؼؽً
پژوهؾ ةعا  آىذا اىذام 

 گعفتً اؼت.

ىٌع 
 فػال ت

ؼا  
 اىذام

 0997 پژوهـی ؿعکت گاز اؼتان ههطان اىطازه گ عی و دسل ن رضایت نيطی ذیيفػان 0

2 
 روش اؼاس ةع غهلکعد نطیعیت ىظام اؼتلعار ةعرؼی

 (BSC) نتٌازن ارزیاةی
آو و فاضالو  ؿعکت
 0997 پژوهـی ههطان اؼتان روؼتایی

9 
ةعرؼ  نػضالت و پ انطها  اؼتفاده از ؿ ٌه ها  رایخ 
دان و نال  )ادکا ةً نياةع ةاىک ( در ؿعکت ها  دػاوى  و 

 نػعف  )دذعة ات( راه ها  دایگغیو دان و نال 

اداره دػاون، کار و رفاه 
 0997 پژوهـی ادتهاغی اؼتان ههطان

 0996 پژوهـی پارک غلم و فياوری کن کـٌر ی و نعاکغ رؿطارزیاةی غهلکعد پارک های غلم و فياور 4

 0996 پژوهـی ؿعکت گاز اؼتان ههطان اىطازه گ عی و دسل ن رضایت نيطی ذیيفػان 5
 0995 پژوهـیاداره دػاون، کار و رفاه های دػاوىی دٌل طی اؼتان ههطان در  ةعرؼی نؽائن ؿعکت 6
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گ عی از دذارت الکتعوى ک ةا رویکعد زن يً ؼازی   زن يً ةهعه
 ً راهکارهای غهل ادی دهت زن آىهادٌؼػً قادرات و ارائ

 ادتهاغی اؼتان ههطان

7 

ةعرؼی اجعةضـی ظعح"ارائً صطنات نعاكتتی دٌاىتضـی در 
نيغ  دٌؼط اغضا صاىٌاده در نياظق نسعوم وکم ةعصٌردار" 
ةع کاهؾ ةار نعاكتتی نعاكت و اغضا  صاىٌاده  و اردلا  

 گعوه هطؼ  ک ف ت زىطگی

نػاوىت انٌر دٌاىتضـی اداره 
 ةهغیؽتی کن کـٌر

 0995 پژوهـی

داىـگاه آزاد اؼالنی وازط  ةعرؼی و ؼيذؾ اؼتعادژی های ركاةتی 8
 كم

 0995 پژوهـی

9 
-ةعرؼی داج ع دذارت الکتعوى ک ةع ة و الهللی ؿطن ؿعکت

 های کٌچک و نتٌؼط در قيػت اردتاظات و نضاةعات ایعان
ات اؼتان ؿعکت نضاةع
 0994 پژوهـی دهعان

 0997 آناری نٌؼؽً ة ـتع از یک ىفع ؿياؼایی غٌانن نٌجع ةع دعس از ؼضيعاىی 01

ةعرؼی داج ع نطیعیت اؼتػطاد ةع غهلکعد ؿغلی و  00
 دٌاىهيطؼازی کارکيان

ؿعکت پارس صٌدرو ؿهع 
 دهعان

 0997 آناری

ری ؿياؼایی و ردتً ةيطی غٌانن نٌجع ةع پظیعش ةاىکطا 02
 ادتهاغی

ةاىک كعض السؽيً رؼالت 
 0997 آناری در ؼعر کـٌر

09 
داج ع غطالت ؼازناىی ةع پ ـگ عی از فؽاد اداری ةا ن اىذی 

 اصالؽ کاری 
ؿعکت دٌزیع ى عوی ةعؽ 

 0997 آناری اؼتان ههطان

 ةعرؼی داج ع ةی دفاودی ؼازناىی ةع ةاليطگی ؼازناىی 04
قيطوؽ ة هً ادتهاغی 

تائ ان و کـاورزان، روؼ
 غـایع در ؼعر کـٌر

 0997 آناری

05 
داج ع اؼتعادژی های نعلٌو نياةع اىؽاىی ةع ؼعنایً های 

 ادتهاغی کارکيان ةا ىلؾ ن اىذی نـارکت ؿغلی
ةاىک کارآفعیو در ؼعر 

 0997 آناری کـٌر

ةعرؼی ى ات رفتاری کارکيان از ظعیق دٌاىهيطی در دكه م  06
 غی ؼازنان گ عی در زن يً نؽئٌل ت ادتها

 0997 آناری دان و ادتهاغی ؿهع دهعان

07 
آنٌزش دئٌری اىتضاو ةع کاهؾ غالئم افؽعدگی زىان 

 0997 آناری زىطان نعکغی ؿهع ههطان زىطاىی

ةاىک دٌؼػً دػاون غعو  داج ع رهتعی اصالكی ةع اؿتعاک داىؾ در ة و کارکيان 08
 کـٌر

 0997 آناری

 0997 آناری دهادکـاورزی کعناىـاه ؾ اؼتعی کاری کارنيطانداج ع نٌؼ لی درناىی ةع کاه 09

ةلٌغ ؼ ؽتم های نطیعیت نياةع اىؽاىی ةع ةهتٌد ؼازناىی  21
 0997 آناری ؿهعداری کعج ةا ن اىذ گعی دكه م گ عی اؼتعادژیک

20 
ىلؾ ن اىذی اصالؽ زعفً ای در راةعً ة و نطیعیت داىؾ و 

 رفتار ؿهعوىطی ؼازناىی
ه ط نعهعی ة هارؼتان ؿ

 0997 آناری ههطان
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 0997 آناری ؿهعداری ههطان ؿياؼایی و ردتً ةيطی غٌانن نٌجع ةع ؼالنت اداری و نالی 22

ادارات ورزش و دٌاىان  راةعً اصالؽ کار اؼالنی ةا غهلکعد و ديؾ ؿغلی کارکيان 29
 اؼتان ههطان

 0997 آناری

دیطگاه ةعرؼی وضػ ت نؽئٌل ت ادتهاغی که تً انطاد از  24
 ص عیو، پعؼين و نطددٌیان

که تً انطاد انام صه يی 
 0997 آناری )ره( ؿهع ههطان

25 
ىلؾ اىؽان دوؼتی ؼازناىی ةع ازؽاس دػلق صاظع کاری ةا 

 دػطین کييطگی نػيٌیت ؼازناىی
ؿعکت دٌزیع ى عوی ةعؽ 

 0997 آناری اؼتان ههطان

ىطگی داج ع اصالؽ زعفً ای ةا رویکعد اؼالنی ةع ؼتک ز 26
 ؼازناىی کارکيان دولت ةا دک ً ةع آیيطه پژوهی

نيعلً هفت غهل ات اىتلا  
 گاز در ایعان

 0997 آناری

اداره کن انٌر نال ادی اؼتان  ىلؾ دٌؼػً فعهيگی و دػهط ادتهاغی نٌدیان ةع صٌداظهاری 27
 0997 آناری ههطان

28 
ةعرؼی ک ف ت آنٌزش های فيی و زعفً ای و ىلؾ ةلٌغ 

 0997 آناری فيی و زعفً ای ؿهع ههطان ای نطیعیت نياةع اىؽاىی در اردلای آنؼ ؽتم ه

 0996 آناری ةاىک نلت اؼتان ههطان ةعرؼی داج ع صعاهای ادراکی ةع نطیعیت ؿضكی نالی 29

ةعرؼی ىلؾ ؿفاف ت ادراک ؿطه از غهلکعد ةاىک در ن غان  91
 0996 آناری ةاىک ؼپً ؿهع ههطان ؼپعده گظاری نـتعیان

90 
ةعرؼی داج ع هٌش نالی کارکيان ةع رضایت و وفاداری 

 نـتعیان
ةاىک كعض السؽيً نهع 
 ایعان اؼتان ههطان

 0996 آناری

ةاىک دذارت ؼعپعؼتی  ىلؾ هٌش ه ذاىی نطیعان ةع اؼتعادژی های ةازاریاةی 92
 ناهـهع

 0996 آناری

ػهط ةعرؼی داج ع ةازاریاةی نتتيی ةع رواةط اىؽاىی ةع ؼعر د 99
 0996 آناری ةاىک قادرات ههطان نـتعیان

 0996 آناری ةاىک نلی اؼتان ههطان ةعرؼی راةعً دكٌیع ذهيی ةا وفاداری نـتعیان 94

ةعرؼی داج ع نػهاری ؼازناىی ةع ک ف ت زىطگی کاری  95
 کارکيان

ؿعکت نضاةعات اؼتان 
 كغویو

 0996 آناری

 0996 آناری ؿهعداری ههطان غلیةعرؼی راةعً غطالت ؼازناىی ةا دلتؽتگی ؿ 96
 0996 آناری ؿهعداری ههطان ىلؾ روش های دان و نالی ةع ةهتٌد ک ف ت صطنات 97

98 
دسل ن ىلؾ ؼکٌت ؼازناىی در ؼالنت ؼازناىی ةا در 

 نطار ىظعگعفتو ىلؾ ن اىذی رهتعی اصالؽ
اداره کن انٌر اكتكادی و 
 0996 آناری دارایی اؼتان ههطان

 ع فياوری اظالغات ةع اردتاظات ؼازناىی در پعدٌ ةعرؼی داج 99
 اغتهاد ؼازناىی

اداره کن انٌر نال ادی اؼتان 
 ههطان

 0996 آناری

 نلت ةاىک غهلکعد ةا کار و کؽب اؼتعادژی اردتاط ةعرؼی 41
 0996 آناری ةاىک نلت اؼتان ههطان (BSCنتٌازن ) انت ازی کارت ةعاؼاس
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40 
و نهارت های رهتعی ةع  ةعرؼی ىلؾ رهتعی دسٌ  آفعیو

 0996 آناری اؼتاىطاری ههطان اؼتعادژی های نطیعیت ةسعان

42 
اردتاط دوره های آنٌزؿی ةع اجعةضـی غهلکعد نياةع اىؽاىی 

 و صالك ت کارکيان

قيطوؽ های ةازىـؽتگی و 
رفاه کارگعان قيػت ىفت 

 ؿهع دهعان
 0996 آناری

ای دكه م راةعً ؼتک های نطیعیت زن دػارض و ؼتک ه 49
 گ عی ةا هٌش فعهيگی کارکيان

آنٌزش و پعورش اؼتان 
 ههطان

 0996 آناری

ةعرؼی داج ع هٌش فعهيگی ةع گعایؾ ةً کارآفعیيی  44
 کارکيان

آنٌزش و پعورش اؼتان 
 0996 آناری ههطان

45 
ةعرؼی راةعً ة و نؽئٌل ت ادتهاغی ؼازنان انٌر نال ادی 

ت نال ات ةيگاه های ةا اغتهاد و نـارکت غهٌنی در پعداص
 کٌچک اكتكادی اؼتان ههطان

اداره کن انٌر نال ادی اؼتان 
 0996 آناری ههطان

ةعرؼی دأج ع ادراک از ةافت اصالك  ؼازنان ةع صٌد اجعةضـ   46
 ها  کار  گع  ارزش کارکيان و کتاةطاران ةا ن اىذ 

ها   اداره کن کتاةضاىً
 0996 آناری غهٌن  اؼتان ههطان

47 
دأج ع نػيٌیت ؼازناىی ةع دػهط ؼازناىی و رضایت  ةعرؼی
 ؿغلی

ؼازنان دأن و ادتهاغی 
 0996 آناری اؼتان ههطان

راةعً ةلٌغ ؼ ؽتم های نطیعیت نياةع اىؽاىی ةا ةاليطگی  48
 ؼازناىی و رفتارهای کارآفعیياىً کارکيان

ادارات ورزش و دٌاىان 
 اؼتان ههطان

 0996 آناری

گعا ةا رفتار ؿهعوىطی ؼازناىی و  ی نحتتراةعً رفتار ؼازناى 49
 رفتارهای کارآفعیياىً کارکيان

ادارات ورزش و دٌاىان 
 0996 آناری اؼتان ههطان

51 
راةعً ة و فعهيگ ؼازناىی ةا نطیعیت داىؾ و اجعةضـی 

 ؼازناىی
ادارات ورزش و دٌاىان 

 0996 آناری اؼتان ههطان

انػً پظیعی ةعرؼی داج ع نطیعیت نياةع اىؽاىی ةع د 50
 ؼازناىی

اداره کن پؽت اؼتان 
 ههطان

 0996 آناری

 0996 آناری اداره پؽت اؼتان ههطان ةعرؼی داج ع فياوری اظالغات ةع نطیعیت داىؾ 52

59 
 غهلکعد ةع نال ادی نٌدیان ةا اردتاط نطیعیت ىلؾ ةعرؼی
 (BSCنتٌازن ) انت ازی کارت ةعاؼاس ؼازنان

اداره انٌر نال ادی اؼتان 
 0996 آناری هطانه

ةعرؼی داج ع اةػاد كطرت ادتهاغی ةعىط ةع ن غان دػهط  54
 نـتعیان

 0995 آناری ةاىک قادرات ههطان

نطیعیت نيعلً ؿها  ةاىک  ةعرؼی داج ع داىـ و پعوری ةع صٌدادکایی کارکيان 55
 0995 آناری قادرات دهعان

 رکيانةعرؼی داج ع ةطة يی ؼازناىی ةع اهها  کاری ؿغلی کا 56
ةاىک كعض السؽيً نهع 
 0995 آناری ایعان ؿهع ههطان
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 0995 آناری ةاىک گعدؿگعی ؿهع دهعان داج ع ةازاریاةی داصلی ةع غهلکعد کارکيان 57

ةاىک رفاه کارگعان اؼتان  ةعرؼی داج ع نطیعیت اؼتػطاد ةع غهلکعد کارکيان 58
 ههطان

 0995 آناری

ؼازنان ةهغیؽتی ؿهعؼتان  غهلکعد کارکيانهای ىفٌذ ةع  ةعرؼی داج ع داکت ک 59
 0995 آناری ههطان

61 
ةعرؼی داج ع اظالع رؼاىی ةع نلاونت کارنيطان در ةعاةع 

 دغ  ع
اداره کن ةهغیؽتی اؼتان 

 0995 آناری ههطان

ؿعکت دٌزیع ى عوی ةعؽ  ةعرؼی داج ع ؿعایط نس عی کار ةع ؼالنت رواىی کارکيان 60
 اؼتان ههطان

 0995 آناری

 0995 آناری ؿهعداری ههطان ىلؾ هٌش ادتهاغی در کارد هی کارکيان 62

 ةعرؼی ىلؾ ؼتک رهتعی ةع رضایت نٌدیان نال ادی 69
اداره کن انٌر نال ادی اؼتان 

 0995 آناری ههطان

ةعرؼی ىلؾ نهارت های ؼً گاىً نطیعان ةع رضایت  64
 نٌدیان نال ادی

اداره کن انٌر نال ادی اؼتان 
 ههطان

 0995 اریآن

 0995 آناری اؼتاىطاری ههطان ةعرؼی راةعً ودطان کاری ةا رضایتهيطی ارةاو ردٌع 65
 0995 آناری اؼتاىطاری کعناىـاه داج ع رفتار صٌدؿ فتگی نطیعان ةع رفتارهای نيافلاىً 66

67 
داج ع فػال ت ةطىی نيظم ةا ک ف ت زىطگی و اضععاو ؿغلی 

 زىان ؿاغن
ان آنٌزش و پعورش ؿهعؼت

 كعوه
 0995 آناری

کتاةضاىً های غهٌنی  ةعرؼی اردتاط ة و هٌش ه ذاىی و دػهط ؼازناىی کتاةطاران 68
 ؿهعؼتان ههطان

 0995 آناری

ةعرؼی داج ع اىگ غش ؿغلی پعؼين ةع ک ف ت صطنات  69
 درناىی ةه يً ةً ة هاران

ة هارؼتان دان و ادتهاغی 
 0995 آناری ؿهع ههطان

71 
ؼازناىی ةع ؿادی ؼازناىی و فعؼٌدگی  دت  و ىلؾ ؼکٌت

 ؿغلی کارکيان
ادارات ورزش و دٌاىان 

 0995 آناری اؼتان ههطان

ادارات ورزش و دٌاىان  راةعً ةاليطگی ؼازناىی ةا ک ف ت غهلکعد کارکيان 70
 اؼتان ههطان

 0995 آناری

های نلاةلً  گاىً نطیعیتی ةا ؿ ٌه های ؼً اردتاط ة و نهارت 72
 ارکيانةا دػارض ک

ادارات ورزش و دٌاىان 
 0995 آناری اؼتان ههطان

79 
اجعةضـی اةػاد ؿضك تی ةع ن غان دسل ن رفتگی ؿغلی 

 کارکيان
ادارات ورزش و دٌاىان 

 0995 آناری اؼتان التعز

ادارات ورزش و دٌاىان  راةعً ةاليطگی ؼازناىی ةا ک ف ت غهلکعد کارکيان 74
 اؼتان ههطان

 0995 آناری

 0995 آناریادارات ورزش و دٌاىان  ً ةاليطگی ؼازناىی ةا ک ف ت غهلکعد کارکيانراةع 75
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 اؼتان ههطان

های نلاةلً  گاىً نطیعیتی ةا ؿ ٌه های ؼً اردتاط ة و نهارت 76
 ةا دػارض کارکيان

ادارات ورزش و دٌاىان 
 اؼتان ههطان

 0995 آناری

ی اجعةضـی اةػاد ؿضك تی ةع ن غان دسل ن رفتگی ؿغل 77
 کارکيان

ادارات ورزش و دٌاىان 
 0995 آناری اؼتان التعز

78 
ىلؾ اقٌ  اصالكی و رفتار زعفً ای کارکيان ةع ؼعر دػهط 

 0995 آناری پؽت ةاىک ؿهع ههطان نـتعیان

نٌؼؽً اغتتاری کٌجع اؼتان  ةعرؼی داج ع دٌاىهيطؼازی کارکيان ةع ةاليطگی ؼازناىی 79
 ههطان

 0995 آناری

 0994 آناری ةاىک نلی ؿهعؼتان ههطان اج ع کارد هی کارکيان ةع ةهتٌد ؼازناىیةعرؼی د 81

80 
ةعرؼی داج ع ة هً دان و ادتهاغی ةع ک ف ت زىطگی زىان 

 ؼعپعؼت صاىٌارکه تً انطاد ةا رویکعد دٌاىهيط ؼازی
که تً انطاد انام صه يی 
 0994 آناری )ره( ؿهعؼتان کتٌدرآهيگ

آنٌزش و پعورش اؼتان  ى  ةا رفتارها  ىٌآوراىً کارکيانةعرؼ  راةعً دٌ ؼازنا 82
 ههطان

 0994 آناری

 0994 آناری ؿهعداری ههطان ةعرؼی داج ع هٌش ؼازناىی کارکيان ةع اردلای اجعةضـی 89

های  اردتاط ة و ىظام ةهؽازی نياةع اىؽاىی و ؼازنان 84
 یادگ عىطه

ادارات ورزش و دٌاىان 
 0994 آناری اؼتان ههطان

 پ ؾ ة يی اجعةضـی ؼازناىی ةعاؼاس نهارت های کارکيان 85
ادارات ورزش و دٌاىان 

 0994 آناری اؼتان ههطان

ةعرؼی داج ع صٌد رهتعی نطیعان ةع اردلای نؽ ع ؿغلی  86
 کارکيان

 0994 آناری اداره پؽت اؼتان ههطان

 ةعرؼی راةعً ن ان ؼعنایً فکعی و دػهط ؼازناىی کارکيان 87
انٌر اكتكادی و اداره کن 

 0994 آناری دارایی اؼتان ههطان

نيعلً هفت غهل ات اىتلا   ةعرؼ  اردتاط ة و ؼالنت ؼازناى  ةا ؼالنت رواى  88
 گاز در ایعان

 0999 آناری

 0999 آناری فعناىطاری ؿهع ههطان ةعرؼ  داج ع فياور  اظالغات و اردتاظات ةع چاةک  ؼازناى  89

نن نضتلف نٌجع ةع نٌفل ت ةعىانً ریغی دػ  و ن غان اجع غٌا 91
 اؼتعادژیک

ؼازنان دأن و ادتهاغی ؿهع 
 0999 آناری ههطان

 غٌانن نٌجع ةعک ف ت اظالغات در ؼ ؽتم های اظالغادی 90
ؼازنان دأن و ادتهاغی ؿهع 

 0999 آناری ههطان

ادارات ورزش و دٌاىان  ةعرؼی راةعً ة و هٌش اصالكی ةا اجعةضـی کارکيان 92
 تان کعناىـاهاؼ

 0999 آناری

 0999 آناریادارات ورزش و دٌاىان  ةعرؼی ىلؾ اصالؽ زعفً ای کارکيان ةع دؽه م داىؾ 99
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 اؼتان ههطان

ةي اد نؽکو اىلالو اؼالنی  ةعرؼی داج ع ةطة يی ؼازناىی ةع ؼعنایً ادتهاغی کارکيان 94
 اؼتان ههطان

 0999 آناری

تم ها ةع روش اىذام کار در ةعرؼ  داج ع اقالح و ةهتٌد ؼ ؽ 95
 ؼازنان

آنٌزش و پعورش ؿهعؼتان 
 0999 آناری اؼطآةاد

 0992 آناری فعناىطاری ؿهع ههطان ةعرؼ  اردتاط ة و صٌدکارآنط  کارکيان و اغتهاد ؼازناى  96

 ةعرؼی راةعً اةػاد ؼعنایً فکعی و چاةکی ؼازناىی 97
ادارات ورزش و دٌاىان 

 0992 آناری اؼتان ههطان

98 
ةعرؼی راةعً ةطة يی ؼازناىی و رفتارهای ىٌآوراىً از ؼٌی 

 کارکيان
ادارات ورزش و دٌاىان 

 اؼتان ههطان
 0992 آناری

99 
اجعةضـی ادعای اؼتعادژیک فياوری اظالغات ةع ودهً 

 ؼازناىی
ؼازنان دأن و ادتهاغی ؿهع 

 0990 آناری ههطان

ؿطه  ی از دسل لات قٌرت گعفتًکً دطو  فٌؽ ديها گغیطه ا*** الزم ةً ذکع اؼت 
دٌؼط ؿعکت آرنان پژوهان اؼت کً ؼػی ؿطه اؼت ةً دل ن دطیط ةٌدن نستٌا 

دػطادی از دسل لات ةً دل ن نسعناىً  ةً ةػط ارائً ؿٌىط و ههچي و 0990از ؼا  
 ط.ةٌدن كاةل ت ارائً در دطو  فٌؽ را ىطاؿتي
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 نػعفی ةؽتً آنٌزؿی
 

 

 
ؿ ٌه ىگارش پایان ىانً ةً زةاىی ؼاده و التتً  ،ً آنٌزؿی و رایگاندر ایو ةؽت

و ةا صالقً ةعداری از ده ها کتاو روش کارةعدی ةا دوری از هعگٌىً دئٌری پعدازی 
ة ان نی  ،دسل ق و پایان ىانً ىٌیؽی و ةهعه گ عی از دذارو ارزىطه اغضای ؿعکت

زیادی داىؾ و نػلٌنات ؿها را نی دٌاىط دا زطود ةؽ ار گعدد. ایو ةؽتً آنٌزؿی 
 در صكٌص ؿ ٌه ىٌؿتو پایان ىانً افغایؾ دهط. 

نذغا و ؼػی ؿطه اؼت کً هع فكن از پایان ىانً ةً قٌرت در ایو ةؽتً آنٌزؿی 
ههچي و ةضؾ هایی کً ى از ةً ةً دفک ک ةضؾ های کل طی آن ة ان ؿٌد و 

 ط. نـاوره گعفتو از ؿعکت آرنان پژوهان دارد، نـضف ؿطه اى
زیادی نؽ ع دسل ق و پژوهؾ ؿها را  ان ط اؼت ایو ةؽتً آنٌزؿی ةتٌاىط دا زط

  ههٌار ؼازد.
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 فكن او : کل ات پژوهؾ
 

 

 
 فكن او  ؿانن ؼعفكن های زیع نی ةاؿط:

 
 نلطنً -0
دٌض ر کلی رادع ةً نٌضٌع پژوهؾ ةا در ىظع گعفتو نتغ عهای پژوهؾ قٌرت  

در پایان نلطنً  -گعاؼ او  از زةان صٌد نسلق ةاؿطةهتع اؼت پارا -نی گ عد
 قفسً نی ةاؿط. 2الی  0در زط  -دٌض سات کلی رادع ةً فكن او  ة ان نی ؿٌد

 
 ة ان نؽألً -2

رواةط ة و نتغ عها ةً ظٌر  -ة ان نؽألً ةا نتغ ع واةؽتً و یا نالک ؿعوع نی ؿٌد
ةً روز و و صاردی  نؽتيطات کً ههان پ ـ يً های داصلی -واضر ذکع نی ؿٌىط

 -نعدتط ةا نٌضٌع پژوهؾ هؽتيط، ذکع نی ؿٌىط و ىتایخ آىان ة ان نی گعدىط
دغطغً های نٌدٌد  -نـکالت و نؽائن نعةٌط ةً نٌضٌع پژوهؾ ة ان نی ؿٌد 
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در ىهایت ةا ؼٌالی کً در ذهو نسلق ؿکن نی  و در ایو زن يً ذکع نی گعدىط
 قفسً نی ةاؿط. 9الی  2زط در -گ عد، ة ان نؽالً ةً پایان نی رؼط

 
 اهه ت و ضعورت پژوهؾ -9

اةتطا ةً اهه ت نٌضٌع پعداصتً نی ؿٌد و فٌایطی کً اىذام ایو دسل ق ةعای 
ضعورت پژوهؾ ى غ ةایط ة ان نی ؿٌد و ایو کً  -دانػً دارد، ذکع نی گعدىط

کلی را نی دٌاىط زن ىهایط اؿاره پژوهؾ چً ضعوردی ةعای دانػً دارد و چً نـ
در اهه ت و ضعورت پژوهؾ ةهتع اؼت آنار دسل لات پ ـ و در دهت  -نی ؿٌد

قفسً نی  2الی  0یتًا در زط دلع -دػ  و وضػ ت نتغ عهای پژوهؾ ة ان ؿٌىط
 .ةاؿط

 
 اهطاؼ پژوهؾ -4

ةعاؼاس نٌضٌع اهطاؼ  -اهطاؼ پژوهؾ ةایط ةً قٌرت دهلً ةطون فػن ةاؿيط
اهطاؼ ةً دو دؼتً اهطاؼ  -ذکع نی ؿٌىطؾ، نط  و پعؼـيانً پژوهؾ پژوه

اهطاؼ اقلی از نٌضٌع پژوهؾ ىـأت نی  -اقلی و فعغی دلؽ م نی ؿٌىط
اهطاؼ فعغی از هطؼ های داىتی کً نسلق ةً دىتا  آىها اؼت ةً ودٌد  -گ عىط

ن ذکع در اهطاؼ فعغی ة ـتع دغئ ات نتغ عها ناىيط زیعنل اس های آىا -نی آیيط
 .اهطاؼ ةهتع اؼت ؿهاره گظاری ؿٌىط -نی ؿٌىط

 
 ؼٌا  های پژوهؾ -5
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ؼٌا   -دهالت ةایط ةً قٌرت ؼٌالی ةاؿيط و ةهتع اؼت ةا کلهً آیا آغاز ىـٌىط
ؼٌاالت فعغی ؿکن ؼٌالی -های اقلی ؿکن ؼٌالی ؿطه اهطاؼ اقلی نی ةاؿط

 .ؼٌا  ها ةاؿط ؿهاره گظرای ؿٌىط-تؿطه اهطاؼ اقلی اؼ
 عض ً های پژوهؾف -6

فعض ً  -فعض ً های پژوهؾ )اقلی و فعغی( ةایط ةً قٌرت دهلً صتعی ةاؿيط
فعض ً ها ةایط ؿهاره  -های پژوهؾ ةعگعفتً از ؼٌا  های پژوهؾ هؽتيط

تع اؼت از ظعح فعض ً در قٌردی کً نٌضٌع دطیط ةاؿط ةه-گظاری ؿٌىط
 .صٌدداری ؿٌد

 
 نط  های نفهٌنی -7

در نط  نفهٌنی ةایط ةً نيتع  -ةایط دطاگاىً ذکع ؿٌد نط  نفهٌنی هع نتغ ع
نط  نفهٌنی در زل لت ؿانن نتغ ع و اةػاد و یا زیعنل اس  -نط  اؿاره ؿٌد

تً از ىظعیات و دسل لات كتلی های آن نی ةاؿيط کً ةً قٌرت ؿهاد ک ةعگعف
 .اؼت

 
 نط  غهل ادی -8

نط  -ةاؿط نط  غهل ادی نضتف ةً نٌضٌع پژوهؾ اؼت و ةطون نيتع نی
نٌضٌع پژوهؾ و هطؼ های غهل ادی از دلف ق نط  های نفهٌنی نتياؼب ةا 

 .پژوهؾ اؼت
 
 كلهعو پژوهؾ -9
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در كلهعو  -كلهعو پژوهؾ ؿانن كلهعو نٌضٌغی، نکاىی و زناىی نی ةاؿط
نٌضٌع پژوهؾ ذکع نی ؿٌد و در ىهایت ز عً غلهی پژوهؾ از ز ث  ،نٌضٌغی

هعو نکاىی ةً نکاىی کً پژوهؾ در آن ادعا نی در كل -گعایؾ ةایط غيٌان ؿٌد
ؿٌد، اؿاره نی ؿٌد و نی دٌاىط ىتایخ آن نعدتط ةا آن دا ةاؿط و در كلهعو نکاىی 

در كلهعو زناىی نطت زنان ادعای پژوهؾ از زنان  -ذکع دك ق نکان الغانی اؼت
 .وپٌزا  دا زنان دفاع ة ان نی ؿٌددكٌیب پع

 
 ىٌع نتغ عها -01

وهؾ هع کطام ىلـی را ةً غهطه نی گ عىط و ةياةعایو ىٌع نتغ عها از نتغ عهای پژ
اىٌاع نتغ عها غتارديط از:  -ز ث ىلـی کً در نٌضٌع دارىط، نـضف نی ؿٌىط

های دذعةی ةً وؼ لً پژوهـگع  نتغ عی اؼت کً در پژوهؾنتغ ع نؽتلن: 
نتغ ع  -ؿٌد )یا راةعً( آن ةع روی پطیطه دیگعی ةعرؼیع ؿٌد دا داج  دؼتکاری نی

نتغ عی اؼت کً دأج ع )یا راةعً( نتغ ع نؽتلن ةع آن نٌرد ةعرؼی كعار واةؽتً: 
ةً غتارت دیگع پژوهـگع ةا دؼتکاری نتغ ع نؽتلن درقطد آن اؼت  ،گ عد نی

ایو نتغ ع ةً نتغ ع ن اىذی:  -کً دغ  عات زاقن را ةع نتغ ع واةؽتً نعالػً ىهایط
ةع نتغ ع ن اىذی  و گ عد نتغ ع واةؽتً كعار نی غيٌان راةط ة و نتغ ع نؽتلن و

داج ع نی راةعً نتغ ع نؽتلن و واةؽتً ةً قٌرت غ عنؽتل م ؿطت  یادهت 
نتغ عی اؼت کً ةً قٌرت نؽتل م ةع دهت راةعً یا نتغ ع دػطین کييطه:  -گظارد

اجعات ایو نتغ ع كاةن  داج ع نی گظارد،ن غان راةعً نتغ عهای نؽتلن و واةؽتً 
ةً نتغ ع دػطین کييطه گاهی نتغ ع نؽتلن فعغی  و گ عی اؼت اهطه و اىطازهنـ
 .نی گٌیيطى غ 
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 دػاریف نفهٌنی -00

در دػاریف نفهٌنی دک دک نتغ عها و زیعنل اس های آىان از ز ث لغٌی و نػيایی 
از آن اؼتفاده ؿطه اؼت،  هع دػعیفی ةا ذکع نيتع و رفعىؽی کً -دػعیف نی ؿٌىط

 .نی ةاؿط
 
 دػاریف غهل ادی -02

در دػاریف غهل ادی دک دک نتغ عها ةً ههعاه زیعنل اس هاس آىان ةً قٌرت 
غهل ادی و ایو کً ةً چً قٌرت در پژوهؾ نٌرد اىطازه گ عی كعار نی گ عىط، ذکع 

غ عها را در دػاریف غهل ادی ةهتع اؼت ةً اةغارهای اىطازه گ عی کً نت -نی ؿٌىط
 .نی ؼيذيط ى غ اؿاره ؿٌد
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 فكن دوم: نتاىی ىظعی و پ ـ يً پژوهؾ
 

 

 
 فكن دوم ؿانن ؼعفكن های زیع نی ةاؿط:

 
 نلطنً -0

دٌض ر کلی در راةعً ةا اكطانادی کً كعار اؼت در فكن دوم اىذام ؿٌد، آورده نی 
 .یک پاراگعاؼ دٌض ر داده نی ؿٌىط ةضؾ های ایو فكن ةً ديهایی در زط -ؿٌد
 
 ىظعینتاىی  -2

هع  -در نتاىی ىظعی ةً ة ان پایً و اؼاس ىظعی و دئٌری نتغ عها پعداصتً نی ؿٌد
ةهتع اؼت نتاىی ىظعی ةا  -نتغ ع در هع ةضـی نذغا نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عد

در نتاىی ىظعی هع نتغ ع اةتطا نفهٌم نتغ ع  -نتغ ع واةؽتً و یا نالک آغاز گعدد
 -نتغ ع، ظتلً ةيطی نفاه م قٌرت نی گ عدةػط از نفهٌم ؼازی  -ة ان نی گعدد

 -ىظعیات نعدتط ةا نتغ ع ذکع نی ؿٌىط -ؼپػ داریضچً ای از نتغ ع ذکع نی ؿٌد
رواةط نتغ عها ةا یکطیگع آورده نی ؿٌىط، ایو كؽهت ةهتع اؼت در پایان نتاىی 
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ةػط از نتاىی ىظعی در راةعً ةا دانػً نٌرد  -ىظعی و كتن از پ ـ يً پژوهؾ ةاؿط
 -عالػً دٌض سادی در زط نػعفی، داریضچً، چـم اىطاز و نانٌریت ة ان نی ؿٌىطن

پ ـ يً پژوهؾ کً ؿانن دسل لات داصلی و صاردی اؼت، ةػط از نتاىی ىظعی و 
ةهتع اؼت اةتطا دسل لات داصلی  -دٌض سات کلی در راةعً ةا دانػً آورده نی ؿٌد

ةعای دسل لات داصلی و هم ةهتع اؼت هم  -و ؼپػ دسل لات صاردی آورده ؿٌىط
دسل لات صاردی، پ ـ يً ها ةعاؼاس ؼا  و از دطیط ةً كطیم و یا ةعغکػ 

پ ـيً های پژوهؾ نی ةایؽت نعدتط ةا نٌضٌع و فعض ً های پژوهؾ  -ةاؿيط
ةػط از پ ـ يً های پژوهؾ دهع ةيطی از ىتایخ  -ةاؿيط و زطالهلطور دطیط ةاؿيط
اةعً ایو ىتایخ ةا ىتایذی کً كعار اؼت، پژوهؾ ایو پ ـ يً ها آورده نی ؿٌد و ر

زاضع ةً آن ةعؼط نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عىط و از ظعفی صال  هایی کً در 
در قٌرت لغوم نط  غهل ادی  -دسل لات داصلی و صاردی ودٌد دارد، ذکع نی ؿٌىط

 .در اىتهای فكن دوم آورده نی ؿٌد در كالب چارچٌو ىظعی نذطد
 

 داصن و صارج از کـٌرلهی نػعفی ؼایت های غ
ةعای دؼت اةی ةً نعالب نتاىی ىظعی و پ ـ يً پژوهؾ غالوه ةع نعالػً کتاةضاىً 
ای و ةعرؼی ىـعیات و نذالت نکتٌو و ى غ کتاو های نعدتط و نػتتع، از ؼایت های 

 غلهی و نػتتع اؼتفاده نی ؿٌد کً در ذین ةً ةضـی از آىها اؿاره ؿطه اؼت:
- www.sid.ir 

 پایگاه اظالغات غلهی دهاد داىـگاهی:
ایو ؼایت ؿانن ةاىک ىـعیات و نذانع غلهی کـٌر نی ةاؿط و ى غ ظعح های 

 ودٌد دارد. ةػضًا ةً قٌرت رایگان پژوهـی و نعاکغ غلهی و دضككی کـٌر در آن

http://www.sid.ir/
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- www.ensani.ir 

 پعدا  دانع غلٌم اىؽاىی:
 نی ةاؿط. ةػضًا ةً قٌرت رایگان ایو ؼایت ؿانن ةاىک نلاالت دانع و روزآنط

- www.irandoc.ac.ir 

 ؼایت پژوهـگاه غلٌم و فياوری اظالغات ایعان )ایعاىطاک(:
ن ىانً ها، رؼالً ها و پ ـيهاده ایو ؼایت نعکغ جتت و ديها آرؿ ٌ نلی اظالغات پایا

 ها اؼت.
- www.civilica.com 

 ؼایت نعدع داىؾ:
در ایو ؼایت اىٌاع نلاالت غلهی ةعگعفتً از ههایؾ ها، کيفعاىػ ها و کيگعه ها 

 ودٌد دارد.
 

- www.dl.nlai.ir 

 یت کتاةضاىً و اؼياد ركهی )دیذ تا ( ایعان: ؼا
در ایو ؼایت اىٌاع نذالت، کتاو ها، پایان ىانً ها، ىؽضً های صعی، روزىانً ها، 

 غکػ ها و ؼيطها آورده ؿطه اؼت.
- www.noormags.ir 

 ؼایت پایگاه نذالت دضككی ىٌر:
از نذهٌغً پایگاه های نعکغ دسل لات کانپ ٌدعی غلٌم  پایگاه نذالت دضككی ىٌر

 .دعویذی اؼت-پژوهـی و غلهی-اؼالنی اؼت کً در ةعگ عىطه نلاالت غلهی
- www.elmnet.ir 

 ؼایت دٌیـگع غلهی فارؼی:

http://www.ensani.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.civilica.com/
http://www.dl.nlai.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.elmnet.ir/
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ً غلم ىت یک نٌدٌر دؽتذٌی غلهی اؼت کً دالش نی کيط انکان دؽتذٌ در کل 
اؼياد غلهی فارؼی ىهایً ؿطه در پایگاه های نضتلف را از ظعیق یک درگاه وازط در 

 .اصت ار پژوهـگعان كعار دهط
- www.nlai.ir 

 ؼایت ؼازنان اؼياد و کتاةضاىً نلی دههٌری اؼالنی ایعان:
غ عزضٌری ةً  در ایو ؼایت کتاو ها و ىـعیات غلهی ةً قٌرت زضٌری و

 پژوهـگعان ارائً نی ؿٌد. 
- www.magiran.com 

 ؼایت ةاىک اظالغات ىـعیات کـٌر:
ایو ؼایت ةً ایذاد نعدػی کانن و کارآنط از ىـعیات کـٌر در ایيتعىت، ةً نيظٌر 

نهذٌر ىـعیات نی  رفع ى از نسلل و و غالكهيطان و نػعف  غياویو نتيٌع و ةػضاً 
 .پعدازد

- www.virascience.com 

 پایگاه غلهی ویعاؼایيػ:
در ایو ؼایت دؽتذٌی غلهی در ن ان نذالت نػتتع غلهی پژوهـی فارؼی قٌرت 

 نی گ عد.
- www.isc.gov.ir 

 دی غلٌم دهان اؼالم:پایگاه اؼتيا
در ایو ؼایت ىـعیات و نلاالت غلهی دهان اؼالم ةػضًا ةً قٌرت رایگان ذکع ؿطه 

 اىط.
- www.ricest.ac.ir 

 ؼایت نعکغ نيعلً ای اظالع رؼاىی غلٌم و فياوری:

http://www.nlai.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.virascience.com/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.ricest.ac.ir/
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های الکتعوى کی،  ایو ؼایت انکان دؽتذٌی کتاو های الکتعوى کی، پایان ىانً
 نلالً های الکتعوى کی و ىـعیات الکتعوى کی را ةً نسلل و نی دهط.

- www.terapaper.ir 

 ؼایت ؼاناىً رایگان نلاالت غلهی:
پایگاهی اؼت کً نلاالت فارؼی را ةهً قٌرت رایگان در اصت ار پژوهـگعان كعار 

 نی دهط.
- www.scholar.google.com 

 ؼایت گٌگن نسلق:
 نلاالت غلهی گٌگن اؼکٌالر یک نٌدٌر دؽتذٌی دضككی ؿطه ةعای دؽتذٌی 

( گفتً نی review) نعوری ی نلالً یا نلالً ةً  scholarly article غتارت  اؼت.
ؿطه اؼت و در ژورىا  های  ( ىٌؿتresearchًؿٌد کً ةع اؼاس پژوهؾ )
 آکادن ک ةً چاپ رؼ طه اؼت. 

- www.sciencedirect.com 

 پایگاه غلهی ؼاى ػ دایعکت:
( نی Elsevierیکی از نسكٌالت اىتـارات الغیٌر ) کتؼایيػ دایعپایگاه غلهی 

ن ل ٌن و ؿـكط هغار نلالً غلهی 02ژورىا ،  9511ةاؿط کً دؼتعؼی ةً ة ؾ از 
ؼایيػ دایعکت  کتاو از اىتـارات نضتلف را فعاهم نی ىهایط. 94111دهام نتو و 
نسكٌ  آىالیيی اؼت کً ؿعکت الغیٌر در اصت ار پژوهـگعان و  79یکی از 

نسلل و، داىـذٌیان، اؼاد ط و کل ً غالكً نيطان ةً غلم و داىؾ كعار نی دهط. 
دا  0995ن ل ٌن نلالً غلهی ةا نٌضٌغات ةؽ ار نتيٌع از ؼا   4ایو نذهٌغً زطود 

 .کيٌن فعاهم کعده اؼت
- www.link.springer.com 

http://www.terapaper.ir/
http://www.scholar.google.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.link.springer.com/
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 :پایگاه غلهی اؼپعیيگع
های دضككی  نذالت، ژورىا  اؿپعیيگع ىاؿع غلهی آنعیکایی در زن يً چاپ و ىـع

( دون و ىاؿع ةغرگ نذالت Elsevierةاؿط و پػ از الغویع ) و کتب غلهی نی
 از ة ؾ ؼيط، ن ل ٌن ۸دضككی غلهی اؼت. اؿپعیيگع نـتهن ةع ة ؾ از 

 ،۲۸۸۱ ؼا  از ژورىا  ۰۸۲۲ از ة ؾ ،۲۸۸۰ ؼا  از الکتعوى ک کتاو ۰۰۲۲۲۲
 ؼا  از کتاو ؼعی ۰۲۲۲ نذهٌغً  و نعدع کتاو ۰۲۲۲۲و ة ؾ از  پعودکن ۰۲۲۲۲
 .ةاؿط نی ۲۸۰۰

- www.proquest.com 

 پایگاه غلهی پعوگٌئؽت:
نسكٌ  ؿعکت آنٌزش و اظالع رؼاىی ةن و هاو  پعوگٌئؽت پایگاه نلاالت غلهی 

 ها نسلق ن  پایگاه غلهی دهاى  دهت رفع ى ازها  اظالغاد  ن ل ٌناؼت کً یم 
ةاؿط و نتػهط ةً دٌاىهيطؼازی نسللان در ؼعداؼع دهان نی ةاؿط. دکيٌلٌژی و 
نستٌای صالكاىً پعوکٌئؽت نٌدب افغایؾ ةهعه وری ةعای 

 نی ارائً صطنات آىها ةً کً اؼت هایی کتاةضاىً و نتضككان نسللان، داىـذٌیان،
  . يطکي

- www.scopus.com 

 پایگاه اؼتيادی اؼکٌپٌس:
دهان اؼت؛ یػيی غالوه « اؼتياد »و « چک طه»ةغرگتعیو پایگاه اظالغادی ایو پایگاه 

ةع چک طه نلاالت، دارای فهعؼت نياةع هع نلالً ى غ ةٌده و ةطیو دعد ب انکان 
 کيط.  ةً هع نلالً را فعاهم نینساؼتً دػطاد اؼتيادات 

 

 

http://www.proquest.com/
http://www.scopus.com/
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 فكن ؼٌم: روش ؿياؼی پژوهؾ
 

 

 
 م ؿانن ؼعفكن های زیع نی ةاؿط:ؼٌفكن 

 
 نلطنً -0

. ةع ایو اؼاس، در ایو فكن، در ایو فكن ةً دىتا  نػعفی روش پژوهؾ هؽت م
ها،  روش پژوهؾ، دانػً و ىهٌىً آناری و روش ىهٌىً گ عی، اةغار گعدآوری داده

 .گعدىط ها ة ان نی ادعا  و روش دذغیً و دسل ن داده روش
 
 پژوهؾروش  -2

از ز ث پژوهؾ  و ىٌع ىٌع روش دسل قدر ایو ةضـی ؿ ٌه گعدآوری داده ها، 
 .ةٌدن نـضف نی گعدد ةي ادی و کارةعدی

 
 دانػً آناری -9
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د دانػً آناری ةً نذهٌغً افعاد، اؿ ا  و یا ةً ظٌر کلی پطیطه هایی اظالؽ نی ؿٌ
کً نسلق نی دٌاىط ىت ذً نعالػً صٌد را ةً کل ً آن ها دػه م دهط. دانػً آناری ةا 

الزم اؼت کً دانػً آناری ةً ظٌر  -یک یا چيط قفت نـتعک ؿياؼایی نی ؿٌد
 .کانن ة ان ؿطه و دػطاد آن دك ق گغارش ؿٌد

 
 ىهٌىً آناری -4

ادػً ةً کل ً آزاد ةا دٌدً ةً ایيکً زذم گؽتعده دانػً آناری زیاد اؼت و نع
دانػً و نعالػً دک دک آن ها انکان پظیع ى ؽت، ىهٌىً آناری کً ةضـی از دانػً 

ةياةعایو  -آناری اؼت و دارای ویژگی ها و قفات دانػً نی ةاؿط نيتضب نی گعدد
زذم ىهٌىً  -در ایو ةضؾ ةایط روش ىهٌىً گ عی از دانػً آناری ذکع ؿٌد

 .او  آناری نياؼب اىتضاو ؿٌدةعاؼاس روش های آناری و یا دط
 

 ها اةغار گعدآور  داده -5
 اظالغات و داده هاآوری  های هع کار پژوهـی را دهع یو ةضؾ دع یکی از اقلی
قس ر قٌرت پظیعد کار دذغیً و  دهط. چياىچً ایو کار ةً ؿکن نيظم و دـک ن نی

های  ؿط. روشها ةا ؼعغت و دكت صٌةی اىذام صٌاهط  گ عی از داده دسل ن و ىت ذً
و  طىؿٌ ای و ن طاىی دلؽ م نی پژوهؾ ةً دو دؼتً کتاةضاىًداده های گعدآوری 

ةً نيظٌر دهع آوری اظالغات از  های پژوهـی دسل ق نػهٌاًل در اىذام فعآیيط
الزم اؼت کً ىام پعؼـيانً، ىام ظعاح، ؼا   -پعؼـيانً اؼتفاده صٌاهط ؿط

یایی تار پعؼـيانً کً ؿانن روایی و پاظعازی پعؼـيانً، ؿ ٌه ىهعه گظاری، اغت
 .اؼت، ةً ظٌر کانن ة ان ؿٌىط
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 رةط ؼٌاالت ةً نتغ عهای پژوهؾ-6

در ایو ةضؾ ةا ةعرؼی نتغ عها و اةغار اىطازه گ عی آن ها )پعؼـيانً های 
نٌلفً های هع یک از نتغ عها در هع پعؼـيانً ةا نـضف ىهٌدن دػطاد  ،دسل ق(
 .نی گعدد نػ و و ةا ذکع نيتع فًنعةٌط ةً هع نٌل ؼٌاالت

 
 و پایای  اةغار اىطازه گ ع  روای -7

روایی و پایایی اةغار اىطازه گ عی در پژوهؾ نسلق ةایط ةً ظٌر کانن ة ان ؿٌد کً 
روایی ةا  -ایو دو ؿاصكی هؽتيط ةعای ؼيذؾ اغتتار و اظه يان پعؼـيانً

پایایی  -رؼی كعار نی گ عداؼتفاده از روش های ظاهعی، نستٌایی و ؼازه نٌرد ةع
عوىتاخ و روش دعک تی ؼيذؾ نی ةا روش های نضتلف از دهلً ضعیب آلفای ک

 ؿٌد.
 
 آنار دذغیً و دسل ن روش  -8

الزم اؼت کً روش های آناری کً ؿانن دو ةضؾ آنار دٌق فی و آنار اؼتيتاظی 
 در ةضؾ آنار دٌق فی، نتغ عهای پژوهؾ ةا -اؼت ةً ظٌر کانن ة ان ؿٌىط

اؼتفاده از ؿاصف های نعکغی و پعاکيطگی ةً ههعاه دطاو  و ىهٌدارهای نتياؼب 
در ةضؾ آنار اؼتيتاظی از آزنٌن های نضتلف آناری کً نتياؼب  -ة ان نی ؿٌىط

ههچي و ىعم افغارهای  -ةا ؼٌاالت و فعض ات پژوهؾ اؼت اؼتفاده نی ؿٌد
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ؼت کً دل ن اؼتفاده از الزم ا -آناری ةً ههعاه ىؽضً ویعایـی آن ذکع نی ؿٌد
 .آناری ةً ظٌر نضتكع ؿعح داده ؿٌدآزنٌن های 
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 دذغیً و دسل ن آناری: چهارمفكن 
 

 

 
 ؿانن ؼعفكن های زیع نی ةاؿط: چهارمفكن 

 
 نلطنً -0

در ایو فكن کً ةا غيٌان یافتً های پژوهؾ ى غ از آن یاد نی ؿٌد، یکی از 
ناری و ةا آزنٌن های آاؼت. در ایو فكن ةا نههتعیو ةضؾ های هع پایان ىانً ای 

ةهعه گ عی از نياؼب دعیو ىعم افغارهای آناری، گغاره های دسل ق )اهطاؼ، 
ؼٌاالت و فعض ات( نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عىط و نـضف نی ؿٌد کً پایان ىانً 

 چً ىتایذی ةً ههعاه صٌاهط داؿت.
 
 آنار دٌق فی -2

عؼـيانً دارای نـضكات دنٌگعاف ک یا در ةضؾ آنار دٌق فی، اةتطا اگع پ
اؼت، ةعای اظالغات دهػ ت ؿياصتی ناىيط )ديؽ ت، ؼو، دسك الت و غ عه( 

هعیک از نـضكات دنٌگعاف ک یک دطو  و ىهٌدار نتياؼب آورده نی ؿٌد کً در 
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آن ةً ذکع ؿاصف های نعکغی )فعاواىی، درقط، درقط دذهػی، ن اىً، ىها، 
ای پعاکيطگی )اىسعاؼ نػ ار، واریاىػ، چٌلگی، ن اىگ و و غ عه( و ؿاصف ه

نی پعدازیم. ههچي و ةعای نتغ عهای اقلی و نٌلفً های آىان  کـ طگی و غ عه(
 ى غ ؿاصف های نعکغی و پعاکيطگی ة ان نی ؿٌىط. 

 
 آنار اؼتيتاظی -3

در ةضؾ آنار اؼتيتاظی، ؼٌاالت و فعض ات پژوهؾ ةا آزنٌن های نتياؼب آناری 
 كعار نی گ عىط و ىتایخ زاقلً در ایو ةضؾ نـضف نی ؿٌىط. نٌرد ةعرؼی

در ایو ةضؾ اةتطا ىعنا  ةٌدن نتغ عها نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عد کً اگع دٌزیع 
داده های نتغ عهای پژوهؾ ىعنا  ةاؿيط، از آزنٌن های آناری پارانتعیک 

دهت  اؼتفاده نی ؿٌد و در غ ع ایو قٌرت از آزنٌن های نػاد  ىاپارانتعیک
 ةعرؼی ؼٌاالت و فعض ات پژوهؾ ةهعه ةعده نی ؿٌد.

ؼپػ هعیک از ؼٌاالت و یا فعض ات پژوهؾ ةً دعد ب ةا آزنٌن های نياؼب 
آناری نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عىط و ةا ةهعه گ عی از آناره های آزنٌن ها و ى غ 

 ؼعر نػياداری، ىتایخ هع ؼٌا  یا فعض ً ةً ظٌر دك ق نـضف نی گعدد. 
زم ةً ذکع اؼت کً در ایو ةضؾ نی دٌان صارج از گغاره های دسل ق ةً کؽب ال

ٌری کً نحاًل اردتاط نـضكات دنٌگعاف ک ةا ظةً  ،یافتً های داىتی ى غ پعداصت
کً ایو كؽهت نی  گعدىطط دا ىتایذی دطیط اؼتضعاج ىنتغ عهای اقلی ذکع ؿٌ

 وراىً پژوهؾ ةاؿط.یکی از ديتً های ىٌآدٌاىط 
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 ةسث و ىت ذً گ عی: پيذمفكن 
 

 

 
 ؿانن ؼعفكن های زیع نی ةاؿط: پيذمفكن 

 
 نلطنً -0

در ایو فكن ةً ةسث پ عانٌن ىتایخ زاقن از آنار اؼتيتاظی در فكن چهار نی 
ة ان نی گعدد. ههچي و در ایو فكن الزم اؼت پعدازیم و ؼپػ ىت ذً گ عی کلی 

یافتً های زاقن از آنار دٌق فی و نؽتيط ةعاؼاس کً پ ـيهادهایی کارةعدی و 
نـکالت و  ،ط دا ةتٌان ةعاؼاس آن پ ـيهادها و راهکارهاىنار اؼتيتاظی ارائً ؿٌآ

نؽائن اؿاره ؿطه در ةضؾ ة ان نؽألً دازطودی ةعظعؼ ؿٌىط. ههچي و 
ؿٌد کً ایو پ ـيهادها ةعگعفتً  نیةً ؼایع پژوهـگعهای آدی داده  پ ـيهادات

ن رو ةً رو کً نسلق ةا آاؼت دطیطی  ق و ى غ ديتً های از نسطودیت های دسل
 ز یک پژوهؾ دطیط و راهگـا ةاؿط. انی دٌاىط ؼعآغصٌد ؿطه و 
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در ىهایت پژوهـگع ةایط نسطودیت های در کيتع  و صارج از کيتع  صٌد را ةً 
یت هایی کً در نؽ ع پژوهؾ ةا آىها نٌادً ددفک ک ة ان کيط و ةً غتاردی نسطو

 .ىهایطا غيٌان اؼت ر هؿط
 
 ةسث -2

در ةضؾ ةسث، هع ؼٌا  و هع فعض ً ةً دفک ک نٌرد ةسث كعار نی گ عد. ةً 
ظٌری کً اةتطا غيٌان فعض ً یا ؼٌا  ذکع نی ؿٌد و ىتایخ زاقن از آن ة ان نی 
گعدد و نـضف نی ؿٌد کً ةً چً ىت ذً ای رؼ طه ایم. ؼپػ ةً ذکع پژوهؾ 

ؼپػ ً ای ةا پژوهؾ صٌدنان نی پعدازیم. های ههؽٌ و ىاههؽٌ از لساظ ىت ذ
ىتایذی کً آن پژوهؾ ها ةً دؼت آورده اىط، ة ان نی ؿٌىط و غلت ههؽٌ ةٌدن و 

 ىاههؽٌ ةٌدن ىتایخ ذکع نی گعدىط. 
ىتایخ هع فعض ً یا ؼٌا  نٌرد ةعرؼی كعار نی گ عد. ایو ةضؾ یکی از غلت آىگاه 

اؼت کً نسلق ةا كلم صٌد غلت و نههتعیو ةضؾ های پایان ىانً اؼت. زیعا كعار 
 چعایی ىتایخ را نٌؿکافی کيط.

نٌؿکافی ىتایخ هع فعض ً و ؼٌا ، ةً ة ان ىت ذً گ عی کلی نی در ىهایت ةػط از 
 پعدازیم.

 
 ىت ذً گ عی -3
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ىت ذً گ عی، از دهانی فعض ً ها و ؼٌا  های پژوهؾ یک ىت ذً گ عی  ةضؾدر 
ان ىانً ةتٌاىط ةا ردٌع ةً ایو ةضؾ ةً کلی نی ؿٌد، ةً ظٌری کً صٌاىيطه پای

 آؿيا ؿٌد.قٌردی ادهالی و التتً دك ق ةا ىتایخ زاقن از پژوهؾ 
 پ ـيهادات -4

 پ ـيهادات ؿانن دو ةضؾ پ ـيهادهای کارةعدی و پ ـيهادهای پژوهـی اؼت:
ةً دؼت پ ـيهادات کارةعدی ةطان نػيا اؼت کً نسلق ةعای هع یافتً و هع ىت ذً 

کً اگع كن چهار نی ةایؽت یک پ ـيهاد کارةعدی و نؽتيط ارائً دهط نطه در فآ
دازطود زیادی نـکالت نعةٌظً در ة ان نؽألً  ،ن پ ـيهاد و راهکار غهن ؿٌدةً آ

 ةعظعؼ ؿٌىط.
پ ـيهادات پژوهـی ةطان نػيا اؼت کً نسلق ةً پژوهـگعهای آدی پ ـيهاد نی 

اىيط دا کهتٌدهای نٌدٌد در دهط کً یک ؼعی دسل لات دیگع را ةً اىذام ةعؼ
نؽ ع ایو دسل ق ةعظعؼ ؿٌىط و ى غ ديتً های ىٌظهٌر کً در فعایيط پایان ىانً 

در دسل لات آدی ةا دكت ة ـتع و از زوایای ىٌیؽی نسلق ةا آىها آؿيا ؿط ى غ 
 دیگعی نٌرد ةسث كعار گ عىط.

 
 نسطودیت ها -5

نی صٌد ةعصٌرد کعد  در ایو ةضؾ نسلق اگع ةا نسطودیتی در نؽ ع پژوهؾ
ةایؽت ةً اىها اؿاره کيط کً اقٌاًل نسطودیت های پژوهؾ ةً دو ةضؾ نسطودیت 

 های در کيتع  و صارج از کيتع  نسلق دلؽ م ةيطی نی ؿٌىط.
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از نسطویت هایی اؼت کً نسلق ةً  ًن دؼتهای در کيتع  نسلق آنسطودیت 
ةا آىها رو ةً رو  ت ههتؽتگیغطم دؼت اةی ةً غل ت از ظعیق نعالػادالیلی از دهلً 

 نی ؿٌد. 
از نسطودیت هایی اؼت کً نسلق  ًن دؼتصارج از کيتع  نسلق آ نسطودیت های

ةً ظٌر نحا  ىلؾ دسٌالت اكتكادی  .در ایذاد آىها ه چ گٌىً دصن و دكعفی ىطارد
گی اغتهاد ادتهاغی و یا ىلؾ ویژةع ىسٌه پاؼضگٌیی آزنٌدىی ها ةً پعؼـيانً 

 ةً پعؼـيانً اردتاظات ة و فعدی. آىانافعاد ةع ىسٌه پاؼضگٌیی  های ؿضك تی
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 نياةع
 

 

 
در ایو ةضؾ نی ةایؽت دهانی نياةع فارؼی و نياةع الد و کً در نتو ةً آىها اؿاره 

 ةً دفک ک آورده ؿٌىط.ظتق فعنت داىـگاه  ؿطه اؼت،
 ؿطه اؼت: در ذین ةً قٌردی صالقً روش رفعىػ دهی در پایان ىانً آورده

 : اىٌاع رفعىػ دهی در پایان ىان2ًدطو  ؿهاره 

 دهی ارداع روش نٌضٌع و دضكف دهی ارداع ىٌع

APA داریش-ىٌیؽيطه غلٌم ادتهاغی 

 داریش-ىٌیؽيطه اكتكاد هاروارد

 غطدی غلٌم پغؿکی وىکٌور

 گظاری ىـاىً غلٌم اىؽاىی A ؿ کاگٌ

 داریش-ىٌیؽيطه غلٌم اىؽاىی B ؿ کاگٌ

OLAOSC گظاریىـاىً  زلٌؽ 

MLA )غطد قفسً-ىٌیؽيطه غلٌم اىؽاىی)دضكف زةان ؿياؼی 

IEEE ههاىيط (غلٌم ؼضت IT) غطدی 

Turabian )گظاریىـاىً  غلٌم اىؽاىی )دضكف زةان ؿياؼی 

Turabian داریش-ىٌیؽيطه غلم ادتهاغی 
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AMA غطدی غلٌم پغؿکی 

ACS گظاری غطد قفسً و ىـاىً-غطدی، ىٌیؽيطه ؿ هی 

NLM غطدی غلٌم پغؿکی 

AAA غطدی نعالػات ادتهاغی 

APSA داریش-ىٌیؽيطه غلٌم ؼ اؼی 

ABNT داریش-غطدی، ىٌیؽيطه غلٌم فيی 

 
 (APA)ؼتک ةا غيٌان  در ذین یکی از روش های رفعىػ دهی پعکارةعدههچي و 

 ةً ظٌر نفكن ة ان ؿطه اؼت:
APA اؼت غلهی های  ىٌؿتً در های اؼتياد دهی دعیو روش یکی از نستٌو .
American ) آنعیکا رواىـياؼی اىذهو دٌؼط APA ؼتک ةً ىٌیؽی رفعىػ روش

Association Psychological ایذاد ؿط و ة ـتع در غلٌم ادتهاغی و روان ؿياؼی )
 گ عد.نٌرد اؼتفاده كعار نی 

یگع ى غ از ایو روش ةعای اؼتياد ةً نيتع اؼتفاده های دانعوزه ةؽ اری از دضكف 
 کييط. نی

 ؿکن ةً آن در کً روؿی کيط، نی پ عوی داریش-ىٌیؽيطه ؼ ؽتم از APA روش
 را ها نعدع دهام نياةع فهعؼت در و کي ط نی اؿاره نيتع ةً نتو درون و اصتكاری

 .کي طنی ل ؽت کانن ظٌ  ةً
 ىهٌىً:
کتاو یا نلالً، غيٌان صاىٌادگی ىٌیؽيطه، ىام کٌچک )ؼا  اىتـار(. غيٌان ىام 

 اىتـار، ایالت یا کـٌر: ىام ىاؿع.دلط. ؿهع 
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  ٌؼتپ
 

 

 
اگع انا اقٌاًل  .ةؽتگی ةً ىٌع کار دسل لادی دارد یا غطم ودٌد ةضؾ پ ٌؼتدٌد و

در پ ٌؼت ، ی نػ يی ةاؿطپژوهؾ دارای پعؼـيانً صاص و یا اةغار اىطازه گ ع
صعودی های ىعم افغارهای نٌرد اؼتفاده در روىط کار ورده نی ؿٌد. ؼپػ آ

ط. ههچي و هعگٌىً يدسل لادی ذکع نی ؿٌىط دا قست دسل ن ها را اجتات ىهای
دا  ةع نطرکی نذٌز و  در فعایيط پ ـتعد پایان ىانً و یا هع گٌىً نٌزؿیآپعودکن 

 ورده نی ؿٌد. آدر ایو ةضؾ  ژوهؾپروىط ادعای 
 
 
 
 
 
 


