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انتخبة عنوان پژوهشی



:دانشجو در پبیبن ببید بتواند
 جبيگبه پژوهش  در علوم پزشكي به ويژه در مشبوره

.مبمبيي را توضيح دهد
 يك پژوهش علمي را تعريف ومبيد و رويكردهبي كمي

.و كيفي در پژوهش هبي مبمبيي را شرح دهد
ويژگي هبي يك پژوهش علمي را برشمبرد  .
يك مسئله پژوهشي را برگزيده و آن را تبييه ومبيد.
 بر پبيه مسئله پژوهشي برگزيده، يك سوال پژوهشي

.  ارائه ومبيد

2



یبد آوری
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:ویژگی هبی پژوهش علمی 

ًظن ّ کٌتزل1.

کطف ّ ًْ آّری 2.

هبتٌی بز ضْاُذ ػیٌی  3.

تؼوین پذیزی 4.

تخصص طلبی 5.

ػیٌی ّ هٌطقی بْدى رّش گزدآّری دادٍ ُب  6.

ضکیببیی ّصزف ّقت کبفی 7.

دقت ًظز 8.

جزات ّ ضِبهت  9.
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:گبم هبی پژوهش

اًتخبة ػٌْاى پژُّص  1.

تؼزیف هسئلَ 2.

بزرسی ّ هطبلؼَ هٌببغ ّ اطالػبت هْجْد هزبْط بَ هْضْع پژُّص 3.

تؼییي اُذاف کلی ّ جشیی ، سْاالت یب فزضیَ ُب 4.

طزاحی رّش اجزای پژُّص 5.

جوغ آّری اطالػبت 6.

ّرّد اطالػبت7.

تجشیَ ّتحلیل اطالػبت 8.

تِیَ گشارش ًِبیی 9.

.....پیطٌِبد بزای پژُّص ُبی بؼذی 10.
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چگونه ببیذ یک عنوان پژوهشی انتخبة کرد؟ 

 بْدهسئلَ پژُّطی ابتذا ببیذ بذًببل یک.

 ّ بزای یبفتي هسئلَ پژُّص ببیذ اس قٍْ تخیل، بصیزت، کٌجکبّی

:هثال. خالقیت کوک گزفت

َیبز ثّ اطالػبت زيیُٓبی داریذ.

یک سئٕال کّ پبسخص را ًَی داَیذ.

يٕردي كّ یبفتّ ْبي ضذ ٔ َقیض دريٕرد آٌ ٔجٕد دارد.

يطكهی كّ َیبز ثّ راِ دم دارد.



پرورانذن عنوان پژوهشی یب موضوع تحقیق

ابتذا ببیذ چٌذ سئْال در هْرد هسئلَ پژُّطی در ًظز بگیزیذ.

:يثال 

ػهت یب ػهم يسئهّ چیست؟

ضذت ٔ گستردگی يسئهّ یب يطکم چّ يقذار است؟

چرا يطکم ایجبد ضذِ است؟

 ؟..........تٕسط چّ کسبَی

چّ رٔش ْبیی ثرای دم يطکم ٔجٕد دارد؟
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معیبرهبی ارزیببی عنوان پژوهشی

أنٕیت ٔ اًْیت يٕضٕع

قبثهیت تذقیق دارد؟

پرْیس از دٔثبرِ کبری

ايکبٌ اجرا

ػالقًُذی يذقق
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طرز نوشتن عنوان پژوهش

 ػُٕاٌ ثبیذ ثب ػجبرات کبيم، سبدِ ٔ قبثم فٓى َٕضتّ ضٕد ػُٕاٌ ثبیذ ثب ػجبرات کبيم، سبدِ ٔ قبثم فٓى َٕضتّ ضٕد

::ٔ دارای ٔیژگیٓبی زیر ثبضذٔ دارای ٔیژگیٓبی زیر ثبضذ  

َجبیذ يُجر ثّ پیص دأری یب انقبی يفبْیى ضٕد.

ثّ ضکم ٔاضخ  يتغیرْبی اصهی را ثیبٌ کُذ.

راثطّ ثیٍ يتغیرْب را ثّ ضکم ٔاضخ َطبٌ دْذ.

جًؼیت يٕرد يطبنؼّ را يطخص کُذ.

زيبٌ ٔ يکبٌ در صٕرت داضتٍ راثطّ ثب يتغیرْب ثیبٌ ضٕد.
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اجساي يك عنوان پژوهشي 

اصْال یک ػٌْاى پژُّطی دارای پبسخ بزای سْاالت سیز است:

             چّ چیسي            چّ چیسيWHAT            WHAT            

  چّ كسيچّ كسيWHO                            WHO                            

  كجبكجبWHERE                               WHERE                                 

  كيكيWHEN                                 WHEN                                 
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:مثبل

 داًطجْیبى هبهبیی سبکي ( چَ چیشي)بزرسي کیفیت سًذگی
سبل  (كجب)داًطگبٍ ػلْم پشضکی قشّیي ( چَ کسی)خْابگبٍ 

(چَ ّقت) 1391

 بز ػالئن گزگزفتگي سًبى قبل اس یبئسگي هزاجؼَ  3بزرسي تبثیزكپسْل اهگب
1391كٌٌذٍ بَ درهبًگبٍ ُبي ضِز قشّیي سبل 

 بزرسي هیشاى اگبُي ّ ًگزش داًص آهْساى ًسبت بَ بلْؽ در دبیزستبى
1391ُبي  دختزاًَ ضِزقشّیي سبل 

 َبزرسي تبثیز ّرسش در دّراى ببرداری بز طْل هذت سایوبى سًبى هزاجؼ
1391کٌٌذٍ بَ بیوبرستبى کْثز قشّیي در سبل 
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بیبن مسئله



“بيان مسئله“ چگونگی 
دالیم اَتخبة ػُٕاٌ خٕد را ثیبٌ کُیذ.

گٕیب،جبيغ، يفیذ ٔ يختصر ثیبٌ کُیذ.

ضرٔرت اَجبو آٌ را ثیبٌ کُیذ.

:  بٌببز ایي ببیذ درهْرد هْارد سیز ًگبرش ضْد

اثتذا سؼی کُیذ  گسارش ْب ، آيبر يٕجٕد ٔ َظر  افراد خجرِ را جًغ آٔری کُیذ.

زيیُّ اي كّ در آٌ يطكم یب يسئهّ در آٌ ثّ ٔجٕد آيذِ است.

 يبْیت، ضذت ٔچگَٕگی گستردگی يسئهّ را ثیبٌ کُیذ.

تفبٔت آٌ چّ کّ ْست ٔ آَچّ کّ ثبیذ ثبضذ.

ػهم اصهی ثّ ٔجٕد آٔردٌ يطکم تذهیم کُیذ.

راِ دم ْبي ادتًبني يطکب را ثیبٌ کُیذ.

در صٕرت نسٔو فٓرستی از اصطالدبت يرتجط را ارائّ دْیذ.

         ّجًغ آٔري تًبو اطالػبت يرثٕط ثّ يٕضٕع ثب ثررسي كتبة ْب، يطبنؼ
13



مسیت بیبن دقیق مسئلهمسیت بیبن دقیق مسئله

سجت يتًركس ًَٕدٌ دیطّ ػًم طرح تذقیقبتي يي ضٕد.

زيیُّ ای ثراي پرٔراَذٌ طرح تذقیقبتي يي ضٕد.

دستیبثي ثّ يطبنؼبت دیگر در ًْبٌ زيیُّ را آسبٌ يي كُذ.

ػهت اَجبو تذقیق ٔ آَچّ قرار است ثّ دست آٔردِ ضٕد را رٔضٍ ًَٕد.

رٔش کبر ٔ َذِٕ اجرا در طٕل يطبنؼّ كًك يي كُذ.

ارائّ طرح ثّ سبزيبٌ ْبي سفبرش دُْذِ را تسٓیم يي كُذ.
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موفق ببشیدموفق ببشید
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