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سر فصلها

پژوهش و عوامل موثر بر آن•
نوشته علمي•
نحوه ارائه•

شفاهي–
كتبي–

مقاله•
گزارش فني•
گزارش كارآموزي•
پايان نامه•
مقاله كنفرانس•
ISIمقاله •
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مراجع و مĤخذ

/ نشر تابران/ دكتر بهرام طوسي/ راهنماي پژوهش و اصول علمي مقاله نويسي•
1382مشهد 

دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي / دكتر عباس حري/ آيين گزارش نويسي•
1371تهران / عمومي

انتشارات دانشگاه صنعتي / دكتر رضا صفابخش/ پژوهش و ارائه در مهندسي•
1392/ اميركبير

• A guide to writing as an engineer/ D. Beer and D. 
McMurrey/ John-Wiley and Sons Inc./ 1997
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نحوه ارزشيابي

نمره 1حضور و غياب و فعاليت كالسي •

)نصب پوستر در دانشكده+ فايل الكترونيكي(نمره  5: تهيه پوستر•

نمره  9: ارائه شفاهي•
و  Docxحاوي فايلهاي  CDمقاله گردآوري تايپ شده به همراه (

)نمره 4/5: نمره، ارائه شفاهي 1/5: نمره، تهيه پاورپوينت 3: پاورپوينت

نمره 5: امتحان پايان ترم•
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هدف از ارئه و تنواع آن

ارسال پيام توسط ارائه كننده و دريافت آن توسط گيرنده: هدف•

:انواع•

شفاهي�
كتبي�
حركتي�
صوتي�
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عوامل موثر بر ارئه

ارائه كننده•
مخاطب•
)مكان و امكانات ارائه(محيط ارائه •
موضوع•
)زمان، رعايت تكنيكها(كيفيت ارائه •
انگيزه•

6



پژوهش

جستجو براي كشف يك حقيقت: هدف از پژوهش•
نيازها و عاليق جامعه، عاليق پژوهشگر: تعريف موضوع•
:سئواالت كليدي•

چه كاري انجام خواهد شد؟–
چرا كار مهم است؟–
چه كاري تا كنون انجام شده است؟–
كار چگونه قرار است انجام شود؟–
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انتخاب موضوع

مهمترين نيروي محركه: عالقه پژوهشگر•
عالقه مندي پژوهشگر و مخاطب را بدنبال  : تازگي و جذابيت آن•

.دارد
كار بايد ثمر بخش باشد و اين باعث ايجاد  : مفيد بودن موضوع•

.عالقه ميشود
بهتر است موضوع پژوهش داري غنا و جاي : غناي زمينه موضوع•

.كار زياد باشد
كمك در نحوه مطالعه و انجام كار و  : مشورت با متخصصين•

تعيين زواياي مورد مطالعه
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انتخاب موضوع

دارا بودن يك محور و هدف اصلي: تك محوري بودن•
مشخص بودن گستره و محدوده انجام تحقيق، از : كلي نبودن موضوع•

علت نياز به ارائه : نياز به مطالعه زياد دارد. (تحقيقهاي باز دوري شود
)سمينار قبل از شروع پروژه

مطالعه و اطمينان از در دسترس بودن امكانات، مراجع،  : امكان پذيري•
بودجه و زمان كافي براي انجام پژوهش

شركت در كنفرانسهاي علمي•
بازديد از نمايشگاههاي صنعتي و پرسش در مورد نياز آنها•
باعث سرعت در تحقيق و  : استفاده از اينترنت و منايع الكترونيكي•

.رسيدن به موضوع ميشود
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منابع الكترونيكي مورد جستجو
مطالعه پايان نامه هاي دانشگاه هاي معتبر•
.مراجعه به سايت دانشگاه هاي بزرگ و بررسي پروژه هاي انجام شده•
.و بررسي پروژه هاي انجام شدهكارخانه هاي بزرگ مراجعه به سايت •
Googleجستجو در موتورهاي جستجوگر مانند • scholar

ترويجي يا علمي -علمي( ISCو  ISIمطالعه مقاالت چاپ شده در •
)پژوهشي

ثبت اختراعات معتبر مانند ثبت اختراعات اياالت متحده•
)IFبا (از طريق تعيين اعتبار مجله چاپ كننده : تعيين اعتبار يك مقاله–
سايتهاي مورد تاييد براي مطالعه مقاله–
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