
 چیست؟ هشٍسی هقبلِ

 دیگشاى ثِ ثتَاًذ کِ کٌذ هی سبصهبًذّی ٍ خالصِ ای ثگًَِ سا تحقیقی هَضَع یک دس اخیش تحقیقبت هشٍسی هقبلِ یک

 دس فشض یک ػٌَاى ثِ سا هَضَع آى دس الصم ای صهیٌِ داًص هشٍسی هقبلِ یک. کٌذ کوک هَضَع آى تجویغ ٍ فْن دس

 هَضَع ایي دٍسًوبی ٍ هَضَع آى دس ضذُ اًجبم تحقیقبت ثٌذی طجقِ ثِ ػَض دس ٍ پشداصد ًوی آى ثِ ٍ گیشد هی ًظش

 .پشداصد هی هَجَد سٍضْبی ٍ ّب ساّکبس هقبیسِ ٍ اسصیبثی ٍ آیٌذُ دس تحقیقبتی

 

 هشٍسی هقبلِ ّذف

 .تحقیقی هَضَع یک دس ضذُ اًجبم کبسّبی اص کبهل ٍ ضذُ سبصهبًذّی خَثی ثِ دیذگبُ یک کشدى فشاّن

 .ضَد پشداختِ هیضاى یک ثِ کبسّب ّوِ جضییبت ثِ ثبیذ اهب.ضَد رکش جضئیبت ّوِ ًیست ًیبص–

 .دّیذ پَضص سا ضذُ اًجبم کبسّبی ّوِ کِ ثبضیذ هطوئي–

 .ضَد ًَضتِ ثذسستی ثبیذ هقبلِ هٌطقی سبختبس–

 

 ...ثبیذ ضوب هشٍسی هقبلِ

 .کٌیذ خالصِ سا هقبلِ 8-5 حذاقل تحقیقی هَضَع ّش دس•

 .کٌیذ رکش سا دیگش سٍضْبی ثب آى هقبیسِ ٍ هقبلِ ّش استفبدُ هَسد سٍش هَسد دس خَد ًظشات ثبیذ•

 .دّیذ اًجبم ًظش ًقطِ چٌذیي اص پیطیي ضذُ اًجبم کبسّبی ثبسُ دس ًقبداًِ ثشسسی یک ثبیذ•

 .کٌیذ رکش سا آیٌذُ کبسّبی دسثبسُ خَ پیطٌْبدات ٍ ّب ثیٌی پیص ثبیذ•

 

 :کِ ًکٌیذ فشاهَش

 ثبضذ خَدتبى قلن ثِ ثبیذ ًَیسیذ هی هشٍسی هقبلِ دس کِ چِ ّش–

 ضَد رکش هٌجؼص ضوب هقبلِ دس ثبیذ ثبضذ آهذُ دیگشاى هقبلِ دس اگش حتی هطلجی ّش–

 .ًکٌیذ فشاهَش سا ثبال هَسد دٍ–

 

 هقبالت یبفتي سٍش

 چَى پبیگبّْبیی دس جستجَ

–ACM 

–IEEE 

–Springer 

–Science Direct  

–Google Scholar 

 

 :ضذُ یبفتِ هقبالت اًتخبة ًحَُ

 (ٍجَد صَست دس.)کٌیذ پیذا هشثَطِ هَضَع ثِ ساثطِ دس هشٍسی هقبالت کِ کٌیذ تالش•



 ضًَذ هی فْویذُ ساحتتش هؼتجش طٍسًبلْبی هقبالت – کٌیذ اًتخبة ثفْویذ سا آًْب هیتَاًیذ ساحتتش کِ هقبالتی•

 هشٍسی هقبلِ ایجبد دس ضوب ثِ هیتَاًٌذ هقبالت ایي. کٌیذ پیذا آى دس هیتَاًیذ هشتجط هقبالت تؼذادی هقبلِ ّش ثبخَاًذى•

 .کٌٌذ کوک

 .کٌیذ هطبلؼِ سا کٌفشاًسی هقبالت سپس. کٌیذ پیذا سا ISI هؼتجش طٍسًبلْبی هقبالت کٌیذ سؼی اثتذا•

 ثیبثیذ سا هشثَطِ هَضَع دس هقبالت اٍلیي کٌیذ سؼی•

 ثبضذ جذیذتش چِ ّش ضوب هقبالت کٌیذ سؼی•

 کٌیذ هطخص سا اًذ کشدُ کوک آًْب ثِ تحقیقبت کِ تکٌَلَطیْبیی کٌیذ سؼی•

 . کٌذ کوک هٌبست ثٌذی طجقِ اسایِ دس سا ضوب هیتَاًذ هسبلِ ایي. ثیبثیذ سا هختلف هقبالت ثیي استجبط کٌیذ سؼی•

 

 :هقبلِ سبختبس

 .آیذ ًوی ثَجَد دیگش هقبالت چسجبًذى ثْن اص هشٍسی هقبلِ یک ّشگض

 هشٍسی هقبالت هؼوَل سبختبس

 ػٌَاى–

 چکیذُ–

 هقذهِ–

 هقبلِ ثذًِ–

 آیٌذُ کبسّبی ٍ گیشی ًتیجِ–

 هٌبثغ–

 

 هقذهِ

 ثبضذ صیش ثخطْبی ضبهل ثتشتیت ثبیذ هشٍسی هقبلِ هقذهِ

 دیگش تحقیقبت ثِ کوک چِ ٍ ٍاقؼی دًیبی دس کبسثشد ٍ تکٌَلَطی ًظش اص چِ هَضَع اّویت–

 ثشسسی هَسد هَضَع ثبسُ دس هختصش تَضیح–

 ثبضذ هفیذ هیتَاًذ هسبلِ ایي هشٍس چشا کِ تَضیح–

  هقبلِ ایي دس ضذُ اسایِ ثٌذی طجقِ الگَی اص ای خالصِ–

 ضذُ اسایِ ثٌذی طجقِ ثِ تَجِ ثب هَجَد هقبالت ٍ ضذُ اسایِ ساّکبسّبی اص ای خالصِ–

 هشٍسی هقبلِ یک ثذًِ

 دس: هثبل ػٌَاى ثِ. ثٌَیسیذ هقبالت آهذى ثذست ثشای سا خَد جستجَی سٍش خالصِ، ثطَس ثبیذ ضوب کَتبُ قسوت دسایي

 ثصَست هقبلِ چٌذ خَد؟ جستجَ اصالح ساُ کشدیذ؟ استفبدُ کلیذی کلوبت چِ اص کشدیذ؟ جستجَ اطالػبتی ثبًک چِ

 ای خالصِ ّوچٌیي کشدیذ؟ اًتخبة آًْب هیبى اص چگًَِ آهذ؟ ثذست هقبلِ چٌذ کبهل؟ ثصَست هقبلِ چٌذ ٍ هقبلِ خالصِ

  .ثٌَیسیذ سا هقبالت اص یک ّش ّبی سٍش ٍ هَاسد اص

  :قشاسدّیذ هذًظش ًیض سا صیش ًکبت ّوچٌیي

 ضذُ اسایِ ثٌذی طجقِ ثِ تَجِ ثب ثشسسی هَسد تکٌیکْبی اسایِ–



 (ثخطْب صیش ٍ ّب ثخص. ) دّیذ پَضص هقبلِ دس هجضا ثخطْبی دس تفکیک ثِ سا هَضَع ثٌذی طجقِ اص طجقِ یب ثخص ّش–

 استفبدُ هَسد ساّکبس یب  (اسایِ تبسیخ ثتشتیت) صهبًی ًظش اص هیتَاًذ کِ گزضتِ تحیقبت سًٍذ یب ًظبم یک کشدى هطخص–

  .ثبضذ هقبلِ ّش دس

 ثشسسی هَسد هَضَع دس پیطشٍ هَسسبت یب هقبالت کشدى هطخص–

 آیٌذُ کبسّبی ٍ هَجَد چبلطْبی یب اًذ ًطذُ حل ٌَّص کِ هطکالتی کشدى هطخص–

 

 گیشی ًتیجِ

 هشٍسی هقبلِ گیشی ًتیجِ اص ای خالصِ–

 چبلطْبی ٍ ضذُ اًجبم کبسّبی ضؼف ٍ قَت ًقبط ثبیذ ضذُ اسایِ ثٌذی طجقِ ثِ تَجِ ثب اختصبس ًْبیت ثب ثخص ایي دس–

 .کٌیذ اسایِ سا سٍ پیص

 

 هٌبثغ

 .است کشدُ هٌتطش سا هقبلِ کِ هجلِ ٍ هقبلِ ػٌَاى ًَیسٌذگبى، ًبم رکش ثب استفبدُ هَسد هقبالت لیست–

  تحقیقبتی گشٍُ یب افضاس ًشم یک هَسد دس هگش ًکٌیذ استفبدُ Url اص هٌبثغ دس کِ کٌیذ سؼی–

–ISBN ثیبیذ هٌبثغ دس ًیست الصم کتبة. 

 .ثبضٌذ فشم یک ثِ ثبیذ هٌبثغ ّوِ–

 

 ػکسْب

 .ضَد رکش آى هٌجغ ثبیذ حتوب ٍلی ضًَذ آٍسدُ دیگش هقبالت اص هیتَاًٌذ•

 .کٌیذ تْیِ هقبلِ سبختبس یب ضذُ اًجبم کبسّبی ثٌذی طجقِ اسایِ ثشای ػکسْبیی خَدتبى کٌیذ سؼی•

 .دّیذ اسایِ هختلف ساّکبسّبی یب سٍضْب ثیي هقبیسِ ثشای جذاٍلی•

. 
 دسسی سیضی ثشًبهِ تخصصی دکتشای داًطجَی ػجبدی حسیي سیذ


