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روش تحقیق در مهندسی

آشنایی با روش تحقیق: فصل اول 

روش هاي جستجوي محتواي علمی در اینترنت: سوم فصل 

نگارش تحقیقنحوه : چهارم فصل 

نگارش، ثبت و چاپ مقاالت مستخرج از تحقیق در کنفرانس ها و مجالت نحوه : پنجم فصل 

و پرزنت کردن تحقیقارائه : ششم فصل 

مجالت و سایت هاي معتبر علمیمعرفی : دوم فصل 
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هدف از آشنایی با روش تحقیق

آشنایی با راه و روش کشف مجهوالت

آشنایی با روش علمی انجام تحقیق و پژوهش

آشنایی با مشکالت و مسائل موجود در زمان انجام  تحقیق

کسب آمادگی الزم براي انجام تحقیقات پژوهشی

...)پروپوزال، پایان نامه، مقاله و(تهیه گزارش تحقیق و پژوهش 

ارائه گزارش تحقیق و پژوهش
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:تعریف واژه  تحقیق

وارسی کردن، کشف حقیقت، جستجو، کاوش، پژوهش

Search: A new way of find out a new thing, The process of finding something which is 
unknown

Research: The process that search again and again on old thing for find out new thing. 
The scientific or close study of something
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:علمی تحقیقتعریف

تالشی منظم و سازمان یافته براي بررسی مسئله اي خاص

چگونگی پدیده هاتالشی منظم و سازمان یافته براي شناخت 

مجهوالتتالشی منظم و سازمان یافته براي کشف 

کردن نظریه هاتالشی منظم و سازمان یافته براي کاربردي 

منسجم براي تولید و گسترش دانشمنظم و تحقیق عبارت است از تالشی 
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تعریف اصطالحات و واژه هاي تحقیق

Definition تعریف Hypotheses فرضیه Validity ارزش علمی

Concept مفهوم Theory نظریه Perception شناخت

Principle کلیاصل Reasoning استدالل Science علم

Proposition پیشنهاد Prediction پیش بینی Introduction مقدمه

Proposal پیشنهاديطرح Reliability اعتماد پذیري Abstract چکیده

Methodology روش Reference منبع Objective هدف

Conclusion نتیجه Title عنوان Keywords کلمات کلیدي
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:طبقه بندي تحقیقات بر اساس هدف

)Basic Research(تحقیق بنیادي -1

).ید دانشتول(نتیجه این تحقیق بر معلومات موجود در زمینه شناخت علمی پدیده ها و تعیین روابط بین آنها می افزاید 

.در این تحقیق یک مسئله خاص حل می شود و یا براي یک نیاز خاص راه حلی ارائه می گردد

.ممکن است نتیجه صرفا نظري باشد

، تعیین روش جدید براي تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ها)مرکب(تعیین فرکانس تیر هاي کامپوزیت : مثال
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)Applied Research(تحقیق کاربردي -2

).توسعه دانش(نتیجه اي تحقیق توسعه دانش در زمینه اي خاص براي بر طرف کردن نیازي خاص می باشد 

.نتیجه نظري نیست بلکه کاربردي و قابل استفاده می باشد

، )مرکب(کنترل ارتعاش تیر هاي کامپوزیت : مثال

نیز در بسیاري از موارد مطرح می شود که هدف آن تشخیص مناسب بودن یک روش، یک دانش، یک تحقیق توسعه اي 

. این نوع تحقیق طبق نظر اغلب محققین زیر مجموعه اي از تحقیق کاربردي قرار می گیرد. طرح براي هدفی خاص است
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کاربردي بنیادي
دانشگسترش تولید دانش

پاسخ به پرش هاي متعدد پاسخ به پرسش واحد

و تجاريکاربرد در محیط صنعتی در محیط علمی کاربرد

چند رشته اي یک رشته اي

:يتفاوت تحقیقات بنیادي و کاربرد
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:ویژگی هاي تحقیق علمی

.اطالعات جدیدي به حیطه کاري مورد نظر اضافه کند:  افزایشی بودن-1

.تحقیق قابل تکرار باشد:  تجربی بودن-2

.روند انجام تحقیق و نتایج حاصل مراحل منظم و سیستماتیک باشد:  منظم بودن-3

.نتایج تحقیق از جز مورد تحقیق به کل جامعه مورد نظر قابل تعمیم باشد:  تعمیم پذیري-5

.تحقیق باید نیاز به تخصص خاص در زمینه مورد نظر داشته باشد:  تخصص طلبی-6

.نتایج تحقیق باید منطقی و منطبق با واقعیت، روابط و تحلیل هاي موجود باشد:  منطقی بودن-7
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:راه هاي انتخاب موضوع

تجربه هاي شخصی

کنجکاوي 

) موثر ترین شیوه(مطالعه نظریه ها و تحقیقات قبلی 

بررسی نیاز متقاضیان

بررسی کمبود هاي موجود 

تخصصی و گزارشات کنفرانسها و سمینارها مجالت 

یمنابع وکتابهاي معتبر علم
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:عوامل موثر در انتخاب موضوع

ارتباط تخصص محقق با موضوع 

مقدار زمان مورد نیاز براي  انجام تحقیق

امکانات موجود 

هزینه هاي انجام تحقیق

میزان پشتیبانی و حمایت علمی موجود 
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یقاشتباهات رایج در انتخاب موضوع تحق

نکاربردي نبود

ونداردرکشوداخلدرمشخصیکاربردشود،میانجامکشورعلمیموسساتوهادانشگاهدرکهتحقیقاتیازبسیاريمتأسفانه

بریتحقیقاتهايپروژهطراحیوجامعهروزنیازهايشناخت.دهدمیهدربهراکشورماديمنابعوپژوهشگرانگرانقدرعمرفقط

.است»انکارناپذیرضرورت«یکنیازها،ایناساس
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نکلی بود
ايگونهبهبایدموضوع.استگستردهبسیارکهکنندمیانتخابراموضوعیدارند،پژوهشامردرکمتريتجربهکهافراديمعموالً

انتخابتحقیقبرايتريمحدودوتخصصیموضوعاستبهترلذا.شودانجامتريتخصیحیطهدربتواندتحقیقکهشودطرح

.شود

ویژهخمشیقاببافوالديهايساختمانبرزلزلهقائممولفهتاثیرهاساختمانبرزلزلهتاثیر-

FRPالیافازاستفادهبابرشیدیواردارايبتنیهايسازهسازيمقاومبتنیهايسازهسازيمقاوم-

خطییرغتحلیلازاستفادهبامهاربنديفوالديهايساختمانپذیريآسیبارزیابیاهساختمانپذیريآسیبارزیابی-
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نتکراري بود

.شوداجتنابآنازاستالزمکهاستشدهعلمیجامعهدرتکراريايپدیدهبهتبدیلخودمکرّرات،تکرار

زمینهردشدهانجامقبلیتحقیقاتازتانمایدمراجعهمعتبرعلمیهايسایتوهاکنفرانسمجالت،بهموضوعانتخابازقبلبایدمحقق

.گرددمطلعنظرمورد
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سطح نامناسب
مقاطعدرسنگینوپیچیدهموضوعاتبهپرداختنهمچنینوتکمیلیتحصیالتمقاطعدرپایینسطحموضوعاتبهپرداختن

.شدخواهدتحقیقکیفیتکاهشموجبپایین،تحصیلی

واگرامهاربافوالديهايساختماندرجانبیمکانتغییربررسی

بتنیهايساختمانعملکرددربرشیدیوارجانماییتاثیربررسی
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در هنگام انتخاب موضوع تحقیقسواالت اساسی 

؟کنددنبالراارزشمندامامحدودهايیافتهصرفاکهاستدقیقومحدودکافیاندازهبهتحقیقموضوعآیا•

مرتبطایمشابهکارهايباتفاوتیچهکارایناست؟نگرفتهصورتکاريچنینحالبهتااست؟جدیدواقعاتحقیقاصلیایدهآیا•

دارد؟قبلی

کند؟میاضافهمرتبطعلمیحوزهمتخصصینبهراارزشمنديیافته،تحقیقنتیجهآیا•
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عمومی پژوهشابزار هاي  

دسترسی به سایت هاي علمیکتابخانه و منابع 

افزارهارایانه و نرم 

آزمایشگاه و وسایل اندازه گیري

داده هاي آماري

آشنایی با زبان التین
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مراحل تهیه محتواي تحقیق

تهیه و نگارش طرح تحقیق -1

تهیه و نگارش متن کامل تحقیق-2

)به فرمت مقاله(تهیه و نگارش خالصه تحقیق -3
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(Proposal)تحقیق طرح 

ردنکمشخصوپژوهشانجامچگونگیبیانپژوهش،مسألهبنديصورتشاملکهاستپژوهشطرحپیشتحقیق،طرح

یاانشگاهدیکبهپژوهشگرتوسطتحقیقطرح.گرددمیمطلوبنتایجبهدستیابیبراينیازموردمنابعدقیقجزییات

.گرددمیارایهالزمبودجهدریافتوپژوهشیطرحانجاماهمیتمنظورتوجیهبهسازمان
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تحقیقطرح اجزاي 

مقدمه-2

)تعریف موضوع(بیان مسئله -3

تاریخچه و سابقه تحقیق-4

اهمیت و ضرورت تحقیق-5

اهداف تحقیق-6

فرضیه هاي تحقیق-7

روش تحقیق-8

زمان بندي مراحل تحقیق-9 22

عنوان-1



یک عنوان خوبویژگی هاي 
.به خوبی محتواي پژوهش را معرفی کند

.در حد امکان فاقد عبارات اختصاري باشد

.در حد امکان کوتاه و رسا باشد

.باشدمفاهیم اضافی فاقد قضاوت و القاي 

.به صورت سوالی عنوان نشود

.به گونه اي جذاب و جالب توجه نوشته شود

.به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره کند
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)Introduction(مقدمه -2

باید مقدمه در طرح تحقیق. در مقدمه نکات کلی و مرتبط با موضوع بیان می شود تا خواننده با موضوع و کلیات آن آشنا شود

.مختصر و منسجم و بدون پراکندگی باشد

)Definition(بیان مسئله -3

قط هدف اصلی بیان مسئله باید آن چنان محدود باشد که ف. بیان مسئله سبب می شود که فرایند تحقیق به یک هدف تبدیل شود

.تحقیق از آن قابل استنتاج باشد
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)Literature Review(تاریخچه تحقیق -4

و هم به تاریخچه تحقیق هم به محقق. با توجه به موضوع و هدف تحقیق، پژوهش ها و تحقیقات مرتبط بررسی و ارزیابی می شود

.خواننده کمک می کند که با تحقیقات و پژوهش هاي مشابه آشنا شود

اهداف تاریخچه تحقیق
محدود کردن و مشخص سازي موضوع تحقیق-1

پیدا کردن روش هاي جدید-2

دوري از روش هاي بی نتیجه-3

پرهیز از انجام تحقیقات تکراري-4

آگاهی از میزان اهمیت موضوع-5
25



)Significance/Contribution(اهمیت و ضرورت تحقیق -5

) Objectives(اهداف تحقیق -6

.  اهمیت موضوع تحقیق، نیاز به انجام آن و ضرورت استفاده از نتایج آن نشان داده شود

نیاز نتایج ه تحقیق باهمیتتحقیق و نیاز زمانی تحقیق به مسئله ضرورتتفاوت ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق در آن است که 

.تحقیق می پردازد

.به طور معمول هر تحقیق داراي یک هدف کلی و چندین هدف جزئی می باشد، که باید بصورت شفاف و دقیق معرفی شوند

.اهداف تحقیق باید از بطن پژوهش مستخرج شده باشند•

.واقع بینانه باشنداهداف تحقیق باید •

.دسترس باشنداهداف تحقیق باید قابل •

.قابل سنجش و اندازه گیري باشنداهداف تحقیق باید •
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)Question/Hypothesis(فرضیه هاي تحقیق -7

در.باشدمیهامتغیربینروابطمورددرفرضیوحدسیبیانفرضیه.گرددمیآغازاصلیپرسشیکباتحقیقهرکهآنجاییاز

منطقیوفرضیصورتبهتحقیقرويپیشسواالتبهمحققهافرضیهدر.یقیننهاحتمالمبنايبراستبیانیفرضیهواقع

.دهدمیجواب
.در واقع فرضیه، پاسخ موقت به پرسش هاي احتمالی است

.یابدافزایش..................پارامتر.............افزایشبارودمیانتظار

.کندمواجه.......................خطايباراسازهايلرزههايپاسخ،.............................روشازاستفادهرسدمینظربه،....................رابطهبهتوجهبا
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)Methodology(روش انجام تحقیق-8

، روش تحقیق بیانگر شیوه انجام تحقیق می باشد و در تحقیق هاي مهندسی شامل روش هاي تحلیلی، عددي، شبیه سازي

.می باشد... آزمایشگاهی و 
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فرایند انجام تحقیق

29



(Variables)متغیر ها 

)Qualitative Var(متغیر کیفی -1

.ودبه کار برده ش... براي بیان آن ها نمی توان از اعداد استفاده کرد و باید مفاهیمی چون خوب، بزرگ، بلند، زیاد و 

)Quantitative Var(متغیر کمی -2

.براي بیان آن ها از اعداد استفاده می شود

خوبی، زیبایی : مانند

طول، وزن، حجم: مانند

30



)Continues Var(متغیر پیوسته -2-1

متغیر هاي کمی به دو دسته تقسیم می شوند

.صحیح و اعشاري را در بر گیردمتغیري که می تواند کلیه اعداد

(ton 56.12)، وزن  (m 12.34)طول : مثال

)Discrete Variable(متغیر گسسته -2-2

.متغیري که فقط شاما اعداد صحیح می باشد و شامل اعداد اعشاري نمی شود

)عدد3(، طبقات یک ساختمان )عدد6(تعداد قاب هاي یک ساختمان : مثال
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(Validity)اعتبار سنجی تحقیق 

مقایسه نتایج با سایر تحقیقات مشابه

مقایسه نتایج با روابط منطقی و تحلیلی موجود

مقایسه نتایج با تحقیق مورد تائید همه محققان
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روش هاي انجام تحقیقات مهندسی

)Analytical(تحلیلی 

)Numerical(عددي 

)Experimental(آزمایشگاهی 

)Simulation(شبیه سازي 
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35

Elsevierپایگاه اطالعاتی -1
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Lowys(، زمانی که لوئیس الزویر1580در سال Elsevierشرکت Elsevier)  شدشروع به فروختن کتاب به دانشجویان کرد مطرح.

Elsevier از اولین ناشرانی است که به چاپ مجالت علمی و شرح وقایع علمی پرداخته استیکی.

.در آمستردام هلند می باشدElsevier Scienceاصلیشعبه 
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http://www.sciencedirect.com/

ScienceDirect:  مجله علمی، فنی، پزشکی به 1700سرویس اطالعاتی الکترونیکی پیشرو می باشد که به وسیله آن به بیش از یک

با مقاالت بیش. میلیون چکیده مقاالت علمی دسترسی پیدا می کنید59به بیش از . پیدا می کنیددسترسی full textصورت تمام متن 

.برقرار می کنیدناشر دیگر ارتباط120از 

Sciencedirect از محصوالت انتشارات یکیElsevierاست.
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.ارائه اطالعات مقاالت مربوط به شماره هاي قدیمی مجالت از جلد اول

 Online.از یک چهارم اطالعات علمی دنیا در زمینه پزشکی و فنی و مهندسی به شکل بیش 

 Peer-Reviewedشدهمجله علمی داوري 2500از بیشتر 

.میلیون چکیده از تمام شاخه هاي علوم75مقاله تمام متن و بیش از میلیون 9

.  به منظور افزایش سرعت بازیابی اطالعات... از جستجوها، شماره هاي مجالت، عناوین مقاالت و هایی  Alertایجاد 

ScienceDirectویژگی هاي 
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John Wileyپایگاه اطالعاتی -2

www.wiley.com
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www.springer.com

Springerپایگاه اطالعاتی -3
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Taylor and Francisپایگاه اطالعاتی -4

www.tandfonline.com
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از معتبرترین پایگاههاي اطالعاتی نمایه شده است که مقاالت علمی را در  ISC (Islamic World Science Citation(پایگاه استنادي جهان اسالم یا 
.در جهان اسالم به چاپ می رساند ISIحد مقاالت 

http://mjl.isc.gov.ir/
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