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سازینیروهایاستانیتخصصی
 

دس ػصش حبضش ، ثب پیطشفت سٍصافضٍى ػلن هَاجِ ّستین. ایي اهش جبهؼیت یک فشد دس 

سبختِ است. اص ّویي سٍ، دس چٌذ سبل اخیش دس ّش یک اص ػلَم  غیشهوکيّب سا  توبهی داًص

 ثِ ٍجَد آهذُ است. تخصص

ّبیی ٍجَد داسد. ّش یک اص هؼبًٍبى  هذیشیت پژٍّص هْبستدس حَصُ پژٍّص ًیض ثشای 

ّبی پژٍّطی دس سطح ػوَهی آضٌب ثبضذ. لضٍم آضٌب ثَدى  پژٍّص ثبیذ ثب توبهی هْبست

ّبی پژٍّطی اًکبسًبپزیش است؛ چشا کِ هؼبٍى پژٍّص اٍلیي  هؼبٍى پژٍّص ثش غبلت هْبست

ی پژٍّطی آضٌب ثبضذ تب ثتَاًذ سؤاالت ّب هلجأ طالة ثشای اًجبم پژٍّص است ٍ ثبیذ ثب آهَصُ

 ػوَهی طالة سا دس صهیٌِ پژٍّص پبسخ دّذ.

ػصش )ػجل اهلل تؼبلی فشجِ( غبلت   ثِ حَل ٍ لَُ الْی ٍ دس صیش سبیِ ػٌبیت حضشت ٍلی

ّبی ػوَهی پژٍّص دس  هؼبًٍبى پژٍّص هذاسس ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى ثب هْبست

ّب دس کٌبس هؼبٍى پژٍّص  ایٌکِ یک ًیشٍی آضٌب ثب آى هْبستسطح ػوَهی آضٌب ّستٌذ، یب 

 ٍجَد داسد. ًطبًِ ایي هسئلِ اضجبع ضذى هذاسس ػلویِ استبى اص استبد سٍش تحمیك است.

ّبی  ثذیْی است کِ ثب پیطشفت سٍص افضٍى ػلن، هؼبًٍبى پژٍّص ثبیذ اطالػبت ٍ هْبست

کٌٌذ تب اص لبفلِ ػلن ػمت ًوبًٌذ. ثشای  سٍص ّبی ػوَهی پژٍّطی ثِ خَد سا دس صهیٌِ آهَصُ

ّبی دس استبى اًجبم گشفتِ ٍ دس حبل اًجبم است کِ پیطشفت  استمبء هؼبًٍبى پژٍّص، فؼبلیت

خَثی داضتِ ٍ تَاًستِ است حَصُ ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى سا دس ػذاد هؼذٍد 

اًوٌذ دس ػشصِ پژٍّطی ّبیی لشاس دّذ کِ ّش یک اص هذاسس ػلویِ آى یک ًیشٍی تَ استبى

ٍ ثشای آى ًیض تالش  اًذ هطلغّبی خَد  داسد. ٍ الجتِ خَد هؼبًٍبى ًیض اص لضٍم استمبء هْبست

 کٌٌذ. هی

کِ ثب ضشایط ػصش  سسذ هیّبی پژٍّطی هؼبًٍبى، ثِ ًظش  ػالٍُ ثش لضٍم استمبء هْبست

ّبی پژٍّطی  هْبست حبضش، الصم است حَصُ ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى ثشای ّش یک اص

دس ایي صَست است کِ استبى هبصًذساى ثِ صَست  حذالل یک هتخصص دس استبى داضتِ ثبضذ.

ٍسی ثیطتشی  تصبػذی پیطشفت خَاّذ کشد؛ چشا کِ تذسیس یک هْبست تَسط هتخصص ثْشُ

 داسد ًسجت ثِ ایٌکِ یک فشدِ آضٌب ثِ هْبست آى سا تذسیس کٌذ.

 



هایپژوهشیمهارت

گشدد تب هؼبًٍت پژٍّص  ّبی پژٍّطی اسائِ هی اص هْبست فْشستیدس اثتذا،  ثذیي هٌظَس

 ثٌذی کٌذ. استبى ثتَاًذ ثشای آى، ًیشٍّبی اًسبًی خَد سا ثَدجِ

 ًبهِ استخشاج همبلِ اص پبیبى .1

 اسالهی ٍ سٌتی طت اصَل هجٌبی ثش پژٍّطگشی صًذگی سجک اصالح .2

 اصَل پژٍّص کوی .3

 اصَل پژٍّص کیفی .4

 هحَس پژٍّصآهَصش  .5

 پژٍّی آیٌذُ .6

 تألیف ٍ تذٍیي کتبة .7

 ًبهِ ثِ کتبة تجذیل پبیبى .8

 ًَیسی چکیذُ .9

 سػبیت اخالق پژٍّطی ٍ جلَگیشی اص سشلت ػلوی .11

 سٍش تحمیك دس اخالق ٍ تشثیت .11

 سٍش تحمیك دس تفسیش ٍ ػلَم لشآًی .12

 سٍش تحمیك دس فمِ ٍ حمَق .13

 ػمبیذسٍش تحمیك دس کالم ٍ  .14

 ّبی هطبلؼِ سٍش .15

 Power point افضاس ًشم ثب پژٍّص اسائِ ثشای هؤثش ٍ گَیب اسالیذّبی سبخت .16

 سبختبس همبلِ .17

 ضیَُ پژٍّص گشٍّی .18

 ضشٍست پژٍّص .19

 ًبهِ( ًَیسی )ٍیژُ پبیبى ًبهِ طشح .21

 ًَیسی )ٍیژُ همبلِ( ًبهِ طشح .21

 ًَیسی )تٌظین فْشست هطبلت( فْشست .22

 ًَیسی فیص .23

 لبثلیت گَگل ثشای پژٍّطگشاى .24

 دس پژٍّص Wordکبسثشد  .25

 ضٌبسی )تجییي هؼٌبی لغَی ٍ اصطالحی( ضٌبسی ٍ اصطالح لغت .26

 هذیشیت صهبى دس پژٍّص .27



 هذیشیت سشػت هطبلؼِ .28

 همبلِ ػلوی پژٍّطی .29

 یبثی هٌجغ .31

 یبثی هَضَع .31

 ّبی تفکش اًتمبدی هْبست .32

 SPSSافضاس  ًشم .33

 افضاسّبی پژٍّطی ًشم .34

 ًمص پژٍّص دس تجلیغ .35

 ًگبسش ػلوی .36

 ٍیشایص ٍ ٍیشاستبسی .37

 

نیروهایپژوهشی

سسذ کِ حَصُ ػلویِ خَاّشاى  ثِ تَجِ ثِ ظشفیت پژٍّطی استبى هبصًذساى، ثِ ًظش هی

ّبی پژٍّطی یبد ضذُ حذالل یک هتخصص دس استبى داضتِ  لبدس است ثشای ّش یک اص هْبست

کِ ثشخی اص طالة ٍ اسبتیذ دس حبل هطبلؼِ ّستٌذ ثشای هتخصص ضذى دس  گًَِ ّوبىثبضذ. 

 ای ًوًَِ ایي افشاد سا ًبم ثشد، سشکبس خبًن:تَاى ثش یک صهیٌِ کِ هی

 هشین دٍادگش اص ًکب دس ًگبسش ػلوی .1

 ًبهِ صّشا سججی اص سبسی دس استخشاج همبلِ اص پبیبى .2

 خسشٍیبى اص سبسی دس ٍیشاستبسی .3

 ًسین هحوَدی اص لبئوطْش دس ٍیشاستبسی .4

 دس پژٍّص Wordپَس اص ثبثل دس کبسثشد  سوبًِ رثیح .5

 اسالهی ٍ سٌتی طت اصَل هجٌبی ثش پژٍّطگشی صًذگی سجک دس اصالح فبطوِ ػبثذی اص ثبثل .6

 اص ثبثل دس همبلِ ػلوی پژٍّطی دس سضتِ فمِسویِ کلیجی  .7

 سویِ ًَسٍصپَس اص لبئوطْش دس همبلِ ػلوی پژٍّطی دس سضتِ تفسیش ٍ ػلَم لشآًی .8

 فبطوِ ػضیضی اص سبسی دس همبلِ ػلوی پژٍّطی دس سضتِ کالم .9

 اص سبسی دس اصَل پژٍّص کوی ٍ کیفیفبطوِ راکشحویذی  .11

 

شیوهاجرا

سسبًی ایي دستَسالؼول ثِ  هؼبٍى پژٍّص حَصُ ػلویِ خَاّشاى استبى هبصًذساى، ثب اطالع

کٌذ کِ یب خَدضبى دس یکی اص  هذاسس ػلویِ، اص هؼبًٍبى پژٍّص هذاسس دسخَاست هی



ّب ثِ  یکی اص ایي تخصصّبی فَق هتخصص ضًَذ ٍ یب یکی اص طالة هستؼذ سا ثشای  صهیٌِ

 هؼبًٍت پژٍّص استبى هؼشفی کٌٌذ.

ضشایط اٍلیِ ثشای گضیٌص ًیشٍّب، حُسي ضْشت، تَاًبیی تذسیس، آضٌبیی ثب اصَل اٍلیِ 

 پژٍّص ٍ تأییذ هذیشیت هذسسِ است. 

آٍسی اطالػبت ٍ تؼییي ًیشٍّب،  هؼبًٍت پژٍّص حَصُ ػلویِ استبى هبصًذساى، پس اص جوغ

تخصص ایي افشاد سا آهبدُ کٌذ. هسیش سسیذى ثِ هشحلِ تخصص دس ّش یک اص  صهیٌِ تمَیت ٍ

ّبی فؼبلیت اسائِ  تَاى یک ساّکبس ثشای توبهی صهیٌِ هَضَػبت هتفبٍت است؛ اص ّویي سٍ، ًوی

 داد. تٌْب ًکتِ لبثل سفبسش، کوک ثِ طالة ثشای هتخصص ضذى است.

داد ٍ اػالم آهبدگی ثشای ثشگضاسی پس اص هذتی کِ طلجِ هطبلؼِ ٍ تحمیك کبفی اًجبم 

ایي اهش کبسگبُ ًوَد، هؼبًٍت پژٍّص ثبیذ صهیٌِ تذسیس اٍ دس هذاسس ػلویِ سا آغبص کٌذ. 

ًیبصهٌذ ّوکبسی هذیش حَصُ ػلویِ استبى ٍ هذیشاى هذاسس ػلویِ است. تذسیس یب ثِ صَست 

 سٍصُ ٍ یب سبػتی است. سٍصُ، یب ًین ّبی یک کبسگبُ

، یب دس ثشگِ یب فبیل ای آهبدُ کٌذ است کِ هطبلت خَد سا دس لبلت جضٍُطلجِ ًیض هَظف 

Power point  ،ِدس ّش هشحلِ اص تذسیس، ثش اسبس تجشثِ تذسیسی خَد، آى سا ثشای اسائ ٍ

تکویل کٌذ. پس اص پٌج هشتجِ تذسیس ٍ کست تجشثِ کبفی، طلجِ ثبیذ تذٍیي یک کتبة سا دس 

 دستَس کبس خَد لشاس دّذ.

ثبیست دس توبهی هشاحل، کلیِ طالة سا سصذ کٌذ تب هطکلی ثش سش  هیاستبى پژٍّص  هؼبٍى

م تذٍیي کتبة اص هتخصصیي بساُ طلجِ ًجبضذ ٍ هَاًغ سا دس حذ اهکبى ثشطشف کٌذ. ّوچٌیي ٌّگ

 دس صٌؼت کتبة ٍ فٌَى تبثؼِ ثشای ّش چِ ثْتش ضذى تألیف کتبة کوک ثگیشد.

تألیف کتبة، سِ ًفش سا دس صهیٌِ تخصص خَد ّوچٌیي ّش طلجِ هَظف است پس اص 

آهَصش دّذ ٍ آًْب سا ًیض ثِ هشحلِ تخصص ثشسبًذ تب دس صهبى ػذم حضَس یب ػزس اٍ، 

 ذ.ٌجبیگضیي هٌبسجی ثشای طلجِ دس آى صهیٌِ تخصصی ثبض

ثب ایي فشایٌذ، استبى هبصًذساى، ػالٍُ ثش اسبتیذ سٍش تحمیك ػوَهی، هتخصص دس ّش یک 

ی پژٍّطی ًیض خَاّذ داضت ٍ سطح پژٍّطی استبى ثب سشػت ثیطتشی استمبء ّب اص هْبست

 اى ضبء اهلل. خَاّذ یبفت،

 

 فبطوِ اسدضیشی
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