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 (Research Line) الیه پژيَطی

نباری هققبد در چٌبذیي    اها ایي هَضَع ًثایذ هَجبة پزانٌبذُ  . حیغِ پضٍّؼ تغیار گغتزدُ ٍ دارای اتؼاد هختلف اعت

 یب  ، در نارّای پضٍّؾی اس اّویت تباالیی تزوبَردار اعبت.    ینارٍ پزّیش اس پزانٌذُ یپضٍّؾ یتٌذسهیٌِ گزدد. اٍلَیت

اؽذ. تِ رٍسرعاًی داًؼ در سهیٌِ تققیقاتی ًیبش  اس اّویبت تباالیی    تهققد وَب تایذ تِ حَسُ هَرد پضٍّؼ وَد هتؼْذ 

ّا یا تثادل ًظز تا ّوکاراًی نِ در آى سهیٌبِ   تزوَردار تَدُ ٍ اس عزید دًثال نزدى هغالؼات هَجَد، ؽزنت در نٌفزاًظ

گیبزی   ّای اًبذاسُ  پضٍّؾگز تایذ داًؼ تغیار وَتی در هَرد اتشارّا ٍ تکٌی گیزد. ػالٍُ تز ایي، نٌٌذ، فَرت هینار هی

تٌذی پضٍّؾبی وبَد در   ی هزتَعِ نغة نٌذ. تؼییي الیي پضٍّؾی هیتَاًذ تِ هققد نو  نٌذ تا تز اعاط الَیت حَسُ

ی تبثییز هْوبی تبز    اری وَدداری ًوایذ. ّوچٌیي، تؼیبیي گبزایؼ تققیقبات   نای تخققی قذم تزداؽتِ ٍ اس پزانٌذُحَسُ

-ًگزػ ًغثت تِ تققید ٍ اًگیشُ تزای اًجام تققید دارد. هؾخـ ًثَدى گزایؼ تققیقاتی هیتَاًذ تاػث ؽبَد تبا جْبت   

 گیزی هققد تَعظ ػَاهلی غیز اس ػَاهل هزتثظ تا هاّیت هؾکالت هَجَد تؼییي ؽَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک   گیبزد.  هبی  قزار آى راعتا هققد در پضٍّؾی ػٌاٍیي نِ اعت ایسهیٌِ تققیقاتی، گزایؼ هٌظَر اس الیي پضٍّؾی یا

. ضًد می خبظ ارزیببی َب ی  حًزٌ آن در کٍ است  اوًاع مطبلعبتی  الیه پژيَطی  یب گرایص تحقیقبتی ضبمل

در ياقک  ایکه موُکً      مختلف. َبی میبن جمعیت در َبی تسکیىی(مًضًع)مبوىذ مراقبت ی  مبوىذ، بررسی

ای مطبلعبت بیطتری اوجب  دادٌ اسکت ي بیطکتریه ي بُتکریه کبرَکبی     دَذ کٍ محقق در چٍ زمیىٍوطبن می

گزاى اس پضٍّؾی اػضبا ّیتبت ػلوبی ٍ پضٍّؾب    اهزٍسُ  الیي  تحقیقبتی خًد را در کذا  حًزٌ بٍ اوجب  رسبوذٌ است.

در ّبا تبِ فبَرت گزافیکبی     هَجَد در هقاالت هٌتؾز ؽذُ تَعبظ آى  (Key word) لغات نلیذیعزید تؼییي فزاٍاًی 

تِ ًؾاى دادى الیبي دقیبد    Meshاًتخاب ٍاصُ ّای نلیذی اس عزید لذا  گزدد.هؾخـ هیّای پضٍّؾی تؼضی اس عایت

 نٌذ.پضٍّؾی افزاد نو   هی
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 چیست؟ پژيَطی الیه تعییه از َذف

ِ  اعتفادُ ٍ تققیقات ّذایت ٍ هقققیي ناری پزانٌذُ اس جلَگیزی هٌظَر تِ پضٍّؾی الیي ِ  اس تْیٌب  پضٍّؾبی  ّبای  تَدجب

 پبضٍّؼ  جْت را سهیٌِ ی  وَد داًؼ ٍ تجزتِ ػالقِ، تِ تَجِ تا هقققیي تا ؽَد هی هَجة اهز ایي. گزدد هی هؾخـ

 تثبذیل  آى در ؽبذُ  ؽٌاوتِ ٍ ًظز فاحة فزدی تِ ٍ ًوَدُ تققید سهیٌِ آى در تخققی عَر تِ تتَاًٌذ ٍ تزگشیذُ وَد

 را اهکباى  ایبي  جبَاى  هقققیي ٍ داًؾجَیاى تِ ػلوی ّیات هقتزم اػضای ٍ اعاتیذ تققیقاتی الیي ؽذى هؾخـ.  ؽًَذ

 .ًوایٌذ هزاجؼِ ذًدار سهیٌِ آى در تیؾتزی تثقز ٍ تجزتِ نِ اعاتیذی تِ وَد تققیقاتی نارّای اًجام جْت تا دّذ هی
 

 

 

 :پژيَطی الیه َبیيیژگی

 ِای نِ آى  ؽَد. تِ گًَِ ای ٍ رؽتِ تخققی اٍ اًتخاب هی الیي پضٍّؾی ّز هققد تا تَجِ تِ فالحیت حزف

 گزدد. هؼزفی هی فزد تِ ػٌَاى پضٍّؾگز در آى سهیٌِ واؿ

  در ًظز گزفت.پضٍّؾی تَاى ػٌَاى تققید را تِ ػٌَاى الیي  تا ػٌَاى تققید هتفاٍت تَدُ ٍ ًویپضٍّؾی الیي 

 ّا، تخقـ ٍ عوت افزاد تاؽذ ٍ  تَاًذ درتزگیزًذُ هفاّین گغتزدُ یا ّوِ ػالید، گزایؼ ی  الیي پضٍّؾی ًوی

 ٍّؾی تیؾتزی دارد، اًتخاب ؽَد.تْتز اعت تخؾی اس هجوَػِ تخققی نِ پتاًغیل پض
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 ِّایی نِ ی  رؽتِ تققیلی را در تز هیگیزًذ هاًٌذ تْذاؽت تارٍری، عة عالوٌذی ٍ .... تزای ػٌَاى الیي هقَل

 پضٍّؾی هٌاعة ًیغتٌذ.

 ّای ًَیي ًیش ّای ؽایغ ٍ رٍػ ػثاراتی نِ هؼٌای ناهال هؾخقی ًذارًذ هاًٌذ هغالؼات نیفی یا نوی، تیواری

 تاؽٌذ.هٌاعثی تزای الیي پضٍّؾی ًویػٌَاى 

 تایذ ػثارتی ػلوی )ٍ ًِ وَد عاوتِ(، تا هؼٌای هؾخـ ٍ تذٍى اتْام ٍ ایْام تاؽذ. پضٍّؾی الیي 

 ؟ببیذ چٍ اقذامبتی اوجب  دادیه الیه پژيَطی خًد برای تعی

 :تزای تؼییي الیي پضٍّؾی وَد تْتز اعت اقذاهات سیز را اًجام دّیذ

 

گب  ايل:  َذف خًد را پیذا کىیذ.

 ّای سیز را داؽتِ تاؽذ:تْتزعت ّذف ؽوا ٍیضگی 

نٌیذ)ؽغل(، ّذفی نِ آى را دٍعت تذاریذ)اًگیشُ(، جْاى تِ آى ًیاس داؽتِ  تاؽذ)هاهَریت(، تاتت آى ّشیٌِ دریافت هی

 در آى هتثقزّغتیذ)حزفِ((

  تذیي هٌظَر:تیاتیذ.ًقاط هغلَب پضٍّؾی وَد را ّن چٌیي ؽوا تایذ 

 تیاس اّو. ذیزیهَجَد را در ًظز تگ حوایت ّایگذاری نٌیذ. تز رٍی ًقاط قَت وَد عزهایِػالید وَد را دًثال نٌیذ. 

 .ذیحافل نٌ ٌاىینار وَد اعو

 

 گب  دي : ريی مًارد مُم تمرکس کىیذ.

 ِی تققیقاتی هَفد تِ اّذاف هْن ًیاس دارد.تققید نار دؽَاری اعت ٍ ی  تزًاه 

  ًذارد  یا جِیًت چینِ ّ ذُیفایت اتقیققتاس . ذیٍقت ٍ تالػ وَد را اس دعت ًذّ جشئی ینارّادر اًجام

 .ذیاجتٌاب نٌ

 ذیقزار دّوَد  ذیتشرگ را در هؼزك داًذاسّای چؾن. 

 ؟ؽَدهَجة چِ تغییزاتی هی پضٍّؼ يیا" :یذتپزع اىاس وَدت" 
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گب  سً : َبی کًچ  تقسیم کىیذ.مسئلٍ را بٍ قسمت 

آٍری عیغتواتی  حل جذیذ ًتیجِ جوغتیؾتز هغالؼات تِ تٌْایی تثییز ػویقی ًذارًذ ٍ نؾف ی  هَضَع یا راُ

 :تٌاتزایي تْتزعت ؽَاّذ در عَل هغالؼات اعت.

 ذینٌ يییرا تؼ یزهغی. 

  ذینٌ نیتقغقغوت هغتلِ را تِ چٌذ. 

 ِییي نٌیذ.تؼ هٌاعةعَاالت  ای اسهجوَػ 

 اعت ذیهغالؼِ جذ  ی راٌّوای عَال ّز. 

 ِیتجش، اعالػات یجوغ آٍر ،عاسیهفَْمّا ؽاهل هزاحل )ایي پزٍصُ .ذیپزٍصُ در حال اًجام داؽتِ تاؽ يچٌذی  ٍ

 (ّغتٌذ اًتؾارٍ  لیتقل

 ذیرا رٍؽي نٌ ینلاًذاس چؾنتا  آٍری نٌیذرا جوغؽَاّذ  جیتِ تذر. 

 

برای خًد فراَم کىیذ. قیاز ابسار تحقای مجمًعٍ  گب  چُبر : 

 ِتیاهَسیذ:دادُ  لیٍ تقل ِیٍ تجش دیدر هَرد رٍػ تقق تَاًیذنِ هی ّز آًچ 

 یٍ تجزت یاهؾاّذُ یکزدّایرٍی، فیٍ ن ینو یّارٍػؽاهل -

 پایِم َػلی ٍ نارتزد یٌیتال قاتیتقق تاپایِ  قاتیاس تققاًَاع عَاالت، پاعخ تِ  یتزا ّاییاتشار-

 

 گب  پىجم: سخت تالش کىیذ.

 ٌؽذُ نار اًجام هیشاى سهاًی اعت نِ فزف ، تیهَفق ّای نٌٌذُپیؾگَیی  يیاس تشرگتز یکی ، ذیعخت نار ن

 اعت.

  تا آًجا  گزیدّای حیغِدر  . حتی ذیزیتگ ادیٍ  ذیتا آًجا نِ هوکي اعت تخَاً یذ، را هتَقف ًکٌ یزیادگیّزگش

 .ذیزیتگ ادیٍ  ذینِ هوکي اعت تخَاً

 :تخؾٌذُ تاؽیذ 

 ،ذینٌ تیحوا گزاىیاس د -

 ،ذیتِ اؽتزاک تگذار گزاىیوَد را تا د یّاذُیا -
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 ،ذینٌ دیتؾٍَ آًاى را  تاسوَرد دّیذ گزاىید تِ -

 ،ذیتا وَد ّوزاُ نٌ شیرا ً گزاىید -

 ،ّا تاؽیذٍ راٌّوای آى(mentorهزتی )  -

 .ًاى رٍحیِ تذّیذ ٍ تؾَیقؾاى نٌیذآتِ   ،ی را پزٍرػ دّیذًغل تؼذ -

 

 از مطخع ومًدن الیه پژيَطی: مثبلی
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