
  نحوه انتخاب موضوع براي پایان نامه، مقاله، یا سمینار

  ISIمهمترین چالش دانشجویان ارشد و دکترا انتخاب موضوعی براي تحقیق است که ارزش مقاله شدن و ارائه در ژورنالهاي معتبر 

موضع خوبی که ظرف چند ماهی که روي آن متمرکز می شوند وقتشان تلف نشود . و کنفرانشهاي علمی بین المللی را داشته باشد

به همین .  با افتخار از آن یاد کننددر رزومه خود و بعدها هم در کارشان موثر بوده و باعث افزایش تجربه آنها شده و بتوانند بعدها 

  :امیدوارم موارد زیر موثر واقع شود. سبزه پرور برآن شدم تا عزیزان دانشجو را راهنمایی کنممنظور اینجانب مجید 

  

  : در جلسه دفاعیه چه انتظاري از ما دارند

اگر بدانیم در جلسه دفاع، استادان هیات ژوري چه انتظاري از ما دارند، یعنی آنچه که ممکن است آخر اتفاق بیفتد را از ابتدا پیش 

  . یم بهتر می توانیم موضوع مورد نظر را انتخاب کنیمبینی کن

  :کلیدي ترین سوالی که در جلسه دفاعیه از دانشجو پرسیده می شود این است که: مهمترین سوال در جلسه دفاع

Contribution شما در این تحقیق چیست؟  

  ایر محققین انجام نشده که شما پر کرده اید؟ سوال فوق یعنی اینکه خالء یا شکاف تحقیقاتی در این تحقیق چه بوده که توسط س

گویند به دقت انجام   Literature Reviewبراي پاسخ درست به سوال فوق الزم است مرور ادبیات و سابقه تحقیق که آنرا 

  . شود

  چیست؟ (Literature Review)مرور ادبیات 

یعنی در حوزه اي که شما مطالعه می کنید، باید کارهایی که محقین قبلی انجام داده اند را کامال بررسی کنید تا از دوباره کاري 

آقاي زیمرمن و همکارنش فالن مدل ریاضی را تدوین کردند ولی اشکال  1996در سال ": براي مثال باید بگویید. جلوگیري شود

خانم مرگان یک روش ابتکاري براي مسائل  2002سپس در سال  سائل بزرگ قابل کاربرد نبود، مدل آنها این بود که براي م

آقاي المغربی و همکارانش یک الگوریتم ژنتیک براي  2009در سال . مساله آزمایش کرد 1200بزرگ تدوین نمود و آنرا براي 

زمانی  آقاي  2013در سال . روتر شکل می گرفت انتخاب کرومزومها براساس چرخه ،اینگونه مسائل تدوین کردند که در آن

استفاده از روش شبکه عصبی را براي حل اینگونه مسائل ارائه نمود و کارایی آنرا در مقایسه با الگوریتم ژنتیک المغربی با استفاده 

  .  "مساله در این حوزه اندازه گیري نمود 600از حل 

  چیست؟ (Gap Research)شکاف تحقیقاتی 

براي نمونه در مورد . اینکه مرور ادبیات و سابقه پژوهش به طور کامل تشریح شد الزم است شکاف تحقیقاتی گفته شودبعد از 

  :مثال فوق می تواند به شکل زیر بیان شود

مدلهاي  از جمله اشکاالت کار محققین اشاره شده این بود که آنها متغیرها را مستقل از هم فرض کرده و ارتباط بین متغیرها را در"

   ."ارائه شده در نظر نمی گرفتند، اما در این تحقیق سعی برآن است که به این شکاف تحقیقاتی پرداخته شود

ما الزمه این شفاف سازي این است که . همانطور که در مثال فوق مشاهده شد، در دو خط آخر شکاف تحقیقاتی شفاف سازي شد

براي اینکار ذکر تاریخچه کافی نبوده و اشاره به نتیجه کار . به آن اشراف داشته باشیمبا سابقه تحقیقات محققین قبلی آشنا بوده و 

  . یک خطی، مطالعه مقاله آنهاستکوتاه الزمه این اشاره . تحقیقی آنها نیز ضروري است

  : که می گویندیک اشتباه رایج که اکثر دانشجویان در جلسه دفاعیه انجام می دهند این است  :اجتناب از یک اشتباه رایج

  !!!اینکار براي اولین بار در دنیا انجام می شود

یک ماهی که در آنجا بدنیا آمده به گفتن این جمله مانند آن صحنه از کارتون پینوکیو خنده دار است که وقتی در شکم نهنگ بود 

  دریا نیست؟) شکم نهنگ(مگر اینجا : دادبیا به دریا برویم و از اینجا فرار کنیم ولی ماهی پاسخ می : و بزرگ شده بود می گفت
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  . شما هم وقتی به طور کامل سرچ نکرده باشید، تصور می کنید کار تحقیقاتی شما براي اولین بار در دنیا انجام می شود

بقه تحقیق یعنی هر چه سا. از طرفی نه تنها اشکالی ندارد که نمونه این تحقیق قبال انجام شده باشد، بلکه ارزش مطلب را می رساند

  . کامل تر بررسی شود، نشانگر اشراف محقق به موضوع تحقیق است

به عالوه گفتن چنین جمالتی بیانگر دانش کم انسان از آن موضوع است زیرا دانستن اطالعات کم از یک موضوع،  باعث قضاوت 

همه چیز در مورد "صفحه اي در مورد فیل با عنوان  10مثل کسی که یک هفته به هندوستان رفت و کتابی . زود هنگام می شود

 "فیل را بهتر بشناسیم"صفحه اي با عنوان  100و سه ماه در مورد فیل تحقیق کرد و کتابی  بار دیگر به هندوستان رفت. "فیل نوشت

  . نوشت "مقدمه اي در مورد فیل"سال اقامت و مطالعه کرد و کتابی ده هزار صفحه اي با نام  10بار آخر .  نوشت

  ؟Contributionچگونگی داشتن  

  :یر توجه کنیمالزم است به نکته ز Contributionبراي داشتن 

  .داشته باشید که مرز علم را در آن حوزه یک تکان کوچک بدهدنو ایده اي 

واضح است که براي عمل به نکته فوق ابتدا باید مرز علم را در حوزه مورد نظر شناخت که مستلزم این است که با مطالعه کتابها و 

امروزه علم بسیار گسترش یافته و . اشراف کامل پیدا نموده و سابقه علمی پژوهش را تدوین کنیم ،سپس مقاالت به آن حوزه علمی

الزم نیست مانند دانشمندانی چون انیشتین نظرات بنیادینی داد که باعث انقالب علمی شود، بلکه یک تغییر کوچک در شرایط یا 

  .  مدل مساله موجود نیز می تواند نوآوري به حساب آید

  :هاي ارائه یک ایده نوروش

تغییر پارامترهاي مساله-1

عوض کردن روش حل-2

ترکیب چند مساله-3

 استفاده از روشهاي موجود در سایر رشته هاي به ظاهر غیر مرتبط-4

خاص کردن یا بومی سازي مساله-5

  استفاده از تکنیک هاي تریز-6

  

  

  :با تشکر

  مجید سبزه پرور
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