
 هَضَع اّويت ٍ هسالِ بياى :اٍل فصل

 ثیبى هسئلِ  -

  هَضَع اّویت  - 

 حمیكت اًجبم ضشٍست -

 کلی ّذف -

 پژٍّص  اغلی سَال -    

 کبسثشدی   ّذف-

 فلسفِ پژٍّص، هفبّین ٍ هشٍسی ثش هتَى :دٍم فصل

 همذهِ ای دس خػَظ پبساداین تحمیك کیفی -

 هَسد هطبلؼِپبساداین ّبی ًظشی پیشاهَى هَضَع   -

 فلسفِ صیش ثٌبیی پژٍّص -

 حبضش پژٍّص ثب هشتجط هطبلؼبت ثش هشٍسی   -

 جوغ ثٌذی هجبحث ٍ استجبط اى ثب سَال پژٍّص -

 دس. طَدیه است،پشداختِ گشفتِ اًجبم ًظش هَسد همَلِ سٍی ثش دسگزضتِ کِ یتحمیمبت ٍ هطبلؼبت یثشسس ثِ ثخص ایي دس

 ثٌذی دستِ هطبثِ تحمیمبت ثبیذ ثلکِ ًیست، ًظش هذ ّن سش پطت غَست ثِ گزضتِ تحمیمبت ثیبى تٌْب ثخص، ایي ًَضتي

. ًوبیذ المب خَاًٌذُ رّي دس سا ًظش هَسد هطلت اص یکل ثٌذی جوغ یك کِ گشدًذ اسائِ ای گًَِ ثِ آًْب ًتبیج ًْبیت دس ٍ ضًَذ

 کبسّبی ًَالع کِ ثبضذ ای گًَِ ثِ ثبیذ ًَضتبس سًٍذ اهب طَد،یًو رکش پبیبًٌبهِ دٌّذُ اسائِ فشد یضخػ ًظشیِ ثخص ایي دس

 یثخطْبی ثِ یفشػ ّبی سشفػل اص استفبدُ ثب ثبیذ ًیض پبیبًٌبهِ اص ثخص ایي. ًوبیذ سٍضي سا هَجَد اضکبالت یب اثْبهبت ،یلجل

 .ضَد تمسین یهٌطم
 

 كار رٍش ٍ هتدٍلَژي :سَم فصل

 هؼشفی سٍش پژٍّص -

 کیفی تحمیك اًتخبة استذالل -

 گشاًذدتئَسی اًتخبة استذالل -

 کَسثیي ٍ استشاٍس سٍش ثِ تئَسی گشاًذد اًتخبة استذالل -

 پژٍّص اجزاي رٍش 

  پژٍّص هحیط -

 کٌٌذگبى هطبسکت ٍیژگی -

 کٌٌذگبى هطبسکت اًتخبة -

 کٌٌذگبى هطبسکت تؼذاد -

  ّب دادُ آٍسی جوغ -

 ّب دادُ استحکبم ٍ غحت-

 اخاللی هالحظبت -

  پژٍّطگش ًمص اًؼکبس-

 استزاٍسٍ  كَربيي كدگذاري سطَح اساس بز ّا دادُ تحليل ٍ تجزيِ عولياتي فزآيٌد 

 ثبص کذگزاسی -

 ّب دادُ تحلیل اص ضذُ پذیذاس اغلی طجمبت ٍ طجمبت ًحَُ ایجبد صیش -

 هحَسی کذگزاسی-



 کذگزاسی پبساداین ًوًَِ  -

 اًتخبثی کذگزاسی-

 ًَضتي سیش داستبى -

 پبساداین یك اص استفبدُ ثب طجمبت سبیش ثب هشکضی طجمِ دادى استجبط -

 تحلیلی یبدداضت ًَضتي -

 ّا يافتِ :چْارم فصل

 کلّی ًگبُ یك دس ".........." تئَسی -

 ٌِتحلیل دادُ ّب ثشای صهی 

 تحلیل دادُ ّب ثشای فشآیٌذ 

 تحلیل دادُ ّب ثشای پیبهذ 

 تجییي ًظشیِ ًْبیی پژٍّص 

 لَل ٍ ضکلهشاحل فشایٌذ ثب ًمل  -

 

 گيزي ًتيجِ ٍ بحث :پٌجن فصل
 آى اغلی ّبی یبفتِ ٍ هطبلؼِ طشح ثش کَتبُ هشٍسی -

 ........" تئَسی پیشاهَى ثحث -

 هطبلؼِ اغلی ّبی یبفتِ پیشاهَى ثحث-

 هطبلؼِ لَت ًمبط-

 ػلن تَلیذ دس پژٍّص ًمص -

 هطبلؼِ ّبی هحذٍدیت-

  هطبلؼِ ّبی یبفتِ کبسثشد -

 سیبستگزاسی ٍ سیضی دسثشًبهِ ّب یبفتِ کبسثشد-

 سسبًِ دس ّب یبفتِ کبسثشد -

 ثبلیي دس ّب یبفتِ کبسثشد-

 جبهؼِ دس کبسثشد-

 ثؼذی ّبی پژٍّص ثشای پیطٌْبداتی-

 ًْبیی گیشی ًتیجِ-

 هٌابع

 ّا پيَست

 هػبحجِ ساٌّوبی -1 ضوبسُ پیَست

 آگبّبًِ سضبیت فشم -2 ضوبسُ پیَست

 اخالق کویتِ تبییذیِ -3 ضوبسُ پیَست

 ثبص کذّبی لیست -4 ضوبسُ پیَست

 اغلی طجمبت پبسادایوی ّبی الگَ -5 ضوبسُ پیَست

 کطَس خبسج ٍ داخل ّبی ّوبیص دس ضذُ اسائِ همبالت لیست -6 ضوبسُ پیَست

 هجالت دس ضذُ چبح همبالت لیست -7 ضوبسُ پیَست


