اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ راھﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻧﺎم ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه

ﻧﺎم ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ

زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم

ﺗﺎرﯾﺦ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ( ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را رد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ب( ﺳﻮال ﭘﮋوھﺶ

در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ،ﻣﺸﺨﺼﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﻮال ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ

ج( ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻠﯽ

ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻠﯿﺪی )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﮐﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻟﮫ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ طﺮاز
اول ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﺎرش )ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل (SSRNرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﮐﻮﺗﺎه )ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻟﻐﺖ( ،اﻧﮕﯿﺰه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﮫ ﺟﻨﺒﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل راھﻨﻤﺎی IDioTs
اﯾﺪه زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﮑﺮی ﭘﮋوھﺶ ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ واﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.آﯾﺎ ﺧﻄﺮ درون زاﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﭼﮫ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ روش آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد؟ آﯾﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ
ﺧﻄﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺌﻮری وﺟﻮد دارد؟
 (۱اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮫ داده ای را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﭼﺮا؟ ﭼﮫ واﺣﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰی را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﻓﺮاد ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﻮر ھﺎ؟ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎری؟ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی؟ روزاﻧﮫ،
ھﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ،ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﻓﺼﻞ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ،ﻏﯿﺮه؟ آﯾﺎ داده ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ؟
 (۲ﭼﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻣﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ از روش ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ طﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
 (۳از روش ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
 (۴ﻣﻨﺒﻊ داده ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ داده در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری داده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ در ﭼﮫ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد دﺳﺘﯿﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
 (۵آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ داده ھﺎی ﮔﻤﺸﺪه وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺸﮑﻼت ادﻏﺎم داده ھﺎ؟ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎک ﺳﺎزی داده ھﺎ؟
 (۶آﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ رواﯾﯽ داده ھﺎ؟
 (۷ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ داده؟ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ؟ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ؟
طﺮاﺣﯽ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ؟ طﺮاﺣﯽ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺖ؟ اﺑﺰار و طﺮح ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ؟ طﺮح ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ؟ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎر؟ آﯾﺎ
ﺴﻠﮫ ﺳﺎز اﺳﺖ؟
از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ اطﻼﻋﺎت درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ھﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ؟ ﺗﻨﺎﺳﺐ داده ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؟ آﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎری ﻣ ّ

دو
ح( ﻧﻮآوری؟
ط( ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر؟
ﯾﮏ
ی( ﺳﮭﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ؟
ک( ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ؟

دو ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی
آﯾﺎ در اﯾﺪه ،داده و اﺑﺰار ﻧﻮآوری وﺟﻮد دارد؟ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﺮک را دارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ دﯾﺎﮔﺮام ﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮس اﺳﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﮔﺮام ون ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺴﻠﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ و رﻓﺘﺎدھﺎی ﻣﮭﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ؟
ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣ ّ
ﯾﮏ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﮫ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ در رﺷﺪ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوھﺶ دارد؟
آﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان )اﻓﺮاد در داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻤﺎ( وﺟﻮد دارد؟ اﯾﺪه ،داده ،اﺑﺰار؟
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؟ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ؟ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ؟
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ )ﮐﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زﯾﺎد( ،رﯾﺴﮏ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻮدن ،رﯾﺴﮏ رﻗﺒﺎ ،رﯾﺴﮏ ھﺎی دﯾﮕﺮ؟
آﯾﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ؟ ﭼﮫ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ؟ آﯾﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ؟ ﯾﺎ داده؟ ﯾﺎ اﺑﺰار؟ آﯾﺎ ﻣﻮارد اﺧﻼق ﺣﺮﻓﮫ ای وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺣﯿﻄﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻧﮫ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه وﺳﯿﻊ و ﻧﮫ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ؟

د( اﻧﮕﯿﺰه
ﺳﮫ
ه( اﯾﺪه
و( داده؟

ز( اﺑﺰار؟
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