
م ژپوهي  چگونگي تدوين گزارش اقدا
 هشحلِ اٍل :

  تطخيص: -الف •

  کبس يب صًذگي(هَضَع پژٍّص دس ػول)ثب تطخيص هسئلِ هَجَد دس هحيط  -1 •

 ّبي پظٌٍّذُ ثبؿذ هٌذي، تَاًوٌذي ٍ دغذغِ هَضَع هتٌبػت ثب ػاللِ

 هحمك ٍ لبثل اخشا تَػط ٍي ثبؿذ  هتٌبػت ثب فشكت

سٍ ثبيذ آى سا هحذٍد ٍ  هؼوَال ولي اػت اص ايي« هَضَع تحميك»پزيش ثبؿذ:  هَضَع ثبيذ هحذٍد ؿَد )يؼٌي خيلي ٍػيغ ًجبؿذ( ٍ تحميك

تش ٍ هَثشتش  تش ؿَد، تحميك ٍ الذام دس هَسد آى هَضَع دليك تجذيل وشد. ّش لذس ػٌَاى يه پظٍّؾ هحذٍدتش ٍ خضئي« ميكػٌَاى تح»ثِ 

 خَاّذ ثَد

  ؟....................................................................................... نؼتتَاًچگًَِ  -

 ؟....................................................................................... تَاًن هي چگًَِ  -

  تَصيف هسئلِ هَسد ثشسسي -2 

  ثبيؼت هَاسد صيش سػبيت ؿَد: دس تَكيف هؼئلِ حذالل هي •

  ثبؿذ. اي وِ هؼلن پظٌٍّذُ ثب آى هَاخِ هي ؿشح ٍالؼِ ٍ هؼئلِ  -1 •

  ّبي آى. د هؼئلِ، اثؼبد ٍ سيـِطشح چٌذ ػَال دس هَس  -2 •

  خَاّيذ اًدبم دّيذ. آٍسدى اػتذالل ثشاي الذاهي وِ هي  -3 •

 

 تش ثشاي تطخيص ثْتش هسئلِ  آٍسي اطالػبت ثيص هشحلِ سَم: جوغ •

 –ّبي هسئلِ دس ٍضؼيت فؼلي ٍ هَجَد ٍ قجل اص اقذام  ّوشاُ ثب هستٌذات هكتَة يب تصَيشي  )ثجت ػالئن ٍ ًطبًِ •

  هسئلِ چِ ّست؟(

آٍسي اطالػبت هبًٌذ پشػـٌبهِ، هلبحجِ،  ّبي هٌبػت ثشاي خوغ تَاًيذ ثب اػتفبدُ اص ٍػيلِ دس ايي هشحلِ هي

اي وِ دس هشاحل  تشي دس هَسد هَضَع ٍ هؼئلِ هـبّذُ، اهتحبى وتجي، پشػؾ ؿفبّي ٍ... اطالػبت ثيؾ



تشي  اًيذ هؼئلِ ثَدى هَضَع خَد سا ثب اطويٌبى ثيؾآٍسي وٌيذ تب ثتَ ايذ، خوغ لجلي اًتخبة ٍ تَكيف وشدُ

 هَسد ثشسػي لشاس دّيذ

دس ايي هشحلِ اص ؿوب ػَال ؿَد وِ هؼئلِ هَسد ًظش سا چگًَِ تـخيق داديذ ٍ اص ودب ثِ آى پي ثشديذ ٍ 

اثضاس تـخيق ؿوب چيؼت؟ چِ پبػخي خَاّيذ داؿت؟ ٍ چِ هؼتٌذاتي ثشاي هؼئلِ ثَدى هَضَع هَسد 

 َد اسائِ خَاّيذ دادهطبلؼِ خ

  

ضٌبسي،  يبثي، سجت )ػلتتشيي ػَاهل هَثش دس ايجبد هسئلِ  هشحلِ چْبسم: ضٌبسبيي هْن •

  ضٌبسي( آسيت

 يبثي هسئلِ اص ًگبُ خَد هؼلن پژٌٍّذُ الف( ػلت

افشاد ، ثبيست ػَاهل هَثش ثش ايجبد هسئلِ سا اص ديذگبُ صبحجٌظشاى، ّوكبساى دس قذم ثؼذي هي  ة(

 ٍ... ضٌبسبيي کٌينثبتجشثِ 

اي،  هذسسِ يكي ديگش اص اقذاهبت الصم دس ايي هشحلِ تفكيك ػَاهل فشدي، خبًَادگي، آهَصضي ٍ

 اجتوبػي ٍ... است

  يبثي: ّبي ػلت تَجِ ثِ الگَّب ٍ ضيَُ  د(

 ضيَُ تشسين ػَاهل:  (1-د

  دبم دّذ.وبس سا ثبيذ اً 3ثِ طَس خالكِ دس ايي الگَ ٍ يب ؿيَُ، هؼلن پظٌٍّذُ حذالل  •

  ّب ؿٌبػبيي ػلت  الف( •

  ّب ثٌذي ػلت اٍلَيت  ة( •

  تَضيح ٍ تفؼيش ّش يه اص ػَاهل دس صيش چبست  ج( •

  يبثي ػَاهل: ضيَُ سيطِ  (2-د •

  پشسص اسبسي( 6الگَي پشسطي )  (3-د •



وٌذ ٍ  اي وِ ثب آى هَاخِ ؿذُ سا طشح هي ػَال اػبػي دس هَسد هؼئلِ 6دس ايي الگَ هؼلن پظٌٍّذُ  •

ػَال ٍ خَاة اٍ سا دس ؿٌبػبيي ػَاهل  6شاي ؿٌبػبيي ػلت هؼئلِ ثِ دًجبل پبػخ آًْبػت ٍ ايي ث

  وٌذ: ووه هي

  چشا؟  -1 •

  چگًَِ؟  -2 •

  چِ وؼي؟  -3 •

  چِ چيضي؟  -4 •

  ودب؟ )هىبى؟(  -5 •

  چِ هَلغ؟ )صهبى؟(  -6 •

 

 

 

تبکيذ ثش هطبلؼِ سَاثق )ثب «: حل هٌبست ساُ»ثشاي پيذا کشدى « جستجَ»ٍ « تفكش»هشحلِ پٌجن: 

 ًظشي ٍ ػلوي هشتجط ثب هَضَع(

ثبيؼت لجل اص ّش گًَِ الذاهي ّن خَد فىش وٌذ ٍ ّن ثِ خؼتدَ پشداختِ ٍ  دس ايي هشحلِ هؼلن پظٌٍّذُ هي

اي وِ ٍي ثب آى هَاخِ ؿذُ ٍخَد داسد )هطبلؼِ ػَاثك  ّب ٍ ًظشاتي دس هَسد هؼئلِ اٍال ثجيٌذ چِ ديذگبُ

ثجيٌذ چِ تحميمبت ٍ وبسّبي ػولي دس هَسد هَضَع ٍهؼئلِ هَسد ًظش ٍي اًدبم ؿذُ ًظشي( ٍ ثبًيب 

 اػت)هطبلؼِ ػَاثك ػولي(.

 

 

 

 

 



 حل ثب رکش جضئيبت ٍ چگًَگي اجشا  هشحلِ ضطن: اجشاي ساُ 

 ثٌذي اجشا( )ّوشاُ ثب جذٍل صهبى

حل ٍ چگًَگي ثبيؼت ساُ حل هٌبػت سا اخشا ًوَدُ ٍ خضئيبت ساُ هؼلن پظٌٍّذُ هي ،دس هشحلِ ؿـن •

ػجبست ديگش دس تَضيح دّذ. ثِ ،ّب تَخِ داؿتِ سا ثب روش ًىبتي وِ دس هشحلِ اخشا ثِ آىاخشاي آى

خضئيبت ساُ حل ٍ چگًَگي »ٍ دسهشحلِ ؿـن ؿَد  هيروش  «اكَل ٍ وليبت ساُ حل»هشحلِ پٌدن 

  ؿَد. ضيح دادُ هيتَ «اخشا

ا خضئيبت ساُ حل ٍ چگًَگي اخشا ثؼيبس هْن اػت وِ شتشيي هشاحل دس تحميمبت ػولي اػت صي يىي اص هْن

پظٌٍّذُ چگًَِ ٍ ثب اػتفبدُ اص چِ توْيذاتي ٍ ثب ّوبٌّگي ثب چِ افشادي ٍ دسچِ فبكلِ صهبًي ٍ... تَاًؼتِ 

تب ديگشاى ًيض ثب آگبّي اص خضئيبت دس اخشاي ساُ حل  حل هَسدًظش خَد سا ثِ هشحلِ اخشا دسآٍسداػت ساُ

 الگَگيشي وشدُ ٍ دس هَاسد هـبثِ اص ايي ساُ حل اػتفبدُ وٌٌذ ،ثتَاًٌذ اص الذام ايي هؼلن پظٌٍّذُ

وٌذ وِ پشٍطُ هَسد ًظش سا دس چِ هذت صهبًي اخشا خَاّذ  دّذ ٍ هـخق هي ثٌذي اسائِ هي يه خذٍل صهبى

الذاهبتي اًدبم خَاّذ داد ٍ ّش هشحلِ چمذس اص ول پشٍطُ سا ثِ خَد اختلبف خَاّذ  وشد ٍ دس ّش هشحلِ چِ

 دّذ داد ٍ دس صهبى اخشا ًيض دسكذ ٍ هيضاى هَفميت پشٍطُ سا گضاسؽ هي

ثٌذي، هـخق وٌذ وِ الذام خَد سا دس ظشف چٌذ ّفتِ يب  ثبيؼت دس لبلت يه خذٍل صهبى هدشي طشح هي

ّش ّفتِ يب ّش هبُ چىبس خَاّذ وشد ٍ هيضاى پيـشفت طشح خَد سا ًيض ّوشاُ ثب چٌذ هبُ اًدبم دادُ ٍ دس 

 هـىالت اخشا دس آى ثجت وٌذ.



 

 

 حل اجشا ضذُ هشحلِ ّفتن: اسصيبثي اص هيضاى تبثيشگزاسي ساُ

 هسئلِ چِ ضذ؟( -ّبيي اص ثْجَد هسئلِ ّوشاُ ثب هستٌذات هكتَة يب تصَيشي )ثجت ػالئن ٍ ًطبًِ

حل( اص ؿوب ػَال ؿَد وِ چگًَِ تـخيق  چِ دس ايي هشحلِ )يؼٌي پغ اص اخشاي ساُ گش چٌبىثِ ػجبست دي

داديذ ٍ اص ودب هتَخِ ؿذيذ وِ الذام ؿوب دس حل هؼئلِ يب ثْجَد هؼئلِ هَسد ًظش اثشثخؾ ثَدُ اػت؟ چِ 

خالكِ ايي هشحلِ لشيٌِ تَاًيذ اسائِ دّيذ. ثِ طَس  پبػخي داسيذ ٍ چِ هؼتٌذاتي ثشاي هَثش ثَدى الذام خَد هي

آٍسي اطالػبت هبًٌذ  تَاًذ اص ّوِ اثضاسّبي خوغ ثبؿذ ٍ هثل هشحلِ ػَم هؼلن پظٌٍّذُ هي هشحلِ ػَم هي

حل  هـبّذُ، پشػـٌبهِ، هلبحجِ، اػٌبد ٍ هذاسن، ػىغ، فيلن، وبسًبهِ ٍ... ثشاي اسصيبثي اص هيضاى تبثيشگزاسي ساُ

 خَد اػتفبدُ وٌذ

تَاى گفت  هبُ( ثب ًتبيح حبكلِ اص هشحلِ ػَم )هْشهبُ( هي كلِ اص هشحلِ ّفتن)دس دياص همبيؼِ ًتبيح حب •

وِ هؼلن هَسد ًظش دس حل هؼئلِ خَد هَفك ثَدُ اػت ٍ ثِ ػجبست ديگش ساُ حل ٍي ثشاي هؼئلِ هَسد 

  ًظش هَثش ٍالغ ؿذُ اػت.

 



 حل ٍ اجشاي آى هشحلِ ّطتن: هيضاى اػتجبس ساُ

 کٌٌذ: سا تبييذ هي« اقذام اًجبم ضذُاصل »چِ افشادي   الف(

اًذ سا ثِ كَست هىتَة يب تلَيشي  اظْبسًظش فشد يب افشادي وِ اصًضديه ؿبّذ الذام ٍ اخشاي اى ثَدُ

ي تبييذيِ ػالٍُ ثش اظْبسًظش ٍاضح ٍ ؿفبف افشادي وِ دس  )ػىغ ٍ فيلن( اخز ًوبيذ. يؼٌي دس ثشگِ

ّب وبهالً  خبًَادگي، ؿغل ٍ ػوت، ػبثمِ وبس ٍ هحل خذهت آى ثبيؼت ًبم ٍ ًبم اًذ هي خشيبى الذام ثَدُ

تش ثبؿذ، ضشيت اطويٌبى ثِ الذام ٍ اخشاي آى افضايؾ  هؼلَم ثبؿذ ٍ ّش لذس اطالػبت اسائِ ؿذُ ثيؾ

 خَاّذ يبفت

 
  کٌٌذ: سا تبييذ هي« حل ضوب ساُ»چِ افشادي يب هٌبثؼي   ة(  •

وٌٌذ. دس ايي لؼوت ّن  هؼلن پظٌٍّذُ سا چِ وؼبًي تبييذهيحل هَسد ًظش  ثْتش ثبيذهؼلَم ؿَد وِ ساُ

ّب ٍ  تَاًذثِ اػتٌبد وتبة حل اظْبسًظش وٌٌذ ٍ ّن هؼلن پظٌٍّذُ هي تَاًٌذ دس هَسد ساُ افشاد ثبتدشثِ هي

 حل خَد سا ثب اؿبسُ ثِ هٌجغ هَسد اػتفبدُ اػتجبسيبثي وٌذ. ّبي هؼتجش ساُ هدلِ

  کٌٌذ: سا تبييذ هي« حلُ ًحَُ اجشاي سا»چِ افشادي   ج( •

 

 

 

 

 



 ّب هشحلِ ًْن: ًتيجِ گيشي ٍ تَصيِ

  گيشي: ًتيدِ  الف( •

ثبيؼت ًتيدِ ٍ پيبم الذام خَد سا تَضيح دّذ ٍ هـخق وٌذ وِ اص  دس ايي لؼوت هؼلن پظٌٍّذُ هي •

ّب ٍ  همبلِاي گشفتِ اػت ٍ دس كَست اهىبى ًتيدِ الذام خَد سا ثب ًتبيح تحميمبت،  الذام خَد چِ ًتيدِ

الذاهبت ػبيش هؼلوبى هَسد همبيؼِ لشاس دّذ. ثِ طَسخالكِ دس ايي هشحلِ اگش اص ؿوب ػَال ؿَد وِ اص 

اي گشفتيذ چِ پبػخي خَاّيذ داؿت. پبػخ ايي ػَال سا دس ايي لؼوت تَضيح  الذام خَد چِ ًتيدِ

  دّيذ.

  ّب )پيـٌْبدّب( تَكيِ  ة( •

  -1ثٌذي ؿذُ اسائِ ؿَد ثِ ػٌَاى هثبل:  يب پيـٌْبدّبي ؿوب ثِ كَست دػتِّب ٍ  دس ايي هشحلِ ثْتش اػت تَكيِ

ّبيي ثِ هَلفيي  تَكيِ -4ّبيي ثِ ٍالذيي  تَكيِ  -3ّبيي ثِ هذيشاى ٍ هؼبًٍيي  تَكيِ -2ّبيي ثِ هؼلوبى  تَكيِ

  -7صؽ ٍ پشٍسؽ سيضاى آهَ ّبيي ثِ هؼئَالى ٍ ثشًبهِ تَكيِ  -6آهَصاى  ّبيي ثِ داًؾ تَكيِ  -5وتت دسػي 

 ٍ.... -8ّبي آهَصؿي  ّبيي ثِ گشٍُ تَكيِ

 

ثِ طَسي وِ ثدض  .ثبيذ تَخِ داؿت وِ الگَي گضاسؽ ًَيؼي دس ايي ًَع اص پظٍّؾ ثؼيبس ػبدُ اػت •

گبًِ روش ؿذُ چٌذ كفحِ ًيض لجل اص هشاحل هزوَس ٍ چٌذ كفحِ ًيض ثؼذ اص ًتيدِ گيشي ثِ  9هشاحل 

ثب ايي تذاثيش ثتَاى گضاسؽ هٌؼدن ٍ لبثل لجَلي سا ثِ ػاللوٌذاى ثِ ايي  ؿَد وِ هشاحل فَق اضبفِ هي

  ًَع اص تحميك اسائِ داد

  الگَي هؼوَل ثشاي تٌظين گضاسش پژٍّص دس ػول •

 كفحِ سٍي خلذ  - •

  اهلل الشحوي الشحين كفحِ ثؼن - •

  كفحِ ػپبع ٍ تمذيش - •

 كفحِ خالكِ تحميك  - •

 كفحِ فْشػت هطبلت  - •


