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 الگوی اصلی راھنما با نشانھ ھا
 تاریخ را در این قسمت بنویسید

 
 تاریخ اتمام

 
زمینھ تحقیق را در این قسمت 

 بنویسید
 

 زمینھ تحقیق
 

نام خود را در این قسمت 
 بنویسید

 
 

 نام پاسخ دھنده

 سمت شغلی خود را رد این قسمت بنویسید
 

 الف) سمت شغلی
 

خود را توضیح دھید پژوھشدر یک جملھ، مشخصھ اصلی سوال    
 

پژوھشب) سوال   

موضوع تحقیق شماست را ذکر کنید (منبع مقالھ را ذکر کنید). ترجیحا مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی طراز  مقاالت کلیدی (ترجیحا یک مقالھ و حداکثر سھ مقالھ) کھ زیربنای
را انتخاب کنید.) SSRNاول، یا مقاالت در فرایند نگارش (بھ طور مثال   

 ج) مقاالت اصلی

است را بیان کنید.  پژوھش لغت)، انگیزه علمی خود کھ نشان دھنده موضوع مورد ۱۰۰پاراگراف کوتاه (کمتر از در یک   د) انگیزه 
 سھ  IDioTs بھ طور مثال راھنمای .خود را بیان کنید  پژوھش سھ جنبھ اصلی موضوع تجربی

متغیر اصلی وابستھ و متغیر اصلی مستقل  خود را بیان کنید.  پژوھش در صورت امکان، فرضیھ ھای. شما را شکل داده است را بیان کنید  پژوھش فکریایده زیربنایی کھ مضمون 
آیا ھیچگونھ  آزمایش تجربی بھره برد؟ آیا میتوان از ھیچ گونھ روش در صورت وجود، چھ روشی برای پیدا کردن آن وجود دارد؟ خود را بیان کنید.آیا خطر درون زایی وجود دارد؟

     خطری مربوط بھ تئوری وجود دارد؟

 ه) ایده

روزانھ،  نمونھ آماری؟ فاصلھ ھای نمونھ گیری؟ افراد، شرکت ھا، صنایع، کشور ھا؟ چھ واحد آنالیزی را پیشنھاد می کنید؟ ) استفاده از چھ داده ای را پیشنھاد میکنید و چرا؟۱
آیا داده مختص شرکت خاص یا صنعت خاص است؟ فصل بھ فصل، سالیانھ، غیره؟ ھفتگی، ماھیانھ،  

از روش مقطعی یا طولی استفاده می کنید؟ ) چھ نمونھ آماری را انتخاب می کنید؟۲  
) از روش ھای جمع آوری چندین مرحلھ ای استفاده می کنید؟۳  
آیا پرسشنامھ را خودتان تنظیم می کنید؟ آیا مصاحبھ می کنید؟ در چھ محدوده زمانی؟ آیا  جمع آوری داده است؟ ) منبع داده شما چیست؟ آیا داده در دسترس است؟ آیا نیازی بھ۴

آیا کمک مالی دریافت کرده اید؟ احتیاجی بھ وجود دستیار است؟  
) آیا مشکلی با داده ھای گمشده وجود دارد؟ مشکالت ادغام داده ھا؟ مشکالت پاک سازی داده ھا؟۵  
روایی داده ھا؟ متغیر وابستھ شما بھ میزان الزم تغییر می کند کھ باعث قدرت خوبی باشد؟) آیا ۶  
) ھر گونھ مشکل با داده؟ اعتبار بیرونی؟ اعتبار محتوایی؟۷  

 و) داده؟

آیا  پرسشنامھ؟ طرح مصاحبھ؟ نرم افزار مورد نیاز برای کار؟طراحی چھارچوب تحقیق تجربی؟ آیا این مدل بر اساس رگرسیون است؟ ابزار و طرح  طراحی چھارچوب تحقیق تجربی؟
آیا اعتبار آماری مّسلھ ساز است؟ نظر؟ درتناسب داده با چارچوب تحقیق مو از طریق کانال ھای عادی قابل دستیابی ھستند؟ اطالعات دررابطھ با استفاده از تست ھای آماری مناسب؟  

 

) ابزار؟ز  

 دو دو سوال کلیدی
آیا این  دیاگرام میکی موس است؟ لطفا با استفاده از دیاگرام ون نوآوری تحقیق خود را بیان کنید. کدامیک نقش اصلی و محرک را دارد؟ ایده، داده و ابزار نوآوری وجود دارد؟آیا در   ح) نوآوری؟ 

رفتادھای مھم را تحت تاثیر قرار می دھد؟چگونھ نتایج این تحقیق تصمیم گیری ھا و  بھ چھ دلیل دانستن جواب این مّسلھ مھم است؟  ط) بھ چھ منظور؟ 
 یک یک خط پایھ

دارد؟ پژوھش این تحقیق چھ نقشی در رشد ادبیات  ی) سھم تحقیق؟ 
 آیا احتیاجی بھ ھمکاری با دیگران (افراد در دانشکده شما و یا خارج از دانشکده شما) وجود دارد؟ ایده، داده، ابزار؟

واقع بینانھ؟ آرمان گرایانھ؟مقالھ مورد نظر؟    
 ارزیابی ریسک (کم، متوسط، زیاد)، ریسک بی نتیجھ بودن، ریسک رقبا، ریسک ھای دیگر؟

دارد؟یا داده؟ یا ابزار؟ آیا موارد اخالق حرفھ ای وجود  آیا در انجام این پروژه با چالشی مواجھ شده اید؟ چھ چالش ھایی؟ آیا چالش ھا مربوط بھ ایده بوده اند؟  
 آیا حیطھ مناسب بوده است؟ نھ بیش از اندازه وسیع و نھ بیش از اندازه کوچک؟

 ک) مالحظات دیگر؟
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