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 تبعبه و دانشجو جذب کثرت، تکمیلی تحصیالت یهادر دوره یزبرانگچالش مسائل از یکی

 کثرت. نمایند ارائه را اینامهپایان و شده التحصیلفارغ بایستمی که است دانشجویانی خیل آن

 علمی عالئق ازنظر دانشجویان تا است شده موجب دکتری همچنین و ارشد کارشناسی دانشجویان

 سیر یک کهآن بجای ایشان زیرا شوند کاری سری یا و یکارپراکنده دچار کالسی هایشپژوه و

 راهنمایی مجال دانشجویان زیاد تعداد یلبه دل، برگزینند کالسی مقاالت ارائه درروند را مطالعاتی

 موضوع انتخاب مرحله به دانشجویان کههنگامی ترتیب بدین. ندارد وجود یداسات طرف از مؤثر

 به تکراری موضوعات مرتباً یا و کرده بکر موضوعات فقدان از شکایت همواره رسندمی نامهانپای

 از کمی تعداد تا شودیم موجب صحیح یزیربرنامه عدم. گرددیم معرفی آموزشی هایگروه

 مشخص زمانی یمحدوده در، جهت هر به یبار ،و کنند شناسایی را خود عالئق دانشجویان

 .کرد شناسیآسیب توانمی منظر چند از را آمده به وجود مشکل. کنند یشنهادپ را موضوعاتی

، گیرند قرار مشخص اساتید سرپرستی تحت بایستمی ارشد کارشناسی دانشجویان کهآن نخست

 کثرت با امر این که گردد شکوفا هاآن استعدادهای شود سعی یا و شود شناسایی هاآن عالئق

 موجب که است باطلی تسلسل دور دانشجو زیاد تعداد جذب مشکل. یستن یرپذامکان دانشجویان

 بس کاری یرتکراریغ موضوعات انتخاب لذا گردد انتخاب موضوع زیادی تعداد است شده

. است مواجه موضوعات خأل با شناسی دانش و اطالعات علم رشته، ینباوجودا. است شده دشوار

 طی در. است "شناسیدانش مطالعات" فصلنامه موضوعی یحیطه آن بارز مصادیق از یکی

 در را مقاالت از زیادی تعداد است کرده شروع را مقاالت فراخوان مجله این که ایدوره

 نظیر موضوعاتی کهیدرحال است کرده دریافت استنادی تحلیل و دانش مدیریت موضوعات

 و یکاومتن، یکاوداده، بکهش اقتصاد و اطالعات اقتصاد، دانشی هایسرمایه، دانش یدهسازمان

 کمتر احتماالً هاآن خصوص در که هستند موضوعی یخألها ازجمله، هااین یرو نظ دانش توسعه

 و اطالعات علم علمی جامعه توجه لذا، شده است نگاشته پژوهشی مقاله و شده دفاع اینامهپایان

 برای فرصتی تواندمی ئلهمس طرح این و نموده جلب موضوعی یخألها این به را شناسی دانش

 .باشد جدید موضوعات انتخاب
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