
ارشدپیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی

(پروپوزال)

ارائه

دکتر سیدرضا کامل

٩٣مهر –٣نسخه 

موضوع



بخش اول 

ساختار فرمها
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فرم های پروپوزال
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فرم های پروپوزال

...صفحه بندی، قالب، : فرم هستند
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فرم های پروپوزال

:  فرم هستند

...صفحه بندی، قالب، 



بخش دوم

محتوی اصلی فرمها

(المانهای اصلی تحقیق)
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

عنوان پایان نامه( الف

(از کلی گویی پرهیز شود)دقیق باشد •

درست باشد•

;| # @ ، : نباید حاوی عالئم خاص باشد •

(کار پایه)انگلیسی آن صحیح باشد •

(کلمات کلیدی ادبیات)به موضوع مرتبط باشد •

حتی االمکان از فینگلیش اجتناب شود•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

نوع تحقیق( ب

بین پژوهشي است كه به كشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط:تحقیق بنیادي

به متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوري ها و نظریه ها مي پردازد و

.توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي نماید

ل نوعي پژوهشي بنیادي است و از روش هاي استدالل و تحلی:تحقیق نظري

.عقالني استفاده مي كند و بر پایه مطالعات كتابخانه اي انجام مي شود

ادي به منظور پژوهشي است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنی:تحقیق كاربردي

ارها بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساخت

.و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

نوع تحقیق( ب

بین روابطپژوهشي است كه به كشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و :تحقیق بنیادي

به و نظریه ها مي پردازد ومتغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوري ها

.رشته علمي كمك مي نمایدتوسعه مرزهاي دانش

ل نوعي پژوهشي بنیادي است و از روش هاي استدالل و تحلی:تحقیق نظري

.عقالني استفاده مي كند و بر پایه مطالعات كتابخانه اي انجام مي شود

ادي به منظور پژوهشي است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنی:تحقیق كاربردي

ارها بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساخت

.و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Problem Statement)بیان مساله ( ج

(از کلی گویی پرهیز شود)دقیق باشد •

!بیان مساله مقدمه نیست•

باید بعد از یک یا دو جمله به آخرین مرز علم در •

موضوع برسد

تچالش اصلی را بیان کند که خالء موجود در ادبیات اس•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Motivation & Challenges)تحقیقانجام ضرورتاهمیت و ( د

نظرها اختالف •

موجودتحقیقاتي خالءهاي •

موضوعنیاز به میزان •

عملياحتمالي نظري و فواید •

تحقیقو یا فرآیند روش •

آنچه جدید است•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Literature Review)مربوطه مرور ادبیات و سوابق ( ه

مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده بیان •

منتهی به طرح مسالهادبیات نقدآنها و نتایج •

تحقیقنظري چارچوب •

ارجاع مناسب به آخرین کارها•

مشخص کردن کار پایه•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

&Design)تحقیقجنبه جدید بودن و نوآوري در ( و Novelty)

چقدر از کار متعلق به خود شماست؟•

چه کاری انجام داده اید که ارزش اعطای مدرک ارشد را •

دارد؟
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Goal & Objectives)اهداف مشخص تحقیق ( ز

(معموال یکی)کلیوشامل هدف آرماني •

(معموال چندتا)ویژه اهداف •

مجموع اهداف ویژه می شود هدف آرمانی•

(کجا کار شما کاربرد و عینیت پیدا میکند)كاربردي•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Research Question)سؤاالت تحقیق( ط
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Hypothesis)فرضیه های تحقیق ( ی
معیار پیش بینی می کنیم آنچه قرار است انجام شود نسبت به روش های گذشته از لحاظ•

(نوآوری ما با بهبود همراه است)مورد نظر بهتر عمل می کند 

:اشتباه نشود( Assumptions)با مفروضات مساله : توجه
بدیهی است اما باید فرض شود•

نتایج تحقیق بدون این فرضیات معتبر نیست•

باشیمفرضیات آزمایشبا فرضیات تحقیقمتوجه تفاوت •

دومی در بخش متدلوژی بیان می شود•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

ها و اصطالحات فني و تخصصیواژهتعریف ( ک

(Keywords, Variables, Parameters)

آنچه در تحقیق شما نیاز به تعریف تخصصی دارد•

عملیاتیصورت مفهومی و به تعاریف •

پارمترهای مورد بررسی•

کلمات کلیدی تحقیق•



بخش سوم

محتوی فرمها

(سایر جزئیات تحقیق)
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Methodology)شرح كامل روش تحقیق (الف

بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء •

مورد استفاده و استانداردهاي ، تجهیزات مواد•

تفكیكمراحل اجرایي تحقیق به قالب •

بردن تفكیك مراحل اجرایي تحقیق و توضیح آن، از به كاردرخصوص •

هاي تهیه نمونه»، «گردآوري اطالعات اولیه»عناوین كلي نظیر، 

و الزم است در خودداري شده و غیره « هاانجام آزمایش»، «آزمون

ها و هر مورد توضیحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهیه داده

ها، استانداردها، تجهیزات و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش

.  مشخصات هر یك ارائه گردد
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

(Methodology)...( ادامه)شرح كامل روش تحقیق (الف

(است Design + Methodologyدر واقع این بخش )ابتدا بیان طراحی و نوع آوری •

مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی متغیرهاي •

بررسی و اندازه گیری متغیرها 

،مشاهده و آزمون)و ابزار ( ايمیداني، كتابخانه)روششرح کامل •

قالب ها گردآوري داده( غیرهو برداريپرسشنامه،  مصاحبه،  فیش

تفكیكمراحل اجرایي تحقیق به 

در صورت وجود و )گیري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه•

(امکان

اهروش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده•
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 (محتوی) فرم های پروپوزال

نات براي انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امكاآیا 

؟ مي باشدآزمایشگاهي واحد 



بخش چهارم

زمانبندی تحقیق



www.DrKamel.ir                                          دکترسید رضا کامل  : تهیه و تنظیم 23

 (زمانبندی)فرم های پروپوزال



بخش پنجم

(نوشته و نانوشته)تعهدات 
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 (ایجتعهدات اساتید در قبال نت)فرم های پروپوزال
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 (ایجتعهدات اساتید در قبال نت)فرم های پروپوزال
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 فرم های پروپوزال

(تعهدات دانشجو)
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 (تعهدات دانشجو)فرم های پروپوزال
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 (تعهدات دانشجو)فرم های پروپوزال
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 (تعهدات دانشجو)فرم های پروپوزال
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 فرم های پروپوزال

تعهدات اساتید و دانشجو)

در قبال وابستگی به 

(دانشگاه
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  (نشگاهتعهدات اساتید و دانشجو در قبال وابستگی به دا)فرم های پروپوزال
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  (نشگاهتعهدات اساتید و دانشجو در قبال وابستگی به دا)فرم های پروپوزال



بخش ششم

اطمینان از یکتا بودن عنوان و محتوی
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 (هاعنوان پایان نامه و پایگاه)فرم های پروپوزال

راکز جستجو در کلیه کتابخانه های آنالین و منتایج 

ان پژوهشی کشور جهت اطمینان از اینکه عنوان پای

نامه تکراری نیست باید در این بخش درج شود



بخش هفتم

مراحل تصویب
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فرایند تصویب پروپوزال

نگارش پروپوزال •

مطالعه توسط استاد راهنما•

دفاع پروپوزال•

تصویب گروه آموزشی •

تصویب شورای پژوهشی دانشگاه•

شروع بازه شش ماهه تحقیق•


