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پروپوزال چیست؟•

.پروپوزال همان طرح تحقیق است•

:به عبارت دیگر، یک پیش نویس پژوهشی است که•

تهیهشگاه،داندرتصویبجهتراهنمااستادکمکبهودانشجوتوسط•
نامهپایانبرایکهموضوعیمعرفیبهدانشجوآندروشودمی

پردازدمیاستکردهانتخاب
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:تمهم ترین قسمت پروپوزال انتخاب مساله اس•

:دانتخاب مساله ممکن است زمان بر باشد و نکات زیر باید رعایت شون•

(از سایت ایرانداک. )مشابه طرح مورد نظر انجام نشده باشد•

.با جستجو و خواندن موضوعات گوناگون شروع کنید•

.موضوعی انتخاب کنید که بدان عالقه دارید•

(با جزییات بیشتر)تحقیقات خود را دقیق تر کنید •

.دپس از انتخاب موضوع منحصر بفرد، با استاد راهنمای خود مشورت کنی•
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:مراحل پروپوزال •

ایان نامه در طول اگر مسیر دقیق بطور واضح مشخص نیست نگران نباشید، احتماال پ•
.زمان تغییر خواهد کرد

شروع استاد مشاور و گاهی کمیته داوران، عمدتاً به روش شما برای برنامه ریزی•
.تحقیقاتتان توجه می نمایند

ه ای خواهد با یک فرضیه علمی، شما باید حدسی در مورد آنکه آزمایش چه نتیج•
ند یا خیر و این داشت بزنید تا بررسی نمایید که آزمایش، فرضیه شمارا اثبات می ک

.امر مهم ترین بخش فرآیند پایان نامه نویسی شماست
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با معرفی حوزه موردبررسی خود شروع نمایید•

تیجه گیری نیاز مانند یک مقاله، در نوشتن پروپوزال شما به یک مقدمه، بدنه متن و ن•
.دارید

اهید در مقدمه باید در خصوص ایده کلی که در پروپوزال درباره آن بحث خو•
(اهمیت موضوع. )کرد توضیح دهید

نظریه بحث .شما به یک نظریه پایه یا فرضیه در مقدمه پایان نامه خود نیاز دارید•
جه یک اصلی شما در پروپوزال هست، درحالی که فرضیه حدس شما درباره نتی

.آزمایش است
خود را در اگرچه ممکن است نظرتان تغییر کند اما همچنان شما باید استدالل•

.نوشتن پروپوزال اعمال نمایید



:ویژگی های پروپوزال•

نقشه چگونه انجام دادن تحقیق است•

توضیح اهمیت  موضوع انتخابی•

ذکر پژوهش هایی که در گذشته انجام گرفته•

نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت•

روش هایی که جهت انجام طرح از آنها استفاده می کنید•
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:مراحل آماده کردن پروپوزال•

دانلود. دانشگاهسایتازایصفحه10حدودفرم1

تصحیح. چندیطراهنمااستادکمکبهفرمتکمیلو2
!مرحله

تبدیل. پرینتجهتpdfفایلبهشدهتکمیلفرم3

ارایه. فرمدوهمراهبهپروپوزالپرینتازنسخهدو4
پروپوزالداوریجهتگروهبهداوری
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:صفحه ای از سایت دانشگاه10نحوه دانلود فرم حدود •

ت تکمیلیفرم های تحصیال/ معاونت تحصیالت تکمیلی•
•https://hormozgan.ac.ir/index.asp

x?fkeyid=&siteid=4&fkeyid=&sitei
d=4&pageid=473
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:بند های مختلف فرم پروپوزال•

صفحه اول. 1  :
عنوان پروپوزال
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و13BZarفارسیفونتازپروپزالتدویندر:2توجه
Timesانگلیسیفونت شودستفاده11

باشندپروپزال2صفحهدرمی بایست7تا1هایآیتم:3توجه

قرارصفحهیکدربایستمی20تا18هایآیتم:4توجه
گیرند
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تحقیقموضوعانتخاب

راقتحقیهراصلیرکن.استپژوهشیطرحیکاجرایوتدویندرمرحلةاولین

راخودتحقیقاتیفعالیتهایکلیتآنپایةبرمحققزیرادهد،میتشکیلمرحلهاین

مشکلیائلهمسازمحققکهاستدرکیازبرگرفتهتحقیقهرعنوان.دهدمیشکل

آنبهکهایدنمتدوینعبارتیکصورتبهراآنبایستینهایتاًکهاستداشته

.شودمیگفتهتحقیقموضوعیاعنوان

قیت باشد-1 .بدیع و داراي جهاتي از ابتكار و خَلا

.پاسخي اساسي به نیازها وكنجكاویهاي علمي فراهم آورد2-

.از بدیهیات دور بماند مقبول نیست4-.                     قابل بررسي علمي باشد3-
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:نوع مطالعه

:مطالعه کاربردی ( الف
سترش مهارتها و این نوع مطالعه به تحقیقاتی گفته می شود که به منظور تدوین و گ

راحی  شیوه های جدید و نیز حل مسایل مربوط به موضوع یا محدودۀ مورد بررسی ط
.و اجرا شود

:مطالعه نظری( ب
دیده ها این گونه مطالعات غالباً با هدف افزایش شناخت علمی نسب به رخدادها و پ
.ست، در پی اثبات صحت و سقم داوریها ، فرضیات ، نظریه ها ، و احکام علمی ا

مطالعه بنیادی( ج
ی شباهت  این نوع مطالعه از لحاظ پایبندی به مباحث محض علمی، به مطالعات نظر

های میدانی دارد با این تفاوت که نظریه پردازی را با میدان تجربه از طریق بررسی
.در هم می آمیزد و از این لحاظ در پی محک زدن نظریه در میدا عمل است
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pdfنحوه تبدیل فایل ورد به •
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مراجعنحوه یافتن و نوشتن •
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 آرتیکل  گیت
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http://hormozgan.farslib.com/

