
F-0420-04/01 1 

 

  رساله دکتريطرح پيشنهادي 

 خ:يتار

 

 شماره: 

 

      رشته )گرايش(:        و نام خانوادگي دانشجو: نام

      : يشمــــاره مل        جويي: ـــــاره دانشــــشم

       دانشــكده:        گروه آموزشي:

       تعداد واحد معادل:       : نامۀانيپاتعداد كل واحد 

 

اسامي استادان 

 مشاور / راهنما
 نامهمسئوليت در پايان
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 محل خدمتدانشگاه 

رساله نامه/انتعداد پاي

 در دست راهنمايي
 شماره تماس 

 دكتري ارشد

  استاد راهنماي اول 
 

   

      استاد راهنماي دوم 

      استاد مشاور اول 

      استاد مشاور دوم 

 

 :نامهانيپاعنوان كامل 

 نامهانيمحل درج عنوان پا            فارسي:

 

      كلمات كليدي:
English:    Project Title (First letters should be capital) 

Keywords:       

 □اي توسعه/     □ كاربردي/    □بنيادي /     □ يتجرب/  □ ينظر :نامهانيپانوع 

اهـدا   ، ضـرورت و اهميـت پـشوهش   ه به ترتيب شامل مقدمه، بيان مسـلله،  كها طوري تهيه شود ساختار پروپوزال نکته مهم:

هاي تحقيق، جنبه نوآوري )جديد بودن( پـشوهش و  هاي پشوهش، پيشينه پشوهش، محدودههاي تحقيق، فرضيه، پرسشتحقيق

از  نمـود   هـا و محـدوده تحقيـق را حـ      توان بخش فرضيهها به دليل ماهيت آنها ميباشد فقط در برخي رشته منابعفهرست 

 خودداري گردد  هابخش و نيز اندازه و نوع فونت هاح   يا جابجايي ترتيب ساير بخش

 

 مقدمه  

شود به نحوي كـه ههـن مخاطـب آمـاده درم كامـل      ارائه ميدر خصوص كليات موضوع تحقيق اي كوتاه در اين قسمت مقدمه

ايـن بخـش در    گيـرد  آشنايي با موضوع، به صورت فشرده و كوتاه مـورد بحـو و تبيـين قـرار مـي      مطالب شود  در اين قسمت،

 باشد  A4 صفحههاي دكتري حدود يک پروپوزال
 

  بيـان مسـأله

شود كه به خواننده )مخاطب( ثابت شود كه موضوع وار به نحوي بيان ميوضوع مورد پشوهش به صورت سلسلهدر اين قسمت م

هاي معلوم و مجهول موضوع مورد تحقيق در اين بخش به طور واضح جنبهباشد  مورد پشوهش، شايسته انجام اين تحقيق مي
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از ارائه روش انجام گيري از منابع معتبر و به روز و ارائه آمار و اطالعات به صورت مختصر و مفيد الزم است  بهرهبيان شده و 

 باشد  A4 صفحه 5هاي دكتري حدود اين بخش در پروپوزالتحقيق در اين بخش خودداري گردد  

 

 ضرورت و اهميت پژوهش

ت ان يک ضروره عنوعد از درم بيان مسلله الزم است اين استدالل آورده شود كه موضوع مورد پشوهش به عنوان يک مسلله بب

ر خصوص هاي عيني و دقيق اشاره شده و از بيان كليات دالزم است در اين بخش به ضرورت و اولويت پشوهشي مطرح است 

ا  كوتاه پاراگر 2و  1در حد ارشد و دكتري به ترتيب  هاي كارشناسياين بخش در پروپوزالموضوع تحقيق خودداري شود  

 باشد 

 

 اهداف تحقيق  

بـه   جزئـي الـب هـد  كلـي و اهـدا      قاين قسمت يكي از مهمترين محورهاي پروپوزال است  الزم است اهدا  تحقيـق در دو  

د كه تغيير اين اهدا  در ادامه نمحترم بايد توجه داشته باش انبينانه طراحي شوند  دانشجويقابل دستيابي و واقع ،صورت دقيق

شـود كـه در   بايد در پايان تحقيق به آن دست يافته باشد  توصيه مـي مطرح گردد ا به راحتي ميسر نيست و هر ادعايي در اينج

   مطرح گردد  جزئياهدا   دستهرساله دكتري، هد  كلي به چند فاز تقسيم شده و براي هر فاز يک 

وان جزئي به عن ولي بايد در قالب يک جمله رسا و محكم و به دور از حاشيه ارائه شود  اهدا  ،هد  كلي همان عنوان است

شوند  توجه داشـته باشـيد كـه    گويي به صورت مختصر مطرح ميروي و كليزير مجموعه هد  كلي و به دور از هر گونه حاشيه

 ته شود( هد  به صورت بندهاي مجزا نوش 6تا  5 بيش از توان محقق و حوصله تحقيق نباشد )نهايتاً جزئيتعداد اهدا  

 باشد  A4 هاي دكتري حدود يک صفحهاين بخش در پروپوزال

 

 هاي تحقيقپرسش

گـويي در يـک يـا    از كلـي شوند و الي واضح نوشته ؤدر چند جمله ستوانند هاي تحقيق بنا به ضرورت و نوع پشوهش ميپرسش

 اشد كوتاه بسئوالي جمله  6الي  3در حد هاي دكتري اين بخش در پروپوزال د چند پاراگرا  پرهيز شو

 

 هاي پژوهشفرضيه

  شـود وشـته مـي  نكه به صورت جملـه خبـري    استمطالعات گ شته روابط ميان متغيرها بر اساس  حدس ،هاي پشوهشفرضيه

  فـي اسـت كـه فرضـيه نـدارد     گاهي نوع تحقيق كياند و يا بالطبع گاهي هنوز تمامي متغيرها در مرحله پروپوزال شناخته نشده

ايـن بخـش در    توانـد حـ   شـود    مـي  هـا در برخـي رشـته   بر اساس نوع تحقيق و تشخيص استاد راهنما اين قسمت ،بنابراين

 كوتاه باشد خبري جمله  6الي  3در حد  هاي دكتري پروپوزال

 

 پيشينه پژوهش

صورت فشرده  ارتباط نظري موضوع )موضوع پشوهش بايد با يک مفهوم نظري و تئوريک ارتباط داشته باشد(، بهدر اين قسمت 

اي از هـاي عمـده و خالصـه   باشد  بررسي نظريه تحقيقمرتبط با موضوع بايستي كامالً گرفته و و كوتاه مورد بحو و تبيين قرار 

حقيـق  براي انجام ت "نقشه كار"بندي آنها بايد به يک چارچوب مفهومي به عنوان ويشه جمعهترين نتايج تحقيقات قبلي و بمهم

اي يـل پارامترهـ  در پروپوزال بيانجامد  ارائه ليستي از كارهاي انجام شده در حول موضوع بدون توجـه بـه مـرتبط بـودن و تحل    

در  شده و مرور ادبيات در راسـتاي آن انجـام گيـرد    حقيق كامالً مشخص نيست  بايد متغير)هاي( وابسته ت تحقيق، كاري علمي

 كند:كاربردي هد  زير را تلمين ميواقع، مرور ادبيات در بحو نظري و 

 دانيم؟ـ چه چيزي را مي1
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 دانيم؟ـ چه چيزي را نمي2

انـداز  در چشم ـ چه خالءهاي اطالعاتي وجود دارد؟ چه توافقات و تناقضاتي در حول موضوع وجود دارد؟ چه كارهاي پشوهشي3

 شود؟ موضوع تخمين زده مي

   به نحوي كهباشد و به همراه مراجع مشخص موضوعدرم كامل ر ادبيات بايد همراه با توضيح و الزم به هكر است كه مرو

شـاهده باشـد  عـدم    ميک روند منطقي و سازگار بـا هـم، قابـل     ،(Methodologyشناسي )ويشه در بيان روشهب ،در مراحل بعد

 است  هاسازگاري ميان اين سه مبحو، يک ضعف عمده در پروپوزال

راجع مربوطه مطـابق فرمـت   مبه همراه  A4 صفحه 4الي  3هاي دكتري حدود در پروپوزال ،مطالب ارائه شده در اين بخش

 پروپوزال نوشته شود   نيز در بخش پاياني مراجعليست  بوده ويكسان 

 

 تحقيقو متدولوژي شناسی روش

نـابع  مپردازي، جامعه آماري تحقيق )با منبع يا در اين قسمت بر اساس ماهيت تحقيق، بايد نوع تحقيق، روش تحقيق، نوع داده

مسـتقل، ابـزار گـردآوري    انتخاب روش(، متغير)هاي( وابسته و متغيرهـاي   گيري )با هكر دليلهاي نمونهبه روز(، روش يا روش

افزارهـاي مـورد اسـتفاده    وع آمار بكارگيري و همچنين نـرم نبار( و پايايي )اعتماد( ابزار گردآوري، ت)اع ها، نوع تعيين رواييداده

، قدر روش تحقيـ  به طور كلي، همچنين در انتهاي اين قسمت متدولوژي انجام كار نيز به طور خالصه ارائه گردد  معرفي شوند 

 مشخص شود:يد موارد زير با

 ؟ كجا؟و چگونه شود؟ چراگيري ميچه چيزي اندازه -1

 جامعه آماري چه افرادي هستند؟ چرا؟  -2

شود؟ چه عمليات اجرايي هايي( استفاده مي)روش شود با چه روشي؟ چرا و چگونه از اين روشگيري چگونه انجام مينمونه -3

 صورت خواهد گرفت؟

 شوند؟گيري ميكدامند؟ چگونه اندازه ه و مستقل(متغيرها )وابست -4

 گردد؟چگونه تلمين مي اعتبار و اعتمادشود؟ ها استفاده ميآوري دادهاز چه ابزار)هايي( براي جمع -5

 صفحه باشد  1شد و دكتري به ترتيب در حدود نيم و هاي كارشناسي اردر پروپوزالاين بخش 

از از براي هر فـ  شوند الزم است كهحي و اجرا ميرساله دكتري معموالً فازهاي مختلفي طراالزم به هكر است از آنجا كه در 

شناسي تحقيق به صورت جداگانـه هكـر شـود  همچنـان كـه پـيش از ايـن نيـز مطـرح شـد، تطـابق نـوع             روش ،انجام تحقيق

 االجرا است  رساله دكتري امري الزم هاي حاكم بر هر فاز ار تحقيق درها و تئوريشناسي، پارادايمشناسي با شناختروش

، هكر دليل و فلسفه هر مطلب در رساله دكتري، واجـب اسـت    آيدبرمي( Philosophy)همانطور كه از عنوان دوره دكتري 

 كننده انتخاب آن را بيان نمايد شناسي تحقيق، داليل قانعبايد در انتخاب و تشريح روشدانشجو مي ،بنابراين

 باشد  A4 صفحه 3الي  2هاي دكتري حدود اين بخش در پروپوزال

 

 هاي تحقيقمحدوده

ي )موضـوع انجـام   محدوده موضوع( 1 نمود:معرفي  توانميچهار محدوده براي تحقيق  ،تحقيقرشته و ماهيت موضوع بسته به 

ام تحقيـق و  محدوده زماني )شـامل محـدوده زمـان انجـ     (3(، بايد معرفي شودمحدوده مكاني )مكان انجام تحقيق ( 2تحقيق(، 

 گيرند( محدوده انساني )چه كساني در تحقيق مورد بررسي قرار مي (4و  ،محدوده زماني مورد بررسي در پشوهش(

 

 جنبه نوآوري )جديد بودن( پژوهش

پردازي، نوع الگـو يـا نظريـه    نوع داده به دور از هر گونه حاشيه، بايد جنبه جديد بودن تحقيق از نظر نوع تحقيق، روش تحقيق،

مورد استفاده، مكان انجام تحقيق و     بايد مد نظر باشند  به نحوي كه خواننده تحقيق اين را درم كنـد كـه در يـک يـا چنـد      
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ه تحقيق، تخمين زده شود )نه اين كـه در ايـن جامعـ    هايجنبه تحقيق شما از نوآوري برخوردار است  نوآوري بايد در دستاورد

 اين بخش در حدود يک پاراگرا  چند سطري و يا چند جمله به صورت تيتروار باشد   شود(آماري براي اولين بار انجام مي

 

 منابعفهرست 

الفبـايي   دهـي رجـع استاندارد ميكي از فهرست منابع با مشخصات كامل به متن و اند، بايد در كليه منابعي كه در متن هكر شده

(APA )دانشـگاه   يهاي مختلف آموزشـ گروههاي مختلف بر اساس اعالم دهي در رشتهروش مرجعتنظيم شوند  دهي يا شماره

 ايسـتي نسـبت  است و دانشجويان به توجه به دانشكده/ رشته خود بآمده فرمت تهيه پروپوزال فايل موجود در ( 1در جدول )

 تهيه پروپوزال با روش مورد نظر گروه اقدام نمايند 

س از پـ تكميـل شـده و   در آخرين صفحه ايـن فايـل    رسالهتأييد طرح پيشنهادي  فرمپس از نهايي نمودن متن پروپوزال، 

 گردد بارگ اري اسكن شده و در سامانه پشوهشي  ،ء توسط دانشجو و اساتيد راهنماامضا
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  رسالهتأييد طرح پيشنهادي  فرم

 )اين فرم در يک صفحه پرينت شود(

 تاريخ:

 شماره: 

 

ل كـه در نيمسـا                           انشجويي  د     به شمارۀ            رشتۀ                           دكترياينجانب                                             دانشجوي مقطع      

ـ ام، موضوع پيشاب نموده    واحد انتخ    تعداد      نامه خود را به پايان  139        /      اول / دوم سال تحصيلي   هـاي  كمـک سـامانه  ه نهادي را ب

 باشد   نمايم موضوع پيشنهادي تكراري نمينموده و تعهد مي ( بررسيhttp://pishine.irandoc.ac.irموجود در سايت ايراندام )

 

                                                                                                             نامه:                                    عنوان پيشنهادي پايان

 

 هاي مشابه:  نامهعناوين پايان

1-   

2-   

3-    

 هاي مشابه، تفاوت محتواي آنها را با طرح پيشنهادي خود بيان كنيد نامهدر صورت وجود پايان

 

 

 

 

 

 دانشجو:  نام و نام خانوادگي                                                                                        

 اريخ و امضاءت                                                                                                                                                       

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 باشد تكراري نمي واست  تلييد         موردرشتۀ                      دكتريوي مقطع        دانشج                                    نامه خانم / آقاي   موضوع پايان
  

 تاد/ استادان راهنما:نام و نام خانوادگي اس                                                                                                                     

 ضاءو امتاريخ                                                                                                                                           

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 توجه:

شـگاه  دون اجازه دانمتعلق به دانشگاه شهيد مدني آهربايجان بوده و هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي ب رسالهكليه حقوق مادي و معنوي اين . 1

 برداري از آن را نخواهد داشت  نقل مطلب با هكر ماخ  بالمانع است حق بهره

 رسالهع ود موضوشمسجل  باشند  درصورتي كه  دانشجو و استاد/استادان راهنما مسئول اصالت و جديد بودن موضوع طرح پيشنهادي مي2

اي از بابت موضوع الزحمهحق ظف است مجدداً طرح پيشنهادي با عنوان جديد ارائه نمايد  به استادان راهنما و مشاورؤتكراري بوده، دانشجو م

 تكراري تعلق نخواهد گرفت 

 

 


