
 نحوه نگارش پروپوزال

ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي  پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ
، پايان نامه خود انتخاب كرده ايد در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي. خود انجام دهيد

، اهداف و رت گرفتهژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صو  توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ
همچنين روش يا . پردازيد ميو نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت  سئواالت تحقيق

  .روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد

پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري تنظيم 
  :بندي ها و بخش هاي زير باشد دين آن، همواره بايد شامل عنواناما شكل بندي بنيا. ير باشدمتغ

  

  ) Project Title (موضوع تحقيق  -1

براي . ذكر كنيد به زبان فارسي و انگليسي  را ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود
  :مثال 

  در گندم غني شده و تأثير آن بر ريز مغذي هاي معدنيمطالعه تجربي پايداري اثرات هومات پتاسيم    
  

Project Title:  
     Experimental study on stability of potassium humate effect in enreached 
wheat and its affect on mineral micronutrients  

  

   اساتيد راهنما و مشاور، اطالعات فردي و علمي دانشجو -2
Personal and academic information of students, faculty advisors)(  

خرين مدارك ارائه شده آدر اين قسمت مشخصات كامل مجري پروژه و اساتيد راهنما و مشاور بر اساس 
  .نوشته شود

  

  آن و ضرور موضوع و اهميت و تشريح توضيح  -3
)Explained the issue and its importance and necessity(  

ين بخش مي بايست جوانب موضوع، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر، و در ا
  .را توضيح دهيدو مواد و روشهاي مورد استفاده  اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي 



   
  (Review of Literature and Relevant Topics ) ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط -4

يح مختصري درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و زير اين عنوان، بايد توض
در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد . موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد

كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها 
  .را رد كنيد

  

  )New aspects of research and innovation( جنبه جديد بودن و  نوآوري در تحقيق -5 

 و يا نتايجدر اين قسمت روشها و راهكارهاي جديدي كه در موضوع از آنها استفاده خواهد شد 
  .شوند و توسط اساتيد راهنما تأييد شوند جديدي كه به دست خواهند آمد بايد ذكر

  

   ( Aims, Questions and Hypothesizes ) ضيه هاو فر ، سواالتاهداف -6

توضيح دهيد . در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت
و چه سواالتي مطرح است  كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟

  فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟

صطالحات فني و تخصصي بايستي به صورت مفهومي و عملياتي تعريف شوند و واژه ها و ا
  .داشته باشند تباشند و مطابقدر يك راستا بايد اهداف، سواالت و فرضيه ها 

   
   ( Methodology ) روش ها و ابزار هاي تحقيق -5

اهيد برد سود خوو آماري  در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي
چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد  و اهيد داشتوچه متغييرهايي خ و

  .گرفت

   ( References )منابع -6 

شما مرتبط هستند را از آنها در تنظيم پروپوزال استفاده كرده ايد و به كار را كه  فهرستي از منابعي
نوشتن منابع  .رسي و بعد منابع انگليسي را در اين بخش قرار دهيدابتدا منابع فا. منظم كنيد الفبايي و

  .در پروپوزال دقيقاً مانند خود پايان نامه خواهد بود



  :هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زير توجه شود     

   .ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي باشد –الف            

  .ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي نوشته شود –ب            

  :ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع بصورت زير باشد –ج            

                  نام كوچك نويسنده . 3                  نام خانوادگي نويسنده. 2              شماره و رديف. 1
نام ناشر، مجله، . 6          نامه يا رساله  اله، گزارش، پايانعنوان كتاب، مق. 5         سال انتشار. 4

نامه در آنجا ارائه  سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان
شماره صفحاتي كه مطلب موردنظر از آن . 7         ) شماره و سال مجله قيد شود(گرديده است 

  .استخراج شده است

  .ر صورتي كه منبع مورد استفاده اينترنتي باشد، آدرس نهايي صفحه در سايت، نوشته شودد 

  
نام ( در داخل پرانتز به دو روش نام خانوادگي و تاريخ تأليف اثر ارجاع به منابع در متن پايان نامه 

واهد صورت خ ]شماره منبع[يا شماره منبع در فهرست منابع در داخل كروشه )  خانوادگي، تاريخ
  .گرفت

  

  نكات مهم*

  .كلمه نباشد 16عنوان پروژه را طوالني انتخاب نكنيد و سعي كنيد اين عنوان بيشتر از  -1 

  :اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد  -2

عنوان تحقيق به كار بردن الفاظ مشكل در از . سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد) الف 
  .كنيدخودداري 

سعي . عنوان پروژه را به صورت خالصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد) ب 
كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده 

شرايطي عنوان كار شما بايد كامالً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه . منتقل كنيد
  .مطالعه كنيد

در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چـه اصـل موضـوع    ) پ 
  . تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد

  . سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد ) ت 



و عه انتخاب كرده ايد كه براي مطالموضوعي  در مورد هدف هايي كه از تحقيق داريد و  -3 
حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي سواالت و فرضيه هايتان 

  .كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهيد

سعي كنيد مناسب . در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است -4
    .ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيدترين ، عملي ترين ، علمي 

سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص . پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد -5
  .تايپ كنيد A4روي كاغذ  يكباشد و مطالب را بر 

م هاي تعهد مندرج در به همراه فر براي دوره هاي كارشناسي ارشدبايست  حجم پروپوزال مي -6
در اين ميان حداقل يك صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل . باشدصفحه  20كثر حدا آخر پروپوزال

د و به روز استفاده نماييد و سعي كنيد از منابع جدي. يك صفحه به منابع تحقيق اختصاص دهيد
ين شده براي پروپوزال را تعيهم چنين توجه بفرماييد فونت . ي منابع پروژه فارسي زبان نباشند همه

  .تغيير ندهيد

از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود  -7
  .از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد. داري كنيد

در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي  -8
متن پروپوزال مي بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي . ي را به خوبي مي داند مشورت كنيدادب

  .نداشته باشد

پس تمام تالش و  خواهد بودپروپوزال ميسر مطالعه سنجش علمي شما در واقع از طريق  -9
  .دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد

  
 


