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  كارشناسي ارشد(پروپوزال)  طرح تحقيقفرم 

  توجه 

 و در صورت نياز استاد راهنما بايستي در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي حضور يافته و از پروپزال ارائه شده دفاع نمايد. فرم با مساعدت استاد راهنما تكميل شود 
  دانشجو بايد گزارش پيشينه پژوهش خود را از سايتwww.irandoc.ac.ir نامه ارائه نمايد.موضوع پايان  تهيه نموده و به همراه اين فرم براي تصويب 
   دانشجو بايد پس از تصويب شوراي تحصيالت تكميلي، پروپوزال خود را در سايتwww.irandoc.ac.ir .ثبت نموده و كد رهگيري مربوطه را دريافت نمايد 
  ،تاييديه امور مالي مبني بر تسويه را اخذ نمايد.دانشجو بايد قبل از ارائه پروپوزال به گروه 
  مكان جلسه دفاع در موسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص) بوده و  ماه پس از تاريخ تصويب شوراي تحصيالت تكميلي مي تواند از پايان نامه خود دفاع كند.  ٤/ ٥دانشجو

  حضور اساتيد راهنما و مشاور در جلسه دفاع الزامي است. 
  

عنوان  
  تحقيق 

  عنوان فارسي در اين قسمت نوشته شود  فارسي:
 Thesis Titleانگليسي:

  

جو 
ش

دان
  

  ..................  نام پدر:            ...................            نام:            .......................        نام خانوادگي: 

  ................. ورودي:  .......................مقطع:  ....................... رشته:   .......................شماره دانشجويي: 

  ......................... شماره تماس: ......   /...... /......تاريخ تولد:  ...........صادره:  ................... شماره شناسنامه: 
  

اد 
ست

ا
ما

هن
را

  

خانوادگي:   دانشگاهي:    ....................... نام:    .......................   نام  اصلي:    ...............سمت:    ..................رتبه   تخصص 

جنبي:  ................ دانشگاهي/حوزوي:     .....................  تخصص  مدرك  ارشد:   ......................آخرين  كارشناسي  تدريس    سنوات 

  مدعو  نيمه وقت   /     تمام وقت  /    نحوه همكاري:     ....................

  ....................... شماره تماس:  ....................................................................._نشاني: 
 

اد 
ست

ا
م 

دو
ي 

ما
هن

را
  

خانوادگي:   دانشگاهي:    .......................نام:    .......................   نام  اصلي:    ...............سمت:  ..................  رتبه   تخصص 

جنبي:    ................ دانشگاهي/حوزوي:     .....................تخصص  مدرك  كارشناس  ......................آخرين  تدريس  ارشد: سنوات    ي 

  مدعو  نيمه وقت   /     تمام وقت  /    نحوه همكاري:     ....................

  ....................... شماره تماس:  ....................................................................._نشاني: 
 

اد 
ست

ا
ور 

شا
م

  

خانوادگي:   دانشگاهي:    .......................نام:    .......................   نام  اصلي:    ...............سمت:  ..................  رتبه   تخصص 

جنبي:    ................ دانشگاهي/حوزوي:     .....................تخصص  مدرك  ارشد:   ......................آخرين  كارشناسي  تدريس    سنوات 

  مدعو  نيمه وقت   /     تمام وقت  /    نحوه همكاري:     .................... 

  ....................... شماره تماس:  ....................................................................._نشاني: 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  موسسه آموزش عالي نبي اكرم(ص)

  شماره:

  تاريخ:     /     /      

 : پيوست
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  نامه: عملي   تعداد واحد پايان        /كاربرد           /نظري        /          بنيادي      نوع كار تحقيقاتي:   غيرفارسي  /       فارسي  نامه: متن پايان
   مساله يا پرسش اصلي تحقيق:- ١

سوالي نوشته مي شود بيانگر اين است كه در پايان تحقيق به چه سوال پژوهشگر پاسخ داده خواهد شد و يا كدام   يادآوري: پرسش اصلي و يا مساله تحقيق كه بصورت 
  مساله را حل خواهد نمود. ( اين قسمت را پاك كنيد) 

  
هاي بوط به پرسش هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مرتعريف و بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه - ٢

  تحقيق، منظور تحقيق):
به شيوه اي مناسب. اين بخش چرايي و داليل پژوهش را مطرح مي سازد. در اين بخش  تمايز پژوهش  ابعاد    يادآوري: تدوين بيان مساله، اهميت و وجوه  متغيرها و يا 

. در اين قسمت بايد مشخص شود چرا انجام اين پژوهش مهم است. همچنين به   پژوهش مطرح گشته و اهميت پرداختن به مساله مورد نظر پژوهشگر را مشخص مي سازد
  عوارض ناشي از تداوم مسئله اشاره مي گردد. تمامي مطالب ذكر شده بايد داراي استناد علمي صحيح باشد. 

  مساله اصلي تحقيق پاسخ دهد. ( اين قسمت را پاك كنيد) در پايان بيان مساله تحقيق بايد خواننده متوجه شود كه پژوهشگر چگونه مي خواهد به پرسش يا 
  
شده درباره موضوع و نتايج  بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام و  هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق  يه و تئوري پيشينه تحقيق (نظر- ٣
    دست آمده در داخل و خارج از كشور همراه با ذكر منابع اساسي):به

ن در  تئوري هاي موجود، مفاهيم پايه اي موضوع ،  رويكردهاي مختلف و ... كه مربوط به موضوع تحقيق است و برگرفته از مطالعات ساير پژوهشگرا  ظريات ونيادآوري:  
  كتب، مقاالت و ... مي باشد با ذكر منابع اشاره مي شود. 

يا غير مستقي بطور مستقيم  از كشور  يا خارج  و  در داخل  انجام  سپس خالصه تحقيقاتي كه  تواند در ادامه كار پژوهشگر را در  است و مي  نامه  پايان  با موضوع  م مرتبط 
ير ها يا ابعاد، روش پژوهش ياري رساند آورده مي شود. در اين بخش معموال خالصه هر كار علمي صورت گرفته كه شامل نام نويسنده، سال، موضوع مورد پژوهش، متغ

  ش صورت گرفته اشاره مي گردد تا محقق بتواند با جمع بندي آنها مسير پژوهش خود را روشن نمايد. ( اين قسمت را پاك كنيد) تحقيق استفاده شده و نتيجه گيري پژوه
  
  هاي خاص انجام تحقيق) اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي، كاربردي، و ضرورت - ٤

اهداف خالصه آن چيزي است كه با اجراي پژوهش بايد به آن رسيد. معموال به صورت يادآوري: يكي از اساسي ترين قسمت هاي هر طرح پيشنهادي اهداف آن است.  
  اهداف كلي (اصلي) و اهداف اختصاصي( فرعي، جزئي يا ويژه) صورت مي گيرد.

د پژوهش چه چيزي را دنبال مي  هدف كلي: آنچه را كه مطالعه به طور كلي بدان دست خواهد يافت هدف كلي است. در واقع خود موضوع تحقيق است كه معلوم مي دار
  كند و يا قصد تعيين آن را دارد.

  اهداف فرعي يا اختصاصي: اهداف اختصاصي اجزاي مختلف هدف كلي هستند كه پيدا كردن پاسخ براي آنها جهت رسيدن به هدف كلي ضروري است.
  اي گوناگون مساله را بپوشاند. واقع بينانه و قابل دستيابي و سنجش باشد.  در بيان اهداف تحقيق بايستي به موارد زير  توجه نمود: با توالي منطقي، جنبه ه

  ( اين قسمت را پاك كنيد) 
  و غيره):  ، سازمان ها وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجراييدر صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره - ٥

  ... مي تواند بهره برداري كند، اشاره شود. ( اين قسمت را پاك كنيد)  يادآوري: نتايج اين تحقيق را كدام  سازمان، ارگان، اقشار  مختلف و

  هاي تحقيق سواالت يا فرضيه - ٦
توان براي آنها فرضيه نوشت. براي اينگونه تحقيقات، بجاي فرضيه سوال مطرح مي    يادآوري: برخي از تحقيقات هستند كه يا توجه به ماهيت و روش انجام تحقيق نمي

  شود. 
و اختصاصي، يك سوال    سواالت: سواالت پژوهش دقيقا برگرفته از اهداف تحقيق خواهند بود. سواالت پژوهشي بايد نظمي سيستماتيك داشته باشد و بازاي هر هدف كلي

  ابعاد و ... مطرح شود. پژوهشي و دقيقا با همان متغير يا 
  مثال براي سوال: 

 گسترش تاريخي ..... در ايران چگونه بوده است؟  - ١
  شاخص هاي موثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان كدامند؟ - ٢

هر فرضيه  تغيرها مي باشد.  فرضيه: در پژوهش كمي و تجربي و در پژوهش هاي تركيبي، معموال فرضيه مطرح مي شود. فرضيه بيان حدس و فرضي در مورد روابط بين م
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  به صورت يك جمله خبري نوشته شود. فرضيه ادعاي پژوهش گر هست كه بر مباني نظري و پيشينه تحقيق نوشته مي شود.  
  مثال براي فرضيه: 

  با افزايش ..... پارامتر .... افزايش مي يابد. - ١
 . عدم رعايت مقررات رانندگي، به تصادف منجر مي شود - ٢
 اعتبار بازيگران و ميزان تاثيرگذاري بر مخاطب رابطه مثبت وجود دارد.بين شهرت و  - ٣

  ( اين قسمت را پاك كنيد) 
  متغيرهاي تحقيق:- ٧

  در قالب متغيير هاي تحقيق و تعاريف آنها نياز است.  يادآوري: بررسي، آزمون فرضيه ها و انجام تحليل هاي مورد نياز در تحقيقات علمي، به ارائه توضيحاتي 
  سرعت، تنش، سازه، محيط، جابجايي، رنگ، فرم، ويژگيهاي بصري و ... ميزان فروش شركت، مثال: شهرت اجتماعي، 

  قسمت را پاك كنيد) ( اين 
  جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ - ٨

را بيان مي دارد.  هر پژوهشي زماني قابل انجام و ارزشمند است كه داراي نوآوري باشد. در واقع دليل اصلي پژوهش و تفاوت آن با پژوهش هاي قبلي يا مشابه  يادآوري:  
ي و نظري و همچنين پيشينه تحقيقات انجام گرفته داخلي و خارجي بتواند تفاوت اين پژوهش را با ساير پژوهش ها بيان  پژوهشگر بايد با مطالعه مباني و مفاهيم پايه ا

  نمايد.
  ( اين قسمت را پاك كنيد) 

  جامعه آماري و نمونه :- ٩
و يا به طور كلي به پديده هايي گفته مي شود كه داراي ويژگي يا ويژگي هاي مشتركي هستند كه تحقيق در مورد آنها   جامعه آماري به مجموعه اي از افراد، اشياءيادآوري: 

  انجام مي شود.
، مشتريان جمه يك مولفمثال: جامعه آماري يك تحقيق ممكن است افراد يك سازمان، كتب يك مولف، نمايشنامه هاي فرد يا افراد، مكان يا اثر فرهنگي و تاريخي، تر

  . يك برند، داده هاي يك پايگاه داده و ... باشد
نمونه طبق ضابطه اي معين  نمونه بخشي از جامعه آماري است كه به منظور مطالعه انتخاب مي گردد و شامل گروه كوچكتري از جامعه مي باشد. انتخاب حجم (تعداد) 

  ه معرف جامعه نباشد نمي توان به آن جامعه تعميم داد.انتخاب مي شود و بايد معرف جامعه باشد. نتايج نمونه اي را ك
  ( اين قسمت را پاك كنيد) 

  ها و فنون اجرائي تحقيق):كار (روشروش- ١٠
  الف. نوع روش تحقيق: 

  بنيادي و كاربردي تقسيم مي شوند. تحقيقات كاربردي به دو دسته عملي و توسعه اي قابل تقسيم هستند.  يادآوري: تحقيقات علمي بر اساس هدف به دو گروه
  روش تحقيق يا كيفي است، يا كمي و يا تركيبي كه بسته به موضوع تحقيق مشخص مي شود. 

تحقيق تاريخي، توصيفي شامل سه دسته (توصيفي توصيفي  - به لحاظ ماهيت و روش نيز  توصيفيتح  - موردي،  يا پس رويدادي، تحليل محتوا  - ليلي،  )، تحقيقات علي 
  تجربي و ... مي توان اشاره نمود. 

  ر شناسي و ... چند نمونه از روش  پژوهش هاي كيفي نيز عبارتند از: تحليل گفتگو، سخن كاوي، تحليل ژانر، تحليل هرمنوتيكي، روايتي، قوم شناسي، پديدا
محقق به دنبال اندازه گيري پديده هاي عيني، تمركز بر متغيرهاي قابل سنجش كه به آزمودني زياد نياز دارد هست. در تحقيقات علوم  بطور كلي در تحقيقات كمي 

  مهندسي و اكثر علوم انساني و بعضا هنر
رد پژوهش درگير مي شود. در بيشتر تحقيقات حوزه هنر و  در تحقيق كيفي نيز به مورد ها و آزمودني هاي كمي نياز هست، محدود به موقعيت بوده و پژوهشگر با پديده مو

  ( اين قسمت را پاك كنيد) بعضا علوم انساني
  

  ب. روش گردآوري اطالعات (ميداني ، كتابخانه اي و غيره ) 
ينه تحقيق و ... از روش كتابخانه اي استفاده مي  : به آن قسمتي از تحقيق كه محقق نياز به حضور فيزيكي در جامعه مورد مطالعه ندارد مانند مطالعه ادبيات و پيشيادآوري

  ( اين قسمت را پاك كنيد) شود. اگر براي گردآوري داده ها يا مشاهده و ... نياز به حضور محقق در آن جامعه باشد روش ميداني استفاده خواهد شد.
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  جدول زمانبندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي   - ١٢

  باشد)ماه مي ٥/٤نامه ايي پايان(طبق مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي حداقل فاصله زماني مابين تصويب پروپزال تا دفاع نه 

  تا تاريخ  از تاريخ  مرحله  تا تاريخ  از تاريخ  مرحله

      آوري اطالعات جمع       مطالعات كتابخانه اي 

            

            

  و   نتيجه گيري      
      نگارش پايان نامه 

    طول مدت اجراي تحقيق      دفاع نهايي تقريبي تاريخ
  

  

  : آوري اطالعات پ. ابزار گرد 
  مورد نياز تحقيق از ابزارهاي متفاوتي با توجه به موضوع و روش تحقيق خود استفاده مي كند كه برخي عبارتند از:براي گردآوري داده هاي  يادآوري: پژوهشگر

هاي كامپيوتري و برداري ، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطالعاتي و شبكه نامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، سنجش ، جدول ، نمونه (متن يا سند كاوي ،پرسش 
  اي و غيره )رهماهوا

ابزاري كه از طرف محقق براي گردآوري داده ها معرفي گردد بايد اگر ابزار استاندارد    اطمينان حاصل نمايد.  ابزار     (Relibility)و پايايي    (Validity)روايي    از   هر 
نداشته باشد ابزار محقق ساخته همچون    باشد به دليل اينكه در مسير تجارب تحقيقاتي مورد اصالح قرار گرفته اند، قابليت اعتماد بااليي دارند. اما اگر ابزار استاندارد وجود

  ده اطمينان حاصل كند.پرسشنامه ساخته و طراحي ميشوند كه محقق بايد از روايي و پايايي ابزار ساخته ش
رد.( انواع روايي عبارتند از محتوايي،  روايي: به معناي دست بودن است . مقصود از روايي در پژوهش آن است كه ابزار اندازه گيري، بتواند ويژگي مورد نظر متغير را اندازه بگي

  صوري يا نمادي، مربوط به مالك، همزماني، سازه اي و ...) 
روشهاي پايايي عبارتند از  تا چه حد آن ابزار داده هاي دقيق و درستي را استخراج مي كند و در طول زمان با ثبات است و نتيجه هاي همسان مي دهد. (پايايي: يعني اينكه  

  بازآزمايي، شكل هاي همتا و ثبات دروني)
  ( اين قسمت را پاك كنيد) 

  
  ت. روش تجزيه و تحليل اطالعات: 

اساس يك روش و  پژوهشگر بايد سواالت يا فرضيه هايي را كه مطرح نموده است و داده هايي كه قرار است بر اساس ابزار معتبر جمع آوري خواهد نمود را بر    يادآوري:
بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد. در اين بخش از شيوه ها و روشهاي رايج   با توجه به كمي يا كشيوه علمي مورد  يفي بودن براي موضوع مورد نظر تجزيه و تحليل 

  ( اين قسمت را پاك كنيد)  استفاده خواهد شد. 
  

  روش كار عملي ( خاص رشته هايي كه قسمت عملي نيز وجود دارد. (رشته هاي هنر)  -١١
  موضوع نظري پايان نامه ارتباط مستقيم وجود داشته باشد. . بديهي است كه بايد بين طرح و كار عملي و  شرح مختصري از محتوا و فرايند بخش عملي پايان نامه  يادآوري:

  ( اين قسمت را پاك كنيد) پژوهشگر بايد ارائه اي مختصر در باره كاري كه انجام خواهد گرديد و نحوه رسيدن به طرح عملي را بر اساس موضوع پايان نامه دارد. 



 هنم 
 

 
 

 www.ucna.ac.ir                 اكرم(ص) تبريزموسسه آموزش عالي نبي

 ١٢٨٣پالك  - بعد از تقاطع دامپزشكي (خطيب)   - آهن خيابان راه  -  تبريز   - شرقي آذربايجان

  به شرح زير:در طرح تحقيق حاضر فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي) مورد استفاده  - ١٣

  خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه. مقاله، نام   محل انتشار، جلد. خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم،  كتاب، نام 
  

جهت اطالع از نحوه استناد به شيوه نامه  ارجاع دهي در سايت دانشگاه قسمت امور پژوهشي و تحصيالت  نكته بسيار مهم: 

  تكميلي مراجعه نماييد. 

  

  

  /    مورخ    /          مشاور استاد امضاء   /     مورخ    /           راهنما استاد امضاء 

  /     مورخ    /    تاييديه امورمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هنم 
 

 
 

 www.ucna.ac.ir                 اكرم(ص) تبريزموسسه آموزش عالي نبي

 ١٢٨٣پالك  - بعد از تقاطع دامپزشكي (خطيب)   - آهن خيابان راه  -  تبريز   - شرقي آذربايجان

وه 
گر

ي 
ص

ص
تخ

ه 
ميت

ه ك
ري

نظ
  

  ارتباط ندارد ارتباط فرعي دارد   /    ارتباط دارد  /      ارتباط داشتن با رشته دانشجو 
  خير بلي   /    در ايران:        خير  بلي   /      جديد بودن موضوع 

  قابل تحصيل نيست  قابل تحصيل هست  /    مطلوب نيست  /      اهداف بنيادي و كاربردي 
  رسا نيست رسا هست   /      تعريف مسئله 

  تدوين نادرست و ناقص  تدوين درست   /      فرضيات
  نامناسب مناسب   /      روش تحقيق دانشجو

  باشد داراي انسجام نمي باشد   /    داراي انسجام مي   محتوي و چهارچوب طرح 
  

  :      مورخ    /    /   نتيجه تشكيل جلسه 

  امضاء   نوع راي  سمت و تخصص   نام و نام خانوادگي   رديف 
          
          
          
          

   

  مورخ    /    /          امضاء مدير گروه

ه 
ري

نظ
  

لي
مي

تك
ت 

يال
ص

تح
ي 

ورا
ش

  

  گردد: نامه در تاريخ    /     /     در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مطرح و نظر شورا به شرح زير اعالم مي طرح تحقيق پايان

        /      تصويب شد        /       نياز به اصالح دارد  تصويب نشد  

  اصالحات مورد نياز در صورت نياز: 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________  

  

  /    مورخ    /          مدير تحصيالت تكميليامضاء 


