
  راهنماي نگارش پروپزال

  

در پروپوزال . تحصيلي خود انجام دهيد ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ

ژوهش هايي كه در   آن موضوع ، ذكر پ انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود

چنين روش يا روش هايي  هم. باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد گذشته در اين

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

 

اما شكل بندي بنيادين . شما مي تواند قدري متغير باشد رشته تحصيلي شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي

  : بندي ها و بخش هاي زير باشد آن ، همواره بايد شامل عنوان

 

  ( Project Title ) موضوع تحقيق -1

 

  : براي مثال. ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد

 

Project Title: Women Role in Southeast Thailand 

 

  ( Importance and Statement of Topic ) موضوع و اهميت آن توضيح -2

لحاظ علمي و  بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به در اين بخش مي

  .كاربردي را توضيح دهيد

 

  (Review of Literature and Relevant Topics ) ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط -3

 مختصري درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام زير اين عنوان ، بايد توضيح

يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ،  در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد. شده بدهيد

  .رد كنيد شتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها راا

 

   ( Aims and Hypothesizes ) اهداف و فرضيه ها -4
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كه از انجام تحقيق چه هدفي  توضيح دهيد. بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت در اين

  خواهيد رسيد؟ مي كنيد به كجا داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر

 

 

 

   ( Methodology ) روش ها و ابزار هاي تحقيق -5

برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف  در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد

  .گرفت تحقيق به خدمت خواهيد

 

 

 

   ( References )منابع -6

كنيد و در اين  مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد و به كار شما مرتبط هستند را الفبايي و منظم منابعي كه فكرفهرستي از 

  .بخش بياوريد

 

 

  نكات مهم*

 

  : را بنويسيد شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال پروپوزال را با موضوع -1

 

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to 

 

The Department of Gerontology 

 

Faculty of Gerontology 

 

University Putra Malaysia 

 

By : Maryam Mobini 



 

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

 

  ! كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد خوشگلاز . سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد) الف 

 

سعي كنيد با همان يك جمله عنوان . از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد عنوان پروژه را به صورت خالصه اي فشرده) ب 

شما مي  بايد كامالً مشخص كند كه عنوان كار شما. بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد پروژه

  .كنيد خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه

 

چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل  در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن) پ 

  :كنيد به اين دو مثال دقت. تشخيص باشد

 

1- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style 

 

2- Music Style Preferences of Red-haired Musicians 

 

اما عمالً .  "سبك موسيقي سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب":هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند در اين جا

كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو اول ، تعبير خواننده اين است  تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله

اما در جمله دوم بر  .موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم قرمز است و ما اول

 .موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و

 

بيشتري  مقبوليت 2دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره . از عنوان پروژه حذف كنيد  سعي كنيد كلمات اضافي را) ت 

 : دارد

 

1- The Systema+c Development which has occurred during last 50 years and has Changed 

the face of Southeast Asia 

 

2- Changes and Development in Southeast Asia 

 

 

 



 حتماً دقت كنيد (Objectives) ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد) 2(داريد و  هدف هايي كه از تحقيق)1(در مورد  -3

 منظور اين است كه مثالً. خوبي نمايش دهيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به

نامناسب بودن عروسك هاي باربي براي تربيت دختران هست ، انتخاب ابژه اي مانند  اگر هدفي كه مي خواهيد به آن برسيد ،

داشته باشيد كه بهترين ابژه را براي  توجه. تهران ، نا مناسب و نامربوط به نظر مي رسد 20ساله ساكن منطقه  15دختران  جامعه

  .درسيدن به هدفتان انتخاب كني

 

عملي ترين ، علمي ترين و  سعي كنيد مناسب ترين ،. زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است در -4

   .هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد

 

روي  1باشد و مطالب را بر روي عنوان ها مشخص  سعي كنيد مرز بين. پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد -5

  .تايپ كنيد A4 كاغذ

 

در اين ميان . صفحه باشد 8صفحه و براي دكتري حداقل  5پروپوزال ميبايست براي دوره هاي كارشناسي ارشد حداقل  حجم -6

به روز  سعي كنيد از منابع جديد و. تحقيق اختصاص دهيد حداقل يك صفحه به ادبيات تحقيق و حداقل يك صفحه به منابع

 Times andهم چنين توجه بفرماييد فونت استاندارد براي پروپوزال. پروژه فارسي زبان نباشند استفاده نماييد و همه ي منابع

New Romans  است 12با سايز.  

 

 ضيح اضافه هماز تو. عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل -7

  .پرهيز كنيد

 

مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت  در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك -8

  .بايست به لحاظ علمي و ادبي هيچ غلطي نداشته باشد متن پروپوزال مي. كنيد

 

دانش خود را  پس تمام تالش و. شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است  سنجش علمي! بگيريد پروپوزال را جدي -9

 .براي تنظيم آن به كار بگيريد


