
 

 عالي دانش پژوهان پيشروسسه آموزش ؤم

 تحصيالت تكميلي

 كارشناسي ارشد(پروپوزال) تحقيق پايان نامه طرح 

 هاي معماري)برنامه ريزي شهري، طراحي شهري و كليه گرايش(رشته هاي 
 (Bzar16,bold) 

 

  )B Zar10( سي:عنوان به فار

(Bzar18,bold) 

 

 )B Zar10(ي: عنوان به انگليس

 )Times New Roman14,bold( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )Bzar12(دانشجومشخصات  

 تلفن همراه  گرايش رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي نام و

)Bzar12,bold(    
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) Bzar12(مشخصات استاد راهنما

 تلفن همراه  محل كار مرتبه دانشگاهي تخصص نام خانوادگي نام و

)Bzar12,bold(     

 )Bzar12( (در صورت نياز)مشاور تادمشخصات اس

 تلفن همراه محل كار مرتبه دانشگاهي تخصص نام ونام خانوادگي

)Bzar12,bold(    
 

 

 

  



۲ 

 (Bzar 13, bold) :تحقيق مسالهبيان   و شرح-1

شرح و بيان مسأله به طور مستدل، انگيزه محقق در انتخاب موضوع، تعيين نوع متغيرهاي تحقيق (مستقل و وابسته)، تعيين 

 (Bzar13, Regular) گيرد.را در بر مينوع مطالعه اين متغيرها و تعيين قلمرو زماني پژوهش 

 (حداكثر  دو صفحه)

 (Bzar 13, bold) :پژوهشضرورت موضوع و اهميت و ارزش نتايج حاصل از  -2

 اختصاص دارد. بررسي اهميت آن واين بخش به معرفي موضوع 

 (حداكثر يك صفحه) 

 (Bzar 13, bold)ت: اسابقه و پيشينه تحقيق -3

،  سابقه تحقيقات انجام شده توسط محققان پيشين صفحه) 1( حداقل  در اين قسمت ضمن ارائه نظريات پيرامون موضوع

. محقق با بررسي و تحليل نتايج بدست آمده از آن صفحه) 2(حداقل  كشور مورد مطالعه قرار مي گيرددر خارج و داخل 

 تحقيق ها، تفاوت و نوآوري پژوهش خود را نشان مي دهد.

دهي بسيار اهميت دارد و تمامي پژوهش هاي انجام گرفته بايد در منابع  ارجاعدر اين بخش توجه به  توجه: •

 پاياني ذكر شوند.

 ارجاع دهي درون متن: (نام خانوادگي، تاريخ)

 ارجاع دهي پرقوت در متن: به گفته .... نام خانوادگي نويسنده ( تاريخ) .......متن......

 (Bzar 13, bold)ق: هدف تحقي -4

 هدف اصلي: (يك هدف اصلي)

 )مورد كافي است 3الي  2اهداف فرعي: (

  (Bzar 13, bold)ش: سؤاالت پژوه -5

 مورد فرضيه كافي است) 3الي  2( (Bzar 13, bold) ( درصورت نياز): فرضيه هاي تحقيق -6

تذكر: دانشجو مي تواند به طور هم زمان هم فرضيه و هم سئوال مطرح نمايد، اما لزوماً داشتن فرضيه ضرورت  •

 قطعي ندارد.



۳ 

 

 (Bzar 13, bold)ق: روش تحقي -7

 -تاريخيماهيت تحقيق (از نظر علمي يا توسعه اي)،  -بنيادي -(كاربردي از نظر هدف در روش تحقيق ذكر نوع تحقيق

 -مصاحبه -مشاهده -مدارك و اسناديا آزمايشي)، ابزار گردآوري اطالعات ( تجربي -علي -همبستگي -توصيفي

و نوع و مانند آن)  GISگرافيكي مانند آماري، نرم افزارهاي  (نرم افزارهايداده ها نيز ابزار تجزيه و تحليل  ،پرسشنامه)

  است.الزامي تجزيه و تحليل داده ها (كمي شامل: آمار توصيفي، استنباطي و كيفي) 

 (Bzar 13, bold) :مراحل و برنامه زمان بندي انجام طرح -8

 (Bzar 13, bold) :منابع پاياني -9

 به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي شوند. و منابع پايانيمراجع 

 گيرند. ر اينترنتي قرار ميبسپس التين و در پايان سايت هاي معت ابتدا مراجع فارسي،

 كتاب:  •

..... نام ويسنده (دوم)، نام نويسنده (دوم)نام خانوادگي نويسنده (اول)، نام نويسنده (اول). نام خانوادگي ن

(شهر)، نام خانوادگي نويسنده (آخر)، نام نويسنده (آخر). تاريخ، نام كتاب، نوبت چاپ، جلد، محل انتشار 

 انتشارات.

 ترجمه كتاب: •

نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. تاريخ، نام كتاب، ترجمه: نام و نام خانوادگي مترجم (سال ترجمه)، نوبت 

 چاپ، جلد، محل انتشار (شهر)، نام انتشارات.

 مقاله: •

نام  ...)، نام نويسنده (دوم).يسنده (دومنام خانوادگي نويسنده (اول)، نام نويسنده (اول). نام خانوادگي نو

 خانوادگي نويسنده (آخر)، نام نويسنده (آخر). تاريخ، نام مقاله، نام مجله، دوره.....، شماره...، صفحه ...... . 

 پايان نامه: •

نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. تاريخ، عنوان پايان نامه، پايان نامه كارشناسي/ارشد/دكترا رشته ...(نام 

 )، دانشگاه..... . رشته



۴ 

 :مهم نكات

 در متن هاي كوتاه تك خطي يا دو خطي اجتناب از پاراگراف •

 شود. ها بايد با هدف نوشته شوند و از نوشتن آنها مطلبي به خواننده انتقال داده پاراگراف

 نباشد.نويسي و اطالعات بريده بريده  كل متن بصورت يك متن يكپارچه و هدفمند تدوين شود. بصورت گزارش

 در كل متن پيوستگي مطالب حفظ شود.

 دهي درون متن و منابع پاياني توجه به رفرنس •

 تمامي رفرنس هاي درون متن بايد در منابع پاياني ذكر شوند.

 ها رعايت شود.  در صورت وجود شكل فرمت ذيل براي ارائه شكل •

 

 (Bzar11) ( منبع) ضريب اصطكاك فلزات مختلف در تماس با يكديگر  )1(شكل

 قرار گيرند.صفحه هر در پايان انگليسي يا فارسي به صورت زيرنويس توضيحات مربوط به واژگان  •

  گذاري شوند. در صورت وجود روابط، اين روابط بايد شماره •

0202 σσεε BA ==  )1(  

 
 و نمايش خطوط افقي اصلي) خطوط عمودينمايش (بدون جداول به صورت زير ايجاد شوند •

 (BZar11) ( منبع)  مربوط به زير اليه فوالدي با آماده سازي مختلف Rrmsو R1مقادير  )2(جدول

 Rrms(nm) Ra(nm) روش آماده سازي زير اليه فوالدي

 1/9 7/11 پوليش مكانيكي
 9/16 2/22 الكتروپوليش

 2/82 4/105 اعمال جريان آندي در محلول چربي زدا
 



۵ 

هاي الزم را جهت توضيح بهتر پروپوزال به اين توانند بخشدانشجويان ميبر حسب تشخيص مدير گروه  •

 فرمت پيوست نمايند. 

پروپوزال به نحوي تنظيم شود كه جدول صفحه آخر(امضاهاي مربوطه) فقط در يك صفحه قرار گيرد و  •

 جداسازي نشود. 

 

 

  



۶ 

 

 دانشجو

درخواست تاييد پروپوزال تحقيقاتي خود را با نظارت  ،اينجانب با مشخصات فوق
مربوط به نمايم كه كليه حقوق مادي و معنوي استاد راهنماي مربوطه دارم. تعهد مي

است و انتشار  پيشرو نامه متعلق به مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهانتحقيق پايان نتايج
 د راهنما صورت مي گيرد.نتايج نيز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استا

 هستم. سامانه ايرانداكخود در  پروپوزال تصويب شدههمچنين ملزم به ثبت 

 امضا و تاريخ:، نام

 دانشجو بدهي مالي ندارد. امور مالي

 
 نام، امضا و تاريخ:

 

 استاد راهنما
بدينوسيله آمادگي خود را براي راهنمائي دانشجو در كليه  فوق، اينجانب با مشخصات

مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان نامه، براساس ضوابط مؤسسه 
 اعالم مي نمايم. پيشروآموزش عالي دانش پژوهان 

 نام، امضا و تاريخ:

 استاد مشاور
راي مشاوره دانشجو در كليه بدينوسيله آمادگي خود را بفوق، اينجانب با مشخصات 

اساس ضوابط مؤسسه  مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان نامه، بر
 .عالي دانش پژوهان پيشرو اعالم مي نمايمآموزش 

 تاريخ: نام، امضا و

گروه 
 آموزشي

 نام، امضا و تاريخ: محتواي پروپوزال و موارد فوق مورد تاييد است.

تحصيالت 
 تكميلي

 .دانشجو درس پايان نامه را اخذ كرده است 
  مطابقت دارد. 1مشخصات پروپوزال و فرم شماره 
.دانشجو درس باقيمانده ندارد و كليه دروس خود را اخذ نموده است 

 نام، امضا و تاريخ:

شوراي 
تحصيالت 

 تكميلي

 طرح تحقيق با موضوع:
 كه توسط دانشجو:

 در تاريخ:با مشخصات فوق ارائه شده است 
 به تصويب رسيد.

 نام، امضا و تاريخ:

تحصيالت 
 تكميلي

 فايل اساتيد ثبت اطالعات اساتيد راهنما و مشاور در 
 ثبت اطالعات اساتيد راهنما و مشاور در نرم افزار گلستان 
 دريافت و بايگاني مدارك اساتيد راهنما 
 راهنما به دانشجو اختصاص نام استاد 
 بايگاني در پرونده دانشجو 

 نام، امضا و تاريخ:


