
 

  

  سسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشروؤم

  )B Zar10( تحصيالت تكميلي

  كارشناسي ارشد(پروپوزال) تحقيق پايان نامه طرح 
  )علوم انساني(رشته هاي 

 (Bzar16,bold)  
 

  )B Zar10( :عنوان به فارسي

(Bzar18,bold) 

 

  )B Zar10( :عنوان به انگليسي

 )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(        
  

  

 

 1400دي 



٢ 

 )Bzar13,bold(اطالعات مربوط به پايان نامه -1

  )Bzar13( :) نوع پژوهش از نظر هدفالف
   □بنيادي تجربي                       □بنيادي نظري                     

  □اقدام پژوهي                      □كاربردي راهبردي                      □كاربردي عادي                  

   ) نوع پژوهش از نظر ماهيت داده ها:ب
 □آميخته                     □كيفي                    □كمي
 ) نوع پژوهش از روش گردآوري داده ها و اطالعات:پ

   □پيمايشي                                    □علّي                                       □همبستگي                   □توصيفي 
  □مطالعه موردي                          □ آزمايشي                                 □پس رويدادي                □زمينه يابي  
  □قوم نگاري                         □ قوم نگاري                              □پديدار شناسي            □تحليل محتوا  
 ........................................ □ساير                   □ نظريه زمينه اي                 □تاريخي  

 □شش واحد                             □نامه:                  چهار واحد) تعداد واحدهاي پايانت

 نامه: ......................................؟پرسش اصلي پايان ث)

 

  )Bzar 13, bold(: تعريف مفهومي و عملياتي واژگان -2

 (Bzar13) بيان شود.

  



٣ 

  )Bzar 13, bold(: بيان مسئله -3

  (Bzar13) بيان شود.

  )Bzar 13, bold(: اهميت موضوع -4

  (Bzar13) بيان شود.

  )Bzar 13, bold(: هاي پژوهشهدف -5

  (Bzar13) هاي كاربردي).هاي علمي و هدفبيان شود (شامل هدف

  )Bzar 12, bold(: هاي علميهدف -1-5

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(: هاي كاربرديهدف -2-5

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 13, bold(: هاي پيشينمروري بر پژوهش-6

  )Bzar13(بيان شود. 

  )Bzar 12, bold(: هاي خارجيپژوهش -1-6

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(: هاي داخليپژوهش -2-6

 )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 13, bold(: پرسش هاي تحقيق -7

  (Bzar13) هاي اصلي و فرعي اين پژوهش كه در ادامه به دنبال پاسخ به آن هستيم بيان شود.پرسش

  )Bzar 12, bold(: پرسش اصلي -1-7

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(: پرسش هاي فرعي -2-7

  )Bzar12( بيان شود.



۴ 

  )Bzar 13, bold(: هافرضيه -8

به منظور تبيين فرضيه هاي پژوهش، الزم است ابتدا در بارة متغيرهاي پژوهش مطالبي ارائه شود؛ آنگاه بر اساس مطالب 
به تدوين فرضيه ها پرداخت. پس از آن در بارة طرح آزمون فرضيه ها نيز بحث خواهد شد.  مي توانارائه شده، 

)Bzar13(  

  )Bzar 12, bold(: گيري متغيرهاي پژوهشتبيين و اندازه -1-8

  )Bzar12( متغيرهاي اين پژوهش شامل متغيرهاي متغيرهاي وابسته و مستقل است كه در ادامه به توصيف آنها مي پردازيم.

  )Bzar 12, bold(متغير(هاي) وابسته -1-1-8

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(متغير(هاي) مستقل-2-1-8

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(هاتدوين فرضيه -2-8

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 12, bold(هاطرح آزمون فرضيه -3-8

  )Bzar12( بيان شود.

  )Bzar 13, bold(:روش شناسي پژوهش -9

  (Bzar13) بيان شود.

  )Bzar 12, bold(نوع پژوهش -1-9

  (Bzar12) بيان شود.

  )Bzar 12, bold(جامعه و نمونة آماري -2-9

  (Bzar12) بيان شود.

  )Bzar 12, bold(هاسازي و آناكاوي دادهروش و ابزار گردآوري و آماده-3-9

  (Bzar12) بيان شود.

  )Bzar 13, bold( (نظر استاد راهنما) :جنبة نوآوري و جديد بودن پژوهش -10



۵ 

   (Bzar13) بيان شود.

  )Bzar 13, bold( (در صورت وجود) :مالحظات اخالقي -11

 ورتص انساني هايسوژه بر ايمداخله و بوده انسان مطالعه مورد جامعة آن در كه مطالعاتي در: باشد نداشته اخالقي موانع
 و سياسي مقبوليت .است ضروري بسيار اطالعات داشتن نگاه محرمانه و انساني حرمت حفظ و منديرضايت گيرد،مي

  (Bzar13) .باشد جامعه عرف و فرهنگ پذيرش مورد بايد مطالعه مورد موضوع: باشد داشته فرهنگي

  )Bzar 13, bold(:جدول زمان بندي مراحل پيشرفت كار -12

  گونه است: بندي اجراي پژوهش بدينزمان

زمان كل بر   شرح كارها  رديف
  حسب ماه

  زمان اجراي كارها به ماه
1 2 3 4 5 6  7  8  9  10  11  12  

                     ايمطالعات كتابخانه 1
                      هاگردآوري داده 2
                      هاآناكاوي داده 3

گيري و نگارشنتيجه  4
                            نامهپايان

                     ريزي و دفاع نهاييبرنامه 5
بيني اجرايكل مدت پيش 

                            كار

  

  )Bzar 13, bold(: كتابنامه-13

). آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد اول). تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 1382آذر، عادل، و منصور مؤمني. (
  انساني دانشگاهها (سمت). 

). استفاده از ويژگيهاي اطالعات مالي در ارزيابي كيفيت سود. فصلنامة بررسيهاي  1387احمدپور، احمد و احمد احمدي. (
  .3-16): 52( 15سابرسي حسابداري و ح

نامة كارشناسي ارشد اقتصاد ). برآورد تقاضاي نيروي كار در كارگاههاي بزرگ صنعت. پايان1384اميري، نعمت اهللا. (
 چاپ نشده، دانشگاه اصفهان. 

 رانته دانشگاه انتشارات: تهران). ابريشمي حميد ترجمة). (دوم جلد( سنجي اقتصاد مباني). 1385. (دامودار گُجراتي، 
)2003.(  

  



۶ 

  

  دانشجو

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

شار نتايج است و انت پيشرو نامه متعلق به مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهانتحقيق پايان
مچنين ه نيز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استاد راهنما صورت مي گيرد.

 هستم.سامانه ايرانداكخود درپروپوزال تصويب شدهملزم به ثبت

  نام، امضا و تاريخ:

  دانشجو بدهي مالي ندارد.  امور مالي
 

  نام، امضا و تاريخ:
  

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

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
گي خود را براي مشاوره دانشجو در كليه بدينوسيله آمادفوق، اينجانب با مشخصات 

ه اساس ضوابط مؤسس 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:


