
  
  مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو

  تحصيالت تكميلي

  كارشناسي ارشد(پروپوزال) تحقيق پايان نامه طرح 
ريزي شهري، طراحي شهري، طراحي صنعتي و كليه گرايش هاي  هرشته هاي برنام(

  )معماري
 (Bzar16,bold)  

 

  )B Zar10( سي:عنوان به فار

(Bzar18,bold)  
ا رويكردهاي كلي (مثل روان شناسي محيطي، معماري اسالمي و ...) پرهيز تذكر: از نگارش عناوين ي

  شود. 
  در اين مرحله موضوع و رويكرد انتخابي دانشجو بايستي تدقيق شده باشد.

 

  )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  ادگينام خانو نام و

)Bzar12,bold(          
  )Bzar12( (در صورت نياز)مشاور تادمشخصات اس

  تلفن همراه  محل كار مرتبه دانشگاهي تخصص  نام ونام خانوادگي

)Bzar12,bold(        
  

  

  1401ارديبهشت 



٢ 

 

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

انگيزه مساله موجود و ، با ارجاع دهي هاي متعدد، به روز و معتبر داخلي و خارجي تدلبه طور مس شرح و بيان مسأله
تعيين نوع متغيرهاي تحقيق (مستقل و وابسته)، و تعيين قلمرو نگارش متغير ها و ، و رويكرد محقق در انتخاب موضوع

  (Bzar13, Regular) گيرد.را در بر ميپژوهش  و مكاني  زماني
  ه)(حداكثر  دو صفح

تذكر: دانشجو بايستي در پاراگراف اخر بيان مساله به صورت كامل توضيح دهد كه در اين پژوهش قصد انجام چه 
  كاري را دارد.
 .توجه به نگارش صحيح جمالت متناسب با شيوه نگارش علمي و دستور زبان فارسي الزامي است 

 شود در متن اجتناب هاي كوتاه تك خطي يا دو خطيپاراگراف نگارش از 

كل  شود.به خواننده انتقال داده مرتبط با تيتر آن بخش ها بايد با هدف نوشته شوند و از نوشتن آنها مطلبيپاراگراف
  نويسي و اطالعات بريده بريده نباشد.متن بصورت يك متن يكپارچه و هدفمند تدوين شود. بصورت گزارش

   در كل متن پيوستگي مطالب حفظ شود.
منابع خارجي به  -(ارجاع دهي درون متني منابع داخلي به فارسي هي درون متن و منابع پايانيدتوجه به رفرنس

 )Rappaport et al, 2000) (1395انگليسي) مثال: (مزيني و همكاران، 

 .اسامي و عناوين انگليسي در متن به صورت فارسي و معادل انگليسي آن در پاورقي نگارش شود  
  
 (Bzar 13, bold) :و ارزش نتايج حاصل از پژوهشضرورت موضوع و اهميت  -2

  اختصاص دارد.بررسي اهميت و ضرورت موضوع و رويكرد اين بخش به 
  (حداكثر يك صفحه) 

اثبات اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع (به طور مثال طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه،  بايستي در اين بخش
  سرزندگي، رضايمتندي و ...) از دو طريق صورت گيرد:به طور مثال دانشجو(و ...) و رويكرد انتخابي مجتمع تجاري 

  الف)از طريق بيان اهميت و ضرورت به صورت مستدل با ارجاع دهي هاي متعدد در پاراگراف هاي ابتدايي
  اييب) بيان اهميت و ضرورت از ديدگاه دانشجو با توجه به موضوع، رويكرد و بستر طراحي در پاراگراف هاي انته

پ) اهميت تحقيق در ارتباط با نكات مثبتي اي نگارش مي شود كه با در نظر گرفتن اين رويكرد ايجاد مي شود و 
  ضرورت تحقيق در ارتباط با نكات منفي اي نگارش مي شود كه در اثر در نظر نگرفتن اين رويكرد ايجاد شده است.

  
  
  



٣ 

  (Bzar 13, bold)ت: اپيشينه تحقيق -3
داخلي و  انجام شده معتبر و جديد تحقيقات پيشينه،  صفحه) 1( پيرامون موضوع اصلي من ارائه نظرياتدر اين قسمت ض

 2(حداقل  مورد مطالعه قرار مي گيرد ديگرتوسط محققان  خارجي مرتبط با تمامي حوزه هاي مطرح در پژوهش
  نوآوري پژوهش خود را نشان مي دهد.بدست آمده از آن تحقيق ها، تفاوت و  تحليل نتايج. محقق با بررسي و صفحه)
 :دهي بسيار اهميت دارد و تمامي پژوهش هاي انجام گرفته بايد در منابع  ارجاعدر اين بخش توجه به  توجه

 پاياني ذكر شوند.

  پيشينه تحقيقات در متن بايستي به صورت ارجاع دهي پرقوت نگارش شود به طور مثال ......(صرفا نام خانوادگي
......(مساله پژوهش)  » به فارسي«.......... ) در پژوهشي با عنوان 20يا .... 13(... )نويسندگان به فارسي نويسنده يا

 را با روش  . . . . . بررسي كرده اند و .......را نتيجه گرفته اند.  

 نساختما در ديوار به پنجره از بهينه نسبت جستجوي در«  عنوان تحت پژوهشي در) 2006گويا (مثال: 
»  انرژي كل در جويي صرفه پتانسيل بر آن پيامدهاي و اروپا مختلف هاي  اقليم در اداري هاي
 اين .است نموده بررسي را  اداري ساختمان مدل يك در انرژي مصرف  بر ديوار به پنجره نسبت در تغيير تاثير

 انرژي افزار نرم است. شده رفتهگ انجام اروپا سراسر در شهر هوايي چهار و آب شرايط گرفتن نظر در با پژوهش

 از پژوهش اين در .است شده گرفته بكار روشنايي و گرمايش، سرمايش انرژي صرفم ي محاسبه براي پالس،

 بودن مناسب از حاكي نتايج .است شده وابسته  استفاده بر مستقل رمتغي تاثير ميزان بررسي منظور به حساسيت آناليز

 .باشد مي ديوار به پنجره براي نسبت درصدي پنج و چهل تا سي ي بازه

  چندين  و جدول پيشينه تحقيقات گذاشته شود بيان پيشينه تحقيقات به صورت متن، بايستيبعد از
  .پژوهش ديگر به صورت خالصه بيان شوند

  ، پيشينه تحقيقات، منبع: نگارنده1جدول
  نتيجه گيري  روش  عنوان نام مجله  سال  نام نويسنده  رديف

  بسيار خالصه    منبع داخلي به فارسي      ي به فارسيمنبع داخل  
      منبع خارجي به انگليسي      منبع خارجي به انگليسي  

  
 پژوهش حاضر نسبت به ساير  و تفاوت وريابعد از جدول بايستي در يك پاراگراف به توضيح نو

 پژوهش هاي انجام شده پرداخته شود.

  (Bzar 13, bold)ق: هدف تحقي -4
   هدف اصلي: (يك هدف اصلي)

1- ........... 

  )مورد كافي است 3الي  2اهداف فرعي: (



۴ 

1-  ...........  
2- ...........  

  تذكر: اهداف به صورت عبارت و تيتروار نگارش شوند
  هدف قابل قبولي نيست.» طراحي ..... « عنوان با هدف متفاوت است بنابراين 

  هداف فرعي نقش معماري كم رنگ نشود.دقت داشته باشيد كه در نگارش اهداف به ا
  
  (متناظر با اهداف) (Bzar 13, bold)ش: سؤاالت پژوه -5

  سوال اصلي:
1- ....... 

  سوال فرعي:
1- ....... 

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

  فرضيه: (متناظر با سواالت)
1- ............ 

2- ............ 

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

  .فرضيه يك جمله خبري داراي حدس و گمان (كلماتي مثل احتماال، به نظر مي رسد و ....) است 

 هيز شود.از نگارش فرضيه ها به صورت جمالت كلي و تدقيق نشده پر  
  (Bzar 13, bold)ق: روش تحقي -7

 ماهيت تحقيقاز نظر علمي يا توسعه اي)،  -بنيادي -(كاربردي از نظر هدف در روش تحقيق ذكر نوع تحقيق
) شيبه سازي، پيمايشي، آزمايشي، پديدارشناسي، داده بنيان، قوم نگاري...(از نظر راهبرد  )، ، تركيبيكيفي و كمي(

(نرم  داده هاابزار تجزيه و تحليل  ،پرسشنامه) -مصاحبه -مشاهده -مدارك و اسناد( عاتابزار گردآوري اطال
الزامي و گام هاي پژوهش (به صورت متن يا نمودار فرايند تحقيق)  و مانند آن) گرافيكي آماري، نرم افزارهاي  افزارهاي

   است.
 به صورت گرافيكي بيان سناريو هاي شبيه سازي ،در پژوهش هاي داراي شبيه سازي در نرم افزار هاي انرژيتذكر: 

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



۵ 

  فصول پايان نامهدر قالب جدول متناسب با  
  (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



۶ 

  :مهم نكات
  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) عنوان شكل  )1(شكل

  ر گيرند.قراصفحه هر در پايان انگليسي يا فارسي به صورت زيرنويس توضيحات مربوط به واژگان 

 گذاري شوند. در صورت وجود روابط، اين روابط بايد شماره   
0202  BA   )1(

 

 و نمايش خطوط افقي اصلي) خطوط عمودينمايش (بدون جداول به صورت زير ايجاد شوند  
 (BZar11) ( منبع)  عنوان جدول )2(جدول

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

 1/9 7/11  يش مكانيكيپول
 9/16 2/22  الكتروپوليش

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

 هاي الزم را جهت توضيح بهتر پروپوزال به اين توانند بخشبر حسب تشخيص مدير گروه دانشجويان مي
  فرمت پيوست نمايند. 

 بوطه) فقط در يك صفحه قرار گيرد و پروپوزال به نحوي تنظيم شود كه جدول صفحه آخر(امضاهاي مر
 جداسازي نشود. 

 
 
 
 

  
  



٧ 

  
  

  دانشجو

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

الي دانش پژوهان پيشرو است و انتشار نامه متعلق به مؤسسه آموزش عنتايج تحقيق پايان
نتايج نيز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استاد راهنما صورت مي گيرد. 

 هستم. سامانه ايرانداكخود در  پروپوزال تصويب شدههمچنين ملزم به ثبت 

قبل از ارسال  نام، امضا و تاريخ:
  حتما تكميل شود به گروه 

  الي ندارد.دانشجو بدهي م  امور مالي
 

  نام، امضا و تاريخ:
  

/ استاد
 استادان
  راهنما

قبل از ارسال   نام، امضا و تاريخ:  محتواي پروپوزال و موارد فوق مورد تاييد است.
 به گروه  حتما تكميل شود

قبل از ارسال   نام، امضا و تاريخ:  محتواي پروپوزال و موارد فوق مورد تاييد است. استاد مشاور
 تما تكميل شودبه گروه  ح

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.�

 م، امضا و تاريخ:نا

شوراي 
تحصيالت 
  تكميلي

  طرح تحقيق با موضوع:
  كه توسط دانشجو:

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

 نام، امضا و تاريخ:

تحصيالت 
  تكميلي

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

 نام، امضا و تاريخ:


