
نگارش صحیح پروپوزال، پایان نامه 
و مقاله علمی
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:ارائه دهنده
دکتر ابوالفضل کاظمی

نگارش مقاله، پروپوزال و پایان نامه: بخش سوم
)تحقیق علمی(



nساختار و بخش هاي یک پروپوزال
n  ساختار و بخش هاي یک پایان نامه
n علمی(ادبی ) سرقت(دزدي(
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n عنوان تحقیق به فارسی  
n   عنوان تحقیق به انگلیسی
nاطالعات مربوط به دانشجو

nنام خانوادگی:                               نام :
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nنام خانوادگی:                               نام :
:                              رشته تحصیلی: شماره دانشجویی

:           دانشکده : مقطع:                  گرایش
: نشانی پستی :  تاریخ و سال ورود

          :تلفن :   کد پستی
:  تلفن همراه



nاطالعات مربوط به استاد راهنما
nتخصص اصلی: نام خانوادگی            :  نام: 

:آخرین مدرك تحصیلی      :   تخصص جنبی
:                            رتبه دانشگاهی:                            سال آخرین مدرك تحصیلی

:                                       سمت فعلی:               دکتري/ سنوات تدریس کارشناسی ارشد
:                                                                      آدرس و تلفن:        محل خدمت

:                                                                                                       امضاء
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:                                                                                                       امضاء
:هاي کارشناسی ارشد در دست راهنمایینامهتعداد پایان

n هاسایر دانشگاه):                        محل تحصیل دانشجو(دانشگاه:
nهاي راهنمایی شده دکتري در یک سال گذشتهتعداد رساله:

:هاسایر دانشگاه):                          محل تحصیل دانشجو(دانشگاه 
nهاي دکتري در دست راهنماییتعداد رساله:

:هاسایر دانشگاه):           محل تحصیل دانشجو(دانشگاه 
:هاي دکتري در دست راهنمایینام رساله



nاطالعات مربوط به استادان مشاور
nنام خانوادگی:                             نام         :                 

:               رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی:                     تخصص اصلی
: محل خدمت:                                 شغل

:دکتري/ سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد 
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:دکتري/ سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد 
/ هاي راهنمایی شده کارشناسی ارشد ها و رسالهنامهتعداد پایان

:دکتري
هاي در دست راهنمایی کارشناسی ارشد  ها و رسالهنامهتعداد پایان

                                         :دکتري/ 
امضاء



nنامهاطالعات مربوط به پایان
nنامهعنوان پایان

n1- التین -2:فارسی:
nواژگان کلیدي
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nواژگان کلیدي
n1- التین -2:فارسی:
nنوع تحقیق

nبنیادي        کاربردي       توسعه اي
nرساله/نامه تعداد واحد پایان:
nمدت اجرا:



n  تعریف مسئله و بیان سؤالهاي اصلی تحقیق
nمسئله باید تشریح گردد ابعاد.
nباید مشخص شود حدود مسئله.
nباید بطور دقیق معرفی گردد مسئله.
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.باید بطور دقیق معرفی گردد مسئله
nهاي مجهول و مبهم و متغیرهاي مربوط به پرسشهاي تحقیق جنبه 

.گردد بیانباید 
n چیست؟ تحقیقاز منظور



nتعریف مسئله از سه روش صورت می گیرد:
n ممکن است از تجربه هاي انسان سرچشمه بگیرد که در این صورت

باید فرضیه اي ساخته و این تجربه ها را در چارچوب فرضیه آزمون 
. نمود

.شوداز نظریه هاي علمی استفاده  ممکن است

9

nشوداز نظریه هاي علمی استفاده  ممکن است.
n بررسی پژوهش هاي دیگران و ادامه راه آنها می باشدممکن است از طریق.
n مورد نظر به صورت علمی  تعریف مسئلهمهمترین اقدام در کار پژوهش

یعنی مسئله مورد نظر را باید به صورتی مطرح نمود که روشن . می باشد
و گویا بوده و دامنه آن محدود باشد تا بتوان آن را در بوته آزمون قرار  

.  داد



n سوابق مربوط به تحقیق
n  ،در این قسمت اهمیت مسئله پژوهش شرح داده می شود یعنی

خواننده با مطالعه این قسمت متوجه می شود که به چه دالیلی الزم  
.بوده و ضرورت داشته تا این پژوهش انجام گیرد

n   در این بخش تاریخچه موضوع پژوهش توسط دیگران، نتایج
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n   در این بخش تاریخچه موضوع پژوهش توسط دیگران، نتایج
و هر نوع  ... مقاله ها و  مطالعات انجام گرفته در گذشته و کتاب ها،

بررسی انجام شده درباره موضوع تحقیق توسط دیگران در داخل و  
.ارائه می گردد خارج از کشور

n  در انتهاي این بخش رابطه بین شکاف موجود در تحقیقات گذشته و
.  تحقیق موجود مطرح می گردد



n فرضیه ها(Hypothesis)
n  فرضیه، بیانی است حدسی یا علمی و مبتنی بر دانش و آگاهی هاي

قبلی پژوهشگر که، روابط بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار 
. می دهد

n اگر شرایط “وقتی فرضیه اي را عنوان می کنیم در حقیقت می گوییم
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n اگر شرایط “وقتی فرضیه اي را عنوان می کنیم در حقیقت می گوییم
. ”چنین و چنین رخ دهد، نتایج چنان و چنان خواهد شد

nاست) تئوري(فرضیه در واقع حالت خاصی از نظریه  .
n  پژوهشگر با آزمون فرضیه، نظریه را شکل داده و دانش و آگاهی

.جدیدي را تولید می نماید
nبا . (، باید با آزمایش سنجیده شودفرضیهH0  وH1(
nبررسی تاثیر فن آوري اطالعات بر روي بهره وري سازمانها : مثال  



n پیش فرض ها(فرضیات( (Assumption)
n پیش فرض ها بیانیه هایی درباره ویژگی هاي موضوع یا جامعه مورد بررسی

هستند که درستی و اعتبار آنها پذیرفته شده و مورد قبول بوده و نیازي به 
.استدالل ندارد

nدر واقع موضوع پژوهش و انجام آن بر اساس این پیش فرض ها بنا شده است.
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.در واقع موضوع پژوهش و انجام آن بر اساس این پیش فرض ها بنا شده است
n  پیش فرض ها مانند پایه هایی هستند که ساختمان پژوهشی بر روي آنها بنا

چنانچه این پایه ها وجود نداشته یا سست باشد کار پژوهشگر قابل نقد و . میگردد
.ایراد بوده و می توان وي را مورد سوال قرار داد

n  پژوهشگر باید پیش فرض هاي مربوط به پژوهش خود را به خوبی شناسایی کرده
.و به صورت روشن و صریح بیان نماید

nیکی از فرضیات این است که فن آوري اطالعات در سازمان اجرا :  در مثال قبلی
.شده است



nاهداف تحقیق
n هاي خاص انجام  شامل اهداف علمی، کاربردي و ضرورتاین بخش

.می باشد تحقیق
n محقق در این بخش باید به این سوال پاسخ دهد که هدف از انجام

تحقیق چیست؟
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محقق در این بخش باید به این سوال پاسخ دهد که هدف از انجام 
تحقیق چیست؟

nخروجی تحقیق چیست؟



nتحقیق کاربردهاي
n ذکر از انجام این تحقیق متصور استکه کاربردهایی در این بخش ،

.می گردد
nاعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره(وران  نام بهره همچنین( 

.  بیان می شود

14

 )اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره(وران  نام بهره همچنین
.  بیان می شود



n جنبه نوآوري و جدید بودن تحقیق
nو امضاء می گردد این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل.
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nروش انجام تحقیق
n  باید ذکر گرددنوع روش تحقیق در این بخش.
nدر این بخش باید مراحل انجام تحقیق به ترتیب ذکر گردد.
n در این بخش باید اعتبارسنجی(Vlidation)  و صحه گذاري
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n در این بخش باید اعتبارسنجی(Vlidation)  و صحه گذاري
(Verfication) ذکر گردد.



n اطالعاتروش گردآوري
nدیدن( مشاهده (  
nانجام مصاحبه               
nتکمیل پرسش نامه

                تجهیزات آزمایشگاهی 

17

n تجهیزات آزمایشگاهی                
nآرشیو و کتابخانه( بررسی اسناد و مدارك(
nهاي کامپیوتري هاي اطالعاتی، شبکه بانک
n   پژوهشگر با توجه به نوع پژوهش، روش پژوهش و نوع داده هایی که

قصد جمع آوري آنها را دارد، تصمیم می گیرد از چه روشی استفاده  
.  نماید



nدر صورت لزوم(گیري  روش نمونه(
n به منظور انتخاب نمونه)n ( مورد نظراز جامعه )N ( ،  از فرمول

زیر  روش هایی را محاسبه کرده و با استفاده از یکی از  nکاکرون، 
:نمونه گیري می کنیم
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:نمونه گیري می کنیم
nروش نمونه گیري تصادفی ساده                
n روش استفاده از جدول اعداد تصادفی
nروش نمونه گیري ناحیه اي یا خوشه اي
n   روش نمونه گیري طبقاتی



nروش تجزیه و تحلیل اطالعات
n ،بعد از جمع آوري اطالعات پژوهشگر با استفاده از روش هاي آماري

.به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و سپس آنها را تفسیر می نماید
n  در بسیاري از موارد الزم است پژوهشگر داده ها را به صورت جداول
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n  در بسیاري از موارد الزم است پژوهشگر داده ها را به صورت جداول
داده ها را   روشهاي مختلفیو نمودارها ارایه داده و با استفاده از 

.تجزیه و تحلیل نماید



n از زمان تصویب تا دفاع نهایی(جدول زمانبندي مراحل انجام تحقیق(

تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب

اي مطالعات کتابخانه

20

اي مطالعات کتابخانه
آوري اطالعات جمع

ها تجزیه و تحلیل داده
ها نامه گیري و نگارش پایان نتیجه

تاریخ دفاع نهایی
طول مدت اجراي تحقیق



n ها هزینه
nرساله / نامه هاي پایان هزینه
nهاي مواد و وسایل   هزینه
nهاي پرسنلی  هزینه
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هاي پرسنلی  هزینه
nهاي مسافرت  هزینه
nها  جمع کل هزینه
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nاین بخش بدون . در ابتداي هر فصل در یک پاراگراف خالصه فصل آورده شود
.شماره است

n آورده می شود که جمع بندي ” جمع بندي“در انتهاي هر فصل بخشی به نام
.این بخش داراي شماره است. کلی از آن فصل ارائه می گردد

nتمامی عناوین باید شماره داشته باشند.
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nتمامی عناوین باید شماره داشته باشند.
nیعنی  1-2-3مثال شماره . شماره هر عنوان باید با فصول همخوانی داشته باشد

 1، زیر بخش 2، بخش 3فصل 
nمثال . شماره جداول، شکلها و روابط نیز باید با فصول همخوانی داشته باشد

.2، جدول 4یعنی فصل  2-4جدول 
n فصول کلیات و نتیجه (فصول باید از نظر تعداد صفحات همخوانی داشته باشد

).گیري از این قاعده مستثنی هستند



n  تمامی نکاتی که در تدوین مقاالت ذکر گردید، در تدوین پایان نامه
.نیز صادق هستند

n  عنوان شکلها در پایین شکل و عنوان جداول در باالي جدول ذکر
.می گردد
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.می گردد
nشماره جداول، شکلها و روابط از هم مستقل هستند.
nپایان نامه نباید کادر داشته باشد.
nشکل هاي پایان نامه نباید رنگی باشند.
nبرگه هاي پایان نامه باید یکرو باشند.



n آرم دانشگاه، نام دانشگاه، نام دانشکده، رشته تحصیلی، عنوان پایان (صفحه اول
)نامه، استاد راهنما، استاد مشاور، دانشجو، زمان انجام پایان نامه

nبسم اهللا الرحمن الرحیم
nفهرست مطالب
nفهرست شکلها
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nفهرست شکلها
nفهرست جداول
nفهرست نمادها
nتقدیم
nتشکر
nمقدمه
nاین بخش بدون شماره است و شماره آنها حروف الفبا است



nمقدمه
nتعریف مساله
nمساله اهداف
n روش انجام تحقیق
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n روش انجام تحقیق
nجنبه نوآوري و جدید بودن پایان نامه
nرئوس مطالب پایان نامه



n  در این بخش تاریخچه موضوع پژوهش توسط دیگران، نتایج مطالعات
و هر نوع بررسی  ... مقاله ها و  انجام گرفته در گذشته و کتاب ها،

انجام شده درباره موضوع تحقیق توسط دیگران در داخل و خارج از  
.ارائه می گردد کشور

در انتهاي این بخش رابطه بین شکاف موجود در تحقیقات گذشته و  
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n  در انتهاي این بخش رابطه بین شکاف موجود در تحقیقات گذشته و
.  تحقیق موجود مطرح می گردد

n2- 2، 1-2مثال . شماره هر بخش باید با فصول همخوانی داشته باشد ،
و غیره

nشماره جداول و شکلها نیز باید با فصول همخوانی داشته باشد.



n  در این بخش می بایست تمامی مفاهیم بکار رفته در پایان نامه ذکر
.گردد

nعنوان مقاله می تواند بهترین راهنما باشد.
nارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده با استفاده از روشهاي  : مثال
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nارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده با استفاده از روشهاي  : مثال
چند معیاره فازي



nدر این بخش می بایست مسئله بطور کامل تشریح گردد.
nروش حل مسئله می بایست مشخص شود.
nاعتبارسنجی و صحه گذاري مشخص شود.
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nدر این بخش می بایست نتیجه جامعی از تحقیق ارائه گردد.
nپیشنهاد تحقیقات آتی باید از دل تحقیق بیرون آید.
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n  در فهرست منابع تنها آنچه که مورد استفاده قرار گرفته شده
شود، نه آنچه که جهت یادگیري مطلبی مورد  است، درج می
.(Bibliography) گیرنداستفاده قرار می

سبک ونکوور یا سبک هاروارد انجام  استناد به منابع به دو صورت 
.می گیرد
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سبک ونکوور یا سبک هاروارد انجام  استناد به منابع به دو صورت 
.می گیرد



n ضروري باشد، ولی حضور   موضوعهرگاه اطالعاتی براي فهم بهتر یک
.توان آنها را در بخش ضمائم آوردآن ایجاد گسستگی کند، می

n ها، فرم پرسشضمائم معموالً حاوي جداول آماري، تصاویر، نقشه
ها و یا اطالعات مشابهی است که در متن اصلی به  ها، اثباتنامه
.  اي به آنها اشاره شده استگونه
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ها و یا اطالعات مشابهی است که در متن اصلی به  ها، اثباتنامه
.  اي به آنها اشاره شده استگونه
nمستقل ازنمودارها، وگذاري جداولدر این بخش، ترتیب شماره  

.هاي صورت گرفته در متن مقاله استگذاريشماره
n باشدضروري نمی پایان نامهبدیهی است که حضور این بخش در.



n  در صفحه یکی مانده به آخر، چکیده مقاله به زبان انگلیسی آورده
.می شود

n آرم دانشگاه، نام دانشگاه و  (در آخرین صفحه، صفحه اول پایان نامه
.به زبان انگلیسی آورده می شود) غیره
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.به زبان انگلیسی آورده می شود) غیره
nاین دو صفحه باید برخالف صفحات فارسی قرار گیرند.



nجمالت دیگران است به نحوي که طوري  نتایج و ،استفاده از ایده ها
میتواند   "ها و نتایج دیگرانایده". وانمود شود که انگار کار شماست

لغت، ترجمه از  در یک مقاله ي دیگر، در یک کتاب دیگر یا فرهنگ
.  یک متن به زبان دیگر باشد
:مجالت فعال در این زمینه
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nمجالت فعال در این زمینه:
n Economist, newscience, nature, …

nدر صورت اثبات سرقت نام فرد در لیست سیاه قرار می گیرد.



nدر گیومه آنرا باید حتما  ،می کنید اگر عین جمله اي را از کسی نقل: نقل قول
.  قرار دهید و مرجع هم به دنبال آن بیاید

nچند هر(و جداول نمودارها  ،استفاده از نتایج: استفاده از نتایج دیگران  
یا   اگر از نتیجه منحصر به فرد کسی. باید با ارجاع کامل باشد) کوچک و جزیی

مفاهیمی که بسیار جا. حتما باید ارجاع بدهید ،گروهی استفاده می کنید
.  نیازي به مرجع ندارند) مثل قانون نیوتون(افتاده اند 
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.  نیازي به مرجع ندارند) مثل قانون نیوتون(افتاده اند 
nکپی کردن حتی با عوض کردن ساختار جمله:استفاده از جمله هاي دیگران

بدین معنی که مثال تغییر زمان فعل از معلوم به. است سرقت ادبیباز هم 
.مجهول جمله را از آن شما نمی کند

nکپی کردن جمالتی از مقاله قبلی : استفاده از جمالت قبلی مقاالت خودتان
می تواند جرم به حساب  ،اله اي که جاي دیگري چاپ کرده ایدقیا مخودتان

.  هم جرم نباشد کار ناپسندي استید و اگرآ



nادبی بسیار ساده استامروزه کشف سرقت  .
nپایگاه ها داده   نرم افزارهاي زیادي وجود دارند که با دسترسی به

مختلف در چند ثانیه مقاله ي شما را با میلیون ها مقاله موجودهاي 
مقایسه می کنند و اعالم می کنند که چند درصد جمالت شما شبیه  

جمالتی است که قبال استفاده شده و یا چه مقاالتی به  یا نزدیک به
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مقایسه می کنند و اعالم می کنند که چند درصد جمالت شما شبیه  
جمالتی است که قبال استفاده شده و یا چه مقاالتی به  یا نزدیک به

چقدر نویسنده از مقاالت تاثیر گرفته و تا چه   ،مقاله شما نزدیکند
.ده استمستقل بواندازه


