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 اصول و قواعد ضروری برای نگارش پروپزال مقطع کارشناسی ارشد

 دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 دانشگاه  شهید مدنی آذربایجان
 

و تصویب پروپزال در گروه و دانشکده  یهتائیداخذ برای  در نگارش هر بخش از پروپزال ت نمائید رعایت موارد ذیلدانشجویان عزیز دقّ

 الزامی است:
 

 االمکان بایستی کوتاه باشد، در عین حال مبین حوزه کار تحقیق، مسئله تحقیق و نحوه عنوان پایاننامه حتی :نامهانیعنوان كامل پا

 )روش( حل مسئله باشد.

 :مرتبط با موضوع تحقیق نوشته شود. کلمه کلیدی کامالً 8و حداکثر  6حداقل  كلمات كليدي 

 ای شامل تعریفی مقدماتی برای آشنایی خواننده با موضوع تحقیق کلمه 300الی  200مقدمه یک پاراگراف : مسئله ـانيمقدمه و ب

 ای به شرح زیر باشد:کلمه 300الی  100شامل سه پاراگراف  نیز باشد. بیان مسئله

o  ؛اشاره به برخی مراجع کامال مرتبط با موضوع پروپزالپاراگراف اول: تعریف مسئله توام با 

o ؛پاراگراف دوم: بیان مسئله بصورت فنی )ترجیحا فرموله شده( با اشاره بر هدف از حل مسئله 

o های موجودها و الگوریتمهای روشها و محدودیتپاراگراف سوم: اشاره به چالش. 

 شامل اهمیت و ارزش علمی و پژوهشی پژوهش مورد  ،ایکلمه 400الی  300یک پاراگراف : ضرورت و اهميت موضوع پژوهش

 ، نوشته شود.نظر و جایگاه آن در مرز دانش روز، ضرورت انجام تحقیق و کاربردهای آن در صنعت و جامعه

 برای نگارش این بخش به شرح ذیل عمل کنید:: پژوهش ۀنيشيپ 

o  شروع مقدمات این بخش )معموال تعریفی مجدد از مسئله را شامل ای برای کلمه 400الی  300پاراگراف اول: یک پاراگراف

 های موجود برای حل مسئله مورد تحقیق ارائه شود. معموالً شود و بهتر است در این پاراگراف یک دسته بندی از روشمی

 دسته قابل انجام است.( 3یا  2ها به تعداد بندی روشدسته

o  ؛هابرای مرور دسته اول روش کلمه 400الی  300پاراگراف دوم: در حد 

o  ؛هاکلمه برای مرور دسته دوم روش 400الی  300پاراگراف سوم: در حد 

o  ؛هاکلمه برای مرور دسته سوم روش 400الی  300پاراگراف چهارم: در حد 

o  ها در دسته روشبندی و اشاره به ارجحیت، برتری و یا نقصان هر یک از کلمه برای جمع 400الی  300پاراگراف آخر: در حد

 .مقایسه با یکدیگر

 طوری شود؛ طراحی بینانهواقع و دستیابی قابل دقیق، صورت به جزئی اهداف و کلی هدف قالب دو در پژوهش اهداف: اهداف پژوهش 

 .نشود جایگزین دیگر اهداف با و نیابد تغییر آسانی به و بوده دستیابی و پیگیری قابل پژوهش، فرایند در که

 و با انجام این  اندهستند، که به ذهن محقق رسیده هایی برای حل مسئله بیان شدهحلدر واقع راه هاپرسش: پژوهش يهاپرسش

ها ها برای حل مسئله مناسب هستند؟ اگر مناسب هستند، به چه اندازه نسبت به دیگر روشخواهد بررسی کند که آیا این راه حلتحقیق می

 کنند.بهبود حاصل می

o  در یک سطر جداگانه مطرح شود؛ سوالهر 

o .؛سواالت با جمالت پرسشی بیان شوند 

o ًمرتبط با مسئله بیان شده و هدف تحقیق( مرتبط با موضوع تحقیق باشند سواالت دقیقا(. 
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 معادل فارسی کلمه التین « فرضیه»کلمه : هاي پژوهشفرضيه«Hypothesis » بعنوان معادل  که معموالً« فرض»است و با کلمه

 شود، اشتباه در نظر گرفته نشود.استفاده می« Assumption»برای کلمه 

o شود.فرضیه عبارت است از یک راه حل محتمل که برای هر سوال تحقیق در ذهن محقق ایجاد می 

o ًندارید، بهتر است آن ای برای یک سوالی به ازای هر سوال طرح شده در بخش قبل، یک فرضیه نوشته شود. اگر فرضیه دقیقا

 سوال را طرح نکنید!

o ها در بخش قبل باشد.ها بایستی برابر با تعداد سوالتعداد فرضیه 

 وابسته( های)متغیر گیری،نمونه هایروش یا روش پژوهش، آماری جامعه ها،داده گردآوری ابزار و در این بخش، نحوه: پژوهش روش 

 .شوند معرفی شدهکارگرفته به افزارهاینرم و آمار نوع آنها،( اعتماد) پایایی و( اعتبار) روایی تعیین نحوه مستقل، و

 آورده غیره و الگو نوع ها،داده گردآوری ابزار و نحوه پژوهش، روش و نوع نظر از پژوهش بودن جدید جنبه باید: نوآوري پژوهش ۀجنب 

 باشد پژوهش دستاوردهای در باید نوآوری. است برخوردار نوآوری از پژوهش جنبه، چند یا یک در که کند درك خواننده که نحوی به شود،

 .جدید آماری جامعه در نه

 نظیر مدیریت مراجعهای بایستی با نرم افزار مدیریت منابع و مراجع در داخل متن پروپزال و بخش لیست منابع الزاماً: فهرست منابع 

EndNote .انجام شود 

o  استایل مورد استفاده برای مراجعIEEE .باشد 

o  مرجع کامال مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شود. 10حداقل به 

o .همه مراجع موجود در بخش منابع، بایستی در متن پروپزال مورد ارجاع واقع شده باشند 

o ید.نامرتبط یا نامعتبر خودداری نمائ از قرار دادن مراجع 

  فرمت الگو  از وپزال را تغییر ندهید و دقیقاًرنوع فونت و سایر موارد مربوط به ساختار پ، سایز فونت، به هیچ وجه فرمت :خيلی مهمنکته

 استفاده نمائید.

 

 با آرزوي موفقيت


