
 

 
 

 تحصیل ایران | ها کاربرد و ساختار+  نامه پایان و پروپوزال تفاوت

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، تا به حال چندین بار نام پایان نامه و پروپوزال را 

شنیده اند. اما، برخی از آن ها ممکن است ندانند که فرق پروپوزال و پایان نامه چیست؟ در پاسخ به این سوال می 

، تفاوت پروپوزال و پایان نامه ت. برای آشنایی بیشتر باتوان گفت که پروپوزال به نوعی طرح اولیه پایان نامه اس

در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با پایان نامه، پروپوزال و تفاوت این 

 .دو بدانید را به طور کامل و مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

 فارغ جهت بایست می مختلف تحصیلی مقاطع دانشجویان که بوده تحقیقاتی های پروژه ی از انواعیک پایان نامه

 .دهند انجام را آن خود التحصیلی

  

  

 پروپوزال چیست؟

پیش از آن که بخواهیم شما عزیزان را با تفاوت پروپوزال و پایان نامه آشنا کنیم، بهتر است که ابتدا با معنی 

به معنای پیشنهاد دادن است. به عبارت دیگر  propose . واژه پروپوزال برگرفته شده از واژهپروپوزال آشنا شوید

 نوع یک پروپوزال که گفت توان می دیگر عبارت به. دانست پژوهشی پیشنهاده معادل، را می توان پروپوزال

 .دارد بر در را فرد هر نامه پایان کلی طرح که است پژوهشی پیشنهاد

ل نیز مانند تهیه ماکت برای ساختن یک ساختمان است. یک پژوهشگر بر اساس اصول و قواعد معین ارائه پروپوزا

 آن اساس بر که را پژوهشی بتواند آن بررسی با راهنما استاد که طوری به شروع به نوشتن پروپوزال می کند. 



 

 
 

راهنمای پژوهشگر یا محقق برای  و تحقیق انجام نقشه توان می را پروپوزال واقع در. نماید تصور گیرد، می شکل

اجرایی کردن تحقیق دانست. نوشتن پروپوزال بسیار حساس است و اگر می خواهید که آن را بنویسید، باید 

 .مراحلی را به خوبی طی کنید. برای آشنایی با نحوه نوشتن پروپوزال، می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدآموزش نوشتن پروپوزال برای مطالعه مقاله

  

  

 پایان نامه چیست؟

کامل با پروپوزال آشنا شدیدی، بهتر است پیش از دانستن تفاوت پروپوزال و پایان نامه، با هم اکنون که به طور 

معنی خود پایان نامه نیز آشنا شوید. تمامی دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری درس می 

شگاه تحویل دهند. پایان نامه در خوانند، در ترم آخر خود باید پروژه ای تحقیقی به نام پایان نامه، نوشته و به دان

واقع یک گزارش اصولی، با ساختار استاندارد و منظم است که به صورت جامع تمام تحقیق را در بر می گیرد. 

پایان نامه همان چیزی است که دانشجو هنگام نوشتن پروپوزال، طرح و ساختار کلی آن را بیان می کند تا در 

 .آوردن نتایج آن را تکمیل کندادامه با انجام پژوهش و به دست 

بخش اصلی، طرح مسئله، پیشینه تحقیق، روش شناسی  5صفحه باشد و دارای  80پایان نامه، باید حداقل  

تحقیق، بحث در رابطه با یافته ها و نتیجه گیری باشد. الزم به ذکر است تا بدانید که مهم ترین بخش یک پایان 

داشتن نتیجه گیری پایان نامه فاقد اعتبار خواهد بود. پایان نامه های کارشناسی نامه ارائه نتایج است؛ زیرا، بدون 

ارشد به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می شوند. بخش کمی به پروژه هایی گفته می شوند که از فرمول های 

ده باشند، پایان آماری و اعداد در آن ها استفاده شده است. در مقابل، به پروژه هایی که به صورت تحلیلی نوشته ش

 .نامه های کیفی می گویند

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84/


 

 
 

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییده کارشناسی ارشدپایان نام برای آشنایی بیشتر با

  

  

 تفاوت پروپوزال و پایان نامه

حال که به طور کامل با پروپوزال و پایان نامه آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که فرق پروپوزال و پایان نامه 

ان نامه است؛ اما، دارای تفاوت چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کنیم که پروپوزال به نوعی طرح کلی پای

 :های بسیاری می باشد. برخی از مهم ترین تفاوت های پروپوزال و پایان نامه، شامل موارد زیر می باشند

  یکی از مهم ترین تفاوت پروپوزال و پایان نامه در حجم آن دو است. در واقع، پایان نامه حجیم تر از

 .پروپوزال است و محتوای بیشتری دارد

  اهداف تحقیق در پروپوزال جز مهم ترین بخش محسوب می شوند و به یک سر فصل مجزا تبدیل می

 .شوند. اما، اهداف تحقیق در پایان نامه در بخش مقدمه بیان می شوند

  پروپوزال با تمرکز بر روی اهداف تحقیق و ذکر موانع و محدودیت های موجود در راه انجام پژوهش نوشته

در پایان نامه باید با وجود محدودیت ها و موانع، تالش کنید تا به نتایج و تفسیری از  می شود درحالیکه

 .متغیرهای تحقیق برسید

  در پایان نامه وجود نتیجه اهمیت بسیار زیادی دارد و عدم وجود آن منجبر به ناقض بودن پایان نامه می

 .ود نداردگردد. اما در مقابل، در پروپوزال بخشی به نام نتیجه گیری وج

  در پاسخ به سوال فرق پروپوزال و پایان نامه چیست؟ باید عرض کنیم که پایان نامه یک واحد درسی

 .محسوب می شود اما، پروپوزال این گونه نیست

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

الزم به ذکر است تا بدانید که باید به تمامی اهداف و فرضیات ارائه شده در پروپوزال پایبند باشید و بعد از تصویب 

پروپوزال، هیچ یک از آن ها را حذف نکنید. همچنین، به یاد داشته باشید که پایان نامه حاصل یک پروپوزال  و تایید

است؛ اما، هر پروپوزالی به پایان نامه ختم نمی شود. زیرا، اگر دانشجو نتواند تایید اساتید راهنمای خود را درباره 

 .حقیق و نوشتن پایان نامه نخواهد بوداهداف و موضوع تحقیق خود کسب کند، قادر به انجام ت

  

 تفاوت پروپوزال با پایان نامه به لحاظ مفهوم

بهتر است بدانید که عالوه بر تفاوت های ذکر شده، پروپوزال و پایان نامه با یکدیگر از نظر محتوا نیز متفاوت می 

ه چیست؟ برخی از مهم ترین تفاوت باشند. حال ممکن است بپرسید که از نظر محتوایی فرق پروپوزال و پایان نام

 :های پروپوزال و پایان نامه از نظر محتوا، شامل موارد زیر می باشند

  یکی از مواردی که باعث تفاوت پروپوزال و پایان نامه می شود، نوع محتوا متن است. پروپوزال به مسئله

 .تحقیقاتی متمرکز استیا موضوع مورد بررسی مربوط می شود. برعکس، پایان نامه بر نتایج کار 

  پایان نامه نگارش علمی یافته های یک تحقیق در یک قالب خاص است. در حالی که پروپوزال به عنوان

 .اولین گام برای یک کار پژوهشی است

 پروپوزال در ابتدای پروژه تهیه می شود، در مقابل گزارش تحقیق پس از اتمام پروژه تهیه می شود. 

 آینده نوشته می شود، در حالی که زمان مورد استفاده در پایان نامه، زمان گذشته  پروپوزال ارشد در زمان

 .است و همچنین به صورت سوم شخص نوشته می شود

  80صفحه است. در مقابل، طول متن پایان نامه حدود  10-8طول متن پروپوزال کارشناسی ارشد حدود 

 .صفحه است 300تا 

  



 

 
 

 پروپوزال دکتری چیست؟ تفاوت پروپوزال کارشناسی ارشد و

اکثر دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به انجام پایان نامه خواهند بود. دانشجو باید یک موضوع را انتخاب 

کند، یک فرضیه بسازد و یک مسیر عملی را ترسیم کند تا به هدف خود برسد. در این مسیر اساتید با جدیت تمام، 

جویان رسیدگی می کنند. قبل از اینکه دانشجو بتواند پایان نامه خود را بنویسد، ابتدا با جزئیات به پایان نامه دانش

باید به نوشتن پروپوزال مسلط باشد تا تاییدیه اساتید را را دریافت کند. معیار های اساتید در مورد نوشتن پروپوزال 

یک پروپوزال ارائه دهند تا اگر پروپوزال شود که بیش از کامال سختگیرانه است. معموال از دانشجویان خواسته می 

 .اولی به هر دلیلی رد شد، پروپوزال های بعدی مورد مطالعه قرار بگیرند

برای نوشتن یک پروپوزال خوب حتما باید تفاوت پروپوزال و پایان نامه را یاد بگیرید. بدنه اصلی در پروپوزال  

ا، حجم آن در مقطع دکتری نسبت به کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد و دکتری مانند یکدیگر می باشند. ام

بیشتر بوده و در پروپوزال دکتری به صورت مفصل تر به موضوع تحقیق پرداخته می شود. عالوه بر این، بهتر است 

بدانید که پروپوزال دکتری در طی مدت تحصیل نوشته می شود؛ اما، پروپوزال کارشناسی ارشد را معموال در ترم 

 .یسنداخر می نو

  

 جدیدترین اخبار پروپوزال و پایان نامه

 نامه نویسیو پایان ، پروپوزالبرگزاری دوره آموزشی مقاله

 آموزشی دوره های علمی دانشجویی،انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران با همکاری دیگر انجمن

محقق و مدیر مرکز  -. این دوره با تدریس دکتر احمد قنبری کندمی برگزار را نویسی نامه پایان و پروپوزال ،مقاله

 .شودمی برپا مهر 9 تا 6 از –نوآوری محیط زیست 

 عملکرد دانشگاهها در ثبت پروپوزال و پایان نامه منتشر شد



 

 
 

 مامعالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تهای آموزش ها، و مؤسسهها، پژوهشگاهطبق این تبصره، همه دانشگاه

بندی ندارند، در پژوهشگاه های )پارسا( دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را که طبقهها و رساله نامه متن پایان

های خود ها، و رساله نامه ها، پایان متن پیشنهاده علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، همانند جویی و تمام

 .را ثبت کنند

 ، رساله و پروپوزال در ایرانداکنامههزار پایان ۵۸ثبت 

 ایرنا خبرگزاری اختیار در آن از نسخه یک که( ایرانداک)ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه بر اساس گزارش

 سال دوم ماهه ۶ در غیردولتی و دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسه و ،پژوهشگاه ،دانشگاه ۵۵۴ گرفت، قرار

 .اند شده جو همانند سامانه عضو گذشته،

  

  

 :اطالعیه

زمانی ارزش علمی دارد که مستند باشد. یک پژوهشگر باید تمامی المان ها و داده  (Proposal) پروپوزال یک

  .نماید درج پروپوزال در منبع ذکر هایی که در متن استفاده کرده را با

  

  

  

 خالصه مطلب

مه چیست؟ را پاسخ داده و شما ما در این مقاله سعی داشتیم تا سوال شما عزیزان مبنی بر فرق پروپوزال و پایان نا

عزیزان را با تفاوت این دو آشنا کنیم. هم اکنون که با تفاوت پروپوزال و پایان نامه آشنا شدید، بهتر است که هر 



 

 
 

دو این موارد را بر اساس اصول و قواعد مهم نگارش، بنویسید. اگر در این زمینه سوالی دارید، بهتر است که از 

اساتید مربوطه کمک بگیرید. اگر نتوانستید با آن ها ارتباط برقرار کنید، می توانید از همکاران  مشاوران دانشگاه و یا

ما در ایران تحصیلی یاری بگیرید. همکاران ما در هر ساعت از شبانه روز آماده کمک و خدمت رسانی به شما 

یا برای ما در زیر این مقاله، کامنت عزیزان می باشند. برای برقراری ارتباط کافی است تا با ما تماس گرفته و 

  .بگذارید

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،

  

 


