
 

 
 

سعی دارند اطالعات خود را قبل از ارائه نمونه  نمونه پروپوزال حقوقیبسیاری از دانشجویان رشته حقوق با دانلود 

پروپوزال حقوقی خود باالتر ببرند. در واقع با دانلود نمونه پروپوزال حقوقی از منابع مختلف و مطالعه آن ها متوجه خواهید 

بهتر برطرف  شد که پروپوزال شما تا چه اندازه به نمونه های موفق نزدیک است و می توانید ایرادات خود را سریع تر و

نمایید. ما در ادامه قصد داریم مهم ترین مواردی را که در پروپوزال آماده رشته حقوق باید رعایت شود، بررسی کنیم و 

 .موارد ضروری و پر اهمیت را خاطر نشان نماییم

  

 بیان مسئله در نمونه پروپوزال حقوقی

و هر   ت. در واقع اولین بخش مربوط به همین مورد می شودیکی از قسمت های بسیار مهم در پروپوزال ها بیان مسئله اس

چقدر بهتر ارائه شود نشان دهنده کیفیت بهتر مقاله خواهد بود. در ادامه مهم ترین نکاتی که برای بیان مسئله باید رعایت 

 .کنید، بررسی خواهیم کرد

ً اشاره شود. در این خصوص در بیان مسئله باید پیامدهای منفی کمبود اطالعات در رابطه با آن موضو ع وجود دارد حتما

می توانید به طوالنی شدن عدم تحقیق در رابطه با یک موضوع و تغییرات جامعه و محیط اشاره کنید و در ادامه پیامدهایی 

 .که می توانید این کمبود اطالعات داشته باشد، بررسی نمایید

باید به خوبی نگارش آن را انجام دهید. در قدم بعدی نیاز است که  فراموش نکنید برای داشتن یک پروپوزال قوی در ابتدا

 .محتوای علمی خوبی داشته باشد و همچنین از به روز ترین تکنیک ها در آن استفاده شود



 

 
 

 

 پروپوزال آماده رشته حقوق

تفاده کنید تا پروپوزال های با اگر به دنبال دانلود پروپوزال های آماده در رشته حقوق هستید نیاز است که از منابع معتبر اس

کیفیت را به شما نشان دهد. زیرا برخی پروپوزال ها دارای کیفیت الزم نبوده و ممکن است منجر به سردرگمی شما شوند، 

پروپوزال های شاخه حقوق بسته به نوع تحقیق عنوان متفاوتی از یکدیگر دارند که در ادامه برای ایجاد آشنایی با این 

 .ا اقدام به درج یک نمونه از آن ها برای شما نموده ایمپروپوزال ه

  

 .کاربران گرامی، برای دانلود نمونه پروپوزال آماده حقوقی به صورت رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید

 ده حقوقنمونه پروپوزال آما
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 مراحل نگارش یک نمونه پروپوزال حقوقی خوب چیست؟

اولین مورد این است که باید توجه کنیم که این پروپوزال را برای چه کسی یا چه نهادی تنظیم می کنیم. برخی از سازمان ها 

دکتری فرمت مشخصی  یا نهاد ها فرمت مشخصی دارند. معموال تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای پایان نامه های ارشد یا

 .داشته که باید آن را از دانشگاه خود دریافت کنید

داشتن یه ایده خوب برای نوشتن پروپوزال نیز اگرچه موضوع مهمی خواهد بود؛ اما کافی نیست. تبدیل یک ایده خوب به 

 .یم کردپروپوزال مناسب و کارآمد نیازمند طی کردن مراحل مشخصی خواهد بود که در ادامه بررسی خواه

 :به صورت کلی پروپوزال های حقوقی و سایر پروپوزال ها دارای قسمت های زیر هستند

 نام دانشجو 
 عنوان 
 هدف تحقیق 
 روش تحقیق 
 نتیجه 
 منابع مورد نیاز 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ،ثبت پروپوزال در پژوهشیار برای اطالع از نحوه

  

 اهداف تحقیق در پروپوزال های حقوقی

 .بخش کلی و ویژه مطرح می شوند به صورت کلی در پروپوزال های حقوقی و یا سایر پروپوزال ها اهداف تحقیق به دو

منظور از هدف کلی منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش به دست می آید و 

 .واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش به دنبال چه چیزی است

 :بدین گونه عمل می شود ”در تقسیم بندی اهداف تحقیق معموال

که منظور همان موضوع تحقیق است و معموال در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان ” هدف کلی” اول

 .خواهد شد

 .تحقیق بیان می شود” اهداف جزئی یا اختصاصی” در گونه دوم
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ن این اهداف دقیقاً تصریح می کند که در از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می گیرند. محقق با بیا اهداف ویژه تحقیق 

 .این تحقیق چه مواردی قرار است که انجام شود. هر تحقیق می تواند شامل چندین هدف ویژه باشد

 

 اشتباهات رایج در نگارش پروپوزال

د تا از دانلود نمونه باید اشتباهات رایجی را که در نوشتن پروپوزال ها وجود دارد بدانی نمونه پروپوزال حقوقیقبل از دانلود 

پروپوزال حقوقی اشتباه جلوگیری کرده باشید. زیرا حتی بهترین پروپوزال ها نیز ممکن است حاوی اشتباهاتی باشند که در 

 .امر نگارش نیز بسیار متداول است. در ادامه این اشتباهات را بررسی خواهیم کرد

ر این مسیر، مرتکب اشتباهاتی شوید. برخی اشتباهات در حتی اگر اصول نگارش پروپوزال را بشناسید، ممکن است د

 :تان خواهیم گفتاند. در ادامه، از برخی از این اشتباهات رایج را براینگارش پروپوزال بسیار متداول

 اشتباه اول: موضوع تحقیق بسیار گسترده است
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این طور نیست و گستردگی بیش از حد منجر به  شاید در ابتدا تصور کنید که گسترده بودن موضوع می تواند مفید باشد؛ اما

ابهام بیشتر خواهد شد. به عالوه شما برای متقاعد کردن استاد راهنمای خود باید نشان دهید که تحقیقات کمی راجع به 

 .موضوع شما انجام شده و به همین دلیل شما این موضوع را انتخاب کرده اید

 عقاید شخصی به جای متون دانشگاهی اشتباه دوم :فقدان کلی منابع و تکیه بر

در هر تحقیقی نباید با تکیه بر نظر شخصی اطالعاتی را ارائه داد. در واقع شما باید تمامی گفته های خود را بر پایه نظریه 

 .های علمی بگذارید

 می شودوعدم تصدیق و بحث در مورد مطالعات برجسته در زمینه عنوان پروپوزال نیز از جمله اشتباهات محسوب 

های شخصی و غیره نباید انجام شود و منابع جدید باید سایتها، وبتاکید بر منابع با کیفیت پایین مانند مقاالت در وبالگ

 .ارائه گردد

 اشتباه سوم: عدم توجیه موضوع

تمامی اشتباه سوم این است که موضوع تحقیق به خوبی توجیه نشده است. در واقع برای قبول شدن پروپوزال باید 

 .موضوعات، اهداف و سواالت به خوبی توجیه شده باشد

  

 .یک کنیدکل راهنمای نوشتن پروپوزال برای مطالعه

  

 مرحله اصلی برای نگارش یک پروپوزال صحیح و اصولی 7

برای تهیه پروپوزال، در هر دانشگاه یکسری فرم های مشخص وجود دارد که دانشجو باید بعد از تهیه نمودن آن و وارد 

قسمت قصد داریم کردن تمامی اطالعات الزم، آن را برای تصویب به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهد. ما در این 

 .مراحل و بدنه اصلی یک پروپزوال را برای عالقه مندان شرح دهیم

 گام اول: مشخص نمودن موضوع تحقیق

 .هر تحقیقی باید دارای موضوع باشد و موضوع پروپوزال نیز باید به درستی انتخاب شود

 .به طور کلی موضوع پروپوزال یا پایان نامه باید دارای شرایط زیر باشد

 .بوده و در گذشته کار نشده باشدنو 
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 .متناسب با نیاز های روز جامعه باشد و در نهایت راهکاری برای حل مشکل ارائه کند

 .در راستای حوزه کاری و تخصصی افراد باشد

 .قلمرو های مکانی و زمانی و همچنین اهداف تحقیق باید در عنوان مشخص باشند

 .ه باشدموضوع انتخابی باید قابلیت اجرایی داشت

 .به صورت جامع، مختصر، واضح و غیر سوالی نوشته شود

 گام دوم: بیان مسئله

در این مرحله باید یک سری سواالت در ذهن خوانندگان ایجاد شود. این سوال همان موردی است که ذهن پژوهشگر را به 

 .می باشدخود درگیر می نماید. هدف پژوهشگر از طرح سوال ریشه یابی مشکالت به وجود آمده 

 .در بیان مسئله باید بتوانید افراد را متقاعد کنید که این پژوهش دستاوردهای جدیدی خواهد داشت

 گام سوم: پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش همانطور که از نام آن پیداست نشان دهنده تحقیقات قبلی است که انجام شده است. برای دسترسی به پیشینه 

 .بلی را که در حوزه کاری شما انجام شده است، بررسی کنیدپژوهش باید تمامی تحقیقات ق

 گام چهارم: تعیین اهداف پژوهش

 .در این بخش پژوهشگر باید اهداف کلی و اهداف ویژه و کاربردی انجام تحقیق را مشخص کند

 گام پنجم: مفروضات پژوهش

ت و غلط بودن آن ها در انتها مشخص در واقع فرضیه های یک پژوهش پیشنهاد یا پیش بینی های منطقی است که درس

 .خواهد شد

 گام ششم: روش ها و مراحل اجرا پژوهش

یکی از نکات مهمی که یک محقق باید در زمان انجام پژوهش به آن توجه نماید ارائه روش های انجام تحقیق است که باید 

 .به درستی اجرا شود

 گام هفتم: منابع و مآخذ



 

 
 

 .تحقیق ما را تضمین خواهد کرد به همین دلیل باید همیشه از منابع معتبر استفاده کنیم استفاده از منابع معتبر کیفیت

 

 دالیل اهمیت پروپزال نویسی چیست؟

با یک پروپوزال خوب، می توان چهارچوب تحقیق را به خوبی مشخص کرد. در پروپوزال می توان اطالعاتی درباره 

شود تا مشخص کرد. تعیین چارچوب تحقیق سبب می… نمونه، مدل تحقیق وادبیات موضوع، روش تحقیق، جامعه هدف، 

 .در زمان نگارش پایان نامه یا رساله خود بدانید که به دنبال چه چیزی بوده و می خواهید چه موردی را نشان دهید

د از بررسی ادبیات انداز تحقیق نیز از جمله موارد پر اهمیت در پروپوزال نویسی محسوب می شود. این مورترسیم چشم

 .تحقیق مشخص می شود

تقویت مهارت تفکر انتقادی نیز با انجام یک تحقیق و در طی فرایند تحقیق علمی به دست می آید. افرادی که قصد نگارش 

 .یک تحقیق علمی را دارند باید دید انتقادی را در خود تقویت نمایند

 .ر آن محسوب می شودآشنایی با ساختار یک تحقیق نیز از جمله فواید دیگ
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 . بر روی لینک کلیک کنید نامه ارشد نمونه پروپوزال پایان جهت آشنایی با

  

 چگونه یک نمونه پروپوزال حقوقی خوب را تشخیص دهیم؟

یک نمونه پروپوزال حقوقی خوب، باید به خوبی اطالع رسانی نماید و همچنین ایده ها را به خوبی توضیح دهد. یک 

 :پروپوزال خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد

 .باشدمخاطبین را مشخص کرده 

 .موضوع و راه حل ها را مشخص کرده باشد

 .از یک مقدمه شروع شده و مقدمه را بیان کرده باشد

 .یک راه حل پیشنهاد داده و برنامه و بودجه را ذکر نماید

  

 :اطالعیه

وارد  برای تهیه پروپوزال، در هر دانشگاه یکسری فرم های مشخص وجود دارد که دانشجو باید بعد از تهیه نمودن آن و

 .به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهد تصویب کردن تمامی اطالعات الزم، آن را برای

  

 خالصه مطلب

خوب چه ویژگی هایی دارد  نمونه پروپوزال حقوقی ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی این موضوع بپردازیم که یک

کنید. در صورتی که دانشجوی رشته حقوق هستید و می و برای دانلود نمونه پروپوزال حقوقی باید چه مراحلی را طی 

برای دانلود پروپوزال آماده رشته حقوق اقدام کنید الزم است یک سری نکات را بدانید که این موارد را نیز بررسی   خواهید

 .کردیم
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