
 

 
 

با نحوه نگارش طرح تحقیق پایان نامه خود آشنایی   به دانشجویانی که در ارتباط نمونه پروپوزال پایان نامه ارشدبررسی چند  

التحصیلی در مقطع کارشناسی های افرادی که در حال فارغ  ترین دغدغه  یکی از مهم   .ندارند، می تواند بسیار کمک کننده باشد 

پروپوزال های پذیرفته ارشد هستند، ارائه پایان نامه و قبل از آن نوشتن پروپوزال مناسب است. از این رو آشنایی با نمونه  

شده می تواند باعث افزایش آگاهی دانشجویان در ارتباط با بخش های مختلف پروپوزال و رعایت استانداردهای الزم هنگام 

  .نگارش آن شود

  نمونه پایان نامه ارشد، دید بهتری نسبت به اصول نگارش طرح خود پیدا می کنند و به  pdf بسیاری از دانشجویان با دانلود

راحتی می توانند پذیرش طرح خود را دریافت کنند. به دلیل اهمیت این موضوع، در این نوشته به شرح چگونگی نگارش و  

این  سامان   از  پرداخت.  خواهیم  ارشد  نامه  پایان  پروپوزال  نمونه  یک  ارائه  و  پروپوزال  و  دهی  پژوهشگران  شما  به  رو 

 .دقت مطالعه نمایید جهت نگارش پروپوزال حتما مطالب این مقاله را بهکنیم قبل از هر اقدامی  دانشجویان توصیه می

 پروپوزال پایان نامه ارشد چیست؟
اساساً هر نوشته نیاز به یک طرح دارد که در آن باید شمای کلی پایان نامه پیاده شود. همان گونه که نقشه ساختمان جهت  

طرح تحقیق نیز برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد یا تز دکترا ساختن یک خانه بسیار حائز اهمیت است، پروپوزال یا  

 .عنوان نقشه فشرده و کلی بسیار اهمیت دارد به

دنبال تصویب پروپوزال خود و تأیید کمیته علمی و استاد راهنمای خود است، باید بتواند طرح طرح تحقیق که به   دهنده انجام

اند مقاله خود را در یکی از مجالت معتبر به چاپ رساند. پس یکی از اقدامات مهم در فرایند درستی ارائه کند تا بتوخود را به  

عنوان دانشجو و کمیته    نوشتن پایان نامه، داشتن پروپوزال مورد پذیرش است. در واقع پروپوزال نوعی قرارداد بین شما به

ف اصلی نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد چیست؟ در  شود. اما هدصالح محسوب می    عنوان مراجع ذی   علمی دانشگاه به

 .ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهیم کرد

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


 

 
 

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید  ثبت پروپوزال در پژوهشیاربرای کسب اطالع از 

  

 اهداف اصلی پروپوزال پایان نامه ارشد 
همان گونه که اشاره شد پروپوزال طرح و نقشه کلی است که در آن مراحل و فرآیند تحقیق برای رسیدن به هدف پژوهش  

طورکلی هر پروپوزال پایان نامه ارشد و دکترا دو    شود. به از آغاز پژوهش تهیه می  شده است و توسط دانشجو قبل  ارائه  

 :کندهدف اصلی را دنبال می 

 متقاعد کردن دیگران در ارتباط با اهمیت پژوهش  •
 صورت واقعی  دادن توانایی محقق در انجام پژوهش در ارتباط با موضوع به  نشان •

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

  

  اطالعیه

 .به پدیده ای در جامعه علمی ما تبدیل شده است که ضرورت دارد از آن اجتناب شود  یان نامهپا  موضوعات تکراری بودن

  

 های پروپوزال کارشناسی ارشد  بخش 
در مجموع استاندارد معینی برای نوشتن پروپوزال وجود ندارد و بسته به هدف و موضوع، می تواند کمی متغیر باشد. برخی 

وزال فرمت مشخصی را ارائه می کنند که دانشجویان ملزم به رعایت استانداردهای تعیین  از دانشگاه ها برای نگارش پروپ

 .شده در آن هستند

درستی ها باید به    است که هر کدام از آنهای زیر تشکیل شده    عنوان پروپوزال از بخشیک طرح ساده از پایان نامه به  

فرآیند نگارش پایان نامه متقاعد گردد    د تا کمیته علمی برای ادامه معرفی و در خصوص هرکدام باید توضیحاتی را ارائه شو 

 :و پذیرش پروپوزال دریافت شود. بخش های مهم پروپوزال عبارت اند از

 عنوان تحقیق .1
 بیان مسأله تحقیق  .2
 ضرورت و اهمیت تحقیق  .3
 مرور ادبیات و سوابق مربوطه .4
 (و کاربردی اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه .5
 فرضیه های تحقیق .6
 سواالت تحقیق  .7
 (تعریف متغیرها، واژه ها و اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی و عملیاتی .8
 (روش شناسی تحقیق )بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا .9
 محدودیت های اجرای طرح تحقیق  .10
 نتیجه گیری  .11
 منابع و ماخذ مقدماتی پروپوزال  .12



 

 
 

 

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید راهنمای نوشتن پروپوزالبرای مطالعه 

  

 ان نامه ارشد اهمیت بررسی نمونه پروپوزال پای
شده شما توسط اساتید راهنما و هیأت علمی دانشگاه  از نگارش پایان نامه، باید پروپوزال تکمیل همان گونه که اشاره شد قبل 

 .توانید فرآیند نگارش پایان نامه خود را آغاز کنید از پذیرفته شدن پروپوزال، میمورد بررسی قرار بگیرد و پس 

از هر اقدامی با چند نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کرده و تعدادی از آن ها را  ود قبل شاز این رو توصیه می 

تواند کمک بسیار زیادی در مسیر نوشتن طرح تحقیق به شما  نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد می   pdf دانلود نمایید. دانلود

 .شده در پایان نامه آشنا شویدهای ارائه  ارشد با مجموع بخش  ایان نامه کارشناسی  توانید با دانلود چند نمونه پنماید. همچنین می

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/


 

 
 

ارشد و دکترا بسیار باال است و طرح تحقیق شما در این مقاطع از آنجا که حساسیت در خصوص نگارش پروپوزال کارشناسی  

گر مایل هستید که فرایند پروپوزال نویسی خود دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لذا ا  تحصیلی از سوی اساتید راهنما به

راحتی پذیرفته شود، توصیه می کنیم که چند نمونه پروپوزال پایان نامه  را آغاز کنید تا پروپوزال شما توسط استاد راهنما به

یح رعایت صورت اصولی و صح ها به  های نگارش پروپوزال در آن    ارشد را که دارای محتوای علمی و غنی هستند و روش 

 .شده مورد بررسی قرار دهید

 pdf علمی و اساتید راهنما تاثیر مثبت داشته باشد، دانلودتواند در پذیرش پروپوزال شما توسط هیأت  هایی که می  یکی از راه  
های بسیار    یباشد. نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد راهنماینمونه پروپوزال پایان نامه ارشد و بررسی فرایند نوشتن آن می  

دهد و همین امر باعث پذیرش آسان طرح   زیادی در جهت نگارش اصولی محتوا و ساختار پروپوزال را به شما ارائه می

پژوهش شما خواهد شد. از آنجا که بسیاری از دانشجویان به نمونه پروپوزال های کارشناسی ارشد دسترسی ندارند، در ادامه  

توانید اطالعات خود را در حوزه پروپوزال   ایم که با دانلود و بررسی آن میرا ارائه کرده  یک نمونه از این پروپوزال ها  

 .نویسی باال ببرید

  

 .وانشناسی بر روی لینک کلیک نماییدرشته ر نمونه پروپوزال پایان نامه ارشدبرای دانلود 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af.pdf


 

 
 

 

  

 نکات مهم برای انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد

های افراد محصل مقطع کارشناسی ارشد و دکترا انتخاب موضوع پروپوزال است که ارزش چاپ ترین دغدغه یکی از مهم 

 .المللی را داشته باشدهای علمی بین امکان ارائه در کنفرانس و همچنین  ISI  های معتبر علمی دنیا از جمله در مجله

ای برای آن  دنبال نوشتن پایان نامه است، باید پروپوزال و طرح خود را به شکلی آماده کند که اگر زمان و هزینه  فردی که به  

ن برای انتخاب یک عنوان مناسب  او شود. بنابرای  کند، بدون نتیجه نباشد، بلکه باعث افزایش بار علمی رزومهصرف می  

 :باشدبرای پروپوزال رعایت نکات زیر ضروری می 

 .مند باشدکند، عالقه عنوان موضوع تحقیق خود انتخاب می دانشجو باید به موضوعی که به   •
ز این نیازها ارائه  حلی برای برخی ا  موضوع انتخابی باید با نیازهای روز جامعه همخوانی داشته باشد تا بتواند در نهایت راه  •

 .دهد 
 .شده باید بدیع باشد و از انتخاب موضوعات تکراری جلوگیری شودموضوع انتخاب   •



 

 
 

قابلیت اجرایی شدن هر پایان نامه بسیار اهمیت دارد. بنابراین پایان نامه باید در درجه اول پژوهش پذیر بوده و و در وهله   •

 .دوم قابلیت اجرا داشته باشد 
 .ارزش تحقیق و پژوهش را داشته باشدپایان نامه باید   •
پایان نامه باید متناسب با حوزه کاری و تخصصی دانشجو انتخاب شود و پتانسیل انجام تحقیق در حوزه انتخابی را داشته  •

 .باشد
 .موضوع پایان نامه باید صرفه اقتصادی برای اجرای طرح داشته باشد  •
 .دسترس توجه شود قیقاتی قابل در هنگام انتخاب موضوع باید به منابع مادی و تح •
در انتخاب موضوع پروژه باید عناصری مانند کنجکاوی، کشش علمی و عالقه خود را برای شروع فرایند پروپوزال نویسی   •

 .بررسی نمایید
 .همچنین قلمرو مکانی و زمانی شما باید در عنوان و هدف تحقیق مشخص باشد  •

 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید  پایان نامه کارشناسی ارشدبرای آشنایی با نحوه نوشتن 

  

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/


 

 
 

 امون پروپوزال پایان نامه ارشداخبار پیر

 ها باشید  صفر تا صد نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری/ مراقب مطالب کپی پایان نامه

وحید احمدی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد تمام دانشگاه تربیت  

پایان   پروپوزال  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  پزشكی  گروه علمی  دانشگاهی  حوزه  خبرنگار  با  وگو  در گفت  مدرس، 

ز پروپوزال یا پیشنهاد طرح تحقیقاتی این است که یک محقق، چه دانشجوی  های دکترا و فوق لیسانس اظهار کرد: منظور انامه

خواهد به چه دستاوردی برسد و چه خروجی و فرآیندی را  سال می   ۲کارشناسی ارشد و چه دانشجوی دکترا بعد از یک یا  

 .کند؛ یعنی بتواند هدف از این طرح تحقیقاتی را تعریف کنددنبال می

 در معدل کارشناسی ارشد تاثیر نمره پایان نامه

قانونی تصویب شد که نمره پایان نامه هایی که بعد از آن سال نوشته می شوند، تاثیری بر روی معدل نخواهد   95در سال  

داشت. بدین ترتیب نمره پایان نامه به عنوان یک نمره جداگانه از معدل در رزومه دانشجو ثبت می گردد و با سایر نمرات  

 .ه جمع نخواهد شد دروس گذرانده شد

  

 اطالعیه 

موضوع پروپوزال باید به صورت جامع، مختصر، واضح و غیر سوالی نگارش شود و عالوه بر این انتخاب عنوان های 

 .خیلی کوتاه یا خیلی طوالنی برای یک پروژه تحقیقاتی مناسب نیست

  

 خالصه مطالب

ارشد پرداختیم. بسیاری از دانشجویان با روند پروپوزال نویسی یا    در این مقاله به اهمیت بررسی نمونه پروپوزال پایان نامه

ها دردسرساز  تواند برای آنشوند که می  ارائه طرح تحقیق پایان نامه خود آشنایی چندانی ندارند و گاهاً دچار اشتباهاتی می

 .شود

پایان نامه ارش دانلود نمونه  پایان نامه اشاره در این مطلب به بررسی نوشتن پروپوزال و اهمیت  د قبل از شروع نگارش 

درستی شده در این مقاله را به  بنابراین اگر می خواهید در فرایند پروپوزال نویسی دچار مشکل نشوید، مطالب ارائه   شد.  

 .مطالعه نمایید و با دانلود چند نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد، مهارت خود را در این زمینه باال ببرید

توانید برای دریافت اطالعات   در خصوص نحوه دانلود نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد سوال و ابهامی داشته باشید، می  چنانچه

 .رسانی به شما عزیزان هستند تماس حاصل نماییدتکمیلی با کارشناسان آکادمی ایران تحصیل که آماده خدمت  



 

 
 

  

 .کنیدکلیک اف مقاله دی  برای دانلود پی  

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-1.pdf
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