
 

 
 

ارغ التحصیل شوند و پایان نامه و رساله خود را ارائه دهند اهیمت بسزایی دارد زیرا نوشتن پروپوزال برای دانشجویانی که میخواهند ف

البته عالوه  .این افراد بعد از تایید شدن پروپزال شان توسط هیئت داوران می توانند برای تحقیق و نوشتن پایان نامه خود اقدام کنند

ه جدید را ارائه دهند و دیدگاه یا نظریه خود را در قالب یک پروژه اجرایی بر دانشجویان کارمندانی که قصد دارند یک دیدگاه یا نظری

و یا اینکه چگونه پروپزال بنویسیم؟ را در این مقاله  پروپزال چیست؟ کنند؛ می بایست برای این کار حتما پروپوزال بنویسند. اما اینکه

زال را قرار می دهیم. پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله بررسی می کنیم و برای مشاهده شما عزیزان لینک دانلود نمونه پروپ

 .را مطالعه نمایید

  

 پروپزال چیست؟

در پاسخ به این پرسش که پروپزال چیست؟ باید بگوییم پروپوزال یک طرح اولیه تحقیقاتی است که طرح پیشنهادی برای انجام یک 

ه است اما به انجام مراحل بعدی سرعت می بخشد به طوری که می توان گفت پروژه را شامل می شود. زمان نوشتن یک پروپزال کوتا

 .اگر یک پروپزال به خوبی نوشته شده باشد انگار نیمی از پروژه انجام شده است

  

 اطالعیه

ار می پروپزال اصل تحقیق نیست و تنها طرح اولیه و پیشنهادی آن است که به عنوان راهنما برای فرد محقق مورد استفاده قر 

 .گیرد تا خواسته خود را عملیاتی کند

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید آموزش نوشتن پروپزال برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

  قسمت های مختلف یک پروپزال چیست؟

های نوشتن پروپوزال ها باعث میشود برنامه کاری و روند فعالیت به طور کامل مشخص شود بنابراین یک پروپوزال باید دارای قسمت 

 که کارهایی همچنین. است پروپزال پژوهشی پیشنهاد انجام و  مختلفی باشد که مهم ترین این قسمت ها، هدف از انجام تحقیق و

 دیگر مهم نکته. باشد می اهمیت حائز نیز کارها این انجام چگونگی آن بر عالوه و هستند مهم  جام شوندان هدف این تحقق برای باید

 به موارد این چنانچه. باشد انجام قابل و شود داده شرح کامل طور به باید که است آن اجرایی های روش به توجه پروپوزال انجام از

 .نهادی به آسانی مورد اساتید یا کارفرمایان قرار می گیردپیش پروپزال باشند شده ذکر پروپزال در خوبی

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/
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همچنین برای آنکه بدانیم نکات مهم نگارش پروپزال چیست؟ ابتدا باید با بخش های مختلف یک پروپوزال آشنا شویم که در ادامه 

 .پردازیم می  به شرح این قسمت ها

 عنوان و موضوع

موضوع های پژوهشی  .موضوع یک پروپزال باید طوری انتخاب شود که قابل انجام باشداولین قسمت از یک پروپوزال عنوان آن است. 

اهمیت بسیار زیادی دارند و باید حتماً از مسائل روز جامعه بوده و قابلیت برطرف کردن مسائل و مشکالت موجود در جامعه را دارا 

 .باشند

  

 اطالعیه

 .عنوان پروپوزال باید کوتاه و مختصر باشد اما در عین حال اطالعات کلی پروپوزال را در عبارتی کوتاه شرح دهد

  

موضوع انتخابی برای یک پروپوزال باید نو و جدید باشد و پیش از آن هیچ فرد دیگری بر روی آن کار نکرده باشد اما درصورتیکه 

 ارائه فرد  ورد تحقیق خود قرار داده باشند و نتیجه مناسبی برای تحقیق ارائه نشده باشد؛پیش از این افراد کمی این موضوع را م

 .کند کار موضوع این روی جامعه نیاز مورد مناسب و مطلوب نتیجه به رسیدن برای تواند می پروپوزال دهنده

حوزه کاری و تخصص شما باشد تا بتوانید با  نکته مهم دیگر در انتخاب عنوان و موضوع پروپوزال این است که این موضوع باید در

 .استفاده از توانایی ها و امکانات خود موضوع پیشنهاد شده را عملی سازید

  



 

 
 

 

 بیان مسئله

ئله می بایست نخست هدف از انجام موضوع و اهمیت آن ذکر شوند. عالوه بر این مسئله طرح شده در پروپوزال در قسمت بیان مس

باید کاماًل واضح شرح داده شده باشد تا مطالعه کنندگان آن به راحتی بتوانند این مسئله را درک نمایند که به همین منظور بهتر 

جزء به کل انجام شود تا از ایجاد به هم ریختگی و آشفتگی مطالب و ایجاد سوال های است برای انجام پروپزال، این کار به صورت 

 .متفاوت در ذهن افراد جلوگیری شود

 سواالت و فرضیات احتمالی

بهترین روش برای نوشتن سواالت و فرضیات احتمالی یک پروپوزال روش بارش فکری نام دارد که در این روش ابتدا شما تمام پرسش 

 .کند را می نویسید و سپس بهترین سوال ها را انتخاب کرده و در پروپوزال خود وارد می کنیدبه ذهن تان خطور می هایی که

  



 

 
 

 اطالعیه

 .در هنگام نوشتن سواالت بهتر است به مختصر بودن آنها توجه کنید و از نوشتن سوال های طوالنی جلوگیری نمایید 

  

 ابزار تحقیق

وسایلی که برای پژوهش استفاده می شوند را شرح دهید و آنچه که نیاز است را با توجه به نوع پروژه کاری  در این بخش باید ابزار و

 نیاز آزمایشگاهی تجهیزات به است خاک بیوشیمی به راجع او پیشنهادی پروپوزال که فردی  مثالً. نمایید بیان  یا رشته تحصیلی

 .یا اگر در تحقیق خود از پرسشنامه استفاده می کنید باید آن را ذکر نمایید و بنویسد بخش این در را ها آن باید که دارد

 

  



 

 
 

 تاریخچه یا پیشینه تحقیق

تاریخچه تحقیق که به عنوان مرور ادبیات نیز از آن یاد می شود مربوط به بررسی کارهای انجام شده قبلی با موضوع پروپوزال است.  

 قسمت در باید هستند پژوهش موضوع با مرتبط که قبلی های مقاله تمامی و مطالعات ها، کتاب ها، تحقیق  در این قسمت اسناد

اید مشخص شود محققین قبلی برای موضوع انتخابی شما تاکنون چه کارهایی انجام داده اند و یا از چه ب همچنین. شوند ذکر منابع

 .روش هایی استفاده کرده اند و به چه نتایجی دست پیدا کرده اند

  

 روش تحقیق و مراحل انجام آن

 تحقیق بنیادی، تحقیق شامل  که مهمترین بخش یک تحقیق در روش تحقیق آن است. در حقیقت تحقیق انواع مختلفی دارد 

 تحقیق تاریخی، تحقیق توسعه، تحقیق توصیفی، تحقیق آزمایشگاهی، تجربی تحقیق کاربردی، تحقیق همبستگی، تحقیق پیمایشی،

 استفاده تحقیق های روش این از مورد چند یا یک از خود موضوع به بسته افراد از یک هر که است معلولی و علت تحقیق تجربی نیمه

 .می کنند

  

 .کلیک کنید ایان نامه ارشداستعالم موضوع پ برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 فهرست منابع

 نباید البته  انگلیسی و منابع بروز اهمیت بیشتری دارد. یک پروپزال خوب دارای منابع علمی کامال معتبر می باشد و استفاده از منابع

 .کرد فراموش نیز را فارسی معتبر علمی منابع از استفاده

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%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/


 

 
 

 

  

 یجه گیرینت

آخرین قسمت نوشتن یک پروپوزال نتیجه گیری است. در این قسمت باید با اشاره به منابع و روش هایی که در تحقیق خود استفاده 

 .کردید و همچنین با استناد به آنها نتایج پژوهش خود را شرح دهید

  

 اطالعیه

 .کالت بخشی از جامعه پاسخ دهندنتایج یک تحقیق باید به گونه ای ارائه شوند که به نیازها و مش 

  



 

 
 

 

 

  پیش بینی زمان الزم برای تحقیق و پایان نامه

در این مرحله باید مراحل تحقیق طبقه بندی شوند و زمان پیش بینی شده متناسب با نوع تحقیق باشد. گانت چارت مراحل تحقیق 

 این بر عالوه  ن فعالیت مورد نیاز آن مرحله تعیین گردد.نیز باید ترسیم گردد و زمان اختصاص داده شده به هر مرحله با توجه میزا

 .باشید داشته توجه نیز نهایی گزارش تحویل یا و دفاع حدودی تاریخ به باید

 

 نحوه نگارش یک پروپزال خوب چگونه است؟

ن یک پروپوزال چیست؟ برای برای نوشتن یک پروپوزال باید به نکات اولیه و مقدماتی آن دقت کنیم اما نکات اولیه و مقدماتی نوشت

این کار باید ابتدا مخاطبین خود را مشخص کنیم و سپس از طریق موضوع راه حل پیشنهادی خود را بیان نماییم و پس از آن یک 

  .طرح کلی برای موضوع ارائه دهیم

سمت بعدی نیز باید یک راه حل پیشنهادی پس از انجام موارد فوق باید ابتدا مقدمه را بنویسیم و پس از آن مسئله را بیان نمایید در ق

 پروپوزال دیگر بار یک  ارائه کنیم و برنامه و بودجه خود را ذکر نمایید و در پایان نیز باید نتیجه گیری نهایی داشته باشیم و در آخر

 .کنیم ویرایش  را آن بندی جمله و متن نگارش امال، لحاظ از نیاز صورت در و بخوانیم را خود



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 اصول مهم نگارش یک پروپوزال

 :برای نگارش یک پروپزال رعایت اصول زیر اهمیت دارند

 افعالی که در پروپوزال استفاده می شوند به صورت زمان آینده بیان شده باشند. 

 برای نگارش از جمالت کوتاه که نهایتا دو و نیم سطر هستند استفاده شده باشد. 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/


 

 
 

  سطر باشند 10پاراگراف ها کوتاه و حداکثر. 

 پانویس های انگلیسی در متن با اعداد فارسی ارجاع شده باشند. 

 یی و نگارشی وجود نداشته باشداشتباه امال. 

  باشد شده استفاده صحیح ای گونه به …از نشانه های نگارشی از قبیل نقطه، ویرگول و. 

 وقتی اختصارات زبان انگلیسی برای اولین بار در متن استفاده می شوند شکل کامل آن ها در پانویس ذکر شود. 

 ،زیرنویس شده باشند اسامی افراد، مکان ها و اسامی دشوار زبان انگلیسی. 

  بپرهیزید …از آوردن القاب از قبیل دکتر، مهندس، خانم، آقا، سرهنگ و. 

  کنید خودداری …از نوشتن اصطالحاتی از قبیل خوشبختانه، متاسفانه، بدبختانه و. 

 اصطالحات زبان انگلیسی که معادل آنها در زبان فارسی وجود دارد نباید به کار برده شوند. 

 شود استفاده صحیح جای در …ایی نظیر، علیرغم، با وجود این، افزون بر این، به عالوه، به عبارت دیگر و از عبارت ه. 

 پانویس های انگلیسی از چپ به راست و فارسی از راست به چپ به ترتیب شماره ارجاع مرتب شوند. 

 از فونت و سایز مناسب نگارش پروپزال استفاده شود. 

 رسی با قلم فارسی و در متن انگلیسی با قلم انگلیسی نوشته شده باشدارقام و اعداد در متن فا. 

 مطالب براساس یک نظم منطقی )شماره یا حروف الفبا( کدگذاری شده باشد. 

  



 

 
 

 

 .کلیک کنید ثبت پروپزال در پژوهشیار مشاهده اطالعات بیشتر در مورد برای

  

  چیست؟ مراحل تصویب پروپزال

دانشجویانی که دوره پذیرش آنها به روش آموزشی پژوهشی است باید بعد از سپری کردن دو نیم سال و در آغاز نیم سال سوم 

باید بگویم ابتدا می بایست فرم پروپوزال زیر نظر  پروپوزال چیست؟ پروپوزال خود را ارائه دهند. برای آنکه بدانیم مراحل تصویب یک

نویس یل شود سپس نیاز به اخذ تایید آموزش، استاد راهنما مشاور و مدیر گروه می باشد و پس از آن باید یک پیشاستاد راهنما تکم

اولیه پروپوزال توسط دانشجو با مشورت و راهنمایی های استاد راهنما تهیه شود و سپس این گروه گذار به استاد راهنما تحویل داده 

اد راهنما باشد این پروپوزال به گروه آموزشی ارائه شده و پس از آن در شورای تحصیالت تکمیلی شده تا در صورتی که مورد تایید است

 .گروه آموزشی مطرح شود

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/
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/


 

 
 

پس از تایید شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی سه نسخه از پروپوزال می باید به مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال شود 

اه نیز مجددا مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که نیاز به اصالح وجود داشته باشد اصالحات تا در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگ

 این توجه قابل نکته. شود دریافت رهگیری کد و شده ثبت ایرانداک سامانه در باید پروگزیمال نیز بعد مرحله در  الزم انجام شوند.

 که است

توسط استاد راهنما و مدیر گروه امضا شده است، درج شود تا حکم تصویب کد رهگیری می بایست در نسخه نهایی پروپزال که  

 .پروپوزال صادر شود

 .دفاع از پروپوزال برای دانشجویان دوره دکتری الزامی است :۱تذکر 

تاریخ دفاع از پایان نامه برای مقطع دکتری به تاریخ انتخاب واحد پایان نامه یا رساله و تصویب پروپوزال بستگی دارد.  :۲تذکر

ماه و دانشجویان دکترا حداقل یک سال پس از تاریخ انتخاب واحد و تصویب  ۴دانشجویان کارشناسی ارشد نیز حداقل پس از 

 .دهند پروپوزال می توانند دفاع خود را انجام

  

 تفاوت پروپوزال کارشناسی ارشد و پروپوزال دکتری چیست؟

بدنه اصلی در پروپزال کارشناسی ارشد و دکتری مانند یکدیگر می باشد اما حجم آن در مقطع دکتری نسبت به کارشناسی ارشد 

ل دکتری در طی مدت تحصیل نوشته بیشتر بوده و در آن به صورت مفصل تر به موضوع تحقیق پرداخته می شود. عالوه براین پروپزا

می شود اما پروپزال کارشناسی ارشد را معموال در ترم اخر می نویسند. در زیر دو پروپزال دانشگاه امام صادق در مقاطع کارشناسی 

 .ارشد و دکتری برای مشاهده بهتر شما عزیزان قرار داده شده است

  

 .کلیک کنید PDF نمونه پروپزال کارشناسی ارشد به صورت فایل دانلود برای

  

 .کلیک کنید PDFری به صورت فایلنمونه پروپزال دکت برای دانلود

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/نمونه_پروپزال_ارشد-_سلیمی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/نمونه_پروپزال_ارشد-_سلیمی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/نمونه_پروپزال_رساله_دکتری-_شیریجیان.pdf


 

 
 

  

 اخبار پیرامون پروپزال نویسی

 آغاز ثبت نام رایگان در کارگاه پروپزال نویسی

برای آنکه بدانید پروپزال چیست؟ گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری دفتر مهارت افزایی دانشگاه عالمه طباطبائی کارگاه پروپوزال 

نویسی و آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه تحصیلی، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و به صورت آنالین برگزار 

 .می کند

ین این دوره، دکتر بتول واعظ )انتخاب موضوع، بیان مسئله، پرسش ها و پیشینه پژوهش(؛ دکتر سمیه آقابابایی )فرضیه ها، مدرس

 .جامعه آماری، حجم نمونه، نمونه عملی و ...( و دکتر زهره اله دادی دستجردی )آشنایی با شیوه نامه ها و آیین نامه ها( می باشند

 .انجام خواهد شدotc.atu.ac.ir  میباشد و ثبت نام از طریق سامانه ۱۴الی  ۱۰آذر، ساعت  ۲۶ زمان برگزاری کارگاه جمعه

  

https://otc.atu.ac.ir/
https://otc.atu.ac.ir/


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید پایان نامه کارشناسی ارشد شاهده اطالعات بیشتر در موردبرای م

  

  خالصه مطلب

این سوال ذهن بسیاری از دانشجویان و یا کارمندانی که می خواهند یک دیدگاه یا نظریه جدید را به کارفرمایان  چیست؟پروپزال 

خود ارائه دهند درگیر می کند. در حقیقت می توان گفت پروپزال یک طرح اولیه تحقیقاتی است که طرح پیشنهادی برای یک انجام 

ال دارای قسمت های مختلفی شامل عنوان و موضوع بیان مسئله سواالت و فرضیات احتمالی یک پروژه را شامل می شود. یک پروپوز

ابزار تحقیق تاریخچه تحقیق روش تحقیق فهرست منابع و نتیجه گیری است. همچنین در نوشتن یک پروپوزال خوب باید به نکاتی 

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/
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/


 

 
 

ن برای آنکه بدانید مراحل تصویب یک پروپزال چیست؟ همچنی  توجه کرد که این نکات به طور کامل در متن مقاله ذکر شده اند.

 .شد داده شرح  این مراحل به صورت کامل برای شما عزیزان

عالوه بر این تفاوت پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری را بیان کردیم و لینک دانلود نمونه پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری  

توانند برای دریافت مشاوره بیشتر در مورد نگارش یک پروپوزال . همچنین دانشجویان عزیز میرا برای دانلود شما عزیزان قراردادیم

 .و پایان نامه حرفه ای با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایند

  

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

  

  

  

  

 


