
 

 سایت موسسه موجود است در ی مربوطههاتمامی فرم: 

 
 

  شود. ، تکمیل "3 فرم شماره تکمیل راهنمای" با کمکِباید با نظارت اساتید و ( پروپوزال) 3فرم 

  ؛ول مربوطه تحویل دهدبه مسئ ی تخصصی،در شورا بررسی ها را جهتاست فرم مجاز، دانشجو تایید و امضای استاد راهنماپس از 

 ه شده است. عدم توجه به این نکات باعث د، ارائنشوها میرمکه باعث رد شدم ف 3ترین مشککتت ساتتاری و ناارشیِ فرم یجادر ادامه ر

 :در فرم تود لحاظ فرمایید با دقت تمامی موارد را مطالعه وشود؛ لذا تاتیر در مراحل تصویب و ایجاد مشکل سنوات برای شما می

  ؛م نروندو به صفحه دو دنعنوان قرار گیراز بعد  و صفحه همان ها درکلیدواژهصفحه اول طوری تنظیم شود که 

 شوند؛ جدا هم از کاما با باشند و فقط واژهتا  7تا  5بین  هاواژه کلید 

  محدوده این کادرها از اطراف کاغذ بهم ریختگی .(کادر را حذف نکنید) مطابق شییییوه نامه قرار داده شیییوند کادراجزای پروپوزال داخل 

  ؛دارند در صورت نیاز تر شدن رااین کادرها قابلیت کوچک و بزرگ نداشته باشند.

 ؛(21یا  22سایز  نیوزفونت تایم)انگلیسی  متن(. 21یا  21نازنین سایز زر یا بیباشد: متن فارسی )فونت بی نامهشیوه مطابق تفون 

 تنها در فهرست منابع التین باید اعداد نیز انگلیسی تایپ شوند؛شوند تایپ فارسی صورتبه ها در متنِ فارسی بایدو سال اعداد . 

  مثلقبل از عالئم ( نقطه و کاما فاصلهspaceنباشد و قبل از آن ) ؛شودها یک فاصله گذاشته 

 (.15 ،2137 )پورتر مثال طوربه (؛نه قبل از آن )شود آورده ارجاع از بعد نقطه ،متنیدر ارجاع درون 

 باید در یک راستا و ها آخر خطوط و پاراگراف( مرتبJustify) ؛باشند 

 
 و  ضمیر های علمی باید ازخواهیم برد... اشتباه است( در تحقیقپی ما به این مسیلله مثالاسیتفاده نویود) اول شیخ  افعال  ضیمایر و از

  ؛استفاده شودافعال غائب 

  فعل نیز به صورت  فعل هم مفرد و اگر فاعل جمع است، ،اسیتدقت داشیته باشیید فعل و فاعل جمالت هماهنب باشیند. اگر فاعل مفرد

 ؛یج استاخصوص در جمالت طوالنی این موکل بسیار رجمع نوشته شود. به

 ؛یریدکمک بگ "متن آنالین ویراستار"های های ویراستاری یا سایتبرنامه توانید از. میباشند و امالیی ایرادات تایپیها باید فاقد فرم   

 صورت مجزا با نیم فاصلهافعال و کلمات دوبخوی به (ctrl+ -) .فعالیتهای ها /آن ←شود / آنهامی ←میوود) :مثالبه طور تایپ شوند← 

 ؛(هایفعالیت



 

 جایهب ،روندمی بعدی خطبه هاآن از نیمیهسییتند و  خط انتهای درکه  مواردیخصییوص به دوبخوییی کلماتتایپ   جهت space از 

 ؛شود استفاده( - +ctrlو یا )( shift+ ctrl+ space) ترکیب

  ؛معتبر استفاده شود منابعاز  ،ی تحقیقو دغدغه مسألهشرح ها، تعریف متغیرها، ارتباط آن جهتِمسأله در بیان 

 ؛دنهای اخیر باشو مربوط به سال جدید تاجای ممکن منابع مورد استفاده باید   

 ه شودارائ یرهاسی و التین مرتبط با موضوع و متغبراساس تمام منابع )کتاب، مقاله، پایان نامه و ...( فار تحقیق پیشینه . 

 د؛شرح داده شو خط( 4حداقل )اراگراف هر منبع در یک پ و شود دیگر محققین یافته و روش به مختصری اشاره پیوینه در 

 فامیل نویسیینده )سییال تحقیق(، در پیوهوییی ) یا کتابی، تحقیقی، مقاله ای ...( با عنوان تحقیق نگارش پیوییینه فرمت پیویینهادی برای :

که ..... روش تحقیق این  سیی ... پرداخته و مویخ  سیاخته استبه برر "صیورت داخل عالمت گذاشیته شیود عنوان آن تحقیق بدین"

 پیوهوی .... بوده است.

  نماییدارایه زیر  به صورت ید داخل جدولتوانیمی را ترفرعی منابعِ صورت فوق معرفی شوند و سایراصلی بهمنابع: 

 های اصلینتیجه و یافته روش تحقیق سال عنوان تحقیق محققیننام  ردیف

      

 

  با حقیقت این نوآوری یا تفاوت در نهایت و قرار گیرند ارزیابی و نقد مورد پیوییین منابع بایدپیوییینه،  بخش انتهای یا و ابتدا درحتما 

 ؛شود موخ  پیوین محققین پیوهش

  ؟ هدفاز نظر  نوع پیوهش . باید در این بخش به این موارد اشییاره شییود:نماییداسییتفاده  1حتما از راهنمای فرم  :روش تحقیقدر بخش

 ؟گیریونهنمو روش  آماریجامعهتحقیق؟  ابزارها ؟ داده تجزیه و تحلیلاطالعات؟ روش  آوریجمعروش ؟ میاهییتپیوهش از نظر  روش

 انجام تحقیق؟ فرآیند

  شوند. جهت سواالت شود و در راستای آن اهداف فرعی ارائه میاصیلی یکی اسیت که در راستای عنوان مطرح میهدف  :اهدافدر بخش

ر سواالت دتوانید شما نمیطور نمونه به ؛نیز باید ارتباط بین هدف اصلی با سوال اصلی و اهداف فرعی و سواالت فرعی در نظر گرفته شود

 ؛اشاره کنید که در اهداف آورده نوده است یا مبحثی وضوعیفرعی به م

 ؛گذاشته شوند "سواالت فرعی" و "سوال اصلی"، "اهداف فرعی"، "اصلیهدف " هایتیتر 

 (: کلیات تحقیق2فصل ): بدین صورت باشد هابرای سایر گروه و است گروه معماری داخل فرم راهنما آمده برای پیوینهادی بندیِفصیل ،

 های میانی مطابق نظر استاد و براساس موضوع(،، پیویینه تحقیق و چارچوب نظری(، )فصلنظریمبانیشیامل  ادبیات تحقیق:: 1فصیل)

 شود؛ ارائهها تواند در همان فصل بحث و یافتهنیز میبخش عملی  .(هافصل آخر: بحث و یافته)

 نمونه:ه شودصورت جدول ارائبه حتماً ریزی وانجام تحقیق همانند یک جدول برنامه بندیزمان . 

 تا تاریخ ازتاریخ زمان کل)ماه( شرح فعالیت ردیف

2/5/2411 1 تدوین پروپوزال 2  2/8/2411  

خانه ایمطالعات کتاب 1  1 4/7/2411  4/3/2411  

میدانیمطالعات  1  1 4/8/2411  4/21/2411  

4/3/2411 2 تدوین فصل ... 4  4/21/2411  

5 ... 2 4/21/2411  4/22/2411  

و تحلیل یافته هاآنالیز  6  1 2/22/2411  2/1/2241  

21/22/2411 1 طراحی 7  21/1/2241  

8 ... 2 2/2/2241  2/1/2241  

 

  ؛ شرح داده شودصورت کامل به بخش عملی و موضوعِفرآیند 

  اطالعات و محل  ترتیبِ ،ها بهدر این شیوههای ذکر شیده در راهنمای فرم سیه باشد. براسیاس یکی از روش منابعنوشیتن فهرسیت نحوه

   ؛م مثل نقطه، کاما، پرانتز و ... دقت کنیدعالئ



 

  ؛مراجعه نمایید( 1استفاده کنید )به راهنمای تکمیل فرم شماره  یکسان یک روشاز  نفارسی و التیمنابع در نوشتن اطالعات 

  امه از خواهید در پایان ننه منابعی که می ،اند باید در فهرست منابع آورده شوندمنابعی که در متن و پیویینه پروپوزال اسیتفاده شدهفقط

 ها استفاده کنید.آن

  ود شاگر با تغییر زبان رفع نمی. صیورت فارسیی و برای منابع التین انگلیسیی تایپ شیوند، بهفارسییبرای منابع اعداد در فهرسیت منابع

 :(file→ Option→ Advanced→ Numeral: Context) :شودکه بدین صورت رفع می ورد استنرم افزار مربوط به تنظیمات 

 
  در نرم افزار وردمربوطه  زاربا استفاده از اب ترتیب حروف الفباباید بهدر فهرست منابع منابع (Go to Home → Sort)  اول  شوندمرتب(

 :منابع فارسی و سپس منابع التین(

 
 نیز داشته باشید؛ منابع التینحتما نیاز است که  "ایران داک" سایت پروپوزال درثبت هت ج 

 مجزا قرار گیرد؛ صورتبه یک صفحه و  در( 8)راحل تصویب مطالب طوری تنظیم شوند که م 

  د.ناسم دانوجو، استاد و عنوان تایپ شو "مراحل تصویب"در بخش 


