پريپًزال

)(Proposal
چیست؟

• خشٍخَصال يا طشح زحقيق  ،خيص ًَيس خظٍّطي اسر مِ ضوا هي تايسر تشاي
اخز هذسك زحػيلي خَد اًجام دّيذ .دس خشٍخَصال  ،ضوا تِ هؼشفي هَضَػي مِ
تشاي خاياى ًاهِ خَد اًسخاب مشدُ ايذ  ،زَضيح اّوير آى هَضَع  ،رمش خظٍّص
ّايي مِ دس گزضسِ دس ايي تاسُ غَسذ گشفسِ ً ٍ ،سايجي مِ فنش هي مٌيذ اص
زحقيق خَاّيذ گشفر هي خشداصيذّ .ن چٌيي سٍش يا سٍش ّايي مِ دس خظٍّص
اص آى ّا تْشُ خَاّيذ گشفر سا رمش هي مٌيذ.
• ضنل خشٍخَصال تٌا تش ّذفي مِ اص آى داسيذ ٍ يا تِ هقسضاي سضسِ زحػيلي ضوا
هي زَاًذ قذسي هسغيش تاضذ .اها ضنل تٌذي تٌياديي آى ّ ،وَاسُ تايذ ضاهل ػٌَاى
تٌذي ّاي هطاتِ ٍ تخص ّاي صيش تاضذ:

 -1مًضًع تحقیق
) ( Project Title
ريل ايي ػٌَاى هي تايسر ػٌَاى دقيق زحقيق خَد سا رمش
مٌيذ .تشاي هثال:
Project Title: Women Role in IRAN

 -2تًضیح مًضًع ي اَمیت آن
) ( Importance and Statement of Topic

دس ايي تخص هي تايسر جَاًة هَضَع  ،چگًَگي
اسزثاط آى تا سضسِ زحػيلي هَسد ًظش  ٍ ،اّوير هَضَع
تِ لحاظ ػلوي ٍ ماستشدي سا زَضيح دّيذ .سٍضي مٌيذ
چشا ايي هَضَع تايذ تشاي اسساد ساٌّواي تالقَُ ي ضوا
جزاب تاضذ؟ چِ هطنل يا هسالِ ي جذيذي سا هي
خَاّيذ هطشح مٌيذ؟ ٍ چشا حل آى هْن اسر؟

 -3ادبیات تحقیق ي پصيَص َاي مرتبط
)( Review of Literature and Relevant Topics

صيش ايي ػٌَاى  ،تايذ زَضيح هخسػش اها جاهؼي ّوشاُ تا سفشًس دّي غحيح
آمادهيل (اسساًذاسد ّاسٍاسد) دستاسُ خظٍّص ّايي مِ خيص اص ضوا سٍي ايي
هَضَع ٍ هَضَػاذ ًضديل تِ آى اًجام ضذُ تذّيذ .دس ايي تخص دس ٍاقغ
تايذ تِ رمش خظٍّص ّايي تدشداصيذ مِ ضوا قػذ داسيذ يافسِ ّاي آى ّا سا
زنويل مٌيذ  ،اضسثاّاذ آى ّا سا سفغ ًواييذ ٍ يا ًسايج آى ّا سا سد مٌيذ .ايي
قسور تايذ تِ اسساد ساٌّواي تالقَُ ي ضوا اثثاذ مٌذ مِ ضوا هطالؼِ ٍ
احاطِ ي مافي تِ هطلثي مِ هَضَع خظٍّص اسر سا داسيذ .تيطسشيي اسسفادُ
اص هٌاتغ زحقيق (مِ دس قسور آخش هي آيٌذ) ،چِ مساب تاضٌذ چِ هقالِ،
ًطشيٍِ ،يذئَ يا ّش هَسد ديگش ،دس ايي قسور اًجام هي ضَد.

دس ايي تخص تايذ تِ رمش ًسايجي تدشداصيذ مِ فنش هي مٌيذ
اص زحقيق خَاّيذ گشفر .زَضيح دّيذ مِ اص اًجام زحقيق
چِ ّذفي داسيذ؟ تِ مذام سور حشمر هي مٌيذ؟ ٍ فنش
هي مٌيذ تِ مجا خَاّيذ سسيذ؟ چِ گضاسُ ّايي سا هوني
اسر سد يا اثثاذ مٌيذ؟ تاص ّن زَضيح دّيذ خظٍّص ضوا
دقيقاً چِ ماسآيي (ّايي) خَاّذ داضر.

 -4اَذاف ي فرضیٍ َا

) ( Aims and Hypothesizes

 -5ريش َا ي ابسار َاي تحقیق

 -6مىابع

• دس ايي قسور زَضيح دّيذ مِ دس
اًجام خشٍطُ اص چِ سٍش ّاي ػلوي
سَد خَاّيذ تشد ٍ چِ اتضاسّايي سا
تشاي سسيذى تِ اّذاف زحقيق تِ
خذهر خَاّيذ گشفر .ايي ّا هي
تايسر سٍش ّاي اسساًذاسد زحقيق
تاضٌذ مِ دس هَسد خاظ زحقيق ضوا
ماستشد داسًذ.

• فْشسسي اص هٌاتؼي مِ دس ًَضسي
خشٍخَصال اص آًْا اسسفادُ مشدُ ايذ،
خايِ ي هطالؼاذ قثلي ضوا ّسسٌذ يا
ايٌنِ فنش هي مٌيذ اص آى ّا اسسفادُ
خَاّيذ مشد سا الفثايي ٍ هٌظن مٌيذ ٍ
دس ايي تخص تياٍسيذ .سفشًس دّي
هي تايسر تا اسساًذاسد ّاسٍاسد
هٌطثق تاضذ.

) ( Methodology

) ( References

وكات مُم

 تلنِ ػٌَاًي هاًٌذ هثال صيش سا دس سٍي، خشٍخَصال سا تا هَضَع ضشٍع ًنٌيذ-1
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• الف ) سؼي مٌيذ هَضَع سٍضي ٍ سادُ تاضذ .اص خَضگل مشدى ػٌَاى
زحقيق خَدداسي مٌيذ!
ب ) ػٌَاى خشٍطُ سا تِ غَسذ خالغِ اي فطشدُ اص آى چِ دس رّي
داسيذ دس ًظش تگيشيذ .سؼي مٌيذ تا ّواى يل جولِ ػٌَاى خشٍطُ تسَاًيذ
چاسچَب ملي زحقيق ٍ ّذف ّايساى سا تِ خَاًٌذُ هٌسقل مٌيذ .ػٌَاى
ماس ضوا تايذ ماهالً هطخع مٌذ مِ ضوا هي خَاّيذ چِ چيض سا ٍ دس
چِ ضشايطي هطالؼِ مٌيذ.
ج ( دس جولِ تٌذي ػٌَاى خشٍطُ دقر مٌيذ زا چيذهاى آى طَسي تاضذ
مِ آى چِ اغل هَضَع زحقيق ضواسر اص فشع آى قاتل زطخيع تاضذ.
تِ ايي دٍ هثال دقر مٌيذ:
1- Red-haired Musicians and Their Preferences for
Music Style
2- Music Style Preferences of Red-haired
Musicians

 -2ايه وكات را در مًرد
اوتخاب ي وگارش تیتر پريشٌ
رعايت كىیذ:
دس ايي جا ّش دٍ جولِ ظاّشاً يل
هفَْم سا هٌسقل هي مٌٌذ":سليقِ
هَصيسيي ّاي هَ قشهض دس اًسخاب
سثل هَسيقي"  .اها ػوالً زفاٍزي تيي
ايي دٍ ٍجَد داسد ٍ آى ّن ايي اسر
مِ دس جولِ اٍل  ،زؼثيش خَاًٌذُ ايي
اسر مِ زَجِ تيطسش ها تِ هَصيسيي
ّاي هَ قشهض اسر ٍ ها اٍل هَصيسيي
ّاي هَ قشهض سا تشسسي هي مٌين ٍ تؼذ
تِ سليقِ هَسيقيايي آى ّا هي خشداصين.
اها دس جولِ دٍم تش ػنس  ،اٍلَير
تِ سثل ّاي هَسيقي ٍ سليقِ
هَسيقيايي دادُ ضذُ ٍ هَصيسيي ّاي
هَ قشهض دس دسجِ دٍم قشاس داسًذ.

ذ ) سؼي مٌيذ ملواذ اضافي سا اص ػٌَاى خشٍطُ حزف مٌيذ  .دٍ هثال صيش دس
ٍاقغ يني ّسسٌذ  ،اها ضواسُ  2هقثَلير تيطسشي داسد:
1- The Systematic Development which has occurred
during last 50 years and has Changed the face of
Southeast Asia
2- Changes and Development in Southeast Asia
ش) دس ٌّگام اًسخاب هَضَع زَجِ مٌيذ مِ هَضَع زحقيق ضوا تايذ تشاي مسي
مِ خشٍخَصال سا تشسسي هي مٌذ جزاب تاضذ ٍ اسسفادُ اص تَدجِ ي دٍلسي جْر
اًجام آى خشٍطُ هؼقَل تِ ًظش تشسذ .تِ ػٌَاى هثال اگش هَضَع زحقيق ضوا دس
هَسد ايشاى تاضذ ،تشاي دٍلر هالضي سشهايِ گزاسي سٍي ضوا تِ ػٌَاى داًطجَ
ّيچ گًَِ زَجيْي ًذاسد .خس سؼي مٌيذ هَضَػي اًسخاب مٌيذ مِ دس هَسد
هسائل ملي يا دس صهيٌِ ي هسائل هشتَط تِ مطَس هالضي تاضذ.

 -3دس هَسد (ّ )1ذف ّايي مِ اص زحقيق داسيذ ٍ ( )2اتظُ اي مِ تشاي هطالؼِ اًسخاب
مشدُ ايذ ) (Objectivesحسواً دقر مٌيذ مِ دس ساتطِ ماهل تا ّن تاضٌذ ٍ دس ًگاسش
خشٍخَصال سؼي مٌيذ مِ ايي ساتطِ سا تِ خَتي ًوايص دّيذ.
 -4دس صهيٌِ چگًَگي اًسخاب سٍش زحقيق ًيض ٍ ،ضغ تِ ّويي زشزية اسر .سؼي مٌيذ
هٌاسة زشيي  ،ػولي زشيي  ،ػلوي زشيي ٍ ّن خَاى زشيي سٍش سا تشاي خظٍّص هَسد
ًظشزاى اًسخاب مٌيذ .
 -5خشٍخَصال سا زويض ٍ تا تخص تٌذي هٌاسة زحَيل دّيذ .سؼي مٌيذ هشص تيي ػٌَاى ّا
هطخع تاضذ ٍ هطالة سا تش سٍي  1سٍي ماغز  A4زايح مٌيذ.
 -6اص ًَضسي هَاسد اضافِ دس خشٍخَصال  ،هثل ػشيضِ ًَيسي تشاي اسساد ساٌّوا ٍ غيشُ،
جذاً خَد داسي مٌيذ .اص زَضيح اضافِ ّن خشّيض مٌيذ.
 -7دس هَسد ًگاسش اًگليسي  ،حسواً دستاسُ هسي خشٍخَصال تا يل هسشجن ٍ يا مسي مِ
اًگليسي ادتي سا تِ خَتي هي داًذ هطَسذ مٌيذ .هسي خشٍخَصال هي تايسر تِ لحاظ ػلوي
ٍ ادتي ّيچ غلطي ًذاضسِ تاضذ.

