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 کارشٌاسيارشد (پرٍپَزال)فرم طرح تحقيق

 (1فرم شماره )

درخَاست تصَيب هَضَع پاياًٌاهِ کارضٌاسيارضذ 

 
 .ايي فرم تا هساعدت ٍ ّدايت استاد راٌّوا تکويل شَد: تَجِ

 :عٌَاى تحقيق تِ فارسي

: عٌَاى تحقيق تِ اًگليسي

 :اطالػات هزبَط بِ داًطجَ- 1

: اسٜ دا٘ـدٛيي                                  ؿٓ:٘بٔخب٘ٛادٌي:٘بْ

:     ٌشايؾ  :سؿتٝ تحليّي

        :ٔمغـ

: تبسيخ ٚ ػبَ ٚسٚد:       دٚسٜ

 :آدسع

 :تّفٗ:                                                                     آدسع پؼت اِىتشٚ٘يىي

 :اطالػات هزبَط بِ استاد راٌّوا- 2

: تخلق اكّي:                                       أخب٘ٛادٌي                                   ٖ:٘بْ

: آخشيٗ ٔذسن دا٘ـٍبٞي:تخلق خٙجي

: ػٕت:ستجٝ دا٘ـٍبٞي

            ٘يٕٟٛلت           ٔذفٛتٕبٔٛلت: ٘حٜٛ ٕٞىبسي:دوتشي/ػٙٛات تذسيغ وبسؿٙبػيبسؿذ

: ٘ـب٘ي

 :تّفٗ:                                       آدسع پؼت اِىتشٚ٘يىي

ايٗ لؼٕت تٛػظ ٔقبٚ٘ت 

 .ٔٛػؼٝ تىٕيُ ٔيٍشدد

 :ؿٕبسٜ

 :تبسيخ

 :پيٛػت
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 :هطاٍراطالػات هزبَط بِ استاد - 3

 : تخلق اكّي:                                          ٘بٔخب٘ٛادٌي:                               ٘بْ

 :ٔحُ خذٔت:                                ؿغُ:                             ستجٝ دا٘ـٍبٞي يب دسخٝ تحليّي

 :دوتشي/تقذاد پبيب٘ٙبٟٟٔب ٚ سػبِٟٟبي سإٞٙبيي ؿذٜ  وبسؿٙبػيبسؿذ

 :دوتشي/تقذاد پبيب٘ٙبٟٟٔب ٚ سػبِٟٟبي دس دػت سإٞٙبيي وبسؿٙبػيبسؿذ

 

 :اطالػات هزبَط بِ پاياًٌاهِ- 4

 : فٙٛاٖ پبيب٘ٙبٔٝ- اِف

 : فبسػي

 :اٍّ٘يؼي

 4                فّٕي3                 وبسثشدي2                 ٘ؾشي1ثٙيبدي:  ٘ٛؿ وبس تحميمبتي- ة

 : تقذاد ٚاحذ پبيب٘ٙبٔٝ- ح

 :(ٔؼبِٝ تحميك)پشػؾ اكّي تحميك - ت

 

 :(ضاهل هقذهِ، اّويت ٍ ضزٍرت تحقيك)بياى هسألِ  -  5

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

  ٝٔ٘ب ٖ سا لب٘ـ ٕ٘بييذ  (پشٚپٛصاَ)دس ايٗ لؼٕت ؿٕب ثبيذ ضٕٗ ثيبٖ ٔمذٔٝ، ثب تٛضيحبت وبُٔ خٛا٘ٙذٜ عشح  تحميك  پبيب

چشا ايٗ ٔٛضٛؿ تحميك ٟٔٓ ٔي ثبؿذ ٚ چٝ ضشٚستي ثشاي ا٘دبْ ايٗ تحميك ٔي ثبؿذ؟ ٔي تٛا٘يذ اص يه ٘مغٝ دٚس ٚ 

ٖ ٘بٔٝ  سا ثٝ ػٕت إٞيت ٚ ضشٚست  (پشٚپٛصاَ)ٔشتجظ،  ثحث سا ؿشٚؿ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ تذسيح خٛا٘ٙذٜ  عشح  تحميك  پبيب

ٞيچ ٔحذٚديتي دس . ثذيٟي اػت وٝ ٔقشفي ٔٙغمٝ، ٔحلَٛ ٚ يب ػبيش ٔٛاسد دس ايٗ لؼٕت ٔي آيذ. تحميك ٞذايت ٕ٘بييذ

 . تقذاد كفحبت ٕ٘يجبؿذ

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ  ٘بٔٝ  ثبيذ ثٝ فبسػي  (پشٚپٛصاَ)تٛخٝ ثفشٔبييذ وٝ وّيٝ اػبٔي، ٚاطٜ ٞب ٚ ٔفبٞيٓ التيٗ دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ٝ ؿذٜ ٚ ٔقبدَ التيٗ آٟ٘ب   Timesثٝ كٛست پبٚسلي دس ٕٞبٖ كفحٝ ثب لّٓ  (تٟٙب ثشاي اِٚيٗ ثبس وٝ اػتفبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ)٘ٛؿت

New Roman 10اص أىب٘بت ٘شْ )( ٌدشاتي: ٔثبَ )ؿٕبسٜ پبٚسلي ٞبي ٞش كفحٝ ثبيذ اص فذد يه ؿشٚؿ ؿٛد .  ثيبيٙذ

 ( ثشاي پبٚسلي اػتفبدٜ ؿٛدWordافضاس 
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  ثبيذ  (غيش اص ٔٛاسدي وٝ خٛدتبٖ ٔي ٘ٛيؼيذ ٚيب ٘تيدٝ تحميك ؿٕب اػت)تٕبْ پبساٌشافٟب، ٔغبِت، خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب

ٖ ٘بٔٝ . داساي ٔٙجـ ثبؿٙذ ٖ ٘بٔٝ، ٔٙبثـ لبثُ اػتفبدٜ فمظ ؿبُٔ ٔمبالت ٔٙتـش ؿذٜ دس  (پشٚپٛصاَ)دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ٝ ٞب، ٔمبالت، ٌضاسؿٟب ٚ (افٓ اص تبِيف ٚ تشخٕٝ)، وتبة (افٓ اص پظٚٞـي، تشٚيدي ٚ ٔشٚسي)ٔدالت فّٕي  ٖ ٘بٔ ، پبيب

ٖ ٞب، ٔؤػؼبت ٚ  (افٓ اص ٔىتٛة يب اِىتشٚ٘يىي ثٝ ؿيٜٛ دسج دس ػبيت)عشح ٞبي تحميمبتي ٔٙتـش ؿذٜ  تٛػظ ػبصٔب

ٝ ٞب، ٔدالت فٕٛٔي، ٚثالي ٞب، ػبيت ٞبي فٕٛٔي،  . ٟ٘بدٞبي ٔقتجش ٔيجبؿذ ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ اص ٔغبِت ٔٙذسج دس سٚص٘بٔ

 .ٔلبحجٝ ثب خجشٌضاسي ٞب ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ دػت اػتٙبد فّٕي ٘ذاس٘ذ

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ ٘بٔٝ ثبيذ دس ِيؼت ٔٙبثـ ٔٛخٛد ثبؿٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙجقي دس  (پشٚپٛصاَ)تٕبْ ٔٙبثـ داخُ ٔتٗ عشح  تحميك پبيب ٚ پبيب

 .ِيؼت ٔٙبثـ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ٔتٗ ثٝ آٖ اسخبؿ ٘ـذٜ ثبؿذ

 

 :ٍ اّذاف تحقيك (ّاي) سَال- 6

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 : تحميك (ٞبي)ػٛاَ- ااِف

 پبػخ خٛاٞذ داد؟ (ٞبيي)پبيبٖ ٘بٔٝ ؿٕب ثٝ چٝ ػٛاَ

 :ٞذف اكّي - ة 

 :اٞذاف فشفي- ح 

 
 

 

 :(ّا)فزضيِ- 7

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 ٝخجشي فٕذتبً ٔثجت اػت وٝ احتٕبَ ٔي دٞيٓ ٘تيدٝ تحميك ثٝ آٟ٘ب ثشػذ (ٞبي)، خّٕٝ(ٞب)فشضي. 

 فشضيٝ ٔي تٛا٘ذ فمظ يه ٔٛسد ثبؿذ. 

 دٞٙذٜ ي إٞيت ثيـتش تحميك ٘يؼت ٖ  .تقذاد فشضيبت ثيـتش ٘ـب

 

 

 

 :(اػن اس هَسسات آهَسضي ٍ اجزايي ٍ غيزُ)در صَرت داضتي ّذف کاربزدي بياى ًام بْزُ ٍراى - 8

 

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

  ٜٞب، ٔٛػؼبت، ٟ٘بدٞب ٚ يب افشادي سا ثبيذ ثيبٚسيذ وٝ ٔي تٛا٘ٙذ اص ٘تبيح تحميك ؿٕب اػتفبد ٖ دس ايٗ لؼٕت ٘بْ ػبصٔب

 .ٕ٘بيٙذ
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  جٌبِ ًَآٍري ٍ جذيذ بَدى تحقيك در چيست ؟ -  9

 چٝ خٙجٝ خذيذي دس وبس ؿٕب ٚخٛد داسد وٝ ديٍشاٖ ثٝ آٖ ٘پشداختٟب٘ذ؟ 

 تحميك ؿٕب چٝ خٙجٝ خذيذي داسد؟ ٚ چٝ چيضي ثٝ دا٘ؾ ٔٛخٛد دس ايٗ صٔيٙٝ خٛاٞذ افضٚد؟ 

ٟٓٔ : 

ثب ثشسػي ٔٙبثقي وٝ ا٘دبْ دادٜ ايذ ٔـخق وٙيذ وٝ خٙجٝ خذيذ وبستبٖ . دس ايٗ لؼٕت ثٝ تٛضيح إٞيت وبستبٖ ٘پشداصيذ

 ودبػت؟

 

 أضبي اػتبد سإٞٙب

 

 

 

 :هباًي ًظزي- 10

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 ٞبي ٘ؾشي ثبؿذ ٝ دس ايٗ لؼٕت ؿٕب ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثقي وٝ دس . وّيٝ تحميمبت دس حٛصٜ التلبدي ثبيذ ثشاػبع پبي

ٝ ٞبي ٘ؾشي تحميك خٛد سا ثيبٖ ٕ٘بييذ ـ آٚسي ٚ ٔغبِقٝ ٕ٘ٛدٜ ايذ ثبيذ پبي ايٗ . ٔغبِقبت ؿٙبػبيي اِٚيٝ ٚ ثب٘ٛيٝ خٕ

ٝ ٞبي ٘ؾشي تحميك ؿٕب ثبؿذ  .لؼٕت ٔي تٛا٘ذ ؿبُٔ تقبسيف ٔفبٞيٓ، ٚاطٜ ٞب ٚ پبي

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ  ٘بٔٝ  ثبيذ ثٝ فبسػي  (پشٚپٛصاَ)تٛخٝ ثفشٔبييذ وٝ وّيٝ اػبٔي، ٚاطٜ ٞب ٚ ٔفبٞيٓ التيٗ دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ثٝ كٛست پبٚسلي دس ٕٞبٖ كفحٝ ثب لّٓ  (تٟٙب ثشاي اِٚيٗ ثبس وٝ اػتفبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ)٘ٛؿتٝ ؿذٜ ٚ ٔقبدَ التيٗ آٟ٘ب 

Times New Roman 10اص أىب٘بت )( ٌدشاتي: ٔثبَ )ؿٕبسٜ پبٚسلي ٞبي ٞش كفحٝ ثبيذ اص فذد يه ؿشٚؿ ؿٛد .  ثيبيٙذ

 ( ثشاي پبٚسلي اػتفبدٜ ؿٛدWord٘شْ افضاس 

  ثبيذ  (غيش اص ٔٛاسدي وٝ خٛدتبٖ ٔي ٘ٛيؼيذ ٚيب ٘تيدٝ تحميك ؿٕب اػت)تٕبْ پبساٌشاف ٞب، ٔغبِت، خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب

ٖ ٘بٔٝ . داساي ٔٙجـ ثبؿٙذ ٖ ٘بٔٝ، ٔٙبثـ لبثُ اػتفبدٜ فمظ ؿبُٔ ٔمبالت ٔٙتـش ؿذٜ دس  (پشٚپٛصاَ)دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ٝ ٞب؛ ٔمبالت، ٌضاسؿٟب ٚ (افٓ اص تبِيف ٚ تشخٕٝ)، وتبة (افٓ اص پظٚٞـي، تشٚيدي ٚ ٔشٚسي)ٔدالت فّٕي  ٖ ٘بٔ ، پبيب

ٖ ٞب، ٔٛػؼبت ٚ  (افٓ اص ٔىتٛة يب اِىتشٚ٘يىي ثٝ ؿيٜٛ دسج دس ػبيت)عشح ٞبي تحميمبتي ٔٙتـش ؿذٜ  تٛػظ ػبصٔب

ٝ ٞب، ٔدالت فٕٛٔي، ٚثالي ٞب، ػبيت ٞبي فٕٛٔي،  . ٟ٘بدٞبي ٔقتجش ٔي ثبؿذ ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ اص ٔغبِت ٔٙذسج دس سٚص٘بٔ

 .ٔلبحجٝ ثب خجشٌضاسي ٞب ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ دػت اػتٙبد فّٕي ٘ذاس٘ذ

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ ٘بٔٝ ثبيذ دس ِيؼت ٔٙبثـ ٔٛخٛد ثبؿٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙجقي  (پشٚپٛصاَ)تٕبْ ٔٙبثـ داخُ ٔتٗ عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

 .دس ِيؼت ٔٙبثـ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ٔتٗ ثٝ آٖ اسخبؿ ٘ـذٜ ثبؿذ
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 :تحقيك (پيطيٌِ  )سَابك - 11
  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 اثتذا ثٝ ػٛاثك تحميمبتي خبسج اص  وـٛس ٚ ػپغ ثٝ ػٛاثك تحميمبتي داخُ وـٛس ٚ ٔشتجظ ثب تحميك ؿٕب ثپشداصيذ. 

  تب استجبط  (ٔٛضٛؿ ٚ ٞذف)ثبيذ ثٝ تشتيت اص لذيٓ ثٝ خذيذ ٚ اص استجبط ٔؼتميٓ  (داخّي ٚ خبسخي)پيـيٙٝ تحميك

 . ثيبٖ ؿٛ٘ذ (ٞذف ٚ سٚؽ)غيش ٔؼتميٓ 

 اص روش فٙٛاٖ تحميك دس ػٛاثك تحميك حزس ٕ٘بييذ. دسثيبٖ ػٛاثك تحميك خٕالت ثبيذ ثؼيبس ؿيٛا ٚ سٚاٖ ٘ٛؿتٝ ؿٛ٘ذ .

 :ثشاي سإٞٙبيي ثيـتش دٚ ٔثبَ آٚسدٜ ؿذٜ اػت

ثبٞذفپيذاوشد٘شاثغٟٕيب٘ؼشٔبيٍٟزاسيذِٚتيٛاسصؿبفضٚدٞجخـىـبٚسصي دسكذد يبفتٕٙيضا٘ؼشٔبيٝ(1379)کياًي رادٍکَپاّي

. ثشايبيٙىبساصيىتبثقؼشٔبيٍٟزاسي ثبٚلفٟؼشٔبيٍٟزاسيبػتفبدٞىشدٞب٘ذ.ٌزاسيالصٔذسثخـىـبٚسصيجشايؼبِٟبيٕٛسد٘ؾش ثٛد٘ذ

 ٔيجبؿذ ٚضشيت 05774/0 دِٚتي دس ثخؾ وـبٚسصي ثشاثش٘تبيدٙـب٘ذادوٟضشيجتىبثشوٛتبٕٞذتتغييشاسصؿبفضٚدٞجشػشٔبيٍٟزاسي

 ٚاحذ دس 208/0دس تغييش اسصؽ افضٚدٜ ثبفث افضايؾ (ٔيّيبسدسيبَ)ؿتبة دساصٔذت ٌٛيبي ايٗ ٚالقيت اػت وٝ افضايؾ يه ٚاحذ

ٕٞچٙيٗ پيؾ ثيٙي سؿذ ػشٔبيٍٟزاسي دِٚتي ثبدس٘ؾش ٌشفتٗ سؿذٞبي .ػشٔبيٝ ٌزاسي دِٚت دس ثخؾ وـبٚسصي ٔي ؿٛد

 .دسكذ ثبؿذ88/4ٚ%04/3،% 95/1ثشاي اسصؽ افضٚدٜ ٘ـبٖ ٔيذٞذ وٝ ايٗ سؿذ ثبيذ % 9/5ٚ 3/4%،5/3%

فٛأّتقييٙىٙٙذٞؼشٔبيٍٟزاسيخلٛكيشادس فيديٕٛسدثشسػيٛآٟ٘بساثٝ ػٝ (2001)سرٍٍاتٍَجاياراهاى

. دػتٟقٛأّٙئٛوالػيىي،فٛأّؼيبػتٍزاسيٛفٛأاللتلبديجبصتمؼيٕىشد٘ذ

سٚيشفتبسػشٔبيٝ(...ػشٔبيٍٟزاسي دِٚت،افتجبسات،٘شخٕجبدِٝ)٘تبيدبيٙجشسػيٙـب٘ذادوٟٕتغيشٞبيبلتلبديٕٛسداػتفبدٞذسٔذَ 

ٌزاسيخلٛكيذسوـٛسفيديٙؼجتجٟقٛأُ ديٍشتأثيشوٕتشيذاسدٚفٛأالكّيجبصداس٘ذٞؼشٔبيٍٟزاسيـبّٔقٛأّؼيبػتٍزاسيٕب٘ٙذلٛا٘يٗ 

 .ٚٔمشساتذِٚت،ٔٛلقيتؼيبػي،ٞضيٟٟٙبيىبسثشديآثٛثشلٛ٘جٛد٘يشٚيىبسٔبٞشاػت
  ثبيذ  (غيش اص ٔٛاسدي وٝ خٛدتبٖ ٔي ٘ٛيؼيذ ٚيب ٘تيدٝ تحميك ؿٕب اػت)تٕبْ پبساٌشاف ٞب، ٔغبِت، خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب

ٖ ٘بٔٝ . داساي ٔٙجـ ثبؿٙذ ٖ ٘بٔٝ، ٔٙبثـ لبثُ اػتفبدٜ فمظ ؿبُٔ ٔمبالت ٔٙتـش ؿذٜ دس  (پشٚپٛصاَ)دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ٝ ٞب؛ ٔمبالت، ٌضاسؿٟب ٚ (افٓ اص تبِيف ٚ تشخٕٝ)، وتبة (افٓ اص پظٚٞـي، تشٚيدي ٚ ٔشٚسي)ٔدالت فّٕي  ٖ ٘بٔ ، پبيب

ٖ ٞب، ٔٛػؼبت ٚ  (افٓ اص ٔىتٛة يب اِىتشٚ٘يىي ثٝ ؿيٜٛ دسج دس ػبيت)عشح ٞبي تحميمبتي ٔٙتـش ؿذٜ  تٛػظ ػبصٔب

ٝ ٞب، ٔدالت فٕٛٔي، ٚثالي ٞب، ػبيت ٞبي فٕٛٔي،  . ٟ٘بدٞبي ٔقتجش ٔي ثبؿذ ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ اص ٔغبِت ٔٙذسج دس سٚص٘بٔ

 .ٔلبحجٝ ثب خجشٌضاسي ٞب ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ دػت اػتٙبد فّٕي ٘ذاس٘ذ

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ ٘بٔٝ ثبيذ دس ِيؼت ٔٙبثـ ٔٛخٛد ثبؿٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙجقي  (پشٚپٛصاَ)تٕبْ ٔٙبثـ داخُ ٔتٗ عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

 .دس ِيؼت ٔٙبثـ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ٔتٗ ثٝ آٖ اسخبؿ ٘ـذٜ ثبؿذ
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 :رٍش تحقيك- 12

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 . تٕبْ سٚؽ ٞبي تحميك ٔٛخٛد ثشاي دػتيبثي ثٝ ٞذف تحميك خٛد سا ثٝ عٛس خالكٝ ثيبٖ ٕ٘بييذ .1

دس تٛضيح سٚؽ تحميك خٛد اثتذا ثٝ ٔذَ تحميك خٛد . سٚؽ تحميك خٛد ٚ دِيُ ا٘تخبة آٖ سا تٛضيح دٞيذ .2

 .ثٝ ؿىُ تٛكيفي، ٔفٟٛٔي ٚ سيبضي ثپشداصيذ

 .ٔتغيشٞبي تحميك سا ثشاػبع ٔذَ ثيبٖ ٕ٘بييذ .3

ثشآٚسد يب حُ ٔذَ،  ٚ يب سٚؽ ٞبي تدضيٝ ٚ تحّيُ يب چٍٍٛ٘ي دػتيبثي ثٝ اٞذاف تحميك سا ثيبٖ  (ٞبي)سٚؽ .4

 .ٕ٘بييذ

  ثبيذ  (غيش اص ٔٛاسدي وٝ خٛدتبٖ ٔي ٘ٛيؼيذ ٚيب ٘تيدٝ تحميك ؿٕب اػت)تٕبْ پبساٌشاف ٞب، ٔغبِت، خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب

ٖ ٘بٔٝ . داساي ٔٙجـ ثبؿٙذ ٖ ٘بٔٝ، ٔٙبثـ لبثُ اػتفبدٜ فمظ ؿبُٔ ٔمبالت ٔٙتـش ؿذٜ دس  (پشٚپٛصاَ)دس عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

ٝ ٞب؛ ٔمبالت، ٌضاسؿٟب ٚ (افٓ اص تبِيف ٚ تشخٕٝ)، وتبة (افٓ اص پظٚٞـي، تشٚيدي ٚ ٔشٚسي)ٔدالت فّٕي  ٖ ٘بٔ ، پبيب

ٖ ٞب، ٔٛػؼبت ٚ  (افٓ اص ٔىتٛة يب اِىتشٚ٘يىي ثٝ ؿيٜٛ دسج دس ػبيت)عشح ٞبي تحميمبتي ٔٙتـش ؿذٜ  تٛػظ ػبصٔب

ٝ ٞب، ٔدالت فٕٛٔي، ٚثالي ٞب، ػبيت ٞبي فٕٛٔي،  . ٟ٘بدٞبي ٔقتجش ٔي ثبؿذ ثٙبثشايٗ اػتفبدٜ اص ٔغبِت ٔٙذسج دس سٚص٘بٔ

 .ٔلبحجٝ ثب خجشٌضاسي ٞب ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ دػت اػتٙبد فّٕي ٘ذاس٘ذ

  ٝٔ٘ب ٖ ٖ ٘بٔٝ ثبيذ دس ِيؼت ٔٙبثـ ٔٛخٛد ثبؿٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙجقي  (پشٚپٛصاَ)تٕبْ ٔٙبثـ داخُ ٔتٗ عشح  تحميك  پبيب ٚ پبيب

 .دس ِيؼت ٔٙبثـ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ وٝ دس ٔتٗ ثٝ آٖ اسخبؿ ٘ـذٜ ثبؿذ

 :(هيذاًي، کتابخاًْاي ٍ غيزُ)رٍش گزدآٍري اطالػات -  13

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

  ـ آٚسي ؿٛد، ) اٌش دادٜ ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٔتغيشٞبي تحميك دادٜ ٞبي ٔمغـ فشضي اػت يقٙي اص عشيك پشػـٙبٔٝ ثبيذ خٕ

ٝ ٌيشي، تقييٗ تقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ صٔبٖ اعالفبت اخزؿذٜ تٛػظ پشػـٙبٔٝ سا ثٝ (ٔىبٖ ٚ تقذاد)ثبيذ خبٔقٝ آٔبسي  ، سٚؽ ٕ٘ٛ٘

 .دلت ٚثٝ ؿفبفيت  روش فشٔبييذ

  ٞب، ٟ٘بدٞب ٚ )اٌش دادٜ ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٔتغيشٞبي تحميك دادٜ ٞبي ػشي صٔب٘ي اػت ٖ ـ آٚسي  (....يقٙي اص ػبصٔب ثبيذ خٕ

ٕٞچٙيٗ ثبيذ دٚسٜ صٔب٘ي دادٜ ٞبي ػشي . ؿٛد، الصْ اػت تب ٔٙجـ يب ٔحُ خٕـ آٚسي دادٜ ٞبي ٞش ٔتغيش ثٝ دلت ثيبٖ ؿٛد

 .صٔب٘ي ٘يض روش ؿٛد

 

 :(پزسطٌاهِ، هصاحبِ، هطاّذُ، آسهَى، فيص، هاَّارّاي ٍ غيزُ)ابشار گزدآٍري اطالػات - 14 

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 اص چٝ اثضاسي ثشاي خٕقآٚسي اعالفبت وتبثخبٟ٘بي ٚ ٔيذا٘ي خٛد ثٟشٜ ٔيٍيشيذ؟
 

 

 :هَرد استفادُ در تحقيك (ّاي)ًزم افشار-15

  ّٓفبسػي : ٘ٛؿ ٚ سً٘ لB lotus 13اٍّ٘يؼي ٚ Times New Roman 11 -ٔـىي 

 افضاس ْ  ٚ دس وذاْ لؼٕت اص ٔشاحُ تحميك خٛد اػتفبدٜ ٔي ٕ٘بييذ؟ (ٞبيي)اص چٝ ٘ش
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 :جذٍل سهاى بٌذي هزاحل اًجام دادى تحقيك اس سهاى تصَيب تا دفاع ًْايي- 16

 تب تبسيخ اص تبسيخ ؿشح

   ٔغبِقبت وتبثخبٟ٘بي

   خٕقآٚسي اعالفبت

   تدضيٝ ٚ تحّيُ دادٟٞب

   ٘تيدٍٟيشي ٚ ٍ٘بسؽ پبيب٘ٙبٔٝ

   تبسيخ دفبؿ ٟ٘بيي

  (ٔبٜ)عَٛ ٔذت اخشاي تحميك

 

 . خذَٚ سا ثشاػبع پيؾ ثيٙي خٛد پش وٙيذ

 :فْزست هٌابغ -  17

 . ٘ٛؿتٝ ؿٛدIEEEفٟشػت ٔٙبثـ ثب تٛخٝ ثٝ اػتب٘ذاسد 

 (هزاجغ اصلي ٍ هؼتبز کِ ضاهل آخزيي کارّاي ػلوي سالياى اخيز در رابطِ با هسألِ هَرد ًظز باضذ)

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 تذکزات هْن در خصَظ هستٌذات پژٍّطي هستخزج اس پاياًٌاهْْاي کارضٌاسيارضذ

 اص ثيؼت ٕ٘شٜ پبيب٘ٙبٔٝ دا٘ـدٛيبٖ ٔمغـ وبسؿٙبػيبسؿذ ثب ٘ؾش ؿٛساي ٌشٜٚ تخللي ٚ ؿٛساي تحليالت تىٕيّي يب ؿٛساي پظٚٞؾ ٚ  ًوز1-1ُ

دا٘ـدٛيبٖ يبدؿذٜ دس كٛست داسا ثٛدٖ فشكت ثشاي ٘ؾبْ ٚؽيفٝ ٚ يب ٘ذاؿتٗ ٔـىُ ٘ؾبْ .  ثٝ ٔمبِٝ اختلبف داسد19فٙبٚسي ٚاحذ ٔغبثك فشْ ؿٕبسٜ 

ٚؽيفٝ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ ثب ٔدٛص ٔٛػؼٝ ٚ تب يىؼبَ ثب ٔدٛص ٔقبٚ٘ت پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ٚاحذ فشكت داس٘ذ تب پزيشؽ يب چبح ٔمبِٝ ٔؼتخشج اص پبيب٘ٙبٔٝ 

 22دس كٛست اسائٝ ٘ىشدٖ پزيشؽ يب چبح ٔمبِٝ، پبيب٘ٙبٔٝ دا٘ـدٛ اص ٘ؾش وٕي حذاوثش ٕ٘شٜ ٘ٛصدٜ اسصيبثي ؿذٜ ٚ ٔغبثك فشْ ؿٕبسٜ . خٛد سا اسائٝ دٞٙذ

 .فُٕ ٔيـٛد

دس خلٛف اختشاؿ ٚ ) پبيب٘ٙبٟٟٔبي دا٘ـدٛيي دس ٔمغـ وبسؿٙبػيبسؿذ، چٙب٘چٝ ٔٙدش ثٝ اثش ثذيـ ٞٙشي يب چبح وتبة يب اختشاؿ ٚ اوتـبف ؿٛد .تثصرُ

ستجٝ اَٚ تب ػْٛ وؼت ؿٛد يب دس ٔٛػؼبت ٔقتجش داخُ ٚ خبسج ٔٛفك ثٝ ثجت فّٕي  (غيش اص ٕ٘بيـٍبٟٞب)اوتـبف اٌش دس ٔؼبثمٝ ٚ خـٙٛاسٟٞبي ٔقتجش 

 .ٔيتٛا٘ذ ٕ٘شٜ اػتخشاج ٔمبِٝ اص پبيب٘ٙبٔٝ سا دسيبفت وٙذ ((ؿبيبٖ ٌفتٗ اػت ثجت حمٛلي ٔقيبس افتجبس فّٕي ٘يؼت)ؿٛد 

- خٟت تخليق ٕ٘شٜ ثٝ ٔمبِٝ، دا٘ـدٛيبٖ ٔمغـ وبسؿٙبػيبسؿذ ٔٛػؼٝ دا٘ـؼتبٖ ٔٛؽف ٞؼتٙذ، ٔمبالت خٛد سا تحت فٙٛاٖ دا٘ـدٛ ٚ يب دا٘ؾ-2

 :آٔٛختٝ ٚ ثٝ ؿىّٟبي ريُ اسائٝ ٕ٘بيذ

 :دس وّيٝ ٔمبالت فّٕي اٍّ٘يؼي صثبٖ- 

Department of………………., Daneshestan Institute of Higher Education, saveh, Iran. 

 :دس ٔمبالت فبسػي- 

 .، ايراىساٍُ، ...............................، داًشکدُ هَسسِ آهَزش عالي داًشستاى

ايٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ِحبػ حفؼ حمٛق ٔقٙٛي ايٗ ٔٛػؼٝ، ثٝ فٙٛاٖ دا٘ـٍبٜ ٔحُ تحليُ دا٘ـدٛيبٖ ضشٚسي ثٛدٜ ٚ دس غيش ايٙلٛست ٕ٘شٞبي ثبثت ٔمبِٝ ثٝ 

 . ٌشفتًخَاّذدا٘ـدٛ تقّك 

 . ثٝ ٘بْ ٚاحذ ٔحُ تحليُ دا٘ـدٛ ٚ اػتبد سإٞٙب فٟذٞذاس ٔىبتجبت اػتفقط دس چبح ٔمبالت ٔٛضٛؿ ٔفبد ايٗ آئيٙٙبٔٝ، ٘ٛيؼٙذٜ اَٚ دا٘ـدٛ ٚ -3

 الصْ اػت ٔؼتٙذات پظٚٞـي يبد ؿذٜ، اص پبيب٘ٙبٔة دا٘ـدٛ اػتخشاج ؿذٜ ثبؿذ ٚ دس ٔدالت ٚ يب وٙفشا٘ؼٟبي ٔشتجظ ثب سؿتٝ ٚ صٔيٙٝ تخللي اكّي -4

 .دا٘ـدٛ، ثٝ عٛس لغقي پزيشفتٝ ٚ يب ثٝ چبح ثشػذ

ثٝ ٕٞشاٜ ٘ٛؿ ٚاثؼتٍي ثٝ دا٘ـٍبٜ، ثٝ عٛس ٚاضح، خٛا٘ب ٚ  (دس كٛست ِضْٚ اػتبد ٔـبٚس) ٔيجبيؼت ٘بْ ٚ ٘بٔخب٘ٛادٌي وبُٔ دا٘ـدٛ ٚ اػتبد سإٞٙب -5

دس ٔٛسد آٖ دػتٝ اص پبيب٘ٙبٟٟٔب وٝ اص افضبي ٞيبت . كحيح ثش سٚي كفحة اَٚ ٔمبِة چبح ؿذٜ ٚ يب كفحة اَٚ ٔمبِة اسػبِي ثشاي چبح ٔشلْٛ ٌشدد

اػتفبدٜ ٔيـٛد، تلٕيٓ دس خلٛف دسج ٘بْ ايٗ افشاد دس  (ثٝ غيش اص اػتبد سإٞٙب ٚ ٔـبٚس)فّٕي دا٘ـٍبٟٞب، ٔٛػؼبت ٚ ٔشاوض پظٚٞـي ٔقتجش ٚ سػٕي 

ٔمبِٟٟبي ٔؼتخشج ثٝ فٟذٜ اػتبد سإٞٙب اػت، أب لجُ اص ثشٌضاسي خّؼٝ دفبؿ ثبيذ ثٝ آٌبٞي ٔقبٖٚ پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ٚاحذ ثشػذ ٚ ايٗ ٔذاسن ٚ 

 :ٔؼتٙذات ٚ ضٕبئٓ آٖ ٔيجبيؼت ثٝ ٔٙؾٛس

 وٙتشَ كحت ٔٙذسخبت- 

 ا٘غجبق وبُٔ آٖ ثب ٔفبد ثخـٙبٔٝ- 

 ٔغبثمت ٔحتٛاي فّٕي ٔمبِٝ ثب ٔٛضٛؿ پبيب٘ٙبٔٝ ٚ استجبط ٔٛضٛفي ٔدّٝ يب وٙفشا٘غ ثب صٔيٙٝ تخللي دا٘ـدٛ- 

 وٙتشَ ستجٝ ٔدالت ٚ ٘ٛؿ وٙفشا٘ؼٟب- 

 وٙتشَ سػٕيت ٌٛاٞي پزيشؽ ٔمبِٝ- 

ثذيٟي اػت دس غيش ايٙلٛست ٔؼتٙذات . تٛػظ اػتبد سإٞٙب ٚ ٔقبٖٚ پظٚٞـي ٔٛػؼٝ تبئيذ ؿٛد ٚ ٞش يه ثٝ ػٟٓ خٛد ٔؼئَٛ وٙتشَ ٔٛاسد فٛق ٔيجبؿٙذ

 .يبد ؿذٜ فبلذ افتجبس ثٛدٜ ٚ ٕ٘شٞبي ثبثت آٖ ثٝ دا٘ـدٛ تقّك ٘خٛاٞذ ٌشفت

 . تىٕيُ ٔي ٌشدد داًشجَايٗ لؼٕت تٛػظ

 .تاشد تِ دقت هطالعِ گرديد ٍ هَرد قثَل ايٌجاًة هي......................... کليِ هٌدرجات ايي فرم تَسط ايٌجاًة 

 

 



 

 

 

  بِ هٌظَر تأييذ ػذم تكزاري بَدى هَضَعIrandocراٌّواي اًجام جستجَ در سايت

 ًتيجِ جستجَ در سايت ّاي فَق بايذ بِ تأييذ استاد راٌّوا ٍ هذيزگزٍُ تخصصي بزسذ: تذکز هْن 

 

 Irandocسايت 

« پايگاُ  ّاي اطالعاتي»از قسوت تاالي صفحِ تررٍي .  تشَيدwww.irandoc.ac.irٍارد سايت تِ آدرس  (1

 .کليك ًواييد« جستجَ در پايگاُ ّاي اطالعاتي» ٍ سپس تررٍي 

ِ ايد تررٍي  (2 ِ ي عثَر از سيستن ًگرفت کليك کردُ ٍ پس از « ثثت ًام » درصَرتيکِ قثالً ًام کارتري ٍ کلو

ِ ي عثَر خَد ٍارد سيستن شَيد  .گرفتي حساب کارتري هجدداً تا ًام کارتري ٍ کلو

کليك « جستجَ» عٌَاى پاياى ًاهِ خَد را درج ٍ تررٍي « عثارت جستجَ» پس از ٍرٍد تِ سيستن، هقاتل  (3

 .ًواييد

از ًتايج جستجَ پريٌت تْيِ ًوَدُ، تِ تأييد استاد راٌّوا ٍ هديرگرٍُ رساًدُ ٍ تِ ّوراُ پرٍپَزال خَد  (4

 .تحَيل دّيد
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