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  فردوسی مشهددانشگاه 
 ................دانشکده 

 
 

 نامه/ رسالهه پایانفرم پيشنهاد
 

 : به فارسی عنوان تحقيق

 یعنوان خوددار یدر ابتدا یابیارزو  ارائه ،یبررسمانند  ییهااز ذکر عبارت دیکن ی/ سع کاملو  روشناما  کوتاه

 .دیینما
 

    دانشکده:                                          : نام
    :روه تخصصیگ                                    :نام خانوادگی دانشجو

  :   نيمسال ورودي                      :سال ورود به مقطع جاري
 

 ( مشاور:استاد )اساتيدو نام خانوادگی استاد )اساتيد( راهنما:                             نام و نام خانوادگی نام 

1-                                                                                        1-    
2-                                                                                        2-   
 

 
 تأیيد شوراي تحقيق:

 

 

 کميل ميگرددتشی واحد این قسمت توسط حوزه معاونت پژوه

 

 :دریافت حوزه پژوهشی واحدتاریخ                                    گروه:    شوراي تاریخ تصویب در 
 

 :پژوهشی واحد حوزهتاریخ تصویب در                       :تصویب در شوراي پژوهشی دانشکدهتاریخ 
 

 
 تأیيد مدیرکل پژوهشی                                                 تأیيد کارشناس پژوهشی

 
 

 دفتر امور پژوهشی                                                تأیيد معاون پژوهشی تأیيد
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 ه نام خدا ب

 

 
 این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تكمیل شود. لطفاً  توجه:

 
 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1
 

       :ماره دانشجوییش                                           خانوادگی: امن                                                   نام: 

    :گروه تخصصی                                          رشته تحصیلی:                                                :مقطع

                     : سال ورود به مقطع جاری                                                :دانشكدهنام                                             گرایش:

    :نیمسال ورودی 

 ...................................................................................................................................................:    آدرس پستی

    پست الكترونیك:                                  تلفن همراه:                       محل سكونت: ثابت تلفن 

 

 :و مشاور اطالعات مربوط به استاد راهنما -2
 تذکرات: 

یك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره  توانندمی دارش دانشجویان دوره کارشناسی -

 .انتخاب نماینداستاد راهنما و دو استاد مشاور  دکتری حداکثر تا دو

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی  کامل می باشند، الزم است  مدعودر صورتی که اساتید راهنما و مشاور  -

حال دفاع شده و یا در  دکتری هایرسالههای کارشناسی ارشد و نامهپایان فهرست شاملایشان )رزومه کامل( 

و همچنین مربوطه  به همراه مدارك ،اندراهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته ساتید مدعو، که ا انجام

   گردد. ت علمی( ضمیمه أ)حكم هی آخرین حكم کارگزینی

ز پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در ند قبل اهست اساتید راهنما و مشاور موظف -

صورت تكمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در 

 کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. 
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 استاد راهنماي اول:اطالعات مربوط به 
 دانشگاهی                                                                                                                          
 :  آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ                                                       : نام و نام خانوادگی

 حوزوی                                                                                                                           
 

 تلفن همراه:                       )مرتبه علمی(:  رتبه دانشگاهی                                                            :تخصص اصلی
 

 : انگلیسیزبان نام و نام خانوادگی به                 ..........................:........یا محل کار منزلتلفن 
 

 :دانشكدهنحوه همكاری با 
 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنماي دوم:
 دانشگاهی                                                                                                                          

 :  آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ                                                        : نام و نام خانوادگی
 حوزوی                                                                                                                           

 

 تلفن همراه:               )مرتبه علمی(:  رتبه دانشگاهی                                                             :تخصص اصلی
 

  :انگلیسینام و نام خانوادگی به زبان                                 منزل یا محل کار:..................تلفن 
 

 :دانشكدهنحوه همكاری با 
 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:
 دانشگاهی                                                                                                                          

 : آخرین مدرك تحصیلی ـــــــــــــــ                                                  :        نام و نام خانوادگی
 حوزوی                                                                                                                           

 
 تلفن همراه:         )مرتبه علمی(:  رتبه دانشگاهی                                                              :تخصص اصلی

 

   :نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی                    منزل یا محل کار:................................تلفن 
 :دانشكدهنحوه همكاری با 

 
 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت

 

 ربوط به استاد مشاور دوم:اطالعات م
 دانشگاهی                                                                                                                          

  :ــــــــ آخرین مدرك تحصیلی ـــــــ                                   :                     نام و نام خانوادگی
 حوزوی                                                                                                                           

 
  همراه:  تلفن            )مرتبه علمی(:  رتبه دانشگاهی                                                           : تخصص اصلی

 : نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی                 منزل یا محل کار:................................تلفن 
 

 :دانشكدهنحوه همكاری با 
 

 مدعو  نیمه وقت  تمام وقت
 
 
 
 

* 
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 اطالعات مربوط به رساله:  -3

 

  تحقيقعنوان  -الف

 عنوان پس از تصویب تغيير نخواهد کرد ،دقت در تعيين عنوان    :به زبان فارسیعنوان  -1
 

 زبان انگلیسی/)آلمانی، فرانسه، عربی(: عنوان به  -2
فرانسه و عربی مجازند عنوان رساله خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای های زبان آلمانی،صرفاً دانشجویان رشتهتذکر: 

 بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود. 

 
   تعداد واحد رساله: – ب
 

 روپوزال:هاي پبخش -4

 مقدمه -الف

 

 با رویکرد قياسی

 

 :به طور کلی له اساسی تحقيقأبيان مس -ب
 

 مشکل چيست؟ مساله چيست؟

......... 

در  یرسانو مراکز اطالع هامراجعه به کتابخانه زانيکاهش مو  بودن سرانه مطالعه نیيبه پابا توجه 

ایطی است که از تمامی منابع و خدمات تخصصی و مسئله، ایجاد شر نیبرطرف نمودن ا یهایكی از روش ران،یا

هستند که در شرایط عادی بدون  هاکتابخانهمنابع یا خدماتی در  گریدعبارتها استفاده شود. بهیا عمومی کتابخانه

ای که ها را افزایش داد و از اتالف هزینهاستفاده از آن راهکارهاییشود با اند ولی میکم استفاده ایاستفاده 

 ها شده است، جلوگیری کرد.رف تهیه یا ارائه آنص

 و نعیمی ؛1۳۹۴ نگری،س و منصوریان ؛1۳۹۰)اعظمی، در ایران  1یابیهای پیشین در حوزه رفتار اطالعپژوهش

 & ,Thanuskodi, 2009; Kumar, Salmani)و خارج از ایران  (1۳۹۶ خدادادی، ؛1۳۹۵ محمداسماعیل،

Baweja, 2014; Ngozi, Uche, & Ejiro, 2015; Hossain, Hossain, & Islam, 2017)اند تا ، تالش کرده

ها و یا منابع اطالعاتی را بر پایه کنندگان از کتابخانهیابی استفادهگیری رفتار اطالعترین عوامل مؤثر بر شكلعمده

توجه به ابعاد رفتاری  رسدبه نظر می، حالنیباا؛ پژوهش و بررسی قرار دهند ای موردشدهریزیمهالگوهای برنا

                                                 
1 . Information seeking behavior 
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گیری این های پنهان دیگری نیز برخوردار است که بررسی چگونگی شكلها از زاویهکنندگان کتابخانهاستفاده

استفاده از منابع و توسعه میزان در  یاندهکننیینقش تعتواند ، میهاآن 2ریزي نشدهرفتار برنامهرفتارها یعنی 

توسعه درحالکشورهای  ژهیوبهها در درون جوامع و یا افزایش فرهنگ استفاده از کتابخانه هاخدمات کتابخانه

ها را  خدمات در کتابخانه ای یاز منابع اطالعات نینشده مراجع یزیر رفتار استفاده برنامه یعوامل متعدد. کند فایا

پژوهشگران در  ینوع رفتار از سو نینشده، ا یزیر رفتار برنامه تیاهم رغمی. متأسفانه علدهد یقرار م ریثتحت تأ

بر رفتار  تواند یرا که م یعوامل ستینمشخص اساس،  نیها موردتوجه قرار نگرفته است؛ بر ا کتابخانه طیمح

هستند؟  یباشد، شامل چه عوامل رگذاریتأثاز منابع و خدمات کتابخانه،  انینشده دانشجو یزیر استفاده برنامه

 کرد؟ ییآنها را شناسا توان ینوع از رفتارها چقدر است؟ و چگونه م نیآنها بر ا ریتأث زانیم

 

 مهاجرت ناخواسته روستائيان به شهرهاتوجه پژوهشگر به مساله  جمعیت شهریدر خصوص موضوع 

 

  اراضی و گسترش فرسایش خاك تخریبتوجه پژوهشگر به  چشم اندازهای طبیعیدر خصوص 
 

 سنجینکته، استعداد ذاتیحاصل نمی شود بلكه به  آموزش دانشگاهیبا  مسائلتوانمندی پژوهشگر در دیدن 

  بستگی دارد. تحصيالت و ممارست در امور پژوهشیو  همچنین به  فرد

 

  مطالعه در امور پژوهشیو  قدرت تفکرو  افزایش حس کنکاوي: پيشنهاد
 

)شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتی موجود، ميزان نياز به  ضرورت انجام تحقيقيت و اهم - ج

موضوع، فواید احتمالی نظري و عملی آن و همچنين مواد، روش و یا فرآیند تحقيقی احتماالً جدیدي که در این 

 :(گيردتحقيق مورد استفاده قرار می
 

 مشکلی را حل می کنيد؟  می کنيد؟ الگویی جدید را مطرح   چرایی انجام پژوهش؟

 

و  تيرخردما،  ج  جم  اير يدر جسرتااده ج  مارابا جعاترا  نيريزي نشده مررجع موضوع رفتار برنامه يبررس

خدما، وعود دجرند کره مرد   ايماابا  ي وعه جما    دجد قابلبرخوردجر جست؛ چرجکه در کتابخانه ييضرور، باال

 رگراجرينسبت به توجمل  أث ستيبايم ماتابخانهک نيجست؛ باابرج نيتااده  وسط مرجع ما  جسدمي آنج  سا مان يينها

کراربرجن  کهيرسد درصرور به نظر مي .دجشته باشاد يآگام ن يو خدما،  وسط مرجع  يبر جستااده ج  ماابا جعاتا 

بردون مرا آنج  مارابا و خردما،  ياريبسر ادما جستااده کاخدما، کتابخانه اي يفقط در موقا نيا  ج  ماابا جعاتا 

  پاير نخوجمد بود. وعيهما شده جست آن يو گردآور هيکه صر   ه يجاهيو مز خوجمد ماندجستااده 

                                                 
2 . Unplanned 
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 يماجسرتااده ژهيوبره نيما به جدرجک مطلوبي ج  توجمل مؤثر بر جستااده مرجع ضرور، دجرد  ا کتابخانه باابرجين

 يمرايمشنوع ج  رفتار رسيده باشاد  ا بتوجناد خط نين  أثير توجمل گوناگون بر جريزي نشده و ميزجو برنامه يناگهان

 دمي ن اياد. آن سا مان يرج برج يمشخص

جست کره پرا ج  جنجرام آن  توجمرل  عهتنيپژومش ج ج نيو ضرور، جنجام ج تيجم  گر يد يسو ج 

 نيرج  ج کيرجثرر مرر  زجنيرخدما، و م اي يجعاتا ج  ماابا  نيريزي نشده مرجع برنامه يماجستااده يجثرگاجر بر رو

ک رک  يدجنشرگام يماپرژومش بره کتابخانره نيحاصل ج  ج جينتا خوجمد شد. يين نوع ج  رفتار  شااسايتوجمل بر ج

مرجع ين در جستااده ج  ماابا و خدما، رج شااسايي و  ريزي نشدهماي  أثيرگاجر بر رفتار برنامهمحرکخوجمد کرد  ا 

 مرا صرور، گيررد.جي ج  آنجي ماابا و خدما، خود رج جرجئره دمارد کره جسرتااده بهيارهگونهبکار گيرند و بتوجناد به

و  يسرودماد -ارهيمز شيجثربخش در جفرزج يو ج خاذ رجمبردما نييحاصل آمده ج  پژومش  در    جيج  نتا ت يدرنها

 جستااده خوجمد شد. زين  يمدجنشگا يماخدما، کتابخانه ايااده مؤثر ج  ماابا جست

ما  در حرو ه کتابخانره ياه م يندر ج يتدم جنجام مطال ا، مشخصو  گاتهيشبا  وعه به مطالب پ ....... 

خصرو  به ما مختلر باابرجين نتايج پژومش حاضر به کتابخانره .گردديم يين ب يزضرور، جنجام پژومش حاضر ن

  وعهي خوجمد کرد.ماي دجنشگامي در عهت جشاته و جستااده مؤثر ج  ماابا و خدما، آنها ک ک قابلکتابخانه
 

 (ديکن هيرا توج تهياعضا کم دی)با ضرورت پژوهشو  مسئله انيب
 

 

رامون پيدر داخل و خارج کشور تحقيقات انجام شده پيشينه )بيان مختصر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -د

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتایج  تحقيقموضوع 

 

 بیان دیدگاه ها و مطالعات نظری و توصیف و تحلیل آنها مبانی نظري:         

  )ذکر نمونه هایی( بررسی پیشینه های پژوهشی مشابه و مرتبط پيشينه پژوهش:

 

 

 تحقيق:در جنبه جدید بودن و نوآوري  – ه
 

 ؟ دیگران انجام نداده اندکرد که اهيدخوچه 

 کرد؟ خواهيد را مطرح  مبحث جدیديچه 

 داشت؟  خواهيد نوآوريچه 

 خواهيد کرد؟ کشفچه 
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 (: اصلی و فرعیاهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف  -و
 : یهدف اصل

 یدانشگاه یهاتابخانهخدمات ک ایدر استفاده از منابع  نینشده مراجع یزیعوامل مؤثر بر رفتار برنامه ر ییشناسا

 :یفرع هدف

خدمات  ایدر استفاده از منابع  نینشده مراجع یزیبر رفتار برنامه رشده، هر یك از عامل شناسایی ریتأث زانیشناخت م 

 یدانشگاه یهاکتابخانه
 

عبارت دیگر  )به ها، صنایع و یا گروه ذینفعان( ذکر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره – ز

 :محل اجراي مطالعه موردي(
 

 :تحقيقسؤاالت   -ح
 کدامند؟ یدانشگاه یهاخدمات کتابخانه ایدر استفاده از منابع  نینشده مراجع یزیعوامل مؤثر بر رفتار برنامه ر.1

 یهاات کتابخانهخدم ایدر استفاده از منابع  نینشده مراجع یزیبر رفتار برنامه رهر یك از عوامل موثر  ریتأث زانیم.2

 چقدر است؟ یدانشگاه

 ست؟یچ یدانشگاه یهانشده در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه یزیربرنامه یرفتارها یبرا یشنهادیپ یالگو.  ۳

 پاسخ داده می شوند نه اینكه آزمون بشوندمعموال  کمی و کیفی و بیشتر کیفیدر پژوهش های 
 

 :تحقيقهاي فرضيه  -ط
دجري برر بررو  رفترار ي کتابخانه ج  عريق تامل موق يتي  مان  أثير مسرتقي  و م اريتوجمل محيط .1

 ريزي نشده در جستااده ج  ماابا و خدما، کتابخانه دجرد.برنامه

مسرتقي  و  ريزي نشرده در جسرتااده ج  مارابا و خردما،  رأثيرماابا جعاتا ي بر برو  رفتار برنامه .2

 دجري دجرند.م اي

و  ي ريزي نشرده در جسرتااده ج  مارابا و خردما،  رأثير مسرتقبه رفتار برنامه برو ر ب جنسانيماابا  .3

  دجرد. دجرييم ا

  اي دجري بين ... و... وعود دجرد.مرجبطه  .4

 می شوند  آزمون های کمیدر پژوهش 

 متغيرهاي پژوهش: -ي
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  «اراوريتوجمل مر بط برا ف»  «توجمل محيطي» يرمايمتغ حاضر پژومش: در ۳مستقل متغیرهای

« توجمرل جعت راتي»  و «توجمرل فرماگري»  «مارابا جنسراني»  «خدما، جعاترا ي»  «يماابا جعاتا »

 گيرند.ي قرجر ميموردبررستاوجن متغير مستقل به

ريزي نشرده در جسرتااده ج  مارابا و بررو  رفترار برنامره»در جين پژومش متغيرر : ۴وابسته متغیر

 شود.متغير وجبسته محسوب مي« خدما،

پرژومش  يندر ج« ماي فردي کاربرجنويژگي»و « تامل موق يتي  مان»متغيرماي : ۵میانجی متغیر

 جند.شدهتاوجن متغير ميانجي در نظر گرفته به

 :و عملياتی( اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی ها وف واژهتعری -ك
 ريزی نشدهرفتار برنامه 

ريزي نشرده ي نشده  رفتاري جست که ج  قبل بررجي آن برنامرهريزرفتار برنامه تعريف مفهومی:

دمد. ماي بيروني و دروني  وسط فرد رخ ميصور، آني و در لحظه با  وعه به محرکجست بلکه به

. بدون  اکر و جر يابي باشد؛ و 2. بدون قصد قبلي باشد؛ 1سه ويژگي چاين رفتاري تبار، جست ج : 

رفتار و درنتيجه   ايل به جنجام ت لي يا جستااده ج  مابرا يرا خردمتي  . فاصله  يادي بين مشامده و3

 (.13۹۰تابد  نظري و قادري)وعود ندجشته باشد 

ريزي نشده مرجع ين  رفتاري جست که مررجع ين در جين پژومش رفتار برنامه تعريف عملیاتی:

 ي دجنشرگامي ج ماکتابخانرهج ااقي و آني در جستااده ج  ماابا و خدما،  صور،بهبدون قصد قبلي و 

 .دمادميخود برو  

 منابع اطالعاتی 

ي جعاتا ي جت  ج  چراپي )کتراب  نشرريه ...( و  يرر چراپي مامح لبه کليه تعريف مفهومی: 

( که حاوي جعاتا، مسرتاد  مارابا ...يي  ميکروفيل   ميکروفيش وويديوي مال يفماي فشرده  لوح)

 (.1388خسروي  )اديگويمجعاتا ي 

نامه و مارابا در جين پژومش ماابا جعاتا ي چاپي شامل کتاب  نشريه و پايان تعريف عملیاتی:

مراي ماي جلکترونيکري  فيل نامرهمقالره  پايگراه جعاترا ي  پايان) ير چاپي شامل ماابا جلکترونيکي 

 آمو شي( مستاد.

 

 :تحقيقروش -ل

                                                 
3. Independent Variables 
4. Dependent Variable 
5. Mediator Variable 
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مورد و استانداردهاي ، تجهيزات ر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح کامل روش تحقيق ب -1

 در قالب مراحل اجرایی تحقيق به تفکيك(: استفاده 
« هانجام آزمایشا»، «های آزمونتهیه نمونه»، «گردآوری اطالعات اولیه»تذکر: درخصوص تفكیك مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، 

ها، استانداردها، تجهیزات و ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشو غیره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده

 مشخصات هر یك ارائه گردد. 

های عدم استفاده از توان برای حل مشكلمی های آناست؛ زیرا از نتایج یافته کاربرديهدف  نظرپژوهش حاضر از 

رود؛ زیرا با به شمار می پيمایشی -توصيفیمنابع اطالعاتی )خدمات( کتابخانه بهره برد. پژوهش از نظر ماهیت و روش، 

روش آورد. همچنین از جنبه استفاده از پرسشنامه، اطالعات موردنیاز از وضع موجود نمونه آماری را به دست می

 است. ترکيبی )کمی و کيفی( رویكرد دارای ها ی دادهگردآور

 ، روایی و پایایی: غيره(و  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،)مشاهده و آزمون هاگردآوري داده ابزار  – 2

بخـش در و اسـت  عميق و نيمه سااختاریافتهمصاحبه های بخش کیفی، ابزار گردآوری داده

های ها مصاحبهبرای سنجش روایی و پایایی دادهشد. خواهد فاده است پرسشنامه محقق ساختهاز  یکم

. می شـوددر نظر گرفته  ۹تاییدپذیریو  8، قابلیت اطمینان7پذیری، انتقال۶پژوهش چهار معیار اعتبارپذیری

منظور تعیـین گرفت. بـهخواهـد توجه قراربرای سنجش روایی پرسشنامه، روایی صوری و محتوایی مورد

عدد پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و مقدار آلفای کرونباخ بـا اسـتفاده از  ۳۰امه، تعداد پایایی پرسشن

 خواهد شد. محاسبه  SPSSافزار نرم

 
 :)در صورت وجود و امکان( گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه – 3

اعضــای را در بخــش کیفــی  جامعــه پــژوهشای بــودن موضــوع پــژوهش، رشــتهبــا توجــه بــه میان

ــت ــه نظران علمی و صــاح هیئ ــوزهس ــار اطالع موضــوعی ح ــابیرفت ــا 1۰ی ــرتبط ب ــات و  م ــم اطالع عل

و مطالعـات رفتارشناسـی مـرتبط بـا حـوزه  کننده مـرتبط بـا حـوزه مـدیریت، رفتار مصـرفشناسیدانش

 هدفمندگيري نمونهروش  ازداد. برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفـی خواهد تشكیل  روانشناسی

در بخش کمی پژوهش، جامعه آمـاری، . شدخواهد  استفاده (12گلوله برفی)هدفمند و سپس  11ترکيبی

های فردوسی مشـهد، پـردیس دانشـگاه تهـران، تبریـز، های مرکزی دانشگاهعضو کتابخانه دانشجویان

بـر اسـاس جـدول کرجسـی و بـود. حجـم نمونـه  خواهنـد نفر ۶۹۳۵1شیراز و شهید چمران اهواز شامل 

                                                 
6 - Credibility 
7 - Transferability 
8 - Dependability 
9 - Confirmability 
10 . Information seeking behavior 
11 . Combination purposeful sampling 
12 . Snowball 
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متناسـ  بـا  ايگيري طبقهنمونهجهت گردآوری اطالعات از روش گان ... نفر تعیین می گردد. مور

 شد.خواهد استفاده  صورت تصادفیبهحجم جامعه و در داخل هر طبقه 

 
 روش تجزیه و تحليل داده ها و نرم افزارهاي مورد استفاده: –4

کدگذاری و  1۴، کدگذاری محوری1۳ه کدگذاری بازها طی سه مرحلهای مصاحبهوتحلیل و کدگذاری دادهتجزیه 

انجام  MAXQDA 10های کیفی افزار تحلیل دادهنرمو با استفاده از  ایزمینهپردازی روش نظریهبر اساس  1۵انتخابی

خواهد استفاده  ۵/8یزرل افزار لنرم و یابی معادالت ساختاریروش مدلها از داده یلتحل یبرا یدر بخش کم .شدخواهد 

 .شد
 

  فهرست منابع:          

 نرم افزارهاي استناددهی، استفاده از استانداردذکر منابع به صورت 

ارزیابی و تحلیل محـیط رابـط پایگاههـای اطالعـاتی در پشـتیبانی از الگـوی رفتـار اطالعجـویی (. 1۳۹۰اعظمی، محمد. )
(. دانشكده فردوسی ، دانشـگاه دانشـكده علـوم (Ph.D)نامه دکتری )پایان ز دیدگاه نظریه معنابخشیکاربران ا

 تربیتی و روانشناسی.

ارتباط بین رفتار اطالع یابی و باورهای معرفت شـناختی بـر اسـاس الگـوی اطـالع یـابی (. 1۳۹۶. )محمدرسول خدادادی،

مطالعات مدیریت رفتار سـازمانی در كمیلی مدیریت ورزشی(. ویلسون )مطالعه موردی: دانشجویان تحصیالت ت
 .۵۰-۴1(، 1۵)۴، ورزش

بررسی و مقایسه رفتار اطالع یابی مراجعان بـه کتابخانـه پژوهشـگاه اطالعـات و مـدارك علمـی (. 1۳88. )مریم خسروی،

 .17۴-1۵۹(، 1)77، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتایران. 

بررسـی رفتـار اطـالع جـویی دانشـجویان تحصـیالت تكمیلـی دانشـگاه (. 1۳۹۴. )محمـود سـنگری، و یـزدان؛ ،منصوریان

 .8-1(، 2)2، مجله تعامل انسان و اطالعاتخوارزمی در تدوین پایان نامه. 
مـورد  -ی ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتـار خریـد ناگهـان(. 1۳۹۰. )امیرحسین عابد،قادری و محسن؛ نظری،

 .1۴1-127(، ۳)1، مدیریت بازرگانی. -مطالعه: دانشجویان دانشكده مدیریت دانشگاه تهران 

تعیین رفتار اطـالع یـابی دانـش پژوهـان دانشـگاه هـای علـوم پزشـكی (. 1۳۹۵. )صدیقه محمداسماعیل، و جمیله؛ نعیمی،

 .۹۶-8۰(، 2)۶، رسانی پژوهش نامه کتابداری و اطالعخراسان رضوی با رویكرد شبكه عصبی. 
Hossain, Md Uzzal; Hossain, Md Arman; & Islam, Md Shariful. (2017). An assessment of the 

information needs and information-seeking behaviour of members of parliament (MPs) 

in Bangladesh. Information and Learning Science, 118(1/2), 48-66. 

https://doi.org/10.1108/ILS-10-2016-0075 

Kumar, Anil; Salmani, Nasima; & Baweja, Sukhleen. (2014). Information Seeking Behaviour 

by the Research Scholars and Faculty Members: A Survey Study of Kurukshetra 

University Kurukshetra in the Disciplines of Life Science. IOSR Journal of Humanities 

and Social Science, 19(6), 119-138. https://doi.org/10.9790/0837-1964119138 

                                                 
13. Open coding 
14. Axial Coding 
15. Selective coding 
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Ngozi, O. V.; Uche, E. U.; & Ejiro, A. K. (2015). Information seeking behaviour of faculty 

members in a Nigerian university. International Journal of Academic Research and 

Reflection, 3(4), 95-102. 

Thanuskodi, S. (2009). Information-Seeking Behavior of Law Faculty at Central Law College, 

Salem. Library Philosophy and Practice (e-journal), 282, 1-7. 

 

 

 استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد: 

 باشد؟  ای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امكانات آزمایشگاهی میآیا بر (1

 خیر       بلی  (2

در صورت نیاز به امكانات آزمایشگاهی الزم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت 

 مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد و وسايل نیاز تجهیزات مورد نوع آزمايشگاه

 
 
 

  

 

  می باشید؟ دانشكدهآیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از  (۳

 خیر  بلی 

 در صورت نیاز نام مراکز و نحوه حمایت)مالی، امكانات و تجهیزات و .. (مشخص گردد. 
 

 

 

 امضاء مدیرگروه تخصصی:      امضاء استاد راهنما:

 

 
 

 انجام تحقیق: بندی  مانز -۵

 

 

 : تاریخ اتمام -ج                                  : مدت زمان انجام تحقیق -ب                     :تاریخ شروع -الف

جي( و مد،  مان مورد نيا  برجي مر گزجرشا، دوره ما و مرجحل جعرجيي  حقيق )شامل  مان جرجئهال م جست کليه ف اليتتذکر: 

 جالمکان رتايت گردد.بياي و در عدول مربوعه درج گرديده و در ماگام جنجام ت لي  حقيق  حتييک  به  اکيک پيش





 

13 

 

 ها و مراحل اجرايی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت كاربندی فعالیتبینی زمانپیش
 زمان كل شرح فعالیت 

 )ماه(

 اجرا به ماه زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                         4 جمع آوری مبانی نظری و پیشینه پژوهش

                         6 جمع آوری داده ها

                         5 تجزيه و تحلیل يافته ها و بحث و نتیجه گیری

                         4 گارش پايان نامهن

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.های اجرايی رساله، حتیزمان و نوع فعالیت -1توجه: 

 باشد.ماه می 24ماه و حداكثر  12بینی مراحل مطالعاتی و اجرايی رساله دكتری حداقل زمان قابل قبول برای پیش -2   
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روپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجـه نمـوده و در صـورت اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پتذکر: 

در  تكمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است

 .و عواق  کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بودصورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال 
 

 صورتجلسه گروه تخصصی  -6

 

 تاریخ امضاء                                                                                      خانوادگی دانشجو: و نامنام 

                                             
 

 تاریخ امضاء                                                          ستاد یا استادان راهنماخانوادگی انام و نام

1-   
 

2-   

 

 تاریخ امضاء                                                          خانوادگی استاد یا استادان مشاورنام و نام

1-   

 

2-   
 

 تاریخ امضاء                                                         ه نظارت بر تحقیقخانوادگی اعضاء کمیتنام و نام

 ..................(.........................عضو هیأت علمی دانشگاه ......)                                      -1

 

 

 مربوطه  ی...در تاریخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضاشورای گروه تخصصی ......................................

                 
 ی  رسید.بررسی و به تصو «.......................................................... » ییشناسا با عنوان / خانم ................آقا رسالهتشكیل و موضوع 

 
 تاریخ     امضاء    شورا يخانوادگی اعضانام و نام

1- 
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
5- 
 
6- 
 

 تاریخ     امضاء                            خانوادگی مدیرگروه: نام و نام
 

 نشكده بیشتر از یكماه نگذرد.الزم است پروپوزال دانشجویان از تاریخ تأیید در شورای گروه تخصصی تا زمان طرح در شورای پژوهشی داتذکر: 
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الزم است قبل از تصوی  پروپوزال در شورای پژوهشی دانشكده، شرایط احراز و ظرفیت پذیرش اساتید راهنما و مشاور مطابق تذکر: 
 های مربوطه توسط پژوهش دانشكده کنترل شود.بخشنامه

                       
      دانشكده: (پژوهشی)شورای صورتجلسه   -7

که  ....... گرایش.............. رشته ............ گروه ........دانشجوی مقطع  / خانم ................آقارساله موضوع و طرح تحقیق  
 انشكدهد (پژوهشی)............................ شورای  است، در جلسه مورختخصصی مربوطه رسیده گروه به تصوی  کمیته 

 ./ نگرفتو تبادل نظر مورد تصوی  اکثریت اعضاء قرار گرفتمطرح شد و پس از بحث 
 
 

 نوع رأی )موافق خانوادگینام و نام ردیف
 یا مخالف(

 توضیحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

۳ 
 

    

۴ 
 

    

۵ 
 

    

۶ 
 

    

7 
 

    

 
 

   نام و نام خانوادگی مدیر/کارشناس پژوهشی دانشكده:
 تاریخ   امضاء

 
 خانوادگی ریاست دانشكدهنام و نام

 تاریخ   امضاء
 

 
 
 
 
 


