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...گلمی هر چه در آ ب مباند 



:مباحیث که به آ ن خواهمی پرداخت

رساهل نوییس/ ملزومات اولیه اجنام پژوهش پااین انمه

مراحل اصیل پژوهش

اقدامات اجنام پژوهش
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معریف منابع
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اجنام پژوهش ملزومات اولیه 
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(:ملزومات اولیه)انجام پژوهش 

لپ تاپ. 1
آنتی ویروس. 2
پرینتر. 3
( هتیراحتی و اصول استتاناارد رفرن د)نرم افزار استناددهی . 4

رعایت 

لف فهرستت ماالت ف فهرستت وتااو)استفاده از امکانات ورد . 5
....(ف پانویف ویراستیار و ...فهرست اشکال و 

کتاب های روش تحقیقماالعه . 6
تأییایه تحصیلی. 7



اصیل پژوهش مراحل 
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:مراحل اصیل پژوهش

oانتخاب و تدوین موضوع

o  گردآوری داده ها و اطالعات

oطبقه بندی و تحلیل داده ها

o ارائه یافته ها و نتایج
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اجنام پژوهش اقدامات 
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(:اقاامات)انجام پژوهش 

انجام پژوهشواول زمان بنای تنظیم . 1

ن در تمتام مراحتن نوشتتمالقات با استاد راهنما و مشتاور هماهنگی و . 2

پایان نامه یا رساله و ارائه گزارش پیشرفت کار

یتق در برگه ها یا نرم افزارهای مخصوص بتا ککتر دقیادداشت برداری. 3

آنشماره صفحه اطالعات کتابشناختی منبع به همراه 

استتتفاده از عملگرهتتای مختلتتم از وملتته/ تتتاوین استتتراتژی و تتتجو. 4

وهت و تجو کلیاواژه های موردنظر در پایگاه های مختلمANDعملگر
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(:اقاامات)انجام پژوهش 

در مفاهیم مهم و نام نوی ناگان خارویمعادل انگلی ی نوشتن . 5

پانوی

...(و فهرست های مختلمف پانوی)امکانات کاربردی ورد استفاده از . 6

.وددر متن در انتهای پایان نامه آورده شمنابع استفاده شاه همه . 7

...تصاویرف شکن هاف نمودارها و ارواع دهیبه تووه . 8
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(:اقاامات)انجام پژوهش 

ایش ف بارهتا و بارهتا ویتر(ویراستیار)اصول نگارشی رعایت . 9

کنیا

(عام ووود ومله های طوالنی)عاری از ابهام روان و . 10

پژوهشبر مبنای اهااف فرضیه ها و سؤال طراحی . 11

گردآوری شاه در پروپوزالب ط ماال  سازمان دهی و . 12
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(:اقدامات)انجام پژوهش 

اایاه/ تعیین وقت قبلی و احترام به طرف مقابن: مصاحبه. 13

هش در بیان عنوان یا موضوع و تعریم م تلله پتژو: پرسشنامه. 14

/ ووتودوضعیت مالوب یتا وضتعیت م/ قابن فهم/ توضیحات اولیه

نت هاطراحی و پرینت در صفحات محاود با تنظیم حاشیه ها و فو

در زمان ها مختلمن خه پشتیبان ایجاد . 15
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پروپوزال

درخت پایان نامه
(رساله)

عنوان
مقدمه
الهبیان مس

اهمیت و ضرورت 
وهشپیشینه پژریمبانی نظانجام پژوهش

اهداف پژوهش

هاسواالت و فرضیه

روش تحقیق

فصل اول

فصل دوم

فصل چهارممفصل سو

مفصل پنج



برریس فرم پروپوزال
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منابع پیش هنادیمعریف 
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 یابنویو بخوانیاف بپرسیا
ات مهواره موفق ابش ید


