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مشخصات دانشجو.1

:                                                        ینام و نام خانوادگ-

: ییشماره دانشجو-

:یلیرشته تحص-

ش:یگرا-

گذرانده: يتعداد واحدها-

ان نامه:یعنوان پا. 2

:یفارس

: یسیانگل

آدرس:

همراه::                        تلفن

ک:    یپست الکترون

يان نامھ ھایپايچارچوب طرح پژوھش
ارشد يكارشناس
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٢

نوع پژوهش:        .3
يکاربردياتوسعهيادیبن

:ان نامهیپاته یاطالعات مربوط به اعضاء کم.4

يشوراران در أت داوین اعضاء هییط با تعدر ارتباییم نهایاست تصمیهیگردد. بدیل میاز طرف دانشجو تکميشنهادین جدول بصورت پیتذکر: ا
گردد.یدانشکده اتخاذ میلیالت تکمیتحص

امضاءدانشگاهیرتبه علما رشتهیتخصص ینام و نام خانوادگسمت

استاد راهنما

استاد مشاور

وردااستاد 
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.  مقدمه5

موضوعيخواننده برال در یجاد تمایا- 
ق شده استیموضوع تحقيریق که منجر به شکل گیع از مسآله تحقیوسيربنایک زیطرح - 
یقات و متون علمیاز تحقينه بزرگتریق در  زمیطرح موضوع تحق- 

هو طرح مسألانیب.6
یعلميه هاشیو ردینمایرا بررسیعملویات علمیاستخراج کند ، نظریا مساله را از متون علمید محقق موضوع ین قسمت بایدر ا- 

ل باشد :ید شامل موارد ذین قسمت باید. ایموضوع را مطرح نما
ست؟یمسأله چ- 
است)يق در آن بوجود آمده است. (مسأله مربوط به چه مقوله ایا موضوع تحقیکه مسألهينه ایزم- 
مسأله)يهایژگیعالئم بروز مسأله (و- 
مسألهیگستردگ- 
حل مسألهویت بررسیاهم- 
مسألهیعلل احتمال- 
بودن اطالعات موجود در رابطه با مسألهیناکاف- 
مسألهیبررسحاصل از یا صنعتییی، اجرایعلمامدیپ-
به مسألهیتوجهیبيامدهایپ- 

پژوهشاهداف.   7
ر است :ین قسمت شامل موارد زیا

ق یهدف از انجام تحق- 
ق یتحقيتعهدات محقق در انتها- 

و مبهم استفاده نشودیاز عبارات کلوح و کامال روشن باشدید صریق بایا اهداف تحقیهدف : توجه

پژوهشتیضرورت و اهم.8
سازدیميق را ضروریکه انجام تحقیلیذکر دال- 
قیحاصل از انجام تحقيامدهایت پیذکر اهم- 
يقات کاربردیق در تحقیانجام تحقيد کاربردیفوا- 
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پژوهشيهاهیفرضا یتسئواال.9

موضوع پژوهشموجود در )اتی(نظرينظريمدلها.10

ق در محقیانش علمن توان و دیدر مورد موضوع و همچنیق علمیاز به تحقیکند و بعالوه نینه مسأله را مشخص می، بافت و زمينظريات و مدلهایارائه نظر
دهد.یآن حوزه را نشان م

کر شودق ذیرامون موضوع تحقیموجود پينظريات و مدلهاینظردین قسمت بایدر ا- 
ست .یمرتبط با موضوع مد نظر نقات یاز تحقیفهرستتوجه : ارائه 

دهدیع تر ارتباط میوسیک حوزه علمیق را به یمسأله تحقن بخش یا- 
دهدینشان مراقینه موضوع تحقیموجود در زمیعلميشکافها- 
کندیجاد میروشن ایعلمق چارچوبیمسأله تحقيبرا- 

و مطالعات انجام شده گذشتهینه علمیشی. پ11

کاف شبودن و یکافناییازنماشود و هدف از طرح آن بیانجام شده اشاره مقیتحقدر رابطه با موضوعکشورهار یران و سایاکه در یقاتین قسمت به تحقیدر ا
ق است.یع تحقت موضویو نشان دادن اهمبکار رفته در آنهاينظرياز مدلهای، ارائه گزارشقیققات گذشته در رابطه با موضوع تحیموجود در تحقیعلم

انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام). روش 12

ق از نظر هدفین نوع تحقییتع- 
اطالعاتيوه گردآوریق از نظر شین نوع تحقییتع- 
ه یا آزمون هر فرضیق و یپاسخ به هر سوال تحقيبرایارائه مراحل روش شناس- 
ق یتحقيرهاین متغییتع- 
ق دارند.یتحقیکه در مدل مفهومیرها: برحسب نقشیمتغيبنددسته- 
رهایمتغیف مفهومیتعر- 

)رد.ف کیق و واضح و با کلمات ساده آن را تعریمعتبر استفاده نموده و به طور دقک مرجع ید از یرها بایمتغيف نظریدر تعر(
)ان شود.یبا کلمات ساده و واضح بيریقابل اندازه گیاتیر بصورت واقعیمتغ،یف علمیدر تعر(

رها)ین نوع متغی(در صورت وجود امزاحميرهایکنترل متغیچگونگ- 

يل آماری. جامعه و واحد تحل13
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: يف جامعه آماریتعر
کند)زیمتمانیریاز ساجامعه را يعضاقرار است اکه يصفت مشخصه افی( تعر

يری. نمونه و روش نمونه گ14

:ن حجم نمونهییروش تع
مرتبط)یعلميهاگردد و استداللیمنیآن حجم نمونه تدوقیکه از طري(رابطه ا

:يریروش نمونه گ
...)و يریو..... بودن روش نمونه گي، چند مرحله ايساده ، منظم ، خوشه انیی( تع

داده هاي. ابزار و روش گردآور15

)و ...پرسش نامه-یواقعيداده ها(

ل داده هایتحلي. روشها16

دشخص شوممناسب گریديا روش هایيآماريل هایداده ها تحليریاس اندازه گین مقیق و همچنیتحقيمتناسب با گزاره ها

)ي(جدول زمان بندنجام پژوهش: همراه با گانت چارتای. مراحل و برآورد زمان17

ماهشرح
123456
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ژوهشپطرح بیو تصوهیته
داده هايپرسش نامه و گرد آورهیته

داده هالیتحل
پژوهشيسازمستند
هیدفاعيبرگزار

پژوهشيهاتیمحدود. 18

پژوهشيدی. واژگان کل19

. منابع و ماخذ20

دانشکدهیلیالت تکمیتحصيه شورای.   نظر21

ها   هیاصالح-
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یینظر نها-

یینظر نها-
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مضا دانشجو:ا:                                             خیتار

خ:                                    امضا دانشجو:یتار


