دستورالعمل نگارش پروپوزال دوره کارشناسی ارشد
مخصوص گـروه روانشنـاسی و علوم تـربیتی

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با نحوه نگارش مطالب پروپوزال  ،ضروری
است دانشجویان گروه روانشناسی و علوم تربیتی این موسسه نکات ذیل را هنگام تنظیم و
تدوین پروپوزال خود رعایت نمایند.
 در فرم تصویب پیشنهادیه پایاننامه در قسمت " -2شرح پایان نامه" موارد ذیل به ترتیب زیرمطرح گردند:
 .1مقدمه :که شامل بیان موضوع ،ایده اصلی و هدف نهایی پژوهش می باشد.
 .2بیان مساله :موارد ذیل تحت عنوان بیان مساله مطرح گردند.
 تعریف مساله تحقیق و بیان ویژگی ها و یا مولفه های آن اهمیت انجام پژوهش در چیست؟ علل احتمالی بروز مساله چیست؟ عوارض احتمالی مساله چیست؟ تحقیقات قبلی درخصوص این مساله چگونه بوده و چه نتایجی دربرداشته است؟ چه کمبودها و کاستی هایی در تحقیق های قبلی وجود داشته است که بتوان آن را برطرف کرد؟ پیامدهای حل مساله چیست؟ .3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
 چرا این تحقیق ضرورت دارد؟ انجام این تحقیق چه ارزشی دارد؟ -نتایج حاصل از آن به چه کار می آید؟
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 .4سابقه تحقیق  :مربوط به  5سال اخیر و ترتیب آن از جدید به قدیم که شامل تحقیقات داخلی و خارجی به
صورت مجزا می باشد.
 تحقیقات داخلی تحقیقات خارجی .5کلمات کلیدی 3 :یا  5کلمه
 فارسی انگلیسی .6اهداف پژوهش :که شامل هدف اصلی و اهداف فرعی می باشد.
 هدف اصلی اهداف فرعی .7فرضیات یا سواالت پژوهشی :که برحسب موضوع یکی از آنها(یا فرضیه یا سوال) نوشته میـشوند.
 فرضیه اصلی فرضیات فرعی .8روش تحقیق :که شامل کلیه موارد زیر باشد.
 روش انجام پژوهش جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری ابزار گردآوری داده ها(شامل پرسشنامه ها و پروتکل آموزشی) روش اجرا روش تجزیه و تحلیل داده ها .9مراحل اجرای پروژه و زمان بندی
 .11فهرست منابع و مآخذ :به سبک
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 .11پیوست ها :ضروری است کلیه پرسشنامه ها و پروتکل آموزشی در انتهای پروپوزال به صورت کامل پیوست
گردد.
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