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 پروپوزال دوره کارشناسی ارشد دستورالعمل نگارش

   طراحی دوخت، پارچه و لباسروه ـ مخصوص گ

 

 

با نحوه نگارش مطالب پروپوزال ، ضروری    مقطع کارشناسی ارشد  به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان 

نکات ذیل را هنگام تنظیم و   دانشگاهاین  طراحی دوخت، پارچه و لباسدانشجویان گروه  است 

 تدوین پروپوزال خود رعایت نمایند. 

زیر  ترتیب  ه  موارد ذیل ب   "شرح پایان نامه   -2"قسمت    در   نامهپایان  پیشنهادیهدر فرم تصویب   -

 د: نمطرح گرد

   ابتدای پروپوزال:

 در قالب بیان مسئله توضیح داده شود.   که شامل بیان موضوع، ایده اصلی و هدف نهایی پژوهش می باشد

 د. نعنوان بیان مساله مطرح گرد موارد ذیل تحت بیان مساله: .1

 تعریف مساله تحقیق و بیان ویژگی ها و یا مولفه های آن  -

 اهمیت انجام پژوهش در چیست؟ -

 مساله چیست؟علل احتمالی بروز  -

 عوارض احتمالی مساله چیست؟ -

 تحقیقات قبلی درخصوص این مساله چگونه بوده و چه نتایجی دربرداشته است؟  -

 کاستی هایی در تحقیق های قبلی وجود داشته است که بتوان آن را برطرف کرد؟چه کمبودها و  -

 پیامدهای حل مساله چیست؟  -

 بیان مسئله سه بخش دارد: 

 خطی که به صورت کلی موضوع را بیان می کند  8الی   5بخش اول شامل یک پاراگراف  

رد کلمات کلیدی موضوع و ارتباط  خط در مو   8الی   5بخش دوم شامل یک یا چند پاراگراف است که هر کدام  

 آن با مسئله بحث می نماید 
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خطی است که مسئله را بیان کرده و راه حل که انجام پروژه شما است را    8الی    5بخش سوم یک پاراگراف  

 بیان می نماید.  

  توجه داشته باشید گذاشتن عنوان بخش اول ف دوم سوم در بیان مسئله ضروری نیست و نباید عنوان گذاری 

 شود. 

 همیت و ضرورت انجام پژوهش: .ا2

 چرا این تحقیق ضرورت دارد؟  -

 انجام این تحقیق چه ارزشی دارد؟  -

 حاصل از آن به چه کار می آید؟  ایجنت -

 اگر این تحقیق انجام نشود چه پیامدهایی دارد؟ -

توجه کنید از بکار بردن جمالت قطعی و غیر قابل باور مثل، زنده کردن هنر در ایران، احیا هنر توسط طراحی  

لباس و ... خودداری نمایید. قطعا با انجام یک پروژه هنری، هنری در سطح کشور زنده نخواهد شد و نیاز به  

 برنامه استراتژی کالن دارد. 

که شامل تحقیقات داخلی و خارجی به    جدید به قدیماخیر و ترتیب آن از  سال    5مربوط به  سابقه تحقیق :  .  3

 صورت مجزا می باشد. 

 تحقیقات داخلی  -

 تحقیقات خارجی  -

 فرمت نوشتاری به صورت زیر باشد: 

نام خانوادگی))نویسنده اول مقاله یا کتاب(( و همکاران ))در صورت داشتن چند نویسنده(( در سال ................... تحقیقی  

ر این پژوهش  با عنوان ............................. انجام داده و آن را در کتاب/ مجله /مقاله / سایت ....................... نشر داده اند. د

که  ...  دهد  می  نشان  نتایج  و  اند(  داده  انجام  که  است)کارهایی  شده  انجام   ............................................................

 ..................................................... )نتیجه ای که گرفتند( . )منبع( 

 کلمه 5یا  3 . کلمات کلیدی:4

 فارسی  -
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 انگلیسی  -

 که شامل هدف اصلی و اهداف فرعی می باشد.  . اهداف پژوهش: 5

 هدف اصلی  -

 اهداف فرعی  -

 شوند. میـنوشته )یا فرضیه یا سوال( یکی از آنهابرحسب موضوع که  . فرضیات یا سواالت پژوهشی:6

 فرضیات به صورت جمله خبری باشند -

 که شامل کلیه موارد زیر باشد. . روش تحقیق: 7

 انجام پژوهش روش  -

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری  -

 ابزار گردآوری داده ها)شامل پرسشنامه ها و پروتکل آموزشی(  -

 روش اجرا  -

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  -

 . مراحل اجرای پروژه و زمان بندی8

 APAبه سبک . فهرست منابع و مآخذ: 9

پیوست  به صورت کامل کل آموزشی در انتهای پروپوزال پروتری است کلیه پرسشنامه ها و ضرو. پیوست ها: 10

 گردد. 

 


