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  امضا دانشجو  گروه  دانشكده  شماره دانشجويي  خانوادگي نام و نام

          

 
مشخصات اساتيد راهنما و 

  مشاور
  نام و نام خانوادگي

 رتبه

  دانشگاهي
  امضا و تاريخ  خدمت محل

          استاد راهنماي اصلي 

در صورت (استاد راهنماي دوم 

  )نياز
        

    درصد سهم استاد راهنماي دوم 

          )در صورت نياز(د مشاور  استا

 
  : عنوان 

Title: 

  

  :اهداف و سواالت تحقيق پيشينه، ف مساله،تعري

 ييق و پرسشهايتحق يق، اهداف اساسيتحق پيشينهق، يان مسأله تحقيب :شوند عبارتند از ين بخش آورده ميكه در ا ياهم مطالب

  .به آنهاست ييدر صدد پاسخگو قيكه تحق

پژوهشگر به  ابتدادر اين بخش . شود كه محقق در صدد يافتن پاسخي براي آنهاست با يك يا چند پرسش شروع مي اساساً هر پژوهشي

بايد به بررسي سوابق گذشته بپردازد و  پردازد كه ذهن وي را به خود مشغول داشته است؛ لذا براي تبيين موضوع، مسأله و موضوعي مي

بايست به طور خالصه به روش تحقيق و نتايج به  در بيان پيشينه تحقيق مي. بيان كند هاي مختلف پيشينه پژوهش خود را از جنبه

. در انتها به بيان پرسشهاي اساسي پژوهش خود بپردازد. پس از آن اهداف تحقيق خود را به روشني تبيين نمايد دست آمده اشاره كند و

هايي باشند كه برايشان پاسخهاي فرضي را در قالب فرضيه بيان بايست حول محور موضوع تحقيق طرح شوند و همان پرسش پرسشها مي

  .خواهد كرد و روش كار تحقيق خود را بر مبناي آنها طراحي خواهد نمود

  : توجه

چنان ) چه از نظر زماني و چه از نظر موضوعي( مطلب يوستگياجتناب شود و مطالب را با حفظ پ فهرست كردن سوابقاز روش  �

 .ق برسانديتحق ياهداف و پرسش هارا به بيان گردد كه موضوع 

  .ارجاع به منابع حتماٌ انجام شود �

  )صفحه 5تا  2(

  

  : اه پيش فرض/ ها  فرضيه

آنها بر خواهد آمد؛ لذا بايد  ا ردياثبات  با تحقيق خود در صدد باشند كه محقق اساساً پاسخهاي فرضي پرسشهاي تحقيق ميها  هيفرض

  .شوند توجه شود كه بديهيات هرگز به عنوان فرضيه تلقي نمي. ي خبري باشندها دقيق، گويا و در قالب جمله

  )يك صفحه(

  

  : مواد و روش انجام تحقيق

  بسمه تعالي

  )3(فرم شماره 

  طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد
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هاي خود، آنها را به بوته آزمايش گذارد؛ لذا به ناچار آزمايشهاي خود را چنان طراحي  محقق بايد با پژوهش خود براي اثبات يا رد فرضيه

  .رسشهاي خود را نيز بيابدنمايد كه بتواند پاسخ پ مي

چنان چه . كه به كار خواهد برد بپردازد به روشني به بيان مراحل و روند تحقيق، كليه مواد و ادواتيدر اين بخش پژوهشگر بايد 

  .مربوط استناد نمايد مراجعروشها الگوي قبلي دارند به 

كند،  براي مثال چنان چه از روش و طرح آماري خاصي استفاده مي .در انتها نيز بايد به چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات خود بپردازد

  .آن را به روشني بيان كند

  )صفحه 2تا  1(

  

  : جنبه جديد بودن و نوآوري

بايست به طور دقيق  هر تحقيق بايد در نوع خود بديع باشد و منجر به توليد دانش، متد، محصول يا تكنيك خاصي گردد؛ لذا محقق مي

ران انجام ين بار در اياول يبرا"شود كه بيان اين نكته كه اين تحقيق  يادآور مي. و نوآوري تحقيق خود بپردازدبه جنبه جديد 

  .به معني نوآوري يا جديد بودن نخواهد بود "شود يم

يد به عنوان عضوي بنابراين، محقق ايراني نيز با. بايد توجه داشت كه ايران نيز همانند ساير كشورهاي جهان در توليد دانش سهيم است

) جنبه جديد بودن(اند  ها نداشته از جامعه پژوهشندگان جهان، بيان كند كه تحقيق وي چه چيز جديدي خواهد داشت كه ساير پژوهش

  ).جنبه نوآوري(خواهد داشت ) اعم از روش تحقيق، دانش، محصول يا فرآيند و تكنيك(و يا اين كه چه نوآوري در عرصه علم 

  )يك صفحه(

  

  : رست مراجعفه

از آنجايي كه هر مجله . بايست در همه مسايل به دقت و موشكافانه به اجزاي تحقيق بنگرد باشد؛ لذا مي محقق فردي دقيق و ريز بين مي

سازي ارايه شـده اسـت كـه     در زير الگويي براي يكسان. علمي الگوي خاصي در نگارش مراحع دارد؛ لذا رعايت اين الگو امري الزامي است

  .مرجع اصلي را بنويسيد 15تا  5در اين بخش صرفاٌ  .باشد رعايت آن ضروري مي

  :كتاب تأليفي

تعـداد   :شماره چـاپ، محـل چـاپ    :عنوان كتاب، انتشارات، شماره جلد: ، سال چاپ.نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام

  .صفحات

   :مثال

  .450. ص: مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات كامپيوتري و اينترنتهاي  شبكه: 1382، .مقدم م يغمايي

Naghibzade M., 2005: Operating System, First Edition, Univers Inc, New York: P. 296. 

  .شوند در صورتي كه نگارندگان دو نفر يا بيشتر باشند، به همان سبك و با رعايت تقدم نامهاي آنان آورده مي

  :رجمه شدهكتاب ت

، انتشارات، )مترجمين(حرف اول نام مترجم . عنوان كتاب، نام خانوادگي : ، سال چاپ.نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام

  .تعداد صفحات: شماره جلد، شماره چاپ، محل چاپ

   :مثال

دانشـگاه فردوسـي   تشارات ، ان.منصفي ر، ترجمه راهنماي فني مديران فناوري اطالعات: 1385، هولتس نايدر بي، جفي بي

  .322. ص: مشهد، مشهد

  .در صورتي كه نگارندگان و مترجمين دو نفر يا بيشتر باشند، به همان سبك و با رعايت تقدم نامهاي آنان آورده مي شوند

  :مقاله چاپ شده در مجله

  . صفحات): شماره مجلد(عنوان مقاله، نام مجله، شمارگان جلد : ، سال چاپ.نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام

  :مثال

سـازي   افزاري براي فشـرده  سازي سخت چند معيار جديد انطباق، مناسب پياده: 1382، .آذين ف ، به.، رحمتي م.پوررضا، ح

  16-1. ، ص)57-آ( 15ويديو، مجله علمي پژوهشي اميركبير، جلد 

Bagheri A., Deldari H., 2006: Fuzzy Genetic Algorithm Parallelization for Dejong 

Function Optimization, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.26 

No. 3, Pages 321-334 
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  :مقاله ارايه شده در كنفرانس

در : (يعنوان مقاله، نام كنفرانس، محل برگزاري كنفرانس، تاريخ برگـزار : ، سال چاپ.نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام

  ).صفحات آورده شوند دصورتي كه در مجموعه مقاالت چاپ شده باشد بايد عنوان مجموعه مقاالت و تعدا

  :مثال

هاي طبيعي و هوش  جستجو در اينترنت با استفاده از زبان طبيعي فارسي، دومين كنفرانس زبان، سيستم: 1384، .كاهاني م

  .مصنوعي، مشهد

Akbarzadeh-T M.R., Abdallah C., 1992, An Application of Kalman Filtering Technique in the 

Control of Noisy Robotic Systems, Proceedings of the 1992 International Conference on 

Engineering Applications of Mechanics, Tehran, Iran. 

  

  

  

  



 4

  :زمانبندي انجام تحقيق

 

  

  شرح

  

  شروع

  ماه

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
                          1/7/86  فاز يك

                            گردآوري منابع  

                            مطالعه منابع  

                          1/11/86  فاز دو

                            تهيه بانك داده  

                            سازي الگوريتم پيشنهادي طراحي و پياده  

                          1/3/87  فاز سه

                            تست و ارزيابي  

                            رفع اشكالت احتمالي  

                          1/4/87  فاز چهار

                            آماده سازي رساله  

                            برگزاري دفاع  
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 : عنوان مصوب

Approved Title: 

  

 :توضيحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :كميته تخصصي گروه 

  امضا  يأر  رتبه علمي  عنوان  نام و نام خانوادگي

      استاديار    دكتر آبادي

      دانشيار    دكتر محمدرضا اكبرزاده

      استاديار    دكتر پوررضا

      دانشيار    دكتر دلداري

      استاديار    دكتر صدوقي يزدي

      استاديار    دكتر قائمي بافقي

      دانشيار    دكتر كاهاني

      استاديار    دكتر منصفي

      استاد    زاده دكتر نقيب

      استاديار    مدكتر واحديان مظلو

      دانشيار    دكتر يغمايي

          

          

  

  :امضاي دبيركميته تحصيالت تكميلي

  

  

  :تاريخ

 


