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  ....واحد  دانشگاه آزاد اسالمي

 

 )پروپوزال( فرم طرح تحقيق
 

 درخواست تصويب موضوع پايان نامة 
 كارشناسي ارشد  

 

 باسالم –سالم علیکم 

ذ شود( ايشان اخ دا نظر) چنانچه استاد مشاور انتخاب شده ابتپس از تکمیل  -راهنمای تکمیل طرح تحقیق تقديم میشود 

 هت بررسی ارسال نمايیدجسپس به اينجانب 

 تاريخ تهیه را در هرمرحله قید بفرمايید 

 ه ايد.ل کرددرمرحله دوم ) چنانچه به اصالح مرحله دوم نیاز داشت(مشخص بفرمايید اصالحات را درکجا اعما

 -موفق باشید -

 هاشمی فشارکی 

 

 ... نام و نام خانوادگي دانشجو:

 مهندسي معماری/ معماری رشته/گرايش:

 

 .... ان تحقيق )پروپوزال(:عنو

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 
 تحويل گردد.شده فرم بايستي تايپ  -1

 ساير نکات در تکميل فرم از طريق سايت و دفتر گروه آموزشي دريافت گردد. -2

 :گروه تخصصيتاريخ تحويل فرم به دفتر 

 

 

 امضاء دانشجو:
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                     )پروپوزال(فرم طرح تحقيق
 

 

 

 ....دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 )پروپوزال(فرم طرح تحقيق
  

 

  تصويب موضوع پايان نامة کارشناسی ارشد درخواست
 

 تکميل شود .و مشاور  اين فرم با هدايت استاد راهنما :توجه

 

 

  :عنوان تحقيق به فارسي

..... 

 

   عنوان تحقيق به انگليسي:
...... 

 

 كلمات كليدی پايان نامه:
             

 

 اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 

    .....نام خانوادگي:                             ...... نام:

           

 ......شماره دانشجويي:  

 مهندسي معماری / معماری رشته/گرايش:

        1391سال ورود:  

 ...... نشاني پستي:

 ..... تلفن:

 

 : شماره

 تاريخ :

 : پيوست

اين قسمت توسط حوزة معاونت پژوهشي 

 شود .دانشگاه پر مي
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 اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

 

 :های در دست راهنماييرساله پايان نامه ها /  تعداد( ب                                         

 سال نام دانشگاه عنوان پايان نامه رديف

1    

2    

3    

4    
 

 ام پدر:  سید حسینن        هاشمی فشارکی                        :نام:    سیدجواد                                   نام خا نوادگی

 حل تولد :   تهران                        م            1340سال تولد :              0042756596کدملی :                         2834شماره شناسنامه:     

 ستان   تهرانمحل صدور:  استان  تهران                شهر 

 گرايش علوم راهبردی –دکتری مديريت راهبردی   -آخرين مدرك تحصیلی دانشگاهی / حوزوی:  ارشد معماری 

 يیسال       تخصص اصلی:   معماری     تخصص جنبی:  کارشناس  قضا7سنوات تدريس کارشناسی ارشد/دکترا:    

 مرتبه علمی)رتبه دانشگاهی(: استاديار

 * □مدعو                     □نیمه وقت          □مام وقتنحوه همکاری:  ت

 نشانی پستی:  تهران 

 تلفن: 

 :های راهنمايي شدة در يك سال گذشتهالف( تعداد پايان نامه ها / رساله

 لسا نام دانشگاه مقطع عنوان پايان نامه رديف

1     

2     

3     

4     

5     
 

دانشجو مي باشد.لذا خواهشمند است موضوع ظرفيت ها  3دانشجو ،اساتيد نيمه وقت و مدعو  5 .....ظرفيت اساتيد تمام وقت واحد براساس بخشنامه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمي ، تذكر:

 گردد. رعايت

 



 مشاور امضا استاد 

 

 

 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -3

 ....................عنوان فارسي :       الف( فارسي

 

 عنوان انگليسي :  ب ( انگليسي 

 ...................... 

 نظری كاربردی  عملي        كاربردی         نظری          بنيادی     :نوع كار تحقيقاتي :پ

 واحد 6: تعداد واحد پايان نامه :ت

            ...............1  ث: كلمات كليدی پايان نامه:

 چگونه است؟ ...........................: ج: سئوال اصلي تحقيق 

 

 

 بيان مسأله  -4

 

 زمینه های وسائل مسئله، مشکل و نیاز مورد هدف را به خوبی و بطور آشکار بیان نموده و م    بیان مسئله:

ع نشده فرهست که  Pبروز مشکل را ترسیم نماید=  )چه مشکلی از نظر مفهومی و کاربردی درخصوص موضوع 

ق ایجاد هست که بایستی به آن توجه شود(+)مسئله ای که در ذهن محق Pاست(+)چه تنگناهایی در موضوع

 شده(

خش این ب شود که محقق در صدد یافتن پاسخی برای آنهاست. دراساساً هر پژوهشی با یک یا چند پرسش شروع می

د به وضوع، بایبیین مه خود مشغول داشته است؛ لذا برای تپردازد که ذهن وی را بابتدا پژوهشگر به مسأله و موضوعی می

  بررسی سوابق گذشته بپردازد و از جنبه های مختلف پیشینه پژوهش خود را بیان کند

ر ه از نظچاجتناب شود و مطالب را با حفظ پیوستگی مطلب )چه از نظر زمانی و  فهرست کردن سوابقاز روش  -

 را به اهداف و پرسش های تحقیق برساند. موضوعی( چنان بیان گردد که موضوع 

 ارجاع به منابع حتماٌ انجام شود. -

 

 

 

 

 

پردازد و به توسعه ها میها و نظريهمتغیرها ، اصول ، قوانین و ساخت يا آزمايش تئوریها و روابط بین تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پديدهالف  . 

 نمايد .مرزهای دانش رشتة علمی کمك می

 شود .ای انجام میکند و بر پاية مطالعات کتابخانهنوعی پوشش بنیادی است و از ارزش استدالل و تحلیل عقالنی استفاده می :تحقیق نظری -ب

یادات ، سااختارها و ، وساايل ، تول پژوهشی است که با استفاده از نتايج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ، روشها ، ابزارهاا :بردیتحقیق کار-ج

 شود .های مورد استفاده جوامع انسانی انجام میالگو

 . شودو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسانی انجام می پژوهشی است که با استفاده از نتايج تحقیقات بنیادی :تحقیق علمی-د
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 سوابق مربوط  -5

اشته نقش د بط بوده و در غنای فرآیند تحقیقذکر منابع معتبری که با موضوع تحقیق مرت پیشینه تحقیق: .1

 باشد.شامل موارد زیر ارایه شود:

 الف( طرحهای تحقیقاتی ، که مشخصات آن بدین نحو ذکر گردد:

 :عنوان طرح 

 : نام نهاد تهیه کننده و تاریخ آن 

 : سوال یا سواالت تحقیق 

 : نتیجه ) یافته های (تحقیق 

 آن بدین نحو ذکر گردد: ب(پایان نامه های دکتری ، که مشخصات 

 : عنوان رساله نامه 

 : نام پژوهشگر )دانشجو(و دانشگاه تحصیلی و سال ارائه 

 : سوال یا سواالت تحقیق 

 : نتیجه ) یافته های (تحقیق 

 ج(پایان نامه های کاشناسی ارشد ، که مشخصات آن بدین نحو ذکر گردد:                     

 : عنوان پایان نامه 

 گر ) دانشجو(و دانشگاه تحصیلی و سال ارائه :نام پژوهش 

 : سوال یا سواالت تحقیق 

 : نتیجه ) یافته های (تحقیق 

 د( مقاالت علمی و پژوهشی  ویا علمی ترویجی داخلی ، که مشخصات آن بدین نحو ذکر گردد: 

 : عنوان مقاله 

 : نام همایش یا نشریه و شماره و تاریخ آن 

 : سوال یا سواالت مقاله 

 ه ) یافته های (مقاله :نتیج 

 ه( مقاالت و همایشهای علمی و پژوهشی خارجی، که مشخصات آن بدین نحو ذکر گردد:                      

 : عنوان مقاله 

 : نام همایش یا نشریه و شماره و تاریخ آن 
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 : سوال یا سواالت مقاله 

 : نتیجه ) یافته های (مقاله 

 ، که بدین نحو جمع بندی گردد : د( جمع بندی پیشینه و سوابق تحقیق 

 : نقش پیشینه ها در دانش افزائی موضوع تحقیق 

 : نقش پیشینه ها در تبیین کمبودها و مطالبات تحقیق 

 : نقش پیشینه ها در شکل گیری روشهای جمع آوری و تحلیل 

 

 

 نمود: میتقسی دسته بند 3توان به  یرا م، ...............سوابق تحقیقاتی پیرامون مقوله   

 موضوعات مرتبط يالف( سوابق مطالعه و طراح

مشاور  ه ؛ استاداقرزادب؛ استاد راهنما ناصر  یزديی[/ نگارش فؤاد رکنهامنانيا]پمشهدیفردوسدانشگاهیصنعتیطراحیدانشکده -

 .1384ی، و مهندس ی) مشهد (. دانشکده فن یدانشگاه آزاد اسالم، خسرو صحاف

- ............ 

 ی مرتبطب( سوابق پژوهش نظر

 ،یقدتمحم ،یورآش، امناد راهتد، اسماح ،یربره، هلالسمش ،یداعس، [هامنانيا]پیرانيا - یالماس یدسنه یاهشقر نب یلیلحت -

 .1380، یارمعر و منه دهکشز، دانرکم رانهد تواح ،یالمآزاد اس اهگشدان، اورشاد متاس

............ 

 

 مرتبط ويا نزديك به موضوع ج( سوابق منابع

 1389.ا، مدارس کشور، تهران: سن زیتوسعه و تجه ،یگردآورنده سازمان نوساز /یرانيا یمعمار یرانيمدرسه ا -

-.... 

-Islamic architecture in Iran: Poststructural theory and the architectural history of iranian 

architecture /Saeid Khaghani, London: I.B. Tauris, 2011 

-......  
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 هافرضيه -6

فرضیه پاسخ محقق به سوالی که از دو یا چند متغیر و ترسیم رابطه بین آنها در قالب کمی و یا کیفی تشکیل 

کند  گردیده و محقق آزمون آنها را دنبال  

  باشد( قابل آزمون -رابطه بین متغیرها را حدس می زنیم –سه شرط فرضیه)یک گزاره خبری است 

 )فرضیه دو سویه : بدون بار مثبت و منفی است)....... تأثیر می گذارد 

  (یگذاردمفرضیه یک سویه: جهت دار است)...... تأثیر مثبت می گذارد( یا )..... تاثیر منفی 

  :پذیرد متغیرهای پیوسته هر عددی را می -مجموعه ای از ارزشهای معین استمتغیرهای گسسته 

  : متغیرها از نظر نقش 

 متغیر مستقل: محقق آنرا دستکاری می کند تا اثرش را بر آزمودنی بیابد -

 متغیر وابسته: تأثیر متغیر مستقل بر آزمودنی -

 متغیر میانجی ) یا واسط( : -

 ست.ادر اختیار محقق نیست، مزاحم و مشکل ساز متغیر ناخواسته)مزاحم(: کنترل آن  -

 نمونه گزینه های مختلف در مورد فرضیه:   

امل در : ارائه فرضیه: بنظر می رسد که مالحظات/راهکارهای.../ پدافند غیرع1گزینه  -

ر برابر د Pی ، از قبیل ....، ......،.....، سبب کاهش آسیب پذیری و افزایش پایدارPخصوص

 می گردد.تهدیدات دشمن 

ه خواهد : نظربه اینکه هنوز.... مشخص نشده است، لذا درحین تحقیق فرضیه ارائ2گزینه -

 شد.

لذا فرضیه  می باشد، P: نظر به اینکه این تحقیق بدنبال تدوین/تهیه/.../در خصوص 3گزینه -

 ای در این تحقیق در نظر گرفته نشده است.

ذا لی باشد، مه و بدنبال پاسخ به سواالت : نظر به اینکه این تحقیق سوال محور بود4گزینه -

 فرضیه ای در نظر گرفته نشده است.

o دییکی از گزینه ها را متناسب با عنوان پایان نامه انتخاب نمای لطفا 

ً پاسخهاي فرضي پرسشهاي تحقيق ميها هيفرض نها بر آ ا ردياثبات  با تحقيق خود در صدد باشند که محققاساسا

ضيه تلقي نوان فرعدقيق، گويا و در قالب جمله هاي خبري باشند. توجه شود که بديهيات هرگز به خواهد آمد؛ لذا بايد 

 شوند.نمي
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 اهداف تحقيق  -7

 اهدافی را که این تحقیق در مورد آن همت می گمارد، بطور واضح و بدون ابهام بیان شود. شامل :

 واهیم خبدان  عنوان، که در پایان تحقیق هدف اصلی)برخواسته از عنوان پایان نامه است، روح حاکم بر

 رسید(

 )اهداف فرعی)اهداف واسطه ای برای رسیدن به هدف اصلی می باشد 

 و آسیب پذیریهای آن  Pشناخت عنوان اصلی -

 Pشناخت تهدیدات متوجه  -

 (رج شودشناخت اصول طراحی/ مالحظات / مبانی نظری/ ....)از ابتدای عنوان پایان نامه د -

 

 

 

 ) اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود (ری و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ جنبة نوآو -8

  
 بایست به طورق میهر تحقیق باید در نوع خود بدیع باشد و منجر به تولید دانش، متد، محصول یا تکنیک خاصی گردد؛ لذا محق

ن ار در ايراولین ببراي ا"ین نکته که این تحقیق شود که بیان ادقیق به جنبه جدید و نوآوری تحقیق خود بپردازد. یادآور می

 به معنی نوآوری یا جدید بودن نخواهد بود. "شودانجام مي

نوان عز باید به انی نیباید توجه داشت که ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان در تولید دانش سهیم است. بنابراین، محقق ایر

اند )جنبه ها نداشتهکه تحقیق وی چه چیز جدیدی خواهد داشت که سایر پژوهش عضوی از جامعه پژوهشندگان جهان، بیان کند

اشت )جنبه واهد دخجدید بودن( و یا این که چه نوآوری در عرصه علم )اعم از روش تحقیق، دانش، محصول یا فرآیند و تکنیک( 

 نوآوری(.

 

 يك نمونه در زير ارايه شده است:

ی مسئول سازمانها ز وظايفسعه کشور بر توسعه معماری اسالمی ايرانی تاکید شده است و يکی ادرقوانین برنامه چهارم و پنجم تو 

انشجويان ست و ددرحوزه معماری وشهرسازی نیز توسعه آن می باشد ولی متاسفانه تاکنون اقدام اساسی ای صورت نگرفته ا

 ه :ن اينست کآبودن  وند. لذا جنبه نوآوری و جديدمعماری بدون فراگرفتن دانش و تخصص اين مهم وارد جامعه صنفی خود می ش

 .ی می گردداختمانسمنجر به استخراج و تدوين ويژگیهای معماری اسالمی ايرانی متناسب با شرايط زمان و فناوريهای نوين 

 يك طرح و الگوی معماری متناسب با ويژگیهای معماری اسالمی ايرانی طراحی ارايه می گردد.

 

 ه شود :اين بخش هم اضاف

اهمیت انجام تحقیق را از منظر محقق و نهادهای کاربر و سازمان مزبور توضیح می   اهمیت و ضرورت تحقیق:
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 دهد.

 : انجام این تحقیق چه نیازی را رفع می کند. اهمیت 

 :چرا بایستی این تحقیق انجام شود. ضرورت 

 الف( اهمیت و ضرورت نظری

 ب( اهمیت و ضرورت عملی

 

 
 راهنمااستاد  امضاء

 

 :روش كار -9

 
ر ا به ناچاد؛ لذهای خود، آنها را به بوته آزمایش گذارمحقق باید با پژوهش خود برای اثبات یا رد فرضیه

 نماید که بتواند پاسخ پرسشهای خود را نیز بیابد.آزمایشهای خود را چنان طراحی می

ار به ک که به روشني به بیان مراحل و روند تحقیق، کلیه مواد و ادواتيدر این بخش پژوهشگر باید 

 مربوط استناد نماید. مراجعخواهد برد بپردازد. چنان چه روشها الگوی قبلی دارند به 
اری و طرح آم ز روشادر انتها نیز باید به چگونگی تجزیه و تحلیل اطالعات خود بپردازد. برای مثال چنان چه 

 کند، آن را به روشنی بیان کند.ه میخاصی استفاد

 صفحه( 2تا  1)
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 و انجام اين تحقيق شرح كامل روش كار الف . 

 نمونه : 

نابع مشنايی با آمرحله  برای آغاز اين پژوهش گام اول آشنايی با گستره موضوع و مرور ادبیات آن خواهد بود.  هدف از اين 

وضوع رتبط با ممنترنتی و لذا در اين مرحله مراجع مکتوب و نیز سايتهای ايکلیدی و يافتن ريشه ها و حوزه های مربوط است 

 شناسايی و مطالعه می شوند. 

 ت گستردگیبه عل مرحله بعد از شناسايی منابع و سابقه موضوع، تحديد پژوهش و تعريف دامنه و حدود آن است. در واقع

پژوهش  برای اين و مرزی ابعاد طراحی اين فضا بپردازد و لذا حدموضوع و پیچیدگی آن، اين پايان نامه نمی تواند به تمامی 

وشهای ره يکی از بستناد امشخص می شود تا بتواند بهتر از عهده آن برآيد. روش پژوهش در هر مرحله ازمحتوای پايان نامه با 

 یسناد)ا یبیرکت یو راهبردها یتاريخی، پژوهش مورد –یریپژوهشی رايج صورت خواهد گرفت. روشهای پژوهش تفس

 .ندارفته شده گه کار در مراحل مختلف تحقیق ب ی( و استدالل منطقیفیو توص ینیی)تبی( و تجربيیرگرای)تفسیفیچندگانه(، ک

ابع معتبر ناد بر منا استبکند تا  یم یسع یو کتابخانه ا یمطالعات اسناد ،یبیترک کارهایو راه یپژوهش مورد وهیاول به ش فصل

 بپردازد. یو اهداف آن به بررس تیاهم پیشینه، ضوع، ضرورت ،مو انیب رامونیپ

 یم یبیرکت یدهاو راهبر یپژوهش مورد یمجموعه ها ريو مقاالت مرتبط که از ز یمطالعات کتابخانه ا وهیدوم به ش فصل

 می شود. پرداخته ی و مبانی نظری پژوهشاصول میمفاه یباشند به بررس

 وه می شود پرداخت بررسی قرار گرفته و با تهیه پرسشنامه به توزيع و جمع آوری آن روش تحقیق پژوهش مورددر فصل سوم 

 رند.رار می گیحلیل قتسپس در فصل چهارم به استخراج نتايج حاصل از پرسشنامه پرداخته و نتايج بدست آمده مورد تجزيه و 

حاصل  يینها یریگجهیباشد. نت یم نهاداتشیپ انیو ب تحقیق صورت پذيرفته از  یکل یریگ جهیپنجم پژوهش حاضر نت فصل

 . باشدیم شدهلیتحل یمورد یهاحاصل از نمونه یو دستاوردها یقبل یهایجمع بند

 

 

                                                                                                                            

 طالعات روش گردآوری ا :ب

 نمونه :

ش دو پژوه نيدر رابطه با موضوع اکه يکی از اصلی ترين بخش های هر کار پژوهشی جمع آوری اطالعات تشکیل می دهد

ای و ه های کتابخانو پیشینه پژوهش از روش بیان مسئلهدر خصوص گردآوری اطالعات مربوط به . بخش از اطالعات وجود دارد

 شود.های پژوهش از روش میدانی استفاده میايید يا رد فرضیهجهت جمع آوری اطالعات برای ت

 نيادر  باشد، یم هنیزم نيدر ا كياطالعات تئور افتيو رجوع به نسخ و کتب و در یشامل مطالعات کتابخانه ا يیبخش ابتدا

دست  یاسخه هن هبتوان  یم یمي؛ که در رابطه با کتب قدديو جد یميباشد؛ کتب قد یدو نوع منبع در دسترس م زیبخش ن

 یم ديکتب جد طه بااشاره کرد و در راب رهیوغ یاسالم یومجلس شورا یثبت شده در سازمان اسناد کتابخانه مل یو خط سينو

خواهد شد  یردارب شیاطالعات تماما ف ،یجمع آور نیدر ح رجوع کرد. ریتوان به مقاالت و مطالب چاپ شده در چند سال اخ

 شود. یاد ماستن با ارزش یبه عنوان منابع زین نهیزم نيدر ا يیطرح ها ینظر یموفق مبان یاهبه نمونه  انیم نيو در ا

 یشاخصه ها آن جيتاناز دوره معاصر انجام خواهد شد که از  شیپ یرانيا دانشکده هایاز  یبرتعداد یبخش دوم مطالعه ا در

 د.خواهد ش یریگ جهیتن یا وکتابخانه یدانیاطالعات م یندب درانتها با جمع استخراج خواهد گشت. یرانيا لیاص یآموزش یفضاها
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 :تابزار گردآوری اطالعا :پ

 نمونه :

مختلف  یاهفصل  اطالعات یو فن یشناس يیبايبعد ز بوده و در دو یفیاطالعات ک لیو تحل هيپژوهش عمده روش تجز نيدر ا

د خواه یت کمطالعابر ا یمبتن قیاست تحق یزه مورد بررسکه کالبد، ساختار و سا يیدر بخش ها گردند. یم لیو تحل سهيمقا

 خواهد بود. یفیک لیتحل گرددیم یفضا بررس ومکان  رامونیکه مقوالت پ يیبود و در بخش ها
 

 

 )مواردی که در طرح تحقیق استفاده می شود با ذکر منبع درج شود(تعاريف و اصطالحات

 الف ( مفاهیم: مثالً الگو، مالحظات -

 ات: مثالً طراحی پایهب( اصطالح -

 

 حقيق از زمان تصويب تا دفاع نهاييتجدول زمانبندی مراحل انجام دادن   -10

 

 

  مطابق رساله خود ومشابه جدول زير تکميل شودجدول 

 تا تاريخ از تاريخ موضوع

 1394ارديبهشت  15 1394اول ارديبهشت  قیتجق اتیکل -فصل اول  نيتدو

 1394ارديبهشت  31 1394 بهشتيارد 15 اطالعات یجمع اور

 1394ارديبهشت  31 1394 بهشتيارد 15 شده یاطالعات جمع اور لییتحل هيوتجز یبررس

 1394خرداد  31 1394اول خرداد  قیتحق ینظر مبانی –فضل دوم  نيتدو

 1394تیر  31 1394اول تیر  قتحقی روش –فصل سوم  نيتدو

 1394تیر  15 1394اول تیر  پرسشنامه هیته

 1394تیر  31 1394تیر  15 پرسشنامه یوجمع اور عيوزت

انها  لیتح هيپرسشنامه  وتجز جياستخراج نتا

 4فصل  نيوتدو
 1394مرداد  31 1394اول مرداد 

 1394مرداد  31 1394اول مرداد  پرسشنامه جيبراساس نتا یمعمار یطراح

 1394شهريور  20 1394اول شهريور  5فصل  نيتدو

 1394شهريور  31 1394شهريور  20 نامه انيپا يینها واصالح یبازتگر
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  1394مهرماه  هيارا

 
 ماه  6 :  طول مدت اجرای تحقيق

 امکان پذير است. اخذ کد پايان نامهماه پس از  6 حداقل تاريخ دفاع نهايی

 

مطابق رساله خود ومشابه جدول زير تکميلل  زمانبندی مراحل انجام دادن تحقيق نمودار

 شود

 

 شرح

 

 شروع

 ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             1/7/86 یک مرحله

              گردآوری منابع 

              مطالعه منابع 

             1/11/86 دو مرحله

              تهیه بانک داده 

سازی طراحی و پیاده 

 الگوریتم پیشنهادی

             

             1/3/87 سه مرحله

              تست و ارزیابی 

              رفع اشکالت احتمالی 

             1/4/87 چهار مرحله

              آماده سازی رساله 

              برگزاری دفاع 

 
 

 

  :فهرست منابع  و ماخذ ) فارسي و غير فارسي ( مورد استفاده در پايان نامه  -11

 

 به ترتیب زیر ارایه شود :( خواهد شداستفاده  رساله منابعی که فقط 

 الف (منابع فارسی 

 ب( منابع خارجی 

 )ج( منابع معتبر اینترنتی ) پایگاههای معتبر علمی وسازمانهای رسمی 

 نحوه ارايه

 



  راهنماامضا استاد 
 

 
13 

 فهرست مراجع: 
حقیکق تزای بایست در همه مسایل به دقت و موشککافانه بکه اجکباشد؛ لذا میمحقق فردی دقیق و ریز بین می

 مکری الزامکیبنگرد. از آنجایی که هر مجله علمی الگوی خاصی در نگارش مراحع دارد؛ لذا رعایکت ایکن الگکو ا

 5صکرفاٌ  باشد. در این بخشاست. در زیر الگویی برای یکسان سازی ارایه شده است که رعایت آن ضروری می

 مرجهع اصلی را بنویسید. 15تا 

 کتاب تألیفي:

اپ، شماره چ نگارنده و حرف اول نام.، سال چاپ: عنوان کتاب، انتشارات، شماره جلد:نام خانوادگي 

 تعداد صفحات. محل چاپ:

  مثال:

هاي کامپیوتري و اينترنتت، انتشتارات دانشتگاه فردوستي مشتهد، : شبکه1382مقدم م.، يغمايي

 .450مشهد: ص. 
Naghibzade M., 2005: Operating System, First Edition, Univers Inc, New 

York: P. 296. 

 ند.ورده می شوآدر صورتی که نگارندگان دو نفر یا بیشتر باشند، به همان سبک و با رعایت تقدم نامهای آنان 

 کتاب ترجمه شده:

ترجم منام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام.، سال چاپ: عنوان کتاب، نام خانوادگي . حرف اول نام 

 ت، شماره جلد، شماره چاپ، محل چاپ: تعداد صفحات.)مترجمین(، انتشارا

  مثال:

نويسي کامپیوترهتاي متوا،ي، ترجمته : معماري و برنامه1384راجارامان وي، سیوا رام مورتي س.، 

 .416سپیدنام ق.، انتشارات علم رايانه، تهران: ص. 

مهکای آنکان بکا رعایکت تقکدم نا در صورتی که نگارندگان و مترجمین دو نفر یا بیشتر باشند، به همان سبک و

 آورده می شوند.

 مقاله چاپ شده در مجله:

ره نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام.، سال چاپ: عنوان مقاله، نام مجله، شتمارگان جلتد )شتما

 مجلد(: صفحات. 

 مثال:

ستا،ي : چنتد معیتار جديتد انطبتاق، مناستد پیاده1382آذين ف.، پوررضا، ح.، رحمتتي م.، بته

 16-1(، ص. 57-)آ 15سا،ي ويديو، مجله علمي پژوهشي امیرکبیر، جلد افزاري براي فشردهتسخ

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 

 مقاله ارايه شده در کنفرانس:

نام خانوادگي نگارنده و حرف اول نام.، سال چاپ: عنتوان مقالته، نتام کنفترانس، محتل برگتزاري 

کنفرانس، تاريخ برگزاري: )در صورتي که در مجموعه مقاالت چاپ شده باشد بايد عنوان مجموعته 

 مقاالت و تعداد صفحات آورده شوند(.

 مثال:

 : جستجو در اينترنت با استفاده ا، ،بان طبیعي فارسي، دومتین کنفترانس ،بتان،1384م.،  کاهاني

 هاي طبیعي و هوش مصنوعي، مشهد.سیستم
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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. 
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 :الف

 :نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 سیدجواد هاشمی فشارکی

  :تاريخ 

         /       /1397 

 مضاء ا

 :ادگی مشاورم و نام خانونا

ق  استاد مشاور الزم است در حوزه های مورد نیاز تحقی

 پیشنهاد وانتخاب شود 

 

 :تاريخ

         /       /1397 

 :مضاءا

 :دوم ادگی مشاورنام و نام خانو

يا نیاز به  –در صورت ضرورت ) گسترده بودن موضوع 

د يا...( از استاد مشاور دوم بهره من –متخصص خاص 

 خواهیم شد.

 

 :امضاء :تاريخ



 

 

 

16 

 :طرح تحقيقنظرية كميته تخصصي گروه دربارة  :ب

 :ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشتة تحصیلی دانشجو -1

   ارتباط ندارد   ارتباط فرعی دارد   دارد  ارتباط 

  :جديد بودن موضوع -2

 خیر  در ايران بلی  بلی  

 :بنیادی و کاربردیاهداف   -3 

  مطلوب نیست    قابل دسترسی نیست   قابل دسترسی است

 :تعريف مسأله -4

 رسا نیست   رسا است 

 :فرضیات -5

 درست تدوين نشده و ناقص است   درست تدوين شده است 

 :روش تحقیق دانشجو -6 

 مناسب نیست   مناسب است  

 :محتوا و چهارچوب طرح -7

 از انسجام برخوردار نیست  انسجام برخوردار است از 

 

 :موضوع پايان نامة خانم / آقای

 :رشته     ایدكترای حرفه     كارشناسي ارشد :دانشجوی مقطع

 :تحت عنوان

رد رای مو .…رای از …با تعداددر جلسه مورخ                  كميتة تخصصي گروه مطرح شده و به اتفاق آرا 

 قرار نگرفت  عضاء قرار گرفت تصويب ا

 امضاء                   :اريخت    مدير گروه                                                                                

 

 شورای تخصصي گروه -تائيد نهايي :پ

 امضاء نوع رأی سمت و تخصص نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

4     

5     
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 :دانشکدهنظرية شورای پژوهشي  :ث

 انشجوی مقطع:د        موضوع و طرح تحقیق پايان نامة آقای / خانم                                              

 :ورخم ر جلسهده بود رشتة                                                که به تصويب کمیته تخصصی مربوط رسید

 فر ( ن       شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء ) تعداد  

 قرار گرفت / نگرفت .

 

 نام و نام خانوادگی رديف
 نوع رأی

 ) موافق يا مخالف ( 
 توضیحات  امضاء 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 امضاء تاريخ  م خانوادگی معاون پژوهشی واحدنام و نا

 

 تاريخ ثبت شمارة ثبت در امور پژوهشی واحد

  


