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  :مقدمه 
 مقطع كارشناسي ارشد و دكتري، براي خاتمه كار خود الزم است در هر دانشجويي، بويژه اصوالً 

 دانشجو در فرآيند استنباطياولين نمود قدرت اين اثر در واقع . ارائه نمايد  وتحويلاثري تحقيقي را تهيه، 

پايان نامه به . دشو مي محسوبآموزشي و پژوهشي او عصاره و چكيده فعاليتهاي و تحصيالت تكميلي 

به حساب مي آيد او تحقيقي  منسجم فعاليتهاينشانگر  معناي تأييد پاياني كار تحصيلي يك دانشجو است و

 كارشناسي دورهپايان نامه در  تعداد واحد. مي رسد  به پايان ،كه با راهنمايي و ارشاد اساتيد راهنما و مشاور

  .  واحد است20ر دوره دكتري بيش از  و د)برحسب رشته تحصيلي( واحد6ا  ت4ارشد بين 

  

   نامهپايان تعريف

 مختلف آمده است كه ذيالً به برخي از آنها اشاره روش تحقيقي در كتب پايان نامهتعاريف متعددي از 

رد مترادف از موابسياري   چه دراگر )پايان نامه، تز و رساله(Dissertation و  Thesis دو واژه . دشو مي

 ه و اولي را براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ونيز، متفاوت بود  از منابعيرخبدر گرفته شده اند، اما 

  .ندمطرح مي نمايان نامه هاي دوره دكتري  را براي پايدومي

 است، نامه، گزارشي است كامل، كه محققي آن را به عهده گرفته و به پايان رسانيده پايان " •

 تا وقتي بودهرا از زماني كه به شكل سوژه يا انديشه اي  اينكه همه مراحل موضوع بحث روط برشم

  را دراستمدارك مستدل شده  كه به شكل نتايج مدون و مرتب كه با ادله و براهين و

 ).7 ،1378 خاكي،("برگيرد

 يكي از شرايط پايان نامه تحقيقي است كه بايد به وسيله داوطلب درجه دانشگاهي به عنوان" •

 پايان نامه فرصتي مناسب براي دانشجو فراهم مي كند تا وسعت ".احراز درجه مورد نظر ارائه شود

        عمق تفكر، قدرت انتقاد و روش شناسي خود را در برخورد با آنچه با آن روبرو  اطالعات،

  ).17، 1376، هومن(مي شود، آزمايش و بسنجد

  

   در فرآيند تحصيلي اهميت پايان نامهو ايگاهج
از آنجايي كه  پايان نامه نخستين حركت جدي و منضبط هر دانشجو در طول دوره كارشناسي ارشد 

مي باشد مي تواند وي را براي استفاده در پژوهشهاي آينده آماده نمايد و نبايد چنين تصور شود كه پايان 

چارچوب يم و تدوين يك پايان نامه در قالب از طرفي براي تنظ. نامه همانند ساير دروس جنبه تمريني دارد

 يسي براي او آسان شود ومه نوهم كار پايان نا تا است اصولي را رعايت كندعلمي و معقول، محقق ناگزير 

   گونه اي ثمربخشهم مطالعه آن براي ديگر پژوهشگران كه به عنوان يك منبع اطالعاتي مي باشد به

 و ورود به مرحله دروس آموزشي و تمريني مرحله  ازگذشتندانشجو با به عبارتي ديگر . امكان پذير گردد
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 تحصيل را در يك ايام، اكنون آمادگي آن را يافته است كه دانسته هاي فراهم آمده در طول پژوهشي

يك پايان نامه كارشناسي ارشد داراي ويژگيهايي است كه از بنابراين، . فضاي واقعي به بوته آزمون بگذارد

  : زير اشاره كردمواردتوان به جمله مي 

 تالش تجربه درتحقيقات دانشگاهي به شمار مي آيد كه دانشجو مي تواند با يك نوع اولين •

  . باشدميپژوهشي آشنا شده و اين مقدمه اي براي كار تحقيقي و تحقيقات در دنياي واقعيت 

  .سازدماهر  تواند دانشجو را حداقل در يك جنبه از موضوع حرفه اي يا آكادميك، مي •

  . تواند به عنوان يك فعاليت آموزشي مهم در يادگيري تحقيق پيشرفته مطرح باشدمي •
 

  مالكهاي انتخاب مسائل تحقيقاتي

  :از توجه قرار گيرند عبارتند در خصوص انتخاب مسائل تحقيقاتي مهمترين نكاتي كه بايد مورد

  قيقات انجام شده قبليخودداري از دوباره كاري در تحقيقات و وفاداري نسبت به تح -1

  درجه اهميت مساله تحقيق و ارزش ادامه آن -2

 عالقمندي، كنجكاوي و كشش علمي دانشجو براي دريافت واقعيات -3

 آموزش، شرايط و كيفيات فردي شخص محقق -4

 فراهم بودن اطالعات و علمي بودن روش تحقيق  -5

 نياز تحقيق و مناسب بودن شرايط كار وجود وسايل و امكانات مورد -6

 كان همكاري و همياري در انجام تحقيق بين واحدها و افراد ذيربطام -7

 مخارج تحقيق و استفاده احتمالي از آن  -8

 مشكالت، موانع، رويدادها و خسارات احتمالي در رابطه با تحقيق  -9

 ).17، 1378خاكي، ( زمان الزم براي انجام تحقيق -10

  

   پايان نامه و رسالهاهداف 

 آن را برخي . نويسي چيست، نظرات مختلفي ابراز شده استرسالهنامه و  اينكه اهداف عمومي پايان در

پاره اي   مي نامند و2عده اي آن را رقابت پژوهشي.  مي دانند1 دانشجوييتحقيقيصرفاً يك كار پژوهشي و 

بر   به حساب مي آورند و شايد همه اين مفاهيم مورد نظر باشد و3 مشاركت در دانش بشريراديگر آن 

آنچه  .جمعييك تلقي فردي است تا  بهرحال اين تلقي عمدتاً. فرق كند شكده، تا دانشكده ديگر دانحسب

 به ،شدهپايان نامه و رساله بايد راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسير مسأله مطرح مهم است، اينست كه 

                                                 
 Scholary Work -

1
  
2 - Research Competition  
3 - Contribution to Knowledge  
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 بايد صرفاًت كه پايان نامه  منظور اين نيسالبته .حركت درآورد و او را براي رسيدن به نتايج آماده سازد

 به اين معناست كه به بلكه ندهند،ي را مد نظر داشته باشند و مسائل نظري را مورد توجه قرار دمسائل كاربر

هم براي دانشجو جاذبه بيشتري دارد  موضوعات، گونهي، درگير شدن در اين دخاطر فراواني مسائل كاربر

انجام ر موجب تشويق ديگران در  به زودي مشاهده كند كه اين ام راخودمي تواند ثمره فعاليتهاي  هم او و

ي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دشايد عمدتاً تحقيقات كاربر. شودموضوعات پژوهشي مي 

 مورددر   در سطح دكتري مناسبتر باشد، اگرچه اين امر كليت نداشته و برحسب مورد ونظريتحقيقات 

  .ستمختلف متفاوت ا موضوعات
در بسياري .  گام مهمي در فرآيند انجام تحقيق مي باشد1تحقيق طرفي آماده كردن طرح پيشنهادي از

 مورد تاكيد قرارگيرد ابتدا بايد طرح پيشنهادي تحقيق به موسسه تسليم طرحياز موسسات پيش از آنكه 

 مي كار ساختماني تهيه به  طرح پيشنهادي مانند نقشه اوليه است كه مهندسان پيش از آغازكهچرا . شود

 مي گيرد تعديل انجاماستاد راهنما  پيش نويس طرح پيشنهادي با تجزيه و تحليلي كه توسط دانشجو و. كنند

 مي كند بايد به سواالت زير آمادهدر يك نگاه كلي هنگامي كه دانشجو طرح تحقيق خود را . مي شود

  :پاسخ دهد

  موضوع ارزش تحقيق را دارد؟اين آيا •

  شود درباره اين موضوع رساله اي نوشت؟يم آيا •

  توانايي انجام آن را دارم؟من آيا •

 من هست؟  و عالقه اي به اين كار درميل آيا •

  چيست؟ يا اهداف من از انجام اين رساله هدف •
 

   نويسي نامه پايان رويكرد در دو

يكرد ضرورتاً شبيه به هم  نياز دارد، كه اين دو رورويكردنامه، پژوهشگر به دو   نگارش يك پايانبراي 

   :نياز رويكرد بعدي است  پيشاول،نيستند و در واقع رويكرد 

   رويكرد فرآيندي -1

 انجام و بكارگيري روش علمي است كه طي آن بعد از مشخص شدن مسأله واقع رويكرد، در اين

  . كند گيري مي تيجهسازد و سپس آنها را آزمون كرده و در نهايت ن هايي مي  فرضيهپژوهشگراصلي تحقيق، 

  ) نگارشي( رويكرد تدويني -2

آنچه ) فصلها و محتواي آنها( تعريف شده چارچوب با استفاده از يك پژوهشگر اين رويكرد، در

  . سازد  فرآيندي در انجام مراحل و گامهاي تحقيق بدست آورده است مدون ميرويكردرا كه طي 
                                                 
1 - Proposal  
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  : تنظيم شده است زير خش  بدر سهبا توجه به دو رويكرد فوق جزوه حاضر 

  آشنايي با ضوابط مؤسسه در انجام پايان نامه تحصيلي  -الف

   به همراه شرح تفصيلي فصول پنجگانهچارچوب و قالب يك پايان نامه تحصيلي -ب

  . به همراه توضيح و مثال نحوه نگارش يك پايان نامه تحصيلي-ج

  

   ضوابط مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت––––الف 

  كارشناسي ارشددوره هاي   تحصيليهوين پايان نام در تد

  

  : تعريف پايان نامه –––– 1ماده 

منظور آشنايي و تسلط عنوان آخرين درس و به كه دانشجو به   واحد درسي4پايان نامه پژوهشي است معادل 

شد تا در مي با به روش تحقيق علمي و دستيابي به نتايج و پيشنهادهاي كاربردي موظف به انجام و تدوين آن

  . فرايند بهبود مستمر ساختار وزارت نيرو سهمي داشته باشد

  

  : براي انتخاب موضوع پايان نامه  شرايط دانشجو –––– 2ماده 

  : شرايط آموزشي-الف
يژه درس روش تحقيق كه پيش نياز اصلي درس وب ،نداشتن نمره ناتمام در هيچيك از دروس طي شده -2-1

  .پايان نامه مي باشد

  پژوهشي-هاي تخصصيواحد آموزش تاييديه مطابقخاب واحد براي دروس باقيمانده تكميل فرم انت -2-2

   شرايط مالي-ب

  دروس آموزشي برابر تائيد امور مالي براي شهريه تحصيلي حساب تسويه  -2-3

  پرداخت قطعي شهريه دروس پژوهشي برابر تائيد امور مالي -2-4

   شرايط پژوهشي-ج

  .1وره طرح تحقيق و تكميل فرم شماره و دريافت مشافعاليت پژوهشيشركت در جلسه توجيهي    -5-2

 پس از مشاورت با استاد راهنما و كسب تاييد ايشان و )2فرم شماره(  طرح تحقيقيكميل فرم پيشنهادت  -6-2

 باالترين مقام اجرائي سازمان متبوع دانشجو تاييد

منظور به (اد مي گردد اتخپژوهشي شركت در جلسه دفاع طرح تحقيق برابر ضوابطي كه توسط امور   -7-2

  )تحقيق پيشنهاديطرح ارائه توضيحات الزم راجع به 

  . امانت در جمع آوري اطالعات پژوهش و رعايت اصول اخالقي  -8-2
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  :  دانشجو  وظايف–––– 3ماده 

در اجراي پروژه تحقيقاتي پايان نامه كه بايد در مهلت مقرر انجام شود دانشجو موظف است امور زير را به 

  :برساند انجام 

  . منابع مطالعاتي موضوع پژوهش را از استاد راهنما و يا ساير منابع ديگر تهيه و مطالعه كند-3-1

 طرح تحقيق را كه حاوي سؤالهاي پژوهشي يا نظريه ها، متغيرهاي قابل بررسي، نحوه سنجش متغيرها، -3-2

  . و كمك استاد مشاور تهيه نمايد آماري مي باشد با نظر استاد راهنماطراحي پرسشنامه و تعيين جامعه

  .به كمك استاد مشاور تجزيه و تحليل كند  اطالعات مورد نياز طرح تحقيق را جمع آوري و-3-3

  . و جزء به جزء آن را از نظر استاد راهنما بگذراندخته طبق اصول روش تحقيق به تدوين پايان نامه پردا-3-4

جهت برگزاري جلسه   كسب تائيد اساتيد راهنما و مشاورپس از اتمام پروژه و دانشجو موظف است -3-5

 قبل از انقضاي مهلت مقرر در اختيار خود را پايان نامه  نسخه دو)4و3تكميل فرمهاي شماره(دفاع

پژوهشي مؤسسه قرار دهد تا در مراحل ارزيابي مقدماتي و پس از آن مورد استفاده آموزشي و معاونت 

  .قرار گيرد

 دفاع پايان نامه منوط به انجام اصالحات موردنظر استاد داور و با ارائه توضيحات مستدل  برگزاري جلسه-3-6

  .علمي مي باشد

 تعيين زمان برگزاري جلسه دفاع پس از تائيد نهايي اساتيد راهنما، مشاور و داور و نيز اخذ نظر معاونت -3-7

  .مي باشد) ل تحصيل دانشجوصرفاً در مح(آموزشي و پژوهشي و با هماهنگي امور پژوهشي موسسه

حداقل نمره الزم، دريافت دفاع از پايان نامه و  پس از برگزاري جلسه و در صورت كسب موفقيت در -3-8

 6اي با عنوان فرم شمارهكه طي صورتجلسه (دانشجو موظف به انجام اصالحات موردنظر هيات داوري

با جلد ( نسخه صحافي شده 2 از آن  روز بوده و پس15ظرف مدت زمان ) به ايشان ابالغ مي شود

 را در اختيار امور  PDF و WORD با فرمتهاي CDاز پايان نامه خود به همراه يك عدد ) كالينگور

  .پژوهشي موسسه قرار مي دهد

  

  : ساختار پژوهشي مؤسسه در تصويب و پيگيري مراحل انجام تا دفاع پايان نامه     –––– 4ماده 

      ت توجيه دانشجويان براي آشنايي با مراحل انجام پايان نامه گذاشته از طرف مؤسسه جلسه اي جه-4-1

  )م و به شرط ارائه شدن درس روش تحقيقسواواخر ترم . (مي شود

 جلسه مشاوره انفرادي طرح تحقيق با حضور ، پس از توجيه اوليه و دارا بودن شرايط توسط دانشجو-4-2

اد  تا در آن جلسه عنوان و استان برگزار مي شودنماينده پژوهشي مؤسسه براي تك تك دانشجوي

  . شوداهنماي پيشنهادي مشخصر
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 پس از مشخص شدن عنوان تحقيق و استاد راهنما، دانشجو موظف است با هماهنگي و راهنمايي استاد -4-3

  . و به مؤسسه تحويل دهد) طرح تحقيقفرم شش صفحه اي (راهنما طرح پيشنهادي را تكميل نموده 

 در جلسه اي كه با حضور اعضاء كميته پژوهشي تشكيل ،پيشنهاديتحقيق پس از تحويل طرح نشجو دا -4-4

در صورت تأييد اعضاء كميته پژوهشي طرح پيشنهادي . مي شود از طرح پيشنهادي خود دفاع مي نمايد

  . تحقيقاتي و دانشجو صادرمي شودهتصويب و احكام استادان پروژ

 ،ادي تكميل شده از سوي دانشجو به مؤسسه احكام صادره به دانشجو تحويلپس از تحويل طرح پيشنه -4-5

  .تا به اساتيد محترم تحويل دهند

 مؤسسه از طريق كارشناسان پژوهشي با پيگيري و برگزاري جلسات راهنمايي و كنترل پيشرفت پروژه در -4-6

كه در (وانند در موعد مقرر حين تدوين پايان نامه مشكالت تحقيق را برطرف نموده تا دانشجويان بت

  .پايان نامه را به اتمام برسانند) حكم صادره منعكس شده است

 دو نسخه از يه از اساتيد راهنما و مشاور، دانشجو پس از اتمام پژوهش و تدوين پايان نامه با اخذ تأييد-4-7

  .به مؤسسه تحويل مي دهد) به صورت طلق و فنرشده(پايان نامه خود را 

ارسال   )5مطابق فرم شماره (پايان نامه، آنرا جهت داوري براي استادان ذيصالحدريافت سه پس از  مؤس-4-8

  . دنمايمي 

 دفاعيه ه، جلس» ج/ ب /  الف « پس از اخذ نظر استاد داور و تأمين نظرات ايشان بر اساس گزينه هاي-4-9

 يهدر جلسه دفاع د،وديه استاد راهنما نشبرگزار مي شود و چنانچه استاد داور قانع به پاسخ دانشجو و تأيي

  به تحقيق داده شود تحقيق قابل دفاع  " د " همي تواند از رأي خود دفاع نمايد و در صورتيكه گزين

  .نمي باشد

  اوليه برگزار  پژوهشي مؤسسه، اساتيد راهنما، مشاور و داوره در جلسه دفاع نهايي كه با حضور نمايند-4-10

  .ژوهشي مؤسسه به عنوان داور نهايي در تصميم گيري ها شركت مي كند پمي شود نماينده

    پژوهشي- انجام امور فارغ التحصيلي و تسويه حساب دانشجو به عهده گروه آموزشهاي تخصصي-4-11

  .مي باشد

  

  :  انفرادي طرح تحقيق ه  مشاور––––5ماده  

ل تهيه پايان نامه آشنا شدند برطبق پس از اينكه در جلسه توجيهي عمومي، دانشجويان با شيوه و اصو

برنامه مدون از طرف مؤسسه، براي هر دانشجو زمان معيني در نظر گرفته مي شود تا با حضور يكي از اساتيد 

  .و استاد راهنماي خود را مشخص نمايدپايان نامه معرفي شده از طرف معاونت آموزشي و پژوهشي، عنوان 
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  :  وظايف آن تعريف استاد راهنما و––––6ماده  

 از اعضاي هيأت علمي با حداقل مرتبه استادياري است كه به پيشنهاد دانشجو و (Supervisor)استاد راهنما 

پايان نامه برگزيده مي  پژوهشي مؤسسه يا هر يك از كميته هاي پژوهشيآموزشي و موافقت استاد و تأييد معاونت 

 در اجراي پايان يشانوظايف ابرخي از د راهنما مي باشد كه نقش اصلي در هدايت پايان نامه به عهده استا .شود

  :نامه به شرح زير است

  :  در مرحله انتخاب موضوع پايان نامه و تكميل طرح پيشنهادي-الف

  .اطمينان از اينكه خود فرصت الزم براي تخصيص به هدايت پايان نامه در مدت زمان مقرر را دارد -1

 .موضوع تحقيق و قدرت هدايت در قلمرو تحقيقاطمينان داشتن از اشراف كامل به  -2

 .مر رساندن سؤالها و اهداف تحقيقاطمينان از وقوف دانشجو به روش تحقيق و توانايي در به ث -3

مطابق فرم تهيه ( پژوهشي مؤسسه قيق طرح تحقيق جهت ارائه به كميتهراهنمايي دانشجو در تكميل د -4

 )شده

  ):ان نامهپاي( تحقيقاتي ه در مرحله اجراي پروژ-ب

  .راهنمايي دانشجو در مورد منابع مطالعاتي و تكميل پايان نامه در قالب طرح تحقيق پيشنهادي -1

هدايت دانشجو در تدوين فصول بر مبناي طرح پيشنهادي، بويژه در جمع آوري داده ها و اطالعات بر  -2

توجه شود كه ( .مبناي ماهيت و اهداف و روش جمع آوري داده هاي ادعا شده در طرح پيشنهادي

 )عموماً پايان نامه ها كاربردي و از نوع موردي يا عّلي مي باشند

 . نوشته هاي دانشجو و رفع اشكاالت ساختاري، روش تحقيقي، انشايي، اماليي و ذكر منابعه كليهمطالع -3

 .راهنمايي دانشجو در تنظيم مقاله قابل درج در مجله هاي علمي مرتبط -4

 .وه ارائه سمينار و آمادگي براي جلسه دفاعراهنمايي دانشجو در مورد نح -5

 .حضور در جلسه دفاع و ارزيابي پايان نامه -6

 .داشتن ارتباط با استاد مشاور جهت هماهنگي براي هدايت دانشجو -7

  

  : استاد مشاور و وظايف آن تعريف ––––7  ماده

 موضوع پژوهش هين ترجيحاً يكي از مديران ارشد صنعت آب و برق در زم(Co-Supervisor)استاد مشاور 

 هپژوهشي و تأييد كميتآموزشي و و يا يكي از اعضاء هيأت علمي مي باشد كه به پيشنهاد استاد راهنما يا معاونت 

با توجه به شرايط خاص مؤسسه و تأكيد بر كاربردي بودن دستاوردهاي پايان نامه،  .پژوهشي انتخاب مي شود

وظايف استاد . جام اين بخش از كار، نقش اساسي ايفا مي نمايداستاد مشاور كه مطلع از صنعت مي باشد در ان

  : مشاور به شرح زير مي باشد
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  .داشتن ارتباط با استاد راهنما جهت هماهنگي در هدايت صحيح پايان نامه -1

دقت در مطالعات نظري و روش هاي جمع آوري داده ها از سازمان به منظور هدايت پايان نامه در  -2

 .ي تحقيقراستاي نتايج كاربرد

هدايت دانشجو در دستيابي به منابع اطالعاتي علمي، مدارك و اسناد واقعي سازمان و آشنايي با صاحب  -3

 .نظران و مطلعين نسبت به عنوان تحقيق در وزارت نيرو

 .هدايت دانشجو در تجزيه و تحليل صحيح داده هاي تحقيق -4

 .ش تحقيقي، انشايي، اماليي و ذكر منابعمطالعه كليه نوشته هاي دانشجو و رفع اشكاالت ساختاري، رو -5

 .حضور در جلسه دفاع و ارزيابي پايان نامه -6

  

  : استاد داور و وظايف آن تعريف ––––8  ماده

 يكي از اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي معتبر كشور با حداقل مرتبه علمي (Examiner)استاد داور 

         مؤسسه جهت ارزيابي پايان نامه ها انتخاب وهشيمعاونت آموزشي و پژاستادياري مي باشد كه به پيشنهاد 

  .مي شود

عالوه بر نظارت مداوم استاد راهنما و مشاور نظر داور به عنوان فرد سوم و بي طرف و آگاه به اصول 

بدين منظور داور با فرض ثابت نگه داشتن عنوان، . علمي تحقيق مي تواند كمك بزرگي در غناي پايان نامه باشد

       ف، سؤالها يا فرضيه ها نسبت به مباني نظري، روش تحقيق، دستاوردها و پيشنهادهاي تحقيق اظهار نظر اهدا

  .مي نمايد

    :اهم وظايف استاد داور به شرح زير است

  )5فرم شماره( موسسهبررسي تحقيق بر مبناي فرم تهيه شده -1

 .ه در هر فصلاظهار نظر مدون و مستدل نسبت به تك تك معيارهاي خواسته شد -2

 .جمع بندي قضاوت و داوري خود و دادن ارزش به پايان نامه، بر مبناي مقررات مؤسسه -3

  .حضور در جلسه دفاعيه و ارزيابي پايان نامه -4

بدهد يعني قابل دفاع مي باشد و نقطه ) ب(يا ) الف( چنانچه استاد داور به تحقيق ارزش -1تبصره      

بدهد يعني دانشجو با كمك استاد راهنما ) ج(اگر ارزش . أمين خواهد شدنظرات داور در جلسه دفاعيه ت

و مشاور بايد به نقطه نظرهاي داور پاسخ داده و حداكثر در طي سه ماه پاسخ كتبي داور را مورد به مورد 

تهيه نمايند و چنانچه داور نسبت به پاسخ داده شده قانع نشود، معاونت آموزشي و پژوهشي و يا نماينده 

در اين مرحله پايان . پژوهشي ايشان، نسبت به اختالف نظرات، بررسي و قضاوت نهايي را انجام  مي دهد

  .نامه پس از انجام اصالحات موردنظر، قابل دفاع مي باشد
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به پايان نامه داده شود، در ابتدا معاونت آموزشي و پژوهشي قضاوت ) د( در صورتيكه ارزش -2تبصره      

باشد، عدم ) د(ز ده شده را مورد بررسي قرار داده و در صورتيكه قضاوت ايشان نيداور و ارزش دا

اما اگر . پژوهشي اعالم خواهد شد-س پايان نامه به گروه آموزشهاي تخصصي دررموفقيت دانشجو د

ه بسته به ارزش دادبه پايان نامه بدهد، ) د(معاونت آموزشي و پژوهشي يا نماينده ايشان، ارزش باالتر از 

، جلسه دفاع، پس از انجام اصالحات مورد نظر معاونت آموزشي و پژوهشي برگزار و )ب يا ج(شده 

 .قضاوت نهايي در جلسه فوق صورت خواهد گرفت
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  چارچوب و قالب يك پايان نامه تحصيلي : ب 
ويان، رعايت قالب ارائه شده زير كمك به منظور همگون نمودن تحقيق ها و دادن چارچوب به دانشج

 ه از اين رو بر مبناي كتابهاي روش تحقيق موجود، يك پايان نام.مفيدي در تسريع فعاليت پژوهشي خواهد بود

  : زير باشد و بخشهايتحصيلي بهتر است داراي قالب

  : قبل از فصل اولمطالب  •

  )روي جلد(صفحه عنوان - 

  .. صفحه بسم ا -

  )اختياري(تقديمصفحه اهداء و  -

 )اختياري(صفحه تقدير و تشكر -

  )فارسي(چكيده تحقيق -

  )اختياري( پيشگفتار-

 فهرست مطالب -

 )در صورت لزوم(فهرست جداول -

  )در صورت لزوم(نمودارها فهرست اشكال و -

 ) صفحه150شامل فصول پنجگانه ذيل حداكثر در (متن اصلي •

  كليات تحقيق- فصل اول •

  مقدمه -

  حقيقعنوان ت -

  بيان مسأله تحقيق -

 اهميت و ضرورت تحقيق -

 اهداف تحقيق -

 ) مكاني - زماني(قلمرو تحقيق  -

 تحقيق) سؤال هاي( فرضيه ها-

 متغيرهاي تحقيق -

 تعريف مفهومي واژه ها -

 تعريف عملياتي متغيرها -

 ساختار پايان نامه -
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   ادبيات تحقيق - فصل دوم •

  مباني نظري تحقيق  -

  ژوهشپيشينه پ -

   مورد مطالعهمعرفي سازمان -
 
 تحقيق شناسيروش  - فصل سوم •

   روش تحقيق -

   جامعه آماري -

  روش نمونه گيري -

 روش محاسبه حجم نمونه    -

 ري داده هاي تحقيقجمع آوو ابزار   روش -

  روش سنجش روايي ابزار جمع آوري داده ها -

  روش سنجش پايايي ابزار جمع آوري داده ها -

 روش تحليل توصيفي داده ها  -

  روش تحليل استنباطي داده ها -

طراحي ، براي بررسي سؤال هاي پژوهش) رياضي -مفهومي(مدل مورد استفاده ∗-

 ... سيستم، طراحي استراتژي 

  تكنيك هاي مورد استفاده جهت تحليل و يا رتبه بندي داده ها-

   گرفته است نرم افزارهاي خاص كه در تحقيق مورد استفاده قرار-

  

  تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق-فصل چهارم  •

  ) نمودارها-جداول(تحليل توصيفي داده ها  -

  )آزمون فرضيه ها(تحليل استنباطي داده ها  -

   مورد استفاده توصيف مدل يا تكنيك مورد استفاده و شيوه بكارگيري آن و اخذ تأييد براي مدل -

  
 

                                                 
∗
  . مي باشدم، طرح سؤال يا اهداف پژوهش كافيبراي برخي از پژوهش هاي اكتشافي، طراحي مدل و طراحي سيست : 
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  پيشنهادهانتيجه گيري و  - فصل پنجم •

   نتيجه گيري -

 :  شاملپيشنهادها -

 تحقيق  )نتايجبرخاسته ازصرفاً (پيشنهادهاي  •

 ) محققپيشنهادهاي جانبي(ساير پيشنهادها •

 پيشنهاد براي ادامه تحقيق •

 محدوديتهاي تحقيق -

  

  مطالب پس از پايان فصل پنجم-

 فهرست منابع و ماخذ  -

  )روري كه الزم نبوده در متن آورده شودساير مطالب ض  وپرسشنامه مانند (ضمائم -

  ) واژه300انگليسي حداكثر در ( چكيده-

  )انگليسي( صفحه عنوان -

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

 14

  » تحصيلي  پايان نامه يكپنجگانهل وشرح تفصيلي فص«  
 

  

  كليات پژوهش: فصل اول 

ي مي  و بنياد پايان نامه را پي ريززيرا اساس. تدوين اين فصل سهم عمده اي در كار پژوهش دارد      

نشان مي دهندكه محتواي اركان در واقع، ايجادكننده چشم اندازي هستند كه به خواننده  اين. دكن

انتظار مي رود در اين فصل، موضوع پژوهش به طور شفاف بيان شده و اهداف و .  مي باشدرساله چه

 تبيين، متغيرهاي پژوهش مشخص و تعاريف فرضيه ها به طور اصولي. سوالهاي پژوهش مشخص گردند

. روش پژوهش به اختصار بيان شده و در انتها ساختار گزارش معرفي گردد. عملياتي آنها ارائه شود

  :اجزاي اين بخش به شرح ذيل مي باشد

گزاره خبري روشن، مختصر و محدود بيان شود يك  عنوان بايد به صورت :عنوان تحقيق -1

ال اساسي پژوهش بوده و قلمرو موضوعي، مكاني و زماني تعريف به نحوي كه رساننده سو

چه اي است كه از طريق آن، خواننده يدر   در واقع عنوان،). كلمه20 تا 12بين (شده داشته باشد

با افقها و محتواي يك تحقيق آشنايي كلي پيدا نموده و با تامل در آن، مي تواند قلمرو 

 چنين برآوردي، زمينه ساز ايجاد انتظارها و خلق .نمايدجستجو و تحقيق پژوهشگر را برآورد 

 . را دامن مي زندتحقيقذهنيتهايي است كه موجبات چگونگي قضاوت در رابطه با كليت 

استفاده از واژه ها و تعابير دقيق، : بنابراين در تعريف عنوان توصيه مي شود، مواردي همچون

م بكارگيري واژه هاي مترادف، رعايت ايجاد وزن و آهنگ خاص در كل عبارت موضوع، عد

سليس و بليغ بودن عنوان، غيرسوالي بيان كردن عبارت و بكارگيري دقيق واژه هايي چون 

  .رعايت گردد....  طراحي، ارزيابي و  بررسي، مطالعه، تبيين،

 در اين بخش محقق مي بايستي مشكل اصلي كه سبب شده تا اين تحقيق :بيان مسأله تحقيق -2

يعني چه مشكل يا مشكالتي وجود داشته و يا با چه سؤال يا سؤالهايي .  بدهد، بيان كندرا انجام

 همچنين در اين بخش به .مواجه بوده كه براي پاسخ به آنها، نياز به انجام اين تحقيق بوده است

 محدوده نظري تشريح ابعاد، معرفي دقيق آن و بيان جنبه هاي مجهول و مبهم مساله پرداخته و

 . مطالعه تحقيق مشخص گرددمورد

مفيد و كاربردي ( در اين بخش محقق مي بايستي اهميت :اهميت و ضرورت تحقيق -3

بطوري كه سازمان متبوع دانشجو با خواندن اين . موضوع مورد پژوهش را روشن نمايد) بودن
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بخش به اين نتيجه برسد كه چنانچه تحقيق انجام شود چه مزايايي دارد و اگر انجام نشود 

 .امكان بروز چه معايب و يا ضرري وجود دارد و يا چه فرصتي را از دست مي دهد

 بايد مشخص نمايد كه  در اين بخش پژوهشگر بر مبناي عنوان تحقيق دقيقاً: اهداف تحقيق -4

در انجام اين تحقيق چه تعهداتي را پذيرفته و در پايان تحقيق بايد به آنها دست يابد و براي 

ابل كنترل، سنجش و قضاوت باشد به صورت گزاره هاي شماره دار ذكر اينكه اين اهداف ق

هدف اصلي مستقيماً . اهداف تحقيق مي تواند به دو صورت اصلي و فرعي مطرح شود. نمايد

از مساله پژوهش مشتق شده و در واقع يكي از اهداف كلي، خود موضوع تحقيق است كه 

از آنجايي . ي كند و يا قصد تعيين آن را داردمعلوم مي نمايد پژوهشگر چه چيزي را دنبال م

مشخص و با كلمات  كه تمامي مراحل و ريزه كاريهاي تحقيق مي بايستي به صورت مجزا، 

دقيق كه مشخصاً قابل آزمودن و بررسي باشد، مي توان ادعا كرد كه اهداف فرعي يا ويژه 

بنابراين ضروري است . استپژوهش، راهنمايي براي تهيه و تدوين ابزار گردآوري اطالعات 

ي چارچوباهداف فرعي به نحوي بيان شود كه بر علمي بودن نتايج پژوهشي تاكيد داشته و 

 ).61، 1375،  و همكاراننادري(مناسب براي تجزيه و تحليل آماري باشد

محقق مي بايستي بر مبناي .  فرضيه حدس و گمان عاقالنه محقق است:فرضيه هاي تحقيق -5

 پژوهش، فرضيه ها را به صورت گزاره هاي خبري جهت دار، قابل آزمون و عنوان و اهداف

 . بين دو متغير را نشان بدهدوشته و به گونه اي  باشد كه رابطهكميت پذير ن

 در اين قسمت محقق بايد بر مبناي فرضيه هاي تحقيق متغيرهاي تحقيق :متغيرهاي تحقيق -6

 . گر را مشخص نمايداعم از مستقل، وابسته، تعديل كننده و مداخله

 در اين بخش محقق مي بايد مشخص كند كه تحقيق در چه :تحقيق)زماني-مكاني(قلمرو -7

 .مكان و محدوده جغرافيايي و در چه زماني در حال انجام است

 در اين قسمت محقق براي ايجاد ذهنيت مشترك بين خود و :تعريف مفهومي واژه ها -8

ه هايي را كه فكر مي كند نوع برداشتي كه از آنها مي خواننده، بايد اصطالحات، مفاهيم و واژ

شود تاثير مهمي در قضاوت خواننده دارد، انتخاب و به طور مختصر، دقيق، روشن و با استفاده 

تعريف نمايد، بطوريكه خوانندگان از مفاهيم مورد استفاده م و كلمات ساده تر از مفاهي

 اين كار خود به خواننده اعالم مي كند كه از در واقع محقق با. برداشت واحدي داشته باشند

 .اين اصطالحات و واژه ها چه معنايي را در تحقيق مدنظر داشته است

ه را تعريف د در اين قسمت محقق بايد متغيرهاي مورد استفا:تعريف عملياتي متغيرها -9

گر كه شاخصهاي اندازه گيري هر متغير مشخص شده و به عبارت دي عملياتي نمايد، بطوري
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متغيرها از حالت كيفي به حالت كمي و قابل اندازه گيري تبديل شوند، زيرا مبناي طرح 

 .سؤالهاي پرسشنامه، تعريف عملياتي متغيرها، مي باشد

 خط 5 در اين قسمت محقق بايد به صورت خالصه و حداكثر در :ساختار پايان نامه  -10

در واقع ارائه ساختار تحقيق به . مشخص كند كه تركيب فصول بعدي پايان نامه چه خواهد بود

. منزله يك حلقه اتصال به فصل بعدي و همچنين نشان دادن چشم انداز تحقيق عمل مي كند

فصل (يعني محقق توضيح مي دهد كه به منظور پاسخ گويي به سؤال تحقيق در فصل بعد 

آزمون فرضيه ها، فرضيه ها ارائه خواهند شد و براي . به بررسي ادبيات تحقيق مي پردازد) دوم

 اين طرح، اطالعات الزم چارچوببر اساس ) فصل سوم. (طرح تحقيق تهيه و تنظيم مي شود

 ،در پايان. طبقه بندي و تجزيه و تحليل خواهند شد) چهارم(جمع آوري و در فصل بعد 

ها پيشنهادهاي  گزارش تحقيق تلخيص مي شود و نتيجه گيري به عمل مي آيد و بر اساس يافته

 ).418، 1382ايران نژاد پاريزي، (ي ارائه خواهد شدعمل

  

 ادبيات تحقيق: فصل دوم 

        آنچه در راستاي زمينه پژوهش وجود دارد جزء ضروريات انجام يك پژوهش علميهمطالع

مطالب اين فصل بايستي پشتوانه نظري براي عنوان، فرضيه ها، سؤال ها و اهداف پژوهش . مي باشد

محقق مي بايد با رجوع به منابع جديد با ديدگاه ديگر محققين  نسبت به موضوع تحقيق بنابراين . باشد

تأكيد مي شود كه از تكرار مطالبي . آشنا شده و در پردازش مباني نظري تحقيق از آنها استفاده نمايد

نموده و  با دادن آدرس از تكرار آنها  كه در كتب ديگر وجود دارد و يا نامربوط است، پرهيز

ايده آل اين است كه محقق، پژوهش خود را بر يافته هاي ديگر محققان  ،از طرفي. خودداري گردد

از اينرو مباني نظري بايستي آن مباحثي را شامل شود كه براي . پي گيرد استوار ساخته و كار ديگران را

ند ضروري در صورتي كه محقق، نواقص ساير محققين را دنبال مي ك. تبيين فرضيه ها ضروري است

است كه آن پژوهشها را مورد نقد قرار دهد و هرگاه مالك عمل دانشجو، ارائه يك مدل تئوري كه 

بور توحيهاتي داشته اشد، مباني نظري بايد براي مدل مزرابطه متغيرها را مورد بررسي قرار مي دهد ب

ريف عملياتي متغيرها و بنابراين مباني نظري بايد هدايت گر پژوهش در موارد روش پژوهش، تعا. باشد

  .انتخاب ابزارهاي سنجش باشد

مباني نظري بايستي داراي مباحث مرتبط با موضوع پژوهش و : ي توان چنين گفت كهبنابراين م

و نه توضيح ( جامع از نظر پوشش مدل تئوري تحقيق و اصيل باشد، يعني صرفاً يافته هاي ساير پژوهشها

ضمن آنكه طرح اين مباحث به هيچ . را در بر داشته باشد) ميواضحات مطالب طرح شده در منابع عل
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وجه مدنظر نيست، بلكه تحليل مباني نظري و بحث راجع به ارتباط آنها با سوالهاي پژوهش، ضرورت 

نامه هاي كارشناسي توصيه اكثر اساتيد پايان . ر استتحقيق، روش پژوهش و تبيين فرضيه ها مورد انتظا

  :به سه بخش زير مي باشدارشد، تقسيم فصل دوم 

در اين بخش مباني نظري مرتبط با عنوان تحقيق نوشته شده و : تحقيق مباني نظري –الف 

روند گسترش و تكامل بحث علمي در زمينه موضوع تحقيق و  .بايد پشتيبان نظري براي عنوان باشد

  .نقد و بررسي مطالب قبلي در اين بخش ضروري است

 بخش محقق با بررسي تحقيقات مشابه موضوع تحقيق خود و در اين:  پيشينه پژوهش-ب

آگاهي از يافته هاي پژوهش هاي قبلي، جايگاه، يافته ها و برتري پژوهش در حال انجام را 

 كه مشابه هتوصيه مي شود از هر تحقيق انجام شد .مشخص مي نمايد تا كارش ارزنده و مفيد شود

 عنوان پژوهشگر، نام پژوهش، محل پژوهش، زمان، :مي باشد مواردي همچون عنوان مورد بررسي

ذكر )  خط5حداكثر در (اهداف، فرضيه ها، روش تحقيق، روش تحليل داده ها، نتايج و پيشنهادها 

  .شود

در اين بخش محقق با توجه به عنوان تحقيق و در :  معرفي سازمان مورد بررسي-ج

  .صورت نياز به معرفي سازمان مورد بررسي مي پردازد

  

  تحقيقي شناسروش : فصل سوم
روش تحقيق بايستي به طور . اين فصل بايد چند موضوع مهم را به طور شفاف مطرح و ارائه دهد

دقيق نشان دهد كه روش بكارگرفته براي پژوهش مورد نظر بر مبناي عنوان، اهداف و فرضيه ها، تنها 

ئه كند كه محقق يا محققان اطالعاتي راجع به كم وكيف پژوهش ارا. روش مطلوب و مناسب است

روش پژوهش بايستي از نظر  آزمون فرضيه . ديگر بتوانند به سهولت به آن پي برده و آنها را تكرار كنند

و قابليت تعميم به حامعه آماري، روايي و پايايي ابزارهاي سنجش و ميزان صحت و سقم يافته ها، مورد 

انشجو علم روش تحقيق را درك كرده و فراگرفته اين فصل بايد نشان دهد كه د. تحليل قرار گيرد

بنابراين مطالب اين فصل بر مبناي عنوان، اهداف و فرضيه ها طوري بايد تنظيم شود كه شيوه . است

 بتوان مرحله به مرحله شيوه انجام پژوهش را بطوريكه.  دقيق مشخص و معلوم شودانجام تحقيق به طور

  :قق بايد در اين فصل به تفصيل مطرح كند عبارتند ازمواردي كه مح. مورد بررسي قرار داد

  

در اين بخش محقق بايد مشخص كند كه تحقيقي كه درحال انجام :  تعريف روش تحقيق-1

بنيادي، كاربردي، (از نظر ماهيت و اهداف جزء كدام دسته از تحقيقات .است از چه نوع مي باشد
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     ظر روش جمع آوري داده ها براي آزمون همچنين از ن. مي باشد و دليل آن چيست) توسعه اي

اصوالً معيارهاي دسته بندي . تحقيقات مي باشد فرضيه ها يا پاسخ به سواالت جزء كدام دسته از

 مي باشدكه در اين قسمت به) بر مبناي هدف و بر مبناي روش(روشهاي تحقيق به دو صورت

  : توضيح هريك و تقسيم بندي آنها مي پردازيماختصار به

  : تقسيم بندي تحقيق بر مبناي هدف-1-1

در طبقه بندي تحقيقات بر حسب اهداف قبل از هر چيز به ميزان كاربرد مستقيم يافته ها و 

بايد توجه داشت كه طبقه بندي تحقيقات . درجه تعميم پذيري آنها در شرايط ديگر توجه مي شود

و دقيقي بين انواع تحقيقات نيست، اساس نوع هدفشان ضرورتاً به معناي وجود مرزهاي مشخص  بر

در يك امتداد قرار دارند و با هم وابستگي مفهومي دارند، تقسيم بندي  بلكه اكثر اين تحقيقات

  : مبناي اهداف شامل موارد زير استتحقيقات بر

 تحقيقات بنيادي •

  تحقيقات كاربردي •

 )تحقيق و توسعه(تحقيقات توسعه اي  •

 )طرح تحقيق(وش يا نحوه گردآوري داده ها تقسيم بندي تحقيق بر حسب ر-1-2

طبقه بندي يك تحقيق بر حسب روش، گام نخست هم در اجراي تحقيق و هم در بررسي آن 

 تحقيقات علمي را براساس چگونگي به دست ،اكثر كتب و منابع ).238، 1378خاكي ،(است

   .نواع زير تقسيم مي كنندا به آوردن داده هاي مورد نياز جهت پاسخ به سوالها يا آزمون فرضيه ها

كه  تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است :)غير آزمايشي(تحقيق توصيفي -1-2-1

       اجراي تحقيق توصيفي . هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است

اكثر . ي باشدمي تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گير

   :دمي باش دسته زير 5 ر زمره اين تحقيق به شمار مي روند، كه شاملتحقيقات علوم رفتاري د

  يپيمايش تحقيق •

  اقدام پژوهيتحقيق   •

 بررسي موردي  •

  تحقيق همبستگي  •

     ) مقايسه اي-علي(روش تحقيق پس رويدادي  •
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بررسي رابطه علت و معلول ويژگي اين نوع از تحقيق كه جهت  :تحقيق آزمايشي -1-2-2

  :مي شود عبارتند از ميان دو يا چند متغير استفاده 

  .متغيرهاي مستقل دستكاري مي شوند •

 .ر وابسته، ثابت نگهداشته شده وكنترل مي شودساير متغيرها به جز متغي •

 .متغير وابسته مشاهده مي شود تاثير متغير مستقل بر •

موردنظر قرار گرفته و از طريق آنها ) كنترل(اهبراي اين منظور، گروههاي آزمايشي و گو

بازرگان وهمكاران، (براساس يكي از تقسيم بندي ها  .تفاوتهاي ميان آزمودنيها كنترل مي شود

طرحهاي تحقيق آزمايشي را مي توان به طور كلي به سه دسته تمام آزمايشي، شبه ) 106، 1376(

  .آزمايشي و تك آزمودني تقسيم كرد

  ∗فلسفي، قوم نگاري و تحليل محتوا تاريخي، :  شامل تحقيقساير روشهاي -1-2-3

  

ست از مجموعه اي از عناصر، افراد يا  اجامعه آماري عبارت:  تعريف جامعه آماري-2

. واحدهايي كه در يك مطالعه مورد بررسي قرار گرفته و داراي حداقل يك صفت مشترك باشند

اري است كه پژوهشگر مايل است ممعه آمعموالً در هر پژوهشي، جامعه مورد بررسي يك جا

تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد، . درباره صفت يا متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد

از نقطه نظر مكاني و زماني، همه واحدهاي مورد مطالعه را در برگيرد و  يعني بايد چنان باشد كه

. العه آنها پرداخته شود جلوگيري به عمل آيددر عين حال از شمول واحدهايي كه نبايد به مط

  .محقق بايد در اين بخش مشخص كند كه جامعه آماري مورد نظر را انتخاب كرده است
 
از آنجايي كه امكان بررسي كامل جامعه آماري به صورت : 1 روش نمونه گيري-3

وري و استخراج به لحاظ هزينه، زمان و كيفيت داده ها از طريق دقت بيشتر در گردآ(سرشماري

وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنين واقعيتي درصدد بر مي آيند كه از طريق نمونه ) آنها

گيري اطالعات احتمالي را با استفاده از تحليل داده هاي به دست آمده پيرامون نمونه به دست 

نمونه اي كه .  نمايندآورند و در نهايت از طريق تعميم، اين اطالعات را به جامعه اصلي منتسب

معرف كيفيت و كميت جامعه آماري مي باشد بايد با توجه به مقتضيات روش تحقيق، ماهيت داده 

                                                 
∗
وق در اكثر كتب و منابع روش تحقيق آورده شده و تعاريف و ويژگيهاي هريك از روشهاي تحقيق اشاره شده در تقسيم بندي ف: 

  .از ذكر آنها در اين بخش خودداري مي شود
1 - Sampling  
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براي نمونه گيري بايد فهرست . ها، نوع ابزار گردآوري آنها و ساختار جامعه آماري انتخاب شود

به . اميده مي شود جامعه آماري نچارچوبكامل افراد جامعه در دسترس باشد كه اين فهرست 

  :طور كلي متداول ترين روشهاي نمونه گيري عبارتنداز

كه به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي :  نمونه گيري تصادفي ساده •

  شود تا در نمونه انتخاب شوند

 كه در آن فاصله نمونه گيري ازتقسيم حجم جامعه بر :نمونه گيري سيستماتيك •

 .آيدحجم نمونه به دست مي 

كه در آن واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه هايي كه از : نمونه گيري طبقه اي •

نظر صفت متغير همگن تر هستند گروه بندي شده تا تغييرات آنها در درون گروه ها 

 .كمتر شود

كه فهرست كامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس : نمونه گيري خوشه اي •

سپس از ميان خوشه ها .  هايي خوشه بندي مي شوندو افراد جامعه در دسته نيست

 نمونه چارچوبدر اينجا فهرستي از خوشه ها به عنوان . نمونه گيري به عمل مي آيد

بايد توجه داشت كه هرچه حجم نمونه افزايش و تشابه  افراد . مي شود گيري معرفي

 اي كمتر آن از نظر صفت متغير مورد بررسي بيشتر باشد، دقت نمونه گيري خوشه

 .مي شود

از (كه در آن افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبي: نمونه گيري چند مرحله اي •

نمونه . از انواع واحدهاي جامعه انتخاب مي شوند) واحدهاي بزرگتر به كوچكتر

گيري چند مرحله اي در مقايسه با نمونه گيري خوشه اي از دقت بيشتري برخوردار 

ي چندمرحله اي واحدهاي نمونه مرحله نهايي در سطح است، زيرا در نمونه گير

پراكنده شده و تغييرات متغير مورد بررسي در نمونه، معرف تغييرات مورد مطالعه در 

 .جامعه است، در حاليكه در نمونه گيري خوشه اي چنين امري ميسر نيست

  

مونه يكي از مسايل اندازه ن مساله تعيين حجم و:  روش محاسبه حجم يا اندازه نمونهعيين ت-4

از نظر عقلي توصيه آن است كه . عمده اي است كه هر محقق در تحقيق خود با آن روبرو مي شود

حجم نمونه تا حد امكان بزرگ اتتخاب شود، زيرا اوالً در آن صورت يكساني و شباهت ميانگين و 

ثانياً حجم نمونه . ستانحراف استاندارد گروه نمونه و جامعه در صفت يا متغير مورد نظر بيشتر ا

عواملي كه در تعيين حجم نمونه . در تحقيق دارد )Ho(ارتباط بسيار نزديكي با آزمون فرضيه صفر
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اهداف، روش تحقيق و روشهاي آماري وابسته به آن، امكانات مالي و زماني : نقش دارند عبارتند از

ي آنها از يكديگر، درصد محقق، حجم جامعه آماري، نحوه كنترل متغيرها و ميزان تاثيرپذير

نادري و همكاران، (پايايي وسايل اندازه گيري متغير وابسته-خطاپذيري از نتايج و ميزان روايي

در اين قسمت محقق بايد توضيح بدهد كه تعداد نمونه چگونه و بر اساس چه بنابراين ). 165، 1375

  .محاسباتي تعيين گرديده است

اه حل براي مساله انتخاب يافتن پاسخ و ر: ي تحقيقجمع آوري داده ها و ابزار  روش-5

تحقيقي مستلزم يافتن داده هايي است كه از طريق آنها بتوان فرضيه هايي كه به عنوان شده هر 

محقق در به طور كلي، . پاسخهاي احتمالي و موقتي براي مساله تحقيق مطرح شده اند را آزمون كرد

وري داده هاي اوليه و اطالعات ثانويه، چگونه اقدام جمع آ بايد مشخص كند كه براياين بخش 

عمده روش ر چها چه بوده است ؟ مزبور و دليل انتخاب روش كردهكرده، از چه روشي استفاده 

مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و بررسي اسناد و : از جهت به دست آوردن داده ها عبارتند

ز آنها بايد مورد  كه هنگام استفاده اشتهمعايبي دا، كه هر كدام از آنها مزايا و )كتابخانه اي(مدارك

هر . دچار خدشه نشود و از طرفي نقاط قوت ابزار تقويت گرددتحقيق  تا اعتبار توجه قرار گيرد

ده و استفاده نمو وشيك يا چند راز  ،پژوهشگر بايد با توجه به ماهيت مساله و فرضيه هاي تحقيق

 از آنها در جهت جمع آوري داده ها بهره ،ر اين ابزارهاپس از كسب شرايط الزم در مورد اعتبا

جويد تا در نهايت از طريق پردازش و تحليل اين داده ها بتواند در مورد فرضيه هاي خود قضاوت 

  . كند

  

 مفهوم روايي به اين سوال :ابزار جمع آوري داده ها) اعتبار(1 روش سنجش روايي-6

ون آگاهي در واقع بد.  چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجدپاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا

ابزار اندازه گيري . گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اعتماد كرداز اعتبار ابزار اندازه 

ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حاليكه براي سنجش 

محقق بايد در اين بخش مشخص كند كه جهت . اشته باشدخصيصه ديگري از جامعه اعتبار ند

سنجش روايي ابزار جمع آوري داده چگونه عمل كرده است و چرا؟ به طور كلي قابليت اعتبار بر 

 : از چند نوع است كه مهمترين آنها عبارتند

اعتبار صوري يا ظاهري يا منطقي كه در واقع با قضاوت متخصصان مربوط به موضوع  •

  رد يعني ارزيابي ذهني محقق از وسيله اندازه گيريسروكار دا

                                                 
1: Validity 
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    اعتبار پيش بيني به توانايي اندازه گيري براي پيش بيني يك رويداد در آينده مربوط •

 . مي شود

  

كا يا پايايي  قابليت ات:ابزار جمع آوري داده ها )قابليت اتكا(1 روش سنجش پايايي-7

ست كه منظور از آن ثبات واحد اندازه گيري است و به يهاي فني ابزار اندازه گيري ايكي از ويژگ

        اين مفهوم كه نتايج حاصل از ابزار تحقيق در صورت تكرار، نتايج يكساني را ارائه مي دهد، 

در واقع پايايي به ميزان اشتباهات مقياس سنجش گفته مي شود، به نحوي كه از يك . مي باشد

ي تا زمان ديگر كه واحد تجزيه و تحليل دوبار يا بيشتر با يك مشاهده تا مشاهده ديگر يا از زمان

  :سه طريق عمده براي برآورد سنجش پايايي عبارتند از. مقياس اندازه گيري مي شود، تفاوت ندارد

 آزمون مجدد •

 تكنيك آزمونهاي هم وزن •

 تقسيم وسيله اندازه گيري به دو بخش •

  

 تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است تجزيه و:  تعريف روش تحليل توصيفي داده ها-8

وري در نمونه آماري فراهم شده اند آكه طي آن داده هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع 

ها و ارتباط بين خالصه، كدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل

در اين فرآيند، داده ها هم از نظر مفهومي و هم از جنبه . هم آيدر آزمون فرضيه ها فراداده ها به منظو

تئوري پااليش مي شوند و تكنيكهاي آماري نقش بسزايي در استنباطها و تعميم  ها به عهده 

در تجزيه و تحليل توصيفي، پژوهشگر داده هاي جمع آوري شده را با تهيه ). 306، 1378خاكي، (دارند

واني خالصه مي كند و سپس به كمك نمودار آنها را نمايش مي دهد و و تنظيم جداول توزيع فرا

معروفترين و در عين حال . سرانجام با استفاده از ساير شاخصهاي آمار توصيفي آنها را خالصه مي كند

يك در اكثر كتب  ميانگين، ميانه و مد كه شرح هر: از پرمصرفترين شاخصهاي آمار توصيفي عبارتند

  .استروش تحقيق آمده 

  

 محقق بايد در اين بخش با ذكر دليل مشخص كند : تعريف روش تحليل استنباطي داده ها-9

 محاسباتي مورد  و فرمول،كه براي آزمون فرضيه ها از چه توزيع هاي آماري استفاده مي كند و چرا

دل براي چنانچه از مدل خاصي استفاده نموده بايد مشخص بكند كه چرا از اين م .داستفاده را بنويس

                                                 
1: Reliability 
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چنانچه قصد طراحي مدل يا سيستم و يا استراتژي . تحليل و يا رتبه بندي داده ها استفاده كرده است

خاصي را دارد بايد مشخص كند كه چگونه در اين تحقيق صحت مدل يا سيستم يا استراتژي 

  .پيشنهادي را بر مبناي شرايط مورد بررسي تعيين مي كند

  

  ماري داده هاي تحقيقتجزيه و تحليل آ :فصل چهارم
      سوالي كه در اين فصل مطرح است اين است كه محقق پس از دسته بندي و پردازش اوليه 

داده ها، اكنون براي تبديل آنها به اطالعات به گونه اي كه بتواند با تحليل آنها پيرامون فرضيه ها 

پاسخ دقيق و عملياتي به اين براي . قضاوت كند، از كدام روش تجزيه و تحليل بايد استفاده كند

  :اين هدف از طريق پرسشهاي زير قابل پيگيري است.  محقق بايد هدف خود را روشن سازد پرسش،

  چند متغير را بايد به طور همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار داد؟ •

آيا مي خواهيم به توصيف ويژگيهاي نمونه بپردازيم يا مي خواهيم درباره جمعيتي  •

 ز آن برداشت شده است نيز استنباطهايي داشته باشيم؟كه نمونه ا

 از تحليل متغير يا متغيرهاي مورد نظر در چه سطحي اندازه گيري مي شود؟ •

موضع و پاسخي كه پژوهشگر به هر يك از سوالهاي فوق مي دهد در واقع تعيين كننده روشي 

فنون آماري مورد استفاده در تحقيق از طرفي . است كه او براي تجزيه و تحليل داده ها انتخاب مي كند

نه فقط از نظر طبيعت پرسشهايي كه پژوهشها براي بدست آوردن جواب آنها طرح شده تفاوت دارد، 

زيرا هر .  نيز متفاوت است،بلكه از نظر طبيعت داده هايي كه اين فنون بايد در مورد آنها بكار رود

پژوهشگر . ح معيني اندازه گيري شده استتكنيك آماري، مناسب داده هايي است كه فقط در سط

پيش از آنكه تصميم بگيرد داده هاي خود را تحليل كند بايد بتواند معين كند كه اين داده ها از چه 

نوعي است و از طرفي فنوني كه براي سازمان دادن، خالصه كردن و نمايش داده ها بكار مي رود 

بنابراين در اين فصل محقق به چگونگي ). 191 ،1376هومن، (دازه گيري متغير داردبستگي به سطح ان

تحليل داده هاي تحقيق مي پردازد و طوري بايد تنظيم شود كه براي هر فرضيه يا سؤال و يا نتيجه 

تحليلهاي آماري اين فصل بر . بدست آمده داليل قانع كننده و يا محاسبات منطقي وجود داشته باشد

 .دازيمدو نوع است كه به شرح هريك مي پر

اين تحليل مختص پژوهشي است كه محقق نتايج حاصله را به :  تحليل توصيفي داده ها-1

 به عمل نيامده و مزبورگروه مورد مشاهده تعميم مي دهد و هيچ گونه نتيجه گيري خارج از گروه 

مربوط وكار محقق صرفاً در رابطه با يك گروه و داده هاي  بنابراين سر. يا قابل تعميم نخواهد بود

روش تحليل توصيفي بدين منوال است كه . به آن گروه است كه مي بايد به توصيف آنها بپردازد



   

  

 

 24

محقق از طريق مقايسه پديده ها از نقطه نظر آماري به توصيف آنها مي پردازد و اطالعات 

ارزشمندي درباره ماهيت گروه مورد بررسي به دست مي دهد و شاخصهاي آماري مورد استفاده 

بنابراين در اين بخش محقق به طور  .هستند) ميانگين، ميانه و مد( شاخصهاي آمار توصيفيهمان

دقيق مشخص مي كند كه تحليل توصيفي داده ها چه هست و محاسبات يا جداول و يا نمودارهاي 

  .شود مناسب براي توصيف داده ها آورده مي

مواره محقق با جريان نمونه گيري  در تحليل استنباطي داده ها ه: تحليل استنباطي داده ها-2

. وكار دارد سر )جامعه آماري(و انتخاب يك گروه كوچك موسوم به نمونه از يك گروه بزرگتر

پژوهشگر به وسيله داده ها و اطالعات حاصله از نمونه به برآورد و پيشگويي ويژگيهاي مورد 

ز مشاهدات در نمونه انتخابي به هدف از تحليل استنباطي، تعميم نتايج حاصل ا. مطالعه مي پردازد

يعني پژوهشگر با به دست آوردن شاخصهاي آماري نمونه به برآورد . جمعيت اصلي مي باشد

از طرف ديگر محقق بر مبناي ارزشهاي حاصل از نمونه به .  مي پردازدهارزشهاي مربوط به جامع

 آمار استنباطي تامين مي نياز را از طريق آزمون فرضيه متوسل مي شود و تكنيكهاي آماري مورد

بنابراين در .  در تحليل استنباطي از دو نوع آمار پارامتريك و ناپارامتريك بهره گرفته مي شود.كند

اين بخش تك تك فرضيه ها مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس فرضيه آماري و فرضيه مخالف، 

رد بررسي اظهار نظر علمي بر نتايج محاسبات به طور مشخص نوشته مي شود و نسبت به فرضيه مو

  .مي گيرد اساس نتايج محاسبات صورت

  

   پيشنهادها ونتيجه گيري: فصل پنجم 

اين فصل بايد يافته هاي حاصله را مورد بحث قرار داده و قابليت تعميم آنها به جامعه آماري را 

كاربرد تئوريك و . رددضمناً هرگونه تناقض با يافته هاي ساير محققين، عنوان و تشريح گ. تحليل كند

عملي يافته ها بيان گرديده و پيشنهاداتي براي ساير محققين بر اساس نتايج پژوهش و از تمامي 

ارائه شده و در نهايت محدوديتهاي ) روش تحقيق، نوع ابزار، نوع متغيرها و نمونه آماري(جوانب

بايد به صورت دستاوردهاي بنابراين حاصل كار محقق در اين فصل . پژوهش به درستي عنوان گردد

معين براي سازمان و يا جامعه مشخص شود، كه در دو بخش نتيجه گيري و پيشنهادها به شرح زير ارائه 

  .مي شود

    در اين بخش، محقق بر مبناي نتايج تحليل داده ها در فصل چهارم و بررسي :   نتيجه گيري

ده را مكتوب نموده و بهتر است به تك تك فرضيه ها يا سؤال هاي پژوهش، نتايج برداشت ش

صورت مورد به مورد هر فرضيه را بررسي و نتايج حاصله را بنويسد و از هر گونه نتيجه گيري 
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در اين مرحله، چنانچه مطالعه تطبيقي كرده، . خارج از محاسبات و بررسي ها خودداري نمايد

رضيه ها بنويسد و چنانچه استراتژي يا حاصل مطالعه را به عنوان نتايج و بر مبناي عنوان، اهداف و ف

مدلي را تنظيم و طراحي نموده، نتايج حاصله بر مبناي عنوان، اهداف و فرضيه ها يا سؤال هاي 

  .پژوهش را بنويسد

گيري، توصيه ها و جهت در اين بخش محقق بايد بدون تعصب، پيشداوري و :  پيشنهادها

ارتباط با موضوع تحقيق، : يك پيشنهاد خوب شاملويژگيهاي . پيشنهادهاي تحقيق را بيان نمايد

به طور . استنتاج از تحقيق انجام شده، تازگي، امكان پذيري، سودمندي و غيربديهي بودن مي باشد

 ايجاد سپيشنهادهاي پژوهشگر بايد به گونه اي باشد كه در خواننده اين احسا: كلي مي توان گفت

بته بهتر است ال. ه چنين پيشنهادهايي امكان پذير بودنشود كه بدون طي فرآيند تحقيق نيز ارائ

 :پيشنهادهاي يك تحقيق در قالب سه بخش زير ارائه شود

در اين بخش محقق مي بايست پيشنهادهاي صرفاً برخاسته از :  پيشنهادهاي تحقيق-2-1 

فرضيه اين تحقيق كه بر مبناي تحليل داده هاي فصل چهارم، نتايج و در قالب عنوان، اهداف و 

ها مي باشد، را ارائه بدهد و از ارائه هر پيشنهادي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار نگرفته و يا 

  .حاصل اين تحقيق نمي باشد خودداري شود

 در اين بخش محقق مي تواند به ارائه پيشنهادهايي بپردازد كه در : ساير پيشنهادها-2-2

ق آنها را مورد بررسي قرار نداده اما در جريان حوزه تحقيق مي باشد ولي محقق در اين تحقي

مطالعه، تحقيق و يا تجربه به آنها دست يافته است و ذكر آنها مي تواند براي مديران و يا 

  .         تحقيقي نمي باشد–داراي اعتبارعلمي  بايدتوجه گرددكه اين پيشنهادها. سازمانها مفيد باشد

 اين بخش محقق به ذكر عناويني مي پردازد كه او در  در: پيشنهاد براي ادامه تحقيق-2-3

  .حين تحقيق متوجه شده كه مي تواند توسط ديگران انجام شود

  

 محقق با بيان محدوديتهايي كه بر سر راه تحقيق داشته است به :∗∗∗∗محدوديتهاي تحقيق

 از طرفي .خواننده پيام مي دهد كه در مورد فرآيند تحقيق او قضاوت عادالنه اي داشته باشند

سعي مي كند عمليات تحقيقاتي خود را با توجه به اين محدوديتها انجام دهد و يا به عبارتي با 

: برخي از محدوديتهاي احتمالي عبارتند از.  بپرهيزد"كلي نگري"واقع نگري از افتادن در دام 

بق كمبود منابع علمي و مالي، عدم همكاري مسئولين در جامعه آماري پژوهش، نبود سوا

تحقيقاتي پيرامون موضوع، گرفتاريهاي شخص پژوهشگر، ناهماهنگي استادان با يكديگر، تعداد 

                                                 
∗
 .محل محدوديتهاي تحقيق بين فصل اول و پنجم اختالف نظر وجود دارددرج  جهت ، روش تحقيقدر منابع مختلف:  
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و چگونگي متغيرهاي ناخواسته، محدوديت زمان انجام پروژه و طبقه بندي بودن مدارك و اسناد 

   .از نظر نوع دسترسي به آنها

وه بر اينكه به صحت و دقت اعتبار يك پروژه تحقيقاتي مثل پايان نامه عال :  منابع و ماخذ

تدالل حاصل از آنها وابسته است، به منابع اطالعاتي مورد استفاده آن نيز بستگي سداده ها و ا

  : كار منظورهاي زير را برآورده مي سازد نويسنده با اين. شديد دارد

 را همچنين خواننده. ماخذهاي تحقيق خود را ارائه و در واقع اعتبار كارش را نشان مي دهد -1

  .ترغيب مي نمايدآنها ا و به مطالعه بيشتر نبا آثار ديگران آش

  .با ذكر نام نويسنده ماخذها، دين اخالقي و پژوهشي خود را نسبت به آنها ادا مي كند -2

 "..... قياس كنيد با "يا  "..... رجوع كنيد به ": در موارد الزم با اشاره هايي مانند -3

ق خود يا به تحقيقات ديگران هدايت مي كند و لذا از خواننده را به بخشهاي متفاوت تحقي

  .مطالب خود بهتر برمي آيد  تبيينهعهد

  :مستندسازي تحقيق با دو روش  عمده و مكمل هم به صورت ذيل صورت مي پذيريداصوالً، 

  ∗ در پايين صفحه و يا آدرس دهي در متن1پانويسي •

  پايان نامه)پنجم( در پايان فصل آخر2تهيه كتابنامه •

پيداست كه اين دو با هم رابطه مستقيمي داشته و هرچه در نگارش آنها دقت بيشتري شود، 

بيانگر امانت داري پژوهشگر و حفظ روح تحقيق نسبت به منبع اطالعاتي مورد استفاده بوده و 

   .دستيابي به مطالب براي مطالعه كننده پايان نامه آسانتر خواهد بود

  : نوع اطالع شامل موارد زير 4بايد  ماخذنگاري دراز آنجايي كه 

 نويسنده •

 ... )مقاله، كتاب، مجله، پايگاه هاي اينترنتي و (عنوان ماخذ  •

 محل انتشار، ناشر و سال انتشار   •

  ذكر صفحه •

 در اكثر )شامل كليه موارد فوق(دقيق ماخذنگاري  جزئيات بيشتر نحوه اننده داده شود،به خو 

ه است، كه توصيه مي شود دانشجويان گرامي به مطالعه آن ر كامل آمدكتب روش تحقيق به طو

  .بپردازند
 

                                                 
1: Footnote 

∗
  .در متن را توصيه مي كنندطالعاتي، استفاده از آدرس دهي آخرين منابع ا:  

2: Bibliography 
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در اين : ائم و نقش آن در پايان نامه مي توان گفتمدر مورد جايگاه پيوست يا ض: ضمائم

قسمت پژوهشگر هرگونه سند، مدرك و يا مطلبي را كه تصور مي كند آگاهي و فهم خواننده 

د تحقيق افزايش مي دهد، دسته بندي و با يك شماره و به را به طور غير مستقيم پيرامون فرآين

: همانند(تناسب موضوع و با انتخاب نام، تحت عنوان پيوست به پايان رساله خود مي افزايد

پيوست سازي  متاسفانه برخي از دانشجويان،). SPSSشنامه، محاسبات آماري و خروجيهايپرس

ن مي پندارند و تمامي پرسشنامه معتبرسازي آن رساله و به زعم خود را راهي براي حجيم كرد

ي ربط و صورتجلسه هاي نامرتبط را در پيوستها   بهاي تكميل شده، آمارهاي جزيي، مدارك 

چنين حالتي غير از صرف زمان و هزينه موجب بي اعتمادي به تالشهاي دانشجو . قرار مي دهند

  :ت رعايت نكات زير مفيد استلذا در تهيه پيوس. و شيوه پايان نامه نويسي او مي شود

  وجود دالئل قوي و احساس ضرورت جدي در ايجاد پيوست •

 تلقي شدن به عنوان مستندي براي برخي ادعاهاي مطرح شده در متن •

 تشريح برخي نكات مطرح شده در متن •

 )همانند پرسشنامه(نمونه آوري •

 دسته بندي و شماره گذاري پيوستها •

 دنام گذاري پيوستها در صورت تعدا •

 )390، 1378خاكي، (مختصر بودن •
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  در موسسه نحوه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد-ج
  

اگرچه برخي از دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي در تهيه پايان نامه و گزارشـهاي تحقيقـاتي                  

تدوين  لكن چارچوب كلي اين بخش مطابق روش و دستورالعمل، از اصول و روش خاصي تبعيت مي كنند

  .مي باشد) به عنوان يك از منابع معتبر( كارشناسي ارشد دانشگاه تهرانيان نامه هايپا

  

  بخش ها و ترتيب آن  •
چكيده، ذكر اين نكتـه  در مورد  فقط . مي باشد درج شده است12 الي 10همانند آنچه كه در صفحات     

كه حـاوي   )  كلمه 500حداكثر  ( صفحه   2 شرحي است از گزارش تحقيق در يك تا          چكيده،: الزم است كه  

 ، متغيرهـا ، روش پـژوهش ،بيان مختـصر مـساله پژوهـشي   هدف،  ، موضوع:شامل خالصه اي از اجزاء تحقيق   

  .صه جمع بندي و پيشنهادها مي باشدنتايج و يافته ها و خال

  

  شيوه نگارش •
  

   كاغذ و چاپ -1

كاغـذ  ( سـانتيمتر  21*  7/29كليه قسمتهاي پايان نامه بايد بر يك روي كاغذ سفيد و مرغـوب بـا ابعـاد             

A4 ( نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و براي عناوين مي تواند متفاوت و با سـايز                . تايپ شود

  .بزرگتر انتخاب شود

  

   فاصله گذاري و حاشيه بندي-2

تيمتر  سـان  5/1ه برابر   چكيد اما فاصله سطرها در      ،فاصله سطرها در تمامي پايان نامه ها برابر يك سانتيمتر         

    سـانتيمتر 5/2 سانتيمتر و حاشـيه سـمت چـپ و پـائين برابـر      5/3 حاشيه سمت راست و باال مساوي .مي باشد 

انـدازه  ، در صـورتي كـه در برخـي مـوارد     .اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامـه رعايـت شـود         . مي باشد 

به  (A3ا و يا با استفاده از كاغذ      با كوچك كردن آنه    ،داخل حاشيه باشد   اشكال يا جداول بزرگتر از فضاي     

  . حاشيه رعايت شود، اندازه)صورت تاخورده
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   شماره گذاري -3

صورت حروف نوشته مـي شـوند       با اعداد و به     ) از اول پايان نامه تا متن اصلي      (شماره صفحات آغازين    

 بايـد شـماره     تمامي صفحات متن اصلي كه از فصل اول شـروع مـي شـود             ....  شش و    ، پنج ، چهار ، سه :مانند

 منـابع و پيوسـت     ،   جدول ،شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شكل       . شوند) فارسي(گداري  

  . نيز مي گردد

 سـانتيمتر از  5/1 فاصله شماره صفحه در حدود .شماره صفحه در پايين صفحه و در وسط قرار مي گيرد   

بخش ها و زير بخش ها به عدد شماره        . بدون شماره تايپ مي شود    ) صفحه عنوان (اولين صفحه   . پائين است 

 مـثال  ، ت راست و شماره بخش بعـد از آن آورده شـود         مس به طوري كه شماره فصل در     ي مي شوند،    گذار

  . از فصل سوم است2 از بخش 4 بيان كننده زير بخش 3-2-4

  

   جداول و اشكال-4

به گونه اي باشند  مناسب تهيه و جداول بايد با كيفيتو )  منحني ها، نمودارها،تصاوير( تمامي شكل ها    

 نمودارها و منحني ها با لفظ شكل ناميده         تصاوير،. وضوح كافي برخوردار باشد   كه كپي تهيه شده ازآنها از       

جـدول  ، 1-2 جـدول  2 براي جدولهاي فـصل  مثال. شده و به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند       

  ....  و 2-4 جدول  ، 1-4 جدول 4و براي جداول فصل .....  و 2-2

يـا جـدولي از   عنوان جداول در باالي آنها و عنوان اشكال در پائين آنهـا ذكـر گـردد و چنانچـه شـكل              

همچنـين الزم   . مـي گـردد    ذكـر  شـكل،  يا جدول    عنوان  سطر پائين  درآن    مرجع مرجعي آورده شده است،   

  . ارجاع شده باشد،است به كليه شكلها و جداول در متن

  

   پي نويسها-5

 توضـيح را مـي تـوان بـصورت          ،در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشـته باشـد              

در اينصورت عبارت يا واژه توسط شماره هايي كه بصورت كوچك           . زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود     

 توضيح مربوط به  (footnote)و در سمت چپ آنها روي آن چاپ مي شود مشخص شده و در زيرنويس                

 ، مطالب زيرنويس نبايد از سه سطر بيشتر شود و چنانچـه بيـشتر از سـه سـطر اسـت                   . ن شماره ارائه مي شود    آ

قلم مورد استفاده در پي نويس مي تواند با قلـم اصـلي             .  منتقل شود  )در آخر پايان نامه   (ضمائم  بايد به بخش    

  .متفاوت باشد
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   ذكر اعداد در متن-6

هرگـاه عـدد   ) غيـر از جـداول و نمودارهـا     (متن نوشته مي شـوند      در مورد اعداد صحيحي كه در داخل        

بـراي مـشخص    .  باشد، بصورت عدد نوشته مي شـود       10 باشد با حروف و هرگاه عدد بزرگتر از          ه د كمتر از 

اسـتفاده      (%) و چنانچـه درصـد موردنيـاز باشـد از عالمـت درصـد      (/) كردن اعداد اعشاري از عالمت اعشار   

  .مي شود

   

  واحدها سيستم -7

 مـي باشـد و در صـورتي    (SI)ك يـ ر، سيستم بين المللي متسيستم واحدهاي مورد استفاده در پايان نامه 

  .ك آن در پرانتز درج مي شوديترمعادل مكه استفاده از واحدهاي ديگر مجاز باشد 

  

   درج لغات التين در متن فارسي -8

  .نوشته مي شود) يا به خط اصلي(تين يس به الي در متن به خط فارسي و در زيرنوهمه نامهاي خارج

  

   روابط رياضي و فرمولها-9

بـه عـدد           و  در داخـل پرانتـز   ،دانـه و بـه ترتيبـي كـه در مـتن مـي آينـ       فرمولها در هر فصل به طور جداگ  

 ،ت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده شود         مس  به طوري كه شماره فصل در      ،شماره گذاري مي شوند   

  :  زيرطبق نمونه 

)1-5                                                                                                                            ( F=ma  

  . از فصل اول است5كه مبين فرمول 

  

   نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ -10

چنانچه در داخل متن از يـك  . د استفاده قرار گرفته اشاره شودالزم است در متن به كليه منابعي كه مور    

نحـوه ارجـاع   .  پرانتز باز شده و مرجع ذكر مي شـود      ، بالفاصله پس از خاتمه آن جمله      ،منبع مطلبي نقل شود   

، امـا جديـدترين   به يكي از دو روش اصلي زيـر مـي باشـد       ذكر گرديد،    25همانطور كه در صفحه      ،در متن 

 و  به لحاظ صرفه جويي در كاغذ و جلـوگيري از تكـرار ماخـذ در پانوشـت                ( از روش دوم را      استفاده  ،  منابع

  :توصيه مي نمايند) فهرست منابع

ت منابع  به ترتيب شماره در فهرسسپسمراجع به ترتيبي كه در متن مي آيند شماره گذاري شده و  •

  .يدذكر خواهند گردانتهاي همان فصل و نيز انتهاي پايان نامه،  و مأخذ
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 در ايـن روش    .مـي باشـد   و شماره صفحه     سال انتشار    ،ذكر منبع با ارجاع به نام خانوادگي نويسنده        •

نامـه  مراجع به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده در فهرست منابع و مأخذ انتهاي پايـان                 

   .ددذكر مي گر

   

   مشخصات جلد پايان نامه-11

  مي باشد) گالينگور(چرم مصنوعي روكش  ميلي متر با 3  تا2 جنس جلد از مقوا با ضخامت -11-1

   :متفاوت مي باشدبه شرح زير  دانشجو يحسب معاونت بخش رنگ جلد، -11-2

 رنگ قرمز براي دانشجويان بخش برق •

  رنگ آبي براي دانشجويان بخش آب •

  رنگ سبز براي دانشجويان بخش آبفا  •

  تادي و موسسات آموزشيشامل حوزه س براي ساير دانشجويان خاكستريرنگ  •

  اشدكاغذ مي ب قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع -11-3

  د گرد مي  چاپبصورت زركوب) عنوان( نوشته هاي روي جلد -11-4

 جـام آن  و نـام نويـسنده و سـال ان   ) بصورت خالصه( عنوان پايان نامه ، در قسمت عطف پايان نامه نيز  -11-5

  .درج مي شود

  

  نامه تكثير پايان -12

 درخواسـت  در صـورت ( به امور پژوهشي موسـسه  word و pdf در فرمتهاي cd تحويل يك عدد  -12-1

  )تحويل شودنيز، اساتيد راهنما و مشاور به انها 

 نسخه صحافي   6 كليه دانشجويان دوره هاي تخصصي پژوهشي موسسه پايان نامه خود را حداقل در               -12-2

  : تهيه و به صورت زير توزيع نمايدشده

  )ايان نامه ها جهت تحويل به مخزن كتابخانه امور پ–موسسه ( نسخه 2 •

  يك نسخه استاد راهنما •

  يك نسخه استاد مشاور •

  )مديرعامل يا نماينده تحقيقات ايشان(يك نسخه سازمان متبوع دانشجو  •

شاغل در مجتمـع هـاي عـالي آموزشـي و پژوهـشي         براي دانشجويان (يك نسخه    •

  )مراكز استانها

  خود دانشجويك نسخه  •
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  »1تمرين نمونه« 
  كليات : فصل اول

 مطالعه و تدوين معيارهاي نظارت بر دستيابي به سيستم عملكرد پيمانكاران در بخش :عنوان تحقيق 

  .توزيع شركت برق منطقه اي خراسان 

  . صفحه بپردازد2 در اين بخش محقق مي بايستي به موارد زير حداكثر در :تعريف موضوعي تحقيق 

  انكاران چه هستند و چه مي كنندپيم -

 عملكرد پيمانكاران چه هست -

 .معيارهاي نظارتي يعني چه و چه نقشي در عملكرد دارند -

   : در اين بخش بايد به موارد زير اشاره شود:اهميت وضرورت تحقيق

  .چنانچه عملكرد درست باشد چه اثراتي دارد و اگر برعكس باشد چه خطرات و ضررهايي دارد -

چنانچه بخواهد كنترل درست صورت بگيرد بايد معيارها به عنوان استاندارد ها مبناي مقايسه قرار  -

 .بگيرند

 .اين تحقيق به دنبال تدوين اين معيارها است -

  : مسأله تحقيق

  آيا عملكرد پيمانكاران بر مبناي معيارهاي استاندارد شده كنترل و نظارت مي شود؟ -1

 ستاندارد شده مي باشد؟آيا شركت داراي معيارهاي ا -2

 آيا معيارهاي موجود كامل مي باشند و يا نياز به مطالعه و تدوين مجدد دارند؟ -3

  : اهداف تحقيق

  مطالعه و بررسي معيارهاي موجود در شركت -1

 تطبيق معيارها با شرايط موجود و تطبيق با نظارت مطلوب -2

 تدوين معيارهاي متناسب با شرايط شركت -3

 صالح به عنوان استاندارد نمودن معيارهااخذ تأييد از مراجع ذي -4

  : تعريف واژه ها

   :پيمانكار 

   :يمانكارعملكرد پ

  :معيارها

  :استاندارد نمودن معيارها
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   :تعريف عملياتي متغيرها

و شاخص هاي سنجش : .......................  در اين تحقيق منظور از عملكرد پيمانكاران عبارتست از -

  ...........................ز عملكرد عبارت است ا

و شاخص هاي سنجش : ..........................  در اين تحقيق منظور از معيارهاي نظارت عبارتست از -

  ...........................معيارها عبارت است از 

  ادبيات تحقيق : فصل دوم

  .ه شود در اين بخش مي بايستي موارد زير نوشت:مباني نظري تحقيق –الف 

  مختصري در مورد خصوصي سازي -

 مختصري در مورد واگذاري فعاليت ها در وزارت نيرو -

 اهداف واگذاري فعاليت ها در وزارت نيرو -

 مختصري در مورد اصول و فرايند نظارت -

 تعيين دقيق نقش معيارها در يك نظام نظارتي -

 تعيين دقيق خصوصيات معيارها -

 و تدوين معيارهاتعيين دقيق روش تعيين  -

  تعيين دقيق روش استاندارد نمودن معيارها -

  رها و شيوه هاي نظارتيمختصري در مورد معيا -

  .شودمي تحقيق هاي انجام شده استفاده مقاالت و  در اين بخش از  پيشينه پژوهش-ب

ع در اين بخش مختصري از شركت برق منطقه اي خراسان و آنهم در بخش توزي:  معرفي سازمان-ج

  .شودمي نوشته 

  روش تحقيق : فصل سوم

 كاربردي  است و از – اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيق توسعه اي :تعريف روش تحقيق

  . موردي مي باشد–نظر روش جمع آوري داده ها براي تدوين معيارها از نوع توصيفي 

، مديران، كارشناسان، كاركنان فني  بخش توزيع– شركت برق منطقه اي خراسان :تعريف جامعه آماري

  . مي باشداين بخش

  انتخاب تصادفي كاركردهاي پيمانكار در مقاطع مختلف-1:  تعريف روش نمونه گيري

   انتخاب تصادفي سوابق كاركرد پيمانكار از اسناد و مدارك  شركت-2  

   نمونه گـيري خوشـه اي از مـديران، كـاركنان فنـي و كارشناسان-3   

   با استفاده از فرمول يا جدول مورگان:يف محاسبه تعداد نمونهتعر
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 تعريف جمع آوري داده ها

 موجود در شركت، مصاحبه با اعضاء نمونهو مدارك  مشاهده عملكرد پيمانكار، اسناد : داده هاي اوليه-

   با استفاده از جديدترين كتب و مقاله ها و تحقيقات انجام شده :اطالعات ثانويه -

  :  ابزار جمع آوري داده هاتعريف

  بررسي اهداف شركت -1

 بررسي شرح وظايف شركت -2

 بررسي سوابق عملكرد پيمانكاران  -3

 مصاحبه با متخصصان جهت بررسي معيارهاي تنظيم شده -4

  :روش تحليل داده ها

  :در اين بخش محقق بايد مشخص كند كه 

   اسناد انتخاب و بررسي مي شوديبا چه روش -1

 اخص هاي ارزيابي انتخاب مي شودبا چه روش معيارها و ش -2

  شاخص هاي انتخاب شده در عمل مورد استفاده قرار مي گيرديبا چه روش -3

روش مورد استفاده جهت اخذ تأييد براي معيارها، شاخص ها و روش نظارت و تطبيق عملكرد  -4

 .پيمانكاران با معيارهاي ا نتخاب شده چه مي باشد

  آيا در عمل آزمون مي كند؟ -5

  از نظر خبرگان استفاده مي برد؟آيا  -6

  آيا از روش دلفي استفاده مي برد؟ -7

 آيا معيارها برگزيده را وزن مي دهد و سپس رتبه بندي مي كند؟ -8

  تحليل داده ها: فصل چهارم

در اين فصل بر مبناي الگوي انتخاب شده به طور دقيق مراحل عملياتي جهت شناسايي معيارها و شاخص 

  .شودمي ها نوشته هاي اندازه گيري آن

  نتايج و پيشنهادها: فصل پنجم

  .شودمي در اين فصل نتايج بررسي و پيشنهادهاي مرتبط با تحقيق آورده 

 در پاسخ به سؤال ها باشد: نتايج  -1

   معيارهاي پيشنهادي:پيشنهادها -2

 شاخص هاي پيشنهادي -3

   شدهروش اجرايي جهت تطبيق عملكرد پيمانكاران با شاخص ها و معيارهاي تعريف -4
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  » 2تمرين نمونه « 
 مورد نيروگاه – مقايسه عملكرد بخش نگهداري و تعمير شركت تعميرات نيروي برق اصفهان :عنوان

بر مبناي چارچوب پيشنهادي جهت تهيه فصول . بل و بعد از تشكيل شركت تعميراتاصفهان در دو دوره ق

  .تا الگويي براي تحقيق بشود. ي شودپايان نامه، مطالب هر بخش بر مبناي اين عنوان توضيح داده م

  كليات تحقيق: فصل اول 

  .عين عنوان تحقيق در اين بخش نوشته مي شود: عنوان تحقيق -1

 در اين بخش محقق بر مبناي اين عنوان مي بايد مطالب  :عنوان تحقيق) موضوعي (تعريف  -2

  .  صفحه توضيح بدهد2زير را حداكثر در 

  تعميرات چه هستمنظور از عملكرد بخش نگهداري و  -1

 قبل از تشكيل شركت چگونه عمل مي شده -2

 در شرايط فعلي شركت چگونه عمل مي كند -3

 معيارهاي مقايسه چه هست و بر مبناي نظري چه باشد بهتر است -4

 منظور از مقايسه چه هست -5

 در اين بخش محقق مي بايد،: قلمرو  تحقيق -3

  )80 سال  تا72براي مثال از سال (دوره زماني تحقيق را مشخص كند  -1

قلمرو مكاني را به طور دقيق معين بكند كه چه بخشي از برق اصفهان مورد مطالعه و بررسي قرار  -2

  .مي گيرد

  : در اين بخش محقق بر مبناي عنوان بايد موارد زير را مشخص كند :اهميت و ضرورت تحقيق -4

  نگهداري و تعميرات چه اهميت و ارزشي دارند -1

يرد چه زوايايي از اين وظيفه را مورد بررسي و مطالعه قرار اين تحقيق در صورتي كه صورت بگ -2

و در صورتيكه صورت نگيرد چه نقاط ابهامي وجود خواهد . مي دهد و چه نتايجي خواهد داشت

 . داشت

  . در اين بخش محقق بر مبناي عنوان بايد مشكل اصلي را مشخص كند :سؤال پژوهش -5

 و تعمير نيروگاه اصفهان در قبل و بعد از تشكيل شركت آيا تفاوتي بين عملكرد بخش نگهداري: مثال 

  تعميرات وجود دارد؟

 بر در اين بخش. محقق متعهد شده كه با انجام تحقيق به چه چيزي دست بيابد :اهداف تحقيق -6

  : شودبايد مشخص موارد زير  مبناي عنوان

  مقايسه تعداد خروجهاي اضطراري واحد در دو دوره  -1
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 وليد در دو دوره مقايسه محدوديت هاي ت -2

 مقايسه هزينه هاي تعميراتي در دو دوره -3

 مقايسه راندمان واحدها در دو دوره  -4

 ارائه راهكارهاي پيشنهادي پس از مقايسه بر مبناي هر مورد -5

  :  فرضيه هاي تحقيق-7

  .تشكيل شركت باعث كاهش تعداد خروجهاي اضطراري گرديده است -1

 د گرديده استتشكيل شركت باعث كاهش محدوديت هاي تولي -2

 تشكيل شركت باعث كاهش هزينه هاي تعميراتي واحدها گرديده است -3

 تشكيل شركت باعث افزايش راندمان واحدها گرديده است -4

  :  در اين تحقيق متغيرها عبارتند از :متغيرهاي تحقيق -8

  خروجهاي اضطراري  -

 هزينه هاي نگهداري و تعميرات -

 محدوديت هاي توليد -

 راندمان واحدها -

واژه هاي بكار رفته در تحقيق كه امكان دارد براي خوانندگان ناآشنا ): مفاهيم(عريف واژه ها ت -9

شرايط مطلوب، آمادگي، ديسپاچينگ، پايايي، : مانند .باشد، با استفاده از كلمات ساده تر تعريف بشود

  . برنامه، كل زمان خروج بي برنامهنمايه آمادگي، تعداد خروجيهاي بي

 متغيرهاي ذكر شده مي بايستي طوري تعريف بشوند كه شاخص :لياتي متغيرهاتعريف عم -10

  :ماننددازه گيري و سنجش آنها مشخص بشود هاي ان

  :منظور از خروجهاي اضطراري يعني •

   تعداد خروجهاي واحدهاي مرتبط با بخش تعميرات -1

  ساعت خروجهاي مرتبط با بخش تعميرات  -2

   واحد به علل مرتبط با تعميرات  انرژي ناشي از عدم توليد -3 

 : منظور از محدوديت هاي توليد يعني •

  ساعات محدوديت-1

   تعداد محدوديت-2

  عدم توليد انرژي ناشي از عملكرد تعميرات-3

 پرسنلي ، مواد، ساير:  منظور از هزينه هاي نگهداري و تعميرات يعني •
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 :منظور از راندمان واحدها يعني •

 سب احتراق كامل و منا-1

 ... سرويس و نگهداري تجهيزات نظير نازلهاي هواي مشعلها و -2

  شستشوي به موقع بويلر-3

  ادبيات تحقيق: دوم فصل 

   در اين بخش موارد زير نوشته شود :مباني نظري تحقيق –الف 

  مختصري در باب خصوصي سازي -

 )يران باشندبويژه كشورهايي كه مشابه  ا(مختصري در باب خصوصي سازي در ساير كشورها  -

 اهداف خصوصي سازي -

 داليل واگذاريها در بخش آب و برق -

 مدل خصوصي سازي پيشنهادي در ايران -

 عوامل مؤثر در تعميرات موفق نيروگاهها -

اين بخش با دقت و مطالعه ( شاخص هاي بخش عملكرد موفق تعميرات و نگهداري در نيروگاهها  -

 ) با عنوان مي باشدزيرا مبحث اصلي و مرتبط. دقيق تري صورت بگيرد

 مختصري در مورد تئوريهاي تعمير و نگهداري -

 5 چنانچه تحقيق مشابه انجام شده باشد بر مبناي الگوي ارائه شده حداكثر در : پيشينه تحقيق-ب

  .سطر از هر تحقيق نوشته شود

 در اين بخش بطور مختصر در مورد صنعت برق و شيوه هاي تعميرات و : معرفي سازمان-ج

  .ري نيروگاهها نوشته شودنگهدا

  روش تحقيق : فصل سوم 

 توسعه اي    – اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيق كاربردي =تعريف روش تحقيق

از نوع توصيفي ) سؤال هاي تحقيق(و از نظر روش جمع آوري داده ها براي بررسي فرضيه ها . مي باشد

  .موردي مي باشد

  )80-72در مقطع سالهاي (اه اصفهان  واحد نيروگ:جامعه آماري

 بررسي اسناد و مدارك و سوابق موجود در آرشيو مركز اسناد فني :روش جمع آوري داده ها

، )مستندات خروج ها، مستندات محدوديتها، اسناد حسابداري مالي و مستندات راندمان(نيروگاه 

  ق كشورآمار و بولتن هاي عملكرد شبكه هاي بر، بررسي اسناد امور مالي

   مستندات نيروگاه: ابزار جمع آوري داده ها
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 البته در . اعتماد به مستندات شركت:روش سنجش روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده ها

  .اين بخش محقق مي بايستي بر مبناي مباني نظري روش هاي ديگري را جستجو بكند

دوره چهارساله قبل و بعد از تشكيل  بر مبناي مدل مفهومي زير و مقايسه دو :روش تحليل داده ها

  .شركت تعميرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متغير را در دو دوره قبل و بعد از تشكيل  محقق بايد بطور دقيق نحوه سنجش چهاردر اين بخش، 

  .شركت تعميرات بنويسد

  

  

  

  

  

  

 معيارهاي سنجش عملكرد

 هزينه هاي خالص محدوديت هاي واحدها واحدهاراندمان  خروج واحدها

  نسبت انرژي 

 محدود شده 

نسبت ساعات 

 محدوديت ها 

نسبت تعداد 

 محدوديت ها

  نسبت انرژي 

 دست رفته از 

نسبت مقدار 

 خروجها

نسبت تعداد 

 خروجها
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  تحليل داده ها: فصل چهارم

مول هاي مرتبط محاسبات الزم را انجام داده و اطالعات حاصله به در اين بخش محقق بر مبناي فر

  .صورت جداول جهت تصميم گيري ارائه مي شود

                             

  وضعيت بعد     وضعيت قبل                                                   

  

  

  .ر مي گيردو تك تك  سؤال ها يا فرضيه ها مورد نقد و بررسي قرا

  

  نتيجه گيري و پيشنهادها: فصل پنجم

   نتيجه گيري –الف 

  .براي هر سؤال نتيجه گيري صورت مي گيرد) فرضيه ها(بر اساس تحليل سؤال ها 

  . بر مبناي نتايج بدست آمده از تحقيق، پيشنهادهاي الزم براساس يافته هاي تحقيق ارائه مي شود–ب 

س دستاوردهاي حين تحقيق كه مي تواند براي نيروگاه مديريت مؤثر و محقق بر اسا:  ساير پيشنهادها-ج

  .مفيد باشد را ارائه مي دهد

محقق عناويني را كه مي تواند در ادامه تحقيق، تداوم داشته باشد و توسط :  پيشنهاد براي ادامه تحقيق-د

  .ديگر محققين صورت بگيرد را به صورت گزاره هاي خبري عنوان مي كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

 

 40

  منابع و مأخذمنابع و مأخذ
 

 نشر :تهران(، چاپ دوم،  "روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي"اد پاريزي، مهدي، ژ ايران ن-

 .)1382مديران، 

  ، چاپ"روشهاي تحقيق در علوم رفتاري"زهره سرمد،   وحجازيالهه بازرگان، عباس،  -

 ).1376تهران، انتشارات سپهر، (اول

 انتشارات :تهران( ، "رويكردي به پايان نامه نويسي روش تحقيق با "خاكي، غالمرضا،  -

  )1378مركزتحقيقات علمي كشور، 

 ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي، ، "روشهاي تحقيق در مديريت"سكاران، اوما،  -

 .)1380 انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، :تهران(چاپ اول 

يق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم روشهاي تحق"و مريم سيف نراقي، .. نادري عزت ا -

 .)1375 دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، :تهران(،  اول، چاپ "انساني

 انتشارات پارسا، :تهران ( ،"شناخت روش علمي در علوم رفتاري "هومن، حيدرعلي،   -

1373(.  

  

  : پيوست ها

 )41صفحه(  مشاوره طرح تحقيق-1فرم شماره •

 )42-49(ادي براي تصويب موضوع پايان نامه طرح تحقيق پيشنه-2فرم شماره •

 )50صفحه( تائيديه استاد راهنما براي دفاع-3فرم شماره •

 )51صفحه( تائيديه استاد مشاور براي دفاع-4فرم شماره •

 )52صفحه( ارزيابي پايان نامه-5فرم شماره  •

 )53-54صفحه( صورتجلسه دفاع-6فرم شماره •

  )55صفحه(فارسي -صفحه عنوان  •

  )56صفحه(انگليسي -صفحه عنوان •
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  : ....................................................شماره  دانشجوئي: ............................................................            و نام خانوادگي دانشجونام 

  : ...............................................سال ورود به تحصيل...........................            : ......................................................رشته تحصيلي 

  .......................: ......................................تاريخ مشاوره) : ..............................................................                  شهر(محل تحصيل 

 ......./ ..............................دوم / اول :                                                                                        نوبت مشاوره 

  »اين فرم توسط استاد مشاوره دهنده تكميل مي گردد و به امضاء مي رسد« 

  :  تحقيقموضوع/ عنوان 

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

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

   )بيات تحقق معين مي گرددبديهي است تعدادي پس از مطالعه اد(: سئواالت اصلي تحقيق/ فرضيه ها/ اهداف

1- .............................................................................................................................................................................................................. 

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

2- .............................................................................................................................................................................................................. 

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

3- .............................................................................................................................................................................................................. 

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

  )در صورت لزوم(سئوالهاي فرعي / ه هافرضي/ اهداف 

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

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

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

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

  : .............................................. استاد مشاور در اولويت اول   : ........................................................استاد راهنماي در اولويت اول 

 : ............................................. استاد مشاور در اولويت دوم  .....: ....................................................استاد راهنماي در اولويت دوم

      نام و نام خانوادگي دانشجو و امضاء وي                                  نام و نام خانوادگي استاد و امضاء ايشان

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

  )تكميل توسط دانشجو..... (: .........................................  توسط دانشجو و آمادگي شركت در جلسه دفاع طرح تحقيق Proposalتاريخ تكميل فرم تحقيق 

  )1فرم شماره (

 مشاوره طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد

  

  . فرم زير توسط استاد مشاوره دهنده، آنرا به امور پايان نامه ها تحويل نماييد دانشجوي گرامي خواهشمند است پس از تكميل و امضاء
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  )2فرم شماره (

 

 
 
  

  

  

 : به دانشجوالف ـ اطالعات مربوط
  : نام و نام خانوادگي دانشجو 

  تحصيالت

   : . . . . . . . . . . . . . .سال فارغ التحصيلي   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ليسانس رشته

 . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشگاه يا مؤسسه آموزشي

   : . . . . . . . . . . . . . . . . . .محل اشتغال و پست فعلي         : . . . . . . . . . سن

   : )حداكثر سه پست قبلي(پست قبلي 
  

 
 

   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رشته تحصيلي فعلي

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: .  تحصيلي كارشناسي ارشد  ماه و سال ورود به دوره

  :ب ـ اطالعات مربوط به پايان نامه 
  :  عنوان پژوهش –––– 1

  

 
 

  :  (Problems)  بيان مساله پژوهش–––– 2
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  ) :نجام گرفتهسابقه تحقيقات و مطالعات ا( معرفي پيشينه پژوهش –––– 3
  

 
 
 
 
 
 

  

  ) :بر مبناي قلمرو موضوعي( تشريح و بيان موضوع پژوهش –––– 4
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  : اهميت و ضرورت انجام پژوهش –––– 5

 
 
 
 
 
 

  : اهداف پژوهش -6
  

 
 
 
 
 

  

  : سؤاالت پژوهش –––– 7
  

 
 
 
 
 

  

  : فرضيه هاي پژوهش –––– 8
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  : روش تحقيق -ج 
  )عملي(             كاربردي                  توسعه اي                           بنيادي            : نوع تحقيق -1

  

  )ازنظر روش جمع آوري داده ها براي آزمون فرضيه ها يا پاسخ به سؤالها( روش تحقيق-2
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

)اني ـ مكانيزم( قلمرو تحقيق -3  

  

 
 

 

  : جامعه آماري  -4
  

 
 
 

  : روش محاسبه تعداد نمونه -5
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  ) :با توضيح داليل استفاده(روشهاي نمونه گيري /  روش -6
  

 
 
 
 
 

  

  ) :با توضيح داليل استفاده( روش جمع آوري داده ها -7
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ) :اليل استفادهبا توضيح د( ابزار جمع آوري داده ها -8
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  : تعريف عملياتي متغيرها -9
  

 
 
 
 
 
 

  

  

  طراحـي بـا ذكـر روش اخـذ تأييـد مـدل يـا الگـوي                / اسـتفاده از مـدل      /اسـتنباطي /توصـيفي ( روش تحليل داده هـا       -10

  ) :با توضيح داليل استفاده) ( طراحي شده

  

 
 
 
 
 
  

  : پيام تحقيق-د
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  :هـ ـ زمان بندي 

           زمان مورد نياز
  

 مراحل تحقيق

  ماه

  اول

 ماه 

 دوم

ماه 

 سوم

ماه 

 چهارم

ماه 

 پنجم

ماه 

 ششم

ماه 

 هفتم

ماه 

 هشتم

  ماه 

 نهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

 
  امضا ء . . . . . .  : . . . تاريخ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   نام و نام خانوادگي دانشجو –  12

  

  : . . . . . . . . . . . . . . . علمي  مرتبه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نام و نام خانوادگي استاد راهنما – 13

   امضا ء : . . . . . . . . . تاريخ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشگاه يا سازمان متبوع   

  

  : . . . . . . . . . . . . . . . علمي  مرتبه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نام و نام خانوادگي استاد مشاور -  14

  امضا ء : . . . . . . . . .  تاريخ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشگاه يا سازمان متبوع   

  

  .مورد تائيد است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اهميت و مفيد بودن اين پروژه براي سازمان – 15

  

  يا                   امضا ء . . . . . . . . . . . . . . . . . / معاون وزير نيرو در امور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سازمان / مدير عامل شركت . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

  

  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشست دانشجو با استاد راهنما جهت تدوين طرح تحقيق اوليــنتاريخ 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . نشست دانشجو با استاد راهنما جهت تدوين طرح تحقيق دومـينتاريخ 

  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشست دانشجو با استاد راهنما جهت تدوين طرح تحقيق  سومينتاريخ 
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 »نظريه كميته پژوهشي تصويب طرح تحقيق  «                          

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  :هنام و امضاء اعضاء كميت
  

1-  

  

2-  

  

3-  

  

4-  
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  )3فرم شماره(

  

  

  

  

-  
-  
-  
  

  امور پايان نامه ها/ معاونت محترم آموزشي و پژوهشي :         به 

  ...................................................)استاد راهنماي آقاي ................................................ (  :از

  

  پايان نامه  دفاع بودن پروژه تحقيقاتياعالم آماده : موضوع

  

بدينوسيله به اطالع مي رساند ............................. مورخ ............................ عطف به نامه شماره 

آغاز ................. ماه سال ................. از بدو شروع پروژه پايان نامه دانشجوي نامبرده فوق كه از 

ده، راهنمايي هاي الزم در زمينه هاي منابع مطالعاتي مرتبط با موضوع پژوهش، تنظيم طرح گردي

، سنجش متغيرها و جمع آوري و تجزيه و تحليل )شامل سؤالها و فرضيه هاي پژوهش(تحقيق 

در تمام مراحل تهيه پايان نامه، نوشته هاي دانشجو . اطالعات از ناحيه اينجانب صورت گرفته است

ر نموده و از نظر اينجانب گزارش پايان نامه با اصول و ضوابط مؤسسه هماهنگ بوده، ضمناً را مرو

استانداردهاي علمي نيز رعايت شده است كه گزارشهاي پيشرفت كار ارائه شده در طول اين مدت 

  .مؤيد اين امر مي باشد

 طي مراحل انجام نسبت به“ ضوابط اجرائي پايان نامه ” خواهشمند است مقرر فرمائيد برابر 

  .دفاع پايان نامه اقدام نمايند

  

 : ................................................نام و نام خانوادگي استاد راهنما 

  

 : ................................................              تاريخ 

  

  : ................................................                          امضاء                                                      

  

  

  تأييديه استاد راهنما

  )نهائي شدن پروژه پايان نامه(
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  )4فرم شماره(

  

  

  

-   

-   

-   

  

  

  امور پايان نامه ها/   و پژوهشي محترم آموزشيمعاونت   :به

  .............................)......................آقاي مشاور استاد ................................................ (  :از

  

   تحقيقاتيهپروژ دفاع بودن ه آماداعالم: ضوعمو

  

به اطالع مي رساند پروژه  ، ............................. مورخ  ............................ ه شماره به نامعطف

و مشاوره ........................ ...............تحقيقاتي دانشجوي نامبرده كه با راهنمائي جناب آقاي دكتر 

اينجانب تهيه گرديده برحسب نظر استاد راهنما آماده دفاع مي باشد و اينجانب نيز آن را تأييد     

  .مي نمايم

  .خواهشمند است مقرر فرمائيد جلسة دفاعيه آن مطابق ضوابط آن مؤسسه برگزار گردد

  

  

  

  ....................................... : .........مشاور و نام خانوادگي استاد نام

  

   : ................................................تاريخ              

  

   : ................................................امضاء                                                                               

  

 

  

  

  

 مشاور استاد هتأييدي

  )پايان نامه هنهائي شدن پروژ(
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  )5فرم شماره (
  

  

-   

-   

-   

  امور پايان نامه ها / معاونت محترم آموزشي و پژوهشي

: پايان نامه ارسالي با عنوان   ،.............................مورخ  ............................ ه شماره به نامعطف

  .  مطالعه گرديد..............................................................................................................................................................

ارتباط موضوع پژوهشي با دوره تخصصي، محتواي مباني نظري، روش تحقيق، نحوه تجزيه و تحليل اطالعات، 

  .بط مؤسسه مورد بررسي قرار گرفتاصول نگارش و پايان نامه نويسي، جمع بندي و پيشنهادها و ساير ضوا

  : ذيل مي باشد...................................... ارزيابي نهائي اينجانب از پروژه تحقيقاتي مزبور مطابق با گزينه 
  الف ـ قابل قبول

  ب ـ قابل قبول ولي مستلزم اصالحات جزئي 

  ج ـ قابل قبول ولي مستلزم اصالحات اساسي

    دـ غيرقابل قبول
   : خالصه داليل اينجانب براي ارزيابي مزبور عبارتند از

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................................................  
  ............................: ......ارزيابي كننده نام خانوادگي نام و                        

  ............................... : ...تاريخ                                       

                                                                                             

  ........................ : ..........امضاء

 ارزيابي پايان نامه

  )توسط استاد داور مقدماتي( 
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  )6فرم شماره(

  »صورتجلسه دفاع پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد« 

  ............. ............. ................................................................................: : تاريخ برگزاري جلسه تاريخ برگزاري جلسه                                                                         

  : .............................ساعت خاتمه دفاعيه دانشجو: ..................     ساعت شروع                                                                     

  : ..........................................ساعت خاتمه جلسه                                                                                                                  

  ........ ........................................................: نماينده مؤسسه ....................:رشته و دوره تحصيلي .......................................  ::نام دانشجونام دانشجو

   ..........................................................        :استاد داور مقدماتي .................................. : استاد مشاور ................................... :استاد راهنما 

  ....................................................................................................................................................... ...............................................::عنوان تحقيقعنوان تحقيق
  ............................................................................................................................................................................................ :اعضاء هيأت داورياعضاء هيأت داوري

  ................................................................................................................................................................................................ :كنندگانكنندگانشركت شركت 
 

      :نظرات استاد محترم داور مقدماتي

        

        

 

 

 

        

  

   :محترم راهنما نظرات استاد

  

  

  

: نظرات استاد محترم مشاور

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

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

  )2 از 1صفحه ( 
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  ) : نماينده مؤسسه(نهايي ت استاد محترم داورنظرا

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

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

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

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

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

  

          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  
به انجام ) كه در جلسه معين گرديد(روز.............. دانشجو مكلف است اصالحات فوق را ظرف مدت حداكثر  •

 .  رسانند

پايان نامه پس از تاييد كتبي استاد راهنما مبني بر انجام اصالحات مورد نظر جلسه و مالحظه آن از سوي معاون  •

 .حافي مي گرددآموزشي و پژوهشي قابل ص

 و WORD آن با فرمتهاي CDهمراه با ) با جلد گالينگور( نسخه صحافي شده2دانشجو موظف به تحويل  •

PDF   به امور پايان نامه ها،  و نيز يك نسخه به هريك از استادان راهنما، مشاور و همچنين مجتمع عالي

 )                                جلد6جمعا (ع خود مي باشندآموزشي و پژوهشي محل برگزاري كالسها و مدير عامل سازمان متبو

   )2 از 2صفحه  ( 

 اصالحات جلسه دفاعيه
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  پايان نامه كارشناسي ارشد 

  منابع انساني/ مالي/ مديريت اجرايي

  :عنوان
 
 

 ………………………………  
  

         ………………………………  

  ::  استاد راهنمااستاد راهنما

  ....................دكتر 

  

  ::  د مشاورد مشاورااتتاساس

  .................مهندس / دكتر
  

 

  ::پژوهش و نگارشپژوهش و نگارش

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

 ....13  
  

Bzar 20 

Bzar 20 

Bzar 22 

Bzar 29 
Bold 

Bzar 18  

Bzar 18 
Bold 

Bzar 16 
Bold 
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