
 

 

 بسمه تعالی 

 ( Ph.Dتخصصی ) ی دکتر( پروپوزال طرح پیشنهادی رساله )ارائه  5شماره  کاربرگ

 گروه آموزشی:                             دانشکده:      پردیس:                                       

 دانشجو 

 
گرایش       ..................................     :  رشته(Ph.D)ی دکتری تخصصیدانشجوی دوره  ..........................................  :ییشماره دانشجوبه ..  ..................................................اینجانب  

  طرح پیشنهادی رساله    .................................... ..................................................و پست الکترونیکی .  ..........:.................................... با شماره تماس......................................................  

 دارم.اعالم می ........................................................................................................( خود را با عنوان Ph.D) ( دکتری تخصصیپروپوزال)

 و امضاء دانشجو خیتار                                                                                                                                                   

 اداره آموزش 

آقا  یلیتحص   تیوضع اعالم    لهینوسیشده و بد   ی........ بررس...........  یرشته: ................................................................ ورود  ی.................................................... دانشجو...  ی خانم / 
   است.گذرانده و آماده اخذ رساله دکتری  تیقرا با موفدوره آموزشی   بخش، قبولی در ارزیابی جامع  کسبایشان با   داردیم

                                              
 

 ( یشنهادیداوران پ یبودن پروپوزال و معرفآماده )  استاد/استادان راهنما

 
با پروپوزال(   ( رساله  پیشنهادی  طرح  مطالعه  ......................................   اینجانب ضمن  را )........................................................................................عنوان  خود  موافقت   ، با    پیوست( 

 دارم.  رساله دکتری خانم / آقای ............................... به عنوان استاد راهنما اعالم میمقررات مربوط برای راهنمایی و رعایت کلیه ضوابط 
به عنوان استاد / اساتید مشاور پیشنهاد                  ...             به عنوان استاد راهنمای دوم و سرکار خانم / جناب آقای                         ....        کار خانم / جناب آقای مناً سر ض

  شوند. می

 استاد راهنما ینام و نام خانوادگ                                                                                                                           

 و امضاء خیتار                                                                                             

 / دانشکده  گروه یشورا نظر

 
                    ...............  مورخ   ۀدر جلس                                                                                            با عنوان  .... طرح پیشنهادی رساله )پروپوزال( موضوع

 . موافقت شد ذیلبا حضور داوران  (پروپزالاله)طرح پیشنهادی رسدفاع از   جلسه  یبرگزار مطرح و                       ......            / دانشکده گروه یشورا

   .....     : خارجی داوران -1

        .......      :داخلی داوران -2

 دانشکده  /گروه  ریمدی نام و نام خانوادگ                                                                            

        و امضاء خیرتا                                     

 دانشکده پردیس /  یلی تکم التیتحص یشورا

 
با برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی با حضور داوران به شرح ذیل موافقت  دانشکده مورخ .............................مطرح و پردیس / شورای تحصیالت تکمیلی  ۀدر جلس  وضوعم

 د تایید قرار گرفت.  اسامی هیات داوران به شرح زیر مور  شد.
 داور داخلی:.........................................................                                          داور داخلی:.........................................................         - 1  

 
           داور خارجی:..........................................................                                                 ..........................داور خارجی: .............................-2  

 
  .گرددبرگزار می    ............................    ساعت ..............، در محل .......... ................. در تاریخ( زالوپروپطرح پیشنهادی رساله )دفاع از ،  انجام شدههای ا توجه به هماهنگی ب

                                                                                                         

 موسسه /پردیس/مرکز/دانشکدهآموزشی معاون نام و نام خانوادگی               

 و امضاء  خیتار                                                                          

 دانشکده   /پردیس یل یتکم التیتحص کارشناسرونوشت: 

 (پروپوزال)رساله طرح پیشنهادی سازی صورتجلسه دفاع از آماده             
 به استادان مربوط و دانشجو  )پروپوزال( رساله   طرح پیشنهادیس نویارسال دعوتنامه به همراه پیش            

                                                                                                                            

 

 س اداره آموزش پردیس / دانشکده     ی رئینام و نام خانوادگ

                                    ء  و امضا خیتار



 

 

 ی بسمه تعال

 (Ph.D) یتخصص  یرساله )پروپوزال( دکتر یشنهادیطرح پمراحل انجام 
 5-1شماره  کاربرگ

 :ی:                                      دانشکده:                                گروه آموزشسیپرد

 عنوان تحقیق: -1

 )موضوع/ مسئله/ متن(: معرفی موضوع و بیان مسئله  -2

 پژوهی(. پژوهی و مسئله الف. بیان موضوع/ مسئلۀ تحقیق )ویژۀ موضوع
 

 

 پژوهی(. های اصلی و فرعی )ویژۀ مسئله سؤال  ب. بیان
 
 
 

 
 پژوهی(. های اصلی و فرعی )ویژۀ مسئله پ. بیان فرضیه 

 
 
 

 

 پژوهی(. ت. معرفی متن یا متون مورد تحقیق )ویژۀ متن 

 
 

 
 پژوهی(. ث. معرفی مؤلف یا مؤلفان متن یا متون مورد تحقیق )ویژۀ متن 

 . نوع و روش تحقیق. 3

 

 صفحه[.  3]حداکثر ات پژوهش و پیشینۀ تحقیق و مرور سابقۀ موضوع . بیان ادبی4

 ادبیات پژوهش.  -
 ها و تحقیقات در زمینۀ موضوع، و بیان کمبودها و اشکاالت آنها.ذکر سابقۀ دیدگاه  -
 شناسی با رویکرد تشریحی و انتقادی. منبع  -

های انجام شده در  های موجود، پژوهش پردازد. تاریخچۀ موضوع، تئوریدر مورد بنیادهای موضوع می های کلی  به گستره و زمینۀ موضوع و طرح دیدگاه  ادبیات پژوهش]

هایی را که  ها و پژوهش باید یافته  های پژوهشپیشینهتوان به آن پرداخت. در  های انجام شده در جهان از جمله مواردی است که در ادبیات پژوهش می ایران، و پژوهش

های دانشگاهی و غیر دانشگاهی انجام شدۀ احتمالی در ایران و سایر ا غیر مستقیم به موضوع انتخابی ارتباط دارد را ارائه کرد. این بخش شامل پژوهش طور مستقیم و یبه
 کشورهاست.[

 

 رو.های انجام تحقیقِ پیش .بیان اهداف و فایده 5

   جایگاه تحقیق در مطالعات نظری هنر و تبیین خالء علمی مرتبط. -

 
 

 

 های انجام طرح و فواید علمی یا کاربردی/ نتایج مورد انتظار تحقیق و اهمیت آنها.  بیان اهمیت موضوع/ ذکر اهداف اصلی و فرعی/ ضرورت  -

 

 



 ها و اصطالحات و مفاهیم کلیدی. . تعریف واژه 6

 ات چند معنا یا مبهم مورد بحث در پژوهش. های کلیدی و تخصصی تحقیق/ توضیح و تعیین معنای مورد نظر از مصطلحتعریفِ واژه  -

 

 
 

   بندی موقتِ تحقیق. . سازماندهی و فصل 7

 ها.های اصلی و فرعی فصل عنوان -

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 ها. . محدودۀ زمانی و مکانی تحقیق و بیان جامعۀ آماری و نحوۀ انتخاب نمونه8

 
 

 
 های احتمالی تحقیق. و محدودیت .بیان مشکالت، تنگناها9

 

 ها و اطالعات. . بیان روشِ پردازش و تجزیه و تحلیل داده 10

 

 
 
 
 

  . فهرستِ منابع و مراجع اصلی؛11

 مورد ]شامل: عنوان کتاب و مقاله/ نام مولف و  نام مترجم/ تاریخ نگارش/ محل انتشار/ نام ناشر/ سال انتشار/ تعداد صفحات[.  30حداقل 

 نام مولف  عنوان کتاب / مقاله  يف رد

نام   
   مترجم

تاريخ  
 نگارش 

 تعداد صفحات  سال انتشار  نام ناشر  محل انتشار

        

        

        

        

        

        

        
 ]شامل شرح برنامه، تاریخ شروع و اتمام هر مرحله[.  بندی انجام تحقیق/ نمودار گانت.زمان13
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