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:پروپوزال

، تحقیق نیستاصل ( Proposal)تحقیقیك کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح مهم ترین و اصلی ترین بخشطرح تحقیق، 
ان اسنت کنه ینك سنامتمشبیه طرح اولیه و پیشننهادیو طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع طرح اولیه بلکه 

در آمده است ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت سامتمان( پژوهشگر یا محقق)توسط ارشیتکت 
قشه شکل می که بر اساس این ن( پژوهشی را) به آن نگاه کند، بتواند سامتمانی را ( استاد راهنما ) و چنانچه یك مهندس مبره 

حقینق پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پنژوهش منورد ن نر منود طنرح ت. گیرد، از قبل برای مود تجسم کند
.ت اسراهنمای محقق برای عملیاتی کردن و اجرای تحقیق است و نقشه انجام تحقیق طرح تحقیق در واقع . بنویسد
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:ولقابل قبمدت زمان الزم برای نوشتن یک پروپوزال 

 روز2<---انتخاب عنوان

 روز1<---سرچ مقاله

 رروز1<---نوشتن بررسی متون

 رروز2<---بیان مسئله نوشتن

 رروز1<---اهدا و فرضیات نوشتن

 همواندن روش اجرا های سایر مقاالت مشاب+ مشورت با اساتید با تجربه + رروز 1<---روش اجرا نوشتن

 رروز1.5<---تکمیل سایر بخش ها

 بارگذاری در سامانهRTS---->30 دقیقه

مدت زمان نوشتن پروپوزال در حد کالس باال ی دانشجویی<---دقیقه 30+ روز 9.5= نهایتا
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:اجزای تشکیل دهنده پروپوزال 

موضوع تحقیق

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

 متونبررسی

منابع مآمذ

 اهداف و فرضیه ها

 تحقیقروش ها و ابزار های

تکمیل جداول پایانی

بخش های مالی
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گام10آموزش نوشتن پروپوزال در 
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:گام اول
انتخاب عنوان مناسب

.حتما و حتما و حتما با استاد خود در این مورد مشورت کنید•

سرچ Scholar.Google.comو WWW.Google.comموضوع انتخابی خود را عادی در •
.نمایید تا از عدم موضوع کامال مشابه اطمینان نسبی حاص نمایید

ببرید سرچ در سایت های فوق الذکر این امکان را به شما می دهد تا به اهمیت موضوع پروپوزالتون پی•
.که آیا موضوع شما در بورس هست یا نه

محصول نوین شرکت تامسون )ESI TOP Papersاستفاده از : شیوه ای بسیار جدید و معتبر•
(9صفحه (()ISI)رویترز

(10یک نمونه مثال صفحه )بررسی آمار های جدید در سایت های آماری •

محمدحسین یکتا2016
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http://www.google.com/
Scholar.Google.com
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ESI - Essential Science Indicators:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi95aCY2IjQAhVlD8AKHVM4BhEQFggfMAA&url=http://wokinfo.com/products_tools/analytical/essentialscienceindicators/&usg=AFQjCNFj0EKohe5qMClQKrjpxYEnMfMFlQ&sig2=4oKV_oROwX7UHGGLB_iMnw
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:روی سایت گذاشته شدهدیشبآماری که 

The global burden of disease

Reference:

http://www.economist.com/blogs/graphi

cdetail?page=1

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail?page=1


(:2016)تحقیقاتیدر انتخاب یک طرح WHOمعیارهای 

مناسبت( 1

اجتناب از دوباره کاری( 2

قابلیت اجرا( 3

مقبولیت سیاسی( 4

اثربخشی-هزینه( 5

هافوریت نیاز به داده ( 6

Reference: http://www.who.int/alliance-hpsr/callsforproposals/en/
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:عنوان تحقیق

:شودانتخاب  ضروری زیر تعیین و به نکات عنوان با توجه 

.تحقیق نه میلی کوتاه، نه میلی طوالنی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشدعنوان -1

.استفاده شود....بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و : ابتدای عنوان از واژه هایی چوندر -2

. نشان داده شوندمتغیر های مستقل و وابسته عنوان تحقیق به نوعی در -3

.  باشدنو و جدید موضوع تحقیق باید -4

.  تحقیق داشته باشدارزش عنوان پژوهش باید -5

.  تحقیق را داشته باشدتوان انجام پژوهشگر باید -6

. پژوهشگر باشدحوزه کاری و تخصصی موضوع تحقیق در -7

.كندنتایج خود مشکلی را از جامعه برطرفموضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با -8

.  داشته باشدمیل و عالقه پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن -9

.موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد -10

.عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند -11

.پژوهش مشخص گرددقلمرو مکانی و محدوده زمانی بهتر است در عنوان تحقیق، -12
محمدحسین یکتا2016
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ا نکاتی که در عنوان حتم
می بایستی ذکر شود

چه چیزی را می خواهیم بررسی
کنیم؟؟

در چه جامعه ای؟؟

در کجا؟؟؟

در چه زمانی؟؟؟

محمدحسین یکتا2016
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:نمونه از عنوان

ی درمانی بررسی میزان رعایت تکنیک صحیح به کار بردن سند ادراری در بخش های مراقبت ویژه،اورژانس واتاق عمل مراکز آموزش
1390دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

1394ال بررسی میزان عالقه مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در س

ه به بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه درباره ی دلیریوم در مراکز آموزشی درمانی وابست
93دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

نا در سال بررسی ارتباط مدت زمان انتظار قبل از عمل جراحی با اضطراب بیماران در بخش ارتو پدی مرکز آموزشی در مانی پور سی
1392

 1392بررسی اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرشتاری ومامایی دانشکده شهید بهشتی رشت در سال

مارستان رازی رشت از بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتال به فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بی
1392-1390سال 

شت طی سال بررسی فراوانی انواع علل مسمومیت ،یافته های بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان رازی ر
1389-1390

محمدحسین یکتا2016
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ترجمه عنوان به انگلیسی

ترجمه کلمه به کلمه عنوان فارسی

استفاده از واژگان رایج:

Assessing 

Assessment of

A Survey of 

Determination of

Evaluation of 

Comparison of

 A Comparative Study of(on(

:مثال

زشکی گیالن در سال علوم پوابسته به دانشگاه بیمارستانهای بررسی موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در
1393

Assessing on Barriers of effective communication between nurse- elderly patient's through nurses viewpoint, those working in 
Gulanian govermental hospitals in 2014. 

محمدحسین یکتا2016
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:گام دوم
اطالعاتیی دقیق در پایگاه های وجو جست

NOTو AND ،OR: استفاده از عملگرهای بولین 1.

در گوگل اسکالر: جست و جو مقدماتی2.

PubMedو Web Of Science ،Scopusدر : جستجوی پیشرفته3.

Science Directو Springerدر : جست و جوی تکمیلی4.

انتقال مقاالت مرتبط به کتابخانه اندنوت5.

مطالعه کلی بعضی از جدیدترین مقاالت و حذف مقاالت نا مرتبط6.

محمدحسین یکتا2016
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نکات

.آنهاست، حتما بررسی شودMESHسرچ بعضی از لغات نیازمند دانستن واژه •

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

.حتما واژگان کلیدی عنوان پروپوزال بصورت انگلیسی هم سرچ شود•

محمدحسین یکتا2016
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نکته بسیار مهم

اشد مارا هر چقدر سرچ مقاالت مرتبط با موضوع کاری بیشتر ب
در تکمیل سایر بخش ها کمک خواهد کرد و پروپوزال را 

.دقیقتر و سریعتر خواهیم نوشت

محمدحسین یکتا2016
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:گام سوم
بررسی متون

؟؟؟چرا با بررسی متون، نوشتن پروپوزال را شروع کنیم؟؟؟؟

محمدحسین یکتا2016
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هدف از بررسی متون

تو زمینه ی مورد نظرش از پیشرفت ها و مطالعات خبر دارهمحقق اینجا نشون میده 

تحقیق فقط کافیه روش. الزم نیس همه ی مطالعه های انجام شده به تفصیل پشت هم ردیف شن
.به موضوع مورد نظرمون و مهمترین نتایجشون بازنگری بشنچند تا پژوهش شبیه 

موضوع تحقیقفهم بیشتر کمک به 

و در نتیجه الگو گرفتن واسه کار خودموناطالع از کارهای قبلی

جلوگیری از دوباره کاری

!حتی کمک به نوشتن مقاله ی کارمون

محمدحسین یکتا2016
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شیوه تدوین تحقیقات انجام شده

محمدحسین یکتا2016
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:نحوه نوشتن بررسی متون

:استفاده از فرمول کاربردی زیر
با عنوان ( نوع مطالعه)در مطالعه ای ( سال انجام تحقیق)و همکاران در سال ”نام خانوادگی نویسنده اول“
جامعه ) از ( تعداد جامعه پژوهش) که بر روی ( هدف از انجام تحقیق) که با هدف بررسی ( عنوان مقاله)

تایج مهم برای راحتی کار ن-نتایج تحقیق را بیان می توانید ........) انجام شد بیان داشتند که ( پژوهش 
:نمونه؛ (-نوشته شده در ابسترکت را بیان کنید و سایر نتایج را از بخش یافته ها ی مقاله بنویسید

یکی از موارد پروپوزال بنده که تصویب شده:
مقایسده شدد وال  السدد لددندر  "در مطالعدده مدورد شدداهد  بدا  نددواد 2015و همکدداراد در لدال "جاللوندد "

هقددب ب مار  هددا  تاریخ ناندده بدد ن پرتونودداراد و پرلددهاراد بقب هددا  مرا بی هددا  ویدد ه ب مارلددهاد ها  من
اندا  با الهفاده از پرلشنامه به بررلی م دزاد شد وال  السمدی ب"1393دانشواه  لو  پزشکی کرمانشاه در لال 

نفدر پرتوکدار بدا م دانو ن لدنی 50در ایدن مطالعده . لندر  ب مار  ها  تاریخ نانه ب ن پرتوکداراد پردانهندد
مورد لداال به  نواد گروه شاهد29.9±5.8نفر پرلهار با م انو ن لنی 50به  نواد گروه مورد و 9.4±34.4

و درد مشددد ( P=0.02)، لددوزچ مشددد (P=0.04)در ایددن پدد وهب  ارادده ها  لددردرد.  ددرار گرنهنددد
(P=0.01 ) داشهندارتباط معنادار  ( پرتونوار )با نوال شغل.

محمدحسین یکتا2016
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:نکته

 آورده شودسال اخیر7تا 5سعی شود مقاالت جدیدتر ،.

 می اهمیت کار را چند برابر افزایش. کار شده است ذکر شودبه مواردی که در خارج از کشور حتما
.و دانشگاه کمبود انجام این تحقیق را در خود بیشتر احساس می کند. دهد

یمرا در این بخش اعمال کنیم، صرفا یافته های دیگران را گزارش می کننظر شخصی نباید.

 داده شودرفرنسحتما و حتما بعد از بررسی و اتمام هر مقاله در بررسی متون، بدان.

.کار شما را راحت تر و سریعتر می کندمندلیو اندنوتدر اینجا 

محمدحسین یکتا2016
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:گام چهارم
بیان مسئله

طور مطرح چ، کل مسئله ی مورد تحقیقکه ما رو با پروپوزال است این بخش اولین قسمت یه 
کندآشنا می چطور بررسی شدنش ، و همینطور شدنش

:یمدر نوشتن این بخش همواره این سوال را در ذهن داشته باشیم و با توجه بدان بنویس

«!!!!!!!بشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باید این مطالعه انجام چرا »

محمدحسین یکتا2016
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:مسئله مطرح بشونددر بیان مطالبی که باید 
(WHO-2016معیار استاندارد )

تعریف مشکل1.

اهمیت مشکل با ارائه ی آمار در دسترس2.

نحوه ی برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود3.

عوارض ناشی از تداوم این مشکل ها4.

معرفی عوامل مؤثر بر موضوع5.

تناقض های موجود6.

شود قراره انجام چه کاری توضیح اینکه تو این پژوهش 7.

فواید اجرای طرح8.

.نیازی به رفرنس نیست8و 7های قسمت اما باشند گذشته و با ذکر مرجع مبنای مطالعات بر باید 6تا 1مراحل 

محمدحسین یکتا2016
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:نکته بسیار مهم

لی و رفرنس در بیان مسئله تا می توانید با استفاده از مطالعات قب
کل را به شضرورت تحقیق جلوه دهید و آنقدر موضوع را بحرانی 

ل و مقاله های متفاوت بیان کنید تا داور را مجاب به تایید پروپوزا
ین کنیدو دانشگاه در این فکر فرو رود که چرا این موضوع به ا

مهمی در دانشگاه مورد انجام نشود؟

محمدحسین یکتا2016
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:نکته

(کلمه1000کمتر از )پرگویی نشود

ذکر موارد زیر:
اهمیت موضوع

میزان شیوع

آیا مطالعه مشابه موضوع ما صورت گرفته؟ چه ضرورتی دارد که ماهم تکرار کنیم؟؟

نتیجه حاصل چه کمکی به حل معضل می کند آیا می تواند موثر باشد؟؟؟

آیا راهکار مناسبی ارائه می کنید؟

در بیان مسئله از کل به جز صحبت شود

گیردحتما حتما حتما پارافرایزینگ و مباحث اخالقی و سرقت ادبی مورد توجه قرار.

محمدحسین یکتا2016
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و ضرورت موضوع تحقیقاهمیت 

و نتایج در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست
.آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برموردار است

-اهمیت این تحقیق در ارتباط با ن ریه های موجود چیست؟

-نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟

-نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، ن ریه جدید یا توسعه و بسط ن ریه های قبلی چگونه است؟

-اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟

-نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟

-نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟
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جز؟؟؟؟؟کل به 

...توجه به متن نمونه

در این بخش هرکس که انشا دبیرستان و 
.خوب بود برنده استراهنماییش 
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:گام پنجم
اهداف و فرضیات
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:تحقیقاهداف 

:تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شونداهداف 
هدف کلی-الف

.هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود

اهداف ویژه-ب

 شوندمشتق می اهداف کلی و ازمسئله پژوهش هدف ها از این.

 قرار می گیرندمتغیر های هر بخش ها مورد مقایسه و بررسی استفاده می کنید پرسش نامه اگر از

 چه چیزی انجام نمی شودو چه چیزی انجام می شود اهداف تصریح می کنند که در این تحقیق این.
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:تحقیقاهداف 

هدف کاربردی-ج

.می باشد( حاصل از پژوهش ماپیامد نتایج و ضرورت تحقیق )همان بخش انتهایی بیان مسئله 
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:فرضیه یا سواالت پژوهش

همان اهداف ویژه را سوالی كنید
و یا بر اساس اهداف ویژه فرضیه نوشته شود.
دقت شود تعداد اهداف ویژه و فرضیات مشابه باشد.

گر حنق در محك آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لنذا پژوهشن( رد)یا عدم صحت فرضیه ( تایید)صحت: توجه
رای پنژوهش و ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفنی بن

.پژوهشگر ندارد
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:اجزای تشکیل دهنده پروپوزال 

موضوع تحقیق

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

 متونبررسی

منابع مآمذ

 اهداف و فرضیه ها

 تحقیقروش ها و ابزار های

تکمیل جداول پایانی

بخش های مالی
محمدحسین یکتا2016
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:بررسی متون

 آورده شودسال اخیر7تا 5سعی شود مقاالت جدیدتر ،.

 د اهمیت کار را چن. کار شده است ذکر شودبه مواردی که در خارج از کشور حتما
ر و دانشگاه کمبود انجام این تحقیق را در خود بیشت. برابر افزایش می دهد

.احساس می کند

ا گزارش را در این بخش اعمال کنیم، صرفا یافته های دیگران رنظر شخصی نباید
.می کنیم

 داده رفرنسحتما و حتما بعد از بررسی و اتمام هر مقاله در بررسی متون، بدان
.شود

.کار شما را راحت تر و سریعتر می کندمندلیو اندنوتدر اینجا 
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:مسئله مطرح بشونددر بیان مطالبی که باید 
(WHO-2016معیار استاندارد )

تعریف مشکل1.

اهمیت مشکل با ارائه ی آمار در دسترس2.

نحوه ی برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود3.

عوارض ناشی از تداوم این مشکل ها4.

معرفی عوامل مؤثر بر موضوع5.

تناقض های موجود6.

شود قراره انجام چه کاری توضیح اینکه تو این پژوهش 7.

فواید اجرای طرح8.

.نیازی به رفرنس نیست8و 7های قسمت اما باشند گذشته و با ذکر مرجع مبنای مطالعات بر باید 6تا 1مراحل 
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:گام ششم
روش اجرا
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:شودحتما ذکر تمامی موارد زیر می بایستی 

 مطالعهنوع
 (معیارهای ورود و مروج)روش انتخاب نمونه ها
حجم نمونه
جامعه مورد بررسی
مکان
ابزار پژوهش

 در مورد ابزار مورد استفادهكاملتوضیحات

روش و چگونگی جمع آوری اطالعات
نرم افزار  مورد استفاده برای آنالیز اطالعات
آزمون های آماری مورد استفاده
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استفاده از پرسشنامه

نام پرسشنامه استفاده شده
اگر جهانی می باشد نام بین المللی ذکر شود

اگر محقق ساخته است می بایست ذکر شود

پایایی و روایی

 نحوه امتیاز دهی

توضیح کامل در مورد پرسشنامه
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:هدفانواع تحقیق براساس 

تحقیقات بنیادی-1
ا و فرضیه ها را این تحقیقات ن ریه ه. و درک اصول و قوانین طبیعی استشنامت و کشف روابط بین پدیده ها این تحقیقات در پی 

.آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند
تحقیقات کاربردی-2
وان آنها را در عمل و این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستیابی به اصول و قواعدی هستند که بت-

.اجرا به کار بست
.آنها هستند و کاربردی فراگیر دارندحلو شنامت علل مشکالت این تحقیقات در پی -

تحقیقات توسعه ای-3
وآوری در بوده و عمدتأ متوجه نشنامت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کاال و مدمات این تحقیقات در پی 

.فرایند ها، ابزارها و محصوالت در یك زمان و مکان ماص هستند
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:گام هفتم
تحقیقهای محدودیت 

قضاوت این مورد محقق با بیان محدودیت هایی كه سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد كه در مورد فرایند تحقیقدر 
.عادالنه ای داشته باشد

:در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد
كمبود منابع علمی-
كمبود منابع مالی-
ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها-
گرفتاری های شخصی محقق-
كمبود زمان در اختیار-
تعداد و متغیرهای ناخواسته-
ناهماهنگی اساتید راهنما-

.روش حل این محدودیت ها نیز پیشنهاد شود تا مورد بررسی قرار گیرد
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:گام هشتم
متغیرها جدول 
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:گام نهم
گانتچارچوب 
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:گام دهم
مسائل مالی
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پرسنلیهزینه ی 

تیدو ساعت کاری اساهزینه کار دانشجویی
6ارشد –تومن 4کارشناسی ساعتی 

ساعت70تومان و حداکثر ساعت کاری 

هزینه ی وسایل غیر مصرفیریال

ریال

مسافرتهزینه ی ریال تخصصیهزینه ی آزمایش هاو خدمات 

که درمانند رفت و آمد به مراکزی
جام آنجا کار تحقیقاتی قرار است ان

شود

ریال

ریالهزینه ی مواد و وسایل مصرفی

دیگرهزینه های 

ریالنامههزینه هایی مانند پرینت پرسش



ثبت در سامانه پژوهشی 

:سامانه پژوهشی گیالن

RTS.GUMS.AC.IR
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Dissection of Basic Sciences Research:

 Where the studies are performed?

 Who performs the studies, who pays for the studies?

 How they review the research proposals (the review processes)?

 What kind of research proposal wins the grants (review criteria)?

 How they monitor the funded projects?

 Which direction are they heading, what are the system outcomes? 

 What are the differences? 
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