
 «باسمه تعالي»

 :)پروپوزال(رسالهاصول تدوين طرح 

 پروپوزال:

بايست با هماهنگي و تأييد استادان راهنما و مشاور انتخابي در است كه دانشجو مي ريدكت رسالهپروپوزال فرم پيشنهاد تحقيق 

روش كار، سوابق تحقيق و ... را : بيان مسأله، اهداف، )موضوع انتخابي( موارد خواسته شده در آن از قبيل رسالهموضوع خصوص 

، همين كه مبناي تصويب موضوع رساله به طور كامل و براساس توضيحات ذكر شده در هر بخش تكميل نمايد. الزم به ذكر است

 ها يكسان است.باشد و فرمت آن براي كليه رشتهفرم مي

 :زمان ارائه

به امور پژوهشي و موظف به ارائه فرم پيشنهاد تحقيق )پروپوزال(  حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي دكتريدانشجويان مقطع 

 پيگيري تصويب موضوع پروپوزال خود تا حصول نتيجه نهايي هستند.

 در زمان مقرر: عدم تحويل

در صورت عدم تحويل پروپوزال در زمان مقرر، مسئوليت كار )طوالني شدن زمان تحصيل و تبعات ديگر( متوجه دانشجو خواهد 

 و عذري در خصوص نبود آگاهي و عدم اطالع رساني مناسب در اين خصوص پذيرفته نيست. بود

 :نحوه دريافت فرم

فرم پروپوزال مي بايست به وب سايت پژوهشكده مراجعه نمايند )فايل فرم مورد نظر قابل دانلود  دانشجويان جهت دريافت

 باشد(.مي

 :بندي اوراقه تنظيم صفحهنحو

هاي خام ارائه شده باشد آموزش از پذيرش براساس نمونه بايستصرفاً مي بندي اوراق پروپوزالتدوين و صفحه، نحوه تنظيم

قلم  -باشد. )عدم وجود الك گرفتگيآن مخدوش يا بر اساس فرمت مصوب نباشد معذور مي پروپوزالهايي كه صفحه بندي

و تاريخهاي مندرج در صورتجلسات موجود در امضاء اساتيد  خوردگي يا مخدوش بودن مندرجات شامل نام و نام خانوادگي و

 بايست طبق فرمت پرينت گرفته شود.پروپوزال( ضمناً صورتجلسه پروپوزال مي

 :نحوه تايپ

لوتوس نازك تايپ  14به منظور جلوگيري از مسائل و مشكالت مربوط به قلم )فونت(، تمامي متن پروپوزال با استفاده از فونت 

 ها خودداري شود.از به كار بردن ساير فونتگردد و 

 و نازك )متن از سر خط شروع شود( 14)لوتوس( با اندازه  Lotusفونت متن:  -1

 دار و ايتاليك(زير خط، Bold) 14اندازه  )لوتوس( Lotusها پروپوزال )تيترها(: بنديفونت عناوين -2

 شماره صفحات: پائين صفحه -3

 اعداد و شماره ها: فارسي -4

 cm 15/1بين خطوط:فاصله  -5

 نازك 11با اندازه  )لوتوس( Lotusفونت متن جداول:  -6

 و ايتاليك  12با اندازه  Times new romanهاي انگليسي موجود در پروپوزال: كليه قلم -7

 

 پروپوزال: نحوه تكميل مندرجات

 استفاده نمايد.تواند از راهنمايي اساتيد راهنما و مشاور مراحل تكميل پروپوزال، دانشجو ميدر كليه 


