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تاريخ انتشار :شهريور ١٣٩٨
شماره شيوه نامه٩٨٠٥ :

شيوه نامه :پروپوزال تحقيقاتي براي درخواست بورس دكتري و پسادكتري
 (1توضيح :از انتخاب موسسه رويش و دانش براي كمك به شما براي گرفت بورس تحصيلي سپاسگزاريم .هدف ما موفقيت شماست
چرا كه نفع هر دو طرف در اين موفقيت است .شيوه نامه هاي ما اگر چه ساده هستند ولي از نكات كليدي در آنها غفلت نكنيد.
 (2ضرورت :ممكن است در مواردي كه عنوان پروژه مشخص و روش انجام آن قبﻼ تعيين شده است نيازي به ارائه پروپوزال تحقيقاتي
نباشد ،ليكن در مواردي نيز از متقاضي خواسته ميشود خودش موضوع تحقيق آينده خود را تعيين و در اين رابطه پروپوزال تهيه
نمايد.
 (3موضوع پروپوزال :شما اين توانايي را نداريد كه براي دهها موضوع و براي ارائه به دهها استاد پروپوزالي سطح باﻻ تهيه كنيد .توانايي هر فرد
در تحقيقات محدود است و بهتر است در يك موضوع خاص تمركز كنيد .مسئوليت تشخيص موضوع به عهده خود شماست چرا كه با توجه به
تحصيﻼت كارشناسي و كارشناسي ارشد ،پايان نامه اي كه انجام داده ايد ،تكنيك هايي كه وارد هستيد ،مقاﻻتي كه منتشر كرده ايد ،دوره هاي
فني كه ديده ايد و اشرافي كه به موضوعات مرتبط با رشته خودتان داريد هيچ كس محق تر از شما نيست.
 (4نكات مورد توجه در تهيه پروپزوال :پروپوزال شما ميتواند مرتبط با پايان نامه قبلي شما باشد ولي به معناي تهيه چكيده از آن نيست! قطعا
ﻻزم است كار آتي شما چندين پله مترقي تر از كار قبلي شما ،بسيار وسيع تر از آن ،تخصصي تر و برازنده تحصيﻼت آتي شما آن هم در يك
دانشگاه ممتاز اروپايي باشد .از پروپوزالهاي ديگران كه در اينترنت به وفور در دسترس هستند ميتوانيد الگو بگيريد ولي به هيچوجه كپي برداري
نكنيد كه كاري نكوهيده است و در صورتي كه شخص ارزيابي كننده احساس كند كار شما مصداق سرقت علمي است تمام زحمات شما به هدر
ميرود و درخواستهاي بعدي شما در آن دپارتمان حتي اگر با صداقت كامل انجام شوند از ديد آنها پنهان نخواهند ماند.
 (5ويژگي هاي يك پروپوزال خوب :پروپوزال بايد ضمن ايجاز كار آتي شما را به روشني توضيح بدهد .معموﻻ در ابتدا  ٤-٦صفحه با قلم ﻻتين
 ١٢و با فواصل  ٢,5سانتيمتر از حاشيه كاغذ كفايت خواهد كرد .بخش هاي زير را در پروپوزال رعايت كنيد:
 .aصفحه نخست :شامل عنوان پروژه و نام و نام خانوادگي شما

 .bچكيده
 .cمقدمه
 .dمرور منابع و يافته هاي موجود
 .eسواﻻت و فرضيه ها
 .fطراحي تحقيق )ابزارها ،روش ها و(....
 .gفهرست منابع مورد استفاده

 (6اطﻼعات بيشتر :براي دريافت اطﻼعات و راهنمايي هاي بيشتر ،لطفاً به لينك زير در اينترنت مراجعه كنيد:
https://www.scribbr.com/research-process/research-proposal/
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