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پروپوزال نویسی



پروپوزال چیست؟

چرا باید پروپوزال نوشت؟

اجزای یک پروپوزال کدامند؟

: در پروپوزال نویسی سه سوال مطرح است 



خود نقشه ای که با حرکت بر طبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف
می گویندResearch Protocolمی رسیم را منشور تحقیق یا 

تعریف پروپوزال 



ندمی کرا فراهم پژوهش لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات الزم در جهت رسیدن به هدف -1
به و روش کاراهداف، فرضیات اولین قدم برای شروع یک طرح تحقیقاتی است که در انسجام -2

کندمحقق کمک می 
هدسوق می دپژوهش از شروع قبل محقق را به سوی رفع نواقص و به خصوص خطاهای تحقیق -3

کندمی فراهم هزینه ها و زمان الزم برای اجرای طرح را برآورد امکان -4
کندرا مشخص می فعالیت ترتیب زمانی هر -5
ه باعث می شود محقق تصویری کامل از مجموعه اقدامات و امور مربوط به پژوهش علمی را تهی-6

کند
انات که باعث می شود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهای بودجه ای، نیروی انسانی، وسایل و امک-7

برای تحقیق الزم است فراهم شود
ودشاز سرگردانی و بالتکلیفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط به طرح جلوگیری می -8

پروپوزال ویژگی های 



سوال اصلی تحقیق و بیان مساله-1
سوابق و ادبیات مربوط -2
اهداف تحقیق-3
فرضیه ها-4
انواع تحقیق-5
جامعه آماری-6
حجم نمونه و روش نمونه گیری-7
روش گردآوری اطالعات-8
ابزار گردآوری اطالعات-9

اطالعاتروش تجزیه و تحلیل -10

عناصر و ساختار پروپوزال 



زمان و مدت تحقیق-11
مجری و همکاران تحقیق-12

هزینه ها تحقیق-13
ابزارها ، وسایل وشرایط مورد نیاز تحقیق-14
مشکالت و تنگناهای احتمالی تحقیق-15
تعریف واژگان واصطالحات طرح-16
فهرست منابع و ماخذ تحقیق-17
ضمائم-18

عناصر و ساختار پروپوزال 



زمینه خوب و روشنی در خصوص مفاهیم کلیدی، مسائل واست ایده های شما ممکن 
ازکل تصویری ی اما این کافی نیست و بایست... باشید های مرتبط با تحقیقتان داشته 

تحقیق داشته باشیدپروژه 

تهیه طرح اولیه یا پروپوزال 



مرحله اول –مراحل تهیه طرح تحقیقاتی 

انتخاب موضوع

طرح مساله

بازنگری منابع



طراحی-مرحله دوم –مراحل تهیه طرح تحقیقاتی 

هدف 
گذاری

فرضیات 

یا سواالت
متغیر ها

محیط و 
جامعه 
پژوهش

تعداد نمونه
و نحوه 

نمونه گیری

ابزارهای 
جمع اوری 

داده ها

آزمون های 
اماری

....



اجرای طرح  -مرحله سوم–مراحل تهیه طرح تحقیقاتی 

برنامه ریزی برای 
جمع آوری داده ها

اجرای آزمایشی
مدیریت بودجه و 

زمان



گزارش طرح  -مرحله چهارم–مراحل تهیه طرح تحقیقاتی 

گزارش پیشرفت 

گزارش پایانی

مقاله



انتخاب موضوع تحقیق-1
بیان مساله-2
پیشینه تحقیق-3
تدوین اهداف، فرضیات، سواالت-4
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها-5
تعیین ابزار اندازه گیری-6

مراحل اجرای طرح پژوهشی



مشخص کردن جامعه مورد بررسی، نمونه و حجم نمونه-7
انتخاب روش تحقیق-8
گردآوری داده ها-9

تنظیم و تخلیص داده ها-10
تحلیل داده ها و نتیجه گیری-11
تدوین گزارش و انتشار یافته ها-12

مراحل اجرای طرح پژوهشی



ته منابع الزم مانند اطالعات، وسایل و تجهیزات و بودجه برای انجام وجود داش-
باشد

عنوان قابل پژوهش باشد-
در نظر گرفتن توانایی پژوهشگر-
منابع مادی-
به صرفه بودن از نظر زمان و هزینه-
تناسب زمان با مراحل و نوع پژوهش-

نکات مهم 



سپاس از توجه شما


