عنوان پايان نامه(يك خط)
 -1استفاده از كلماتي كه حذف آن صدمه اي به عنوان نمي زند خودداري نماييد.
 بجاي لغت بررسي از توضيحات دقيق تر و يا كلماتي نظير ارزيابي ،تحليل ،مدلسازي استفاده نماييد.
 -2از عناوين كلي كه براي كتاب مناسب است خود داري نماييد
نمونه عنوان نامناسب :روش هاي نوين براي تصفيه آب آشاميدني
 -3در عنوان انگليسي ترجيحا از حروف اختصاري استفاده نشود و عنوان فارسي و انگليسي تطابق كامل داشته باشند.
نوع كار تحقيقات
كار تحقيقاتي مي تواند نظري(كشف روابط موجود در طبيعت) و يا كاربردي(استفاده از قوانين موجود براي اصالح و شبيه
سازي و بهينه سازي و پيش بيني و  )....و عملي(كارهاي آزمايشگاهي) باشد( .يك كلمه)
پرسش اصلي تحقيق
يك پرسش اصلي است كه پايان نامه درپي پاسخ به آن است ازتوضيحات اضافي در اين بخش خودداري شود(حداكثر  2خط)
بيان مسئله
 -1در اين بخش به دقت ورودي هاي مساله شامل پيش فرضهاي مسئله همراه با متغيرهايي كه الزم است مورد تحليل
و بررسي قرار گيرند بيان مي شود( .حداقل  3خط و حداكثر  5خط)
 -2سپس روش حل مساله يا جمع آوري اطالعات به دقت بيان مي شود ( .حداقل  3خط و حداكثر  8خط)
 -3در نهايت روش تحليل نتايج و مطالعه خروجي ها مشخص شوند(.حداقل  3خط و حداكثر  8خط)
سوابق مربوطه
 -1در يك پاراگراف مرور كارهايي كه در داخل و خارج از كشور انجام شده است بصورت كلي مشخص مي شود(حداكثر
 22خط)
 -2مراجع شامل كارهاي تازه در چند سال اخير هم باشند.
 -3تعداد مراجع بين  8تا  15مرجع باشند.
فرضيه ها
 -1فرضيه( )Hypothesisشامل پيش بيني نتايج احتمالي است كه در پايان نامه به آن خواهيد رسيد بديهي است
ممكن است در انتهاي كار نتايج با فرضيه هم خواني صد در صد نداشته باشد(.حداكثر  3خط)
 -2فرضيه را با پيش فرض( )Assumptionو فرضيات حل مساله اشتباه نكنيد.
 فرضيه :دماي ذوب يخ درصورت افزودن نمك كاهش مي يابد.
 فرض :نمك افزوده شده به آب داراي خلوص  122درصد است.

اهداف علمي
 -1دستاوردهاي علمي شامل توانمنديهاي تئوريك پايان نامه مي باشد( .حداكثر  3خط)
 -2هر پايان نامه مي تواند يك هدف اصلي و چند هدف جانبي داشته باشد
اهداف كاربردي
نتايج و دستاوردهاي كاربردي و عملياتي پايان نامه شما چيست(حداكثر  3خط)
ضروريات خاص انجام تحقيق
اگر اين تحقيق انجام شود چه اطالعات و دستاوردهايي براي علم و فناوري و صنعت به همراه دارد (.حداكثر  3خط)
بهره وران
نتايج اين تحقيق براي چه بخشهايي از صنعت يا دانشگاه يا هر مجموعه ديگر مي تواند مفيد باشد (.حداكثر  2خط)
جنبه هاي نوآوري تحقيق
چه فرضيات جديد يا راه حل جديد يا (موضوع و پيكربندي و ساختارو)..جديد در اين پايان نامه وجود خواهد
داشت( .حداكثر  3خط)
نوع روش تحقيق
 -1در اين بخش نوع روش تحقيق از نظر كيفي و كمّي و كيفي-كمي (تركيب دو روش اول) بودن مشخص مي شود.
 -2در اين قسمت درصورت امكان زمانبندي انجام تحقيق (گان چارت) حتما اضافه گردد .براي مثال به جدول زير توجه
نماييد.
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روش گردآوري داده (حداكثر يك خط)
 -1نوع گردآوري داده ها مي تواند يكي از سه مورد زير يا تركيبي از آنها باشد.
ميداني :در اين روش شخص محقق اطالعات را ازطريق داده هاي جمع آوري شده در محل اصلي اجراي طرح از
طريق مصاحبه حضوري يا پرسشنامه يا مشاهده ويا نصب حسگرها بدست مي آورد.
آزمايشگاهي :در اين روش شخص محقق داده ها را ازطريق انجام آزمايشات عملي بدست مي آورد.

كتابخانه اي و داده پايه :در اين روش اطالعات از طريق كتب مرجع يا مقاالت يا سايت هاي اينترنتي بدست
مي آيد و محقق شخصا در گردآوري اطالعات اوليه نقشي ندارد .شبيه سازي رايانه اي
كتابخانه اي محسوب مي شود.

ابزار گرد آوري اطالعات (حداكثر  3خط)
 -1با توجه به نوع تحقيق مي توان اطالعات از افراد از طريق پرسشنامه يا مصاحبه از طريق نصب حسگرها
و انجام آزمايشات عملي و  ...بدست آمده آيد.
 -2در صورتي كه داده ها از طريق شبيه سازي رايانه اي بدست آمده اند بايد نام نرم افزارهاي مورد استفاده
بيان شود.

روش تجزيه و تحليل اطالعات (حداكثر  8خط)
در اين بخش مشخص مي شود كه داده هاي گردآوري شد چگونه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و به كمك
چه نرم افزارهاي رايانه اي ارائه مي شوند.

منابع
 -1تعداد  8تا  15عنوان منبع(داخلي و خارجي) كه حتما مقاالت چند سال اخير نيز در آن باشد.
 -2كليه منابع ذكر شده بايستي در متن پروپوزال ارجاع داده شده باشند.

