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م خدابنا  
 دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره(

 دانشکده معماری و شهرسازی 

 گروه معماری

نامه پروپوزال دکتری معماریشیوه  

 

 سؤالاند و ممکن است برخی نیز این را شنیده “پروپوزال” بارها کلمه و دکتری ارشددانشجویان از بدو ورود به مقطع کارشناسی

در  Proposal به چه صورت است؟ پروپوزال یا رساله یا نامهپایان با آن تفاوت و چیست؟ پروپوزال برایشان پیش بیاید که

 .ترجمه شده است “پژوهشی پیشنهاده”  بهفرهنگستان ادب فارسی 

اید با ب یپژوهشتحقیقی و  پروژه یا رساله نامه،پایان تهیه از پیش پژوهشگر که است رساله از کلی طرح زال در واقع یکوپروپ

 رفع برای راهکار ارائه پژوهشی یا پروپوزال باید در راستای پیشنهادهرعایت اصول و قواعد مربوطه به تهیه آن بپردازد. به طور کلی 

ات و اصول کن رعایت به ملزم نماید جلب را داوران نظر بتواند که بنویسیم پروپوزالی بتوانیم اینکه برای. گردد پیشنهاد نیاز یک

 .میاینممیاشاره  آن ت مهمابه نک نوشتارمشخص هستیم که ما در این 

 اصولی و صحیح پروپوزال یک نگارش برای اصلی حلامر

های مشخص وجود دارد که دانشجو باید بعد از تهیه نمودن دانشگاه یکسری فرم سایت تحصیالت تکمیلیبرای تهیه پروپوزال، در 

 داریم قصد قسمت این در ما. دهد ارائه خود تحصیل محل هکددانش به تصویب وارد کردن تمامی اطالعات الزم، آن را برایآن و 

 .نماییم بیان تفضیل به پژوهشگران دکتری برای را الوزپروپ یک اصلی بدنه و مراحل

  پژوهش موضوع نمودن مشخص اول: گام

 روی که نماید مشخص ابتدا باید پژوهشگر. باشدمی نویسی پروپوزال شروع برای مرحله ترینمهم و اولین انتخاب موضوع پژوهش

اهمیت دارد.  بسیار رساله نوشتن در مناسب سطح در و درست موضوع و عنوان انتخاب. دارد پژوهش و مطالعه قصد موضوعی چه

هدور در سنگین بسیار موضوعات به پرداختن و تکمیلی تحصیالت ها در دورهرسالهموضوعات برخی از  پایین بسیار سطح سفانهأمت

 .اندداده کاهش را شده ارائههای پژوهش کیفیت تر،پایین های

 :باید دارای شرایط زیر باشد رسالهبه طور کلی موضوع پروپوزال یا 

 باشد بدیع و نو. 

 نماید ارائه مشکل حل برای راهکاری نهایت در و باشد جامعه روز نیازهای متناسب با. 

 باشد فرد تخصصی و کاری حوزه در راستای. 

  باشند مشخص عنوان در باید پژوهش اهداف و همچنین زمانیقلمروهای مکانی و. 

  باشد داشته اجرایی قابلیت باید انتخابیموضوع. 

  شود نوشته یسؤال غیر و واضح ، مختصر،جامعبه صورت. 

 مسئله طرح دوم: گام

 توانمی واقع در. است گردیده دانشجو ذهن در الؤس ایجاد باعث که باشدمی تعارضاتی و مشکالت تشریح بیان مسئله در واقع

کرده و هدف پژوهشگر از طرح  خود درگیر را پژوهشگر ذهن که است الیؤس همان بخش، این در شده مطرح مسئله که گفت

 .است هاآن رفع برای راهکارهایی ارائه و آمده وجود به مشکالت یابیریشه سؤال

https://iranmoshavere.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
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 مسئله بودن عملی ه بهباشد. در این بخش توجّ، بخش بیان مسئله میسؤالبهترین بخش برای توضیح دالیل به وجود آمدن این 

 یک پژوهش، این انجام با که شوند متقاعد گیرنده. چرا که باید هیات تصمیمباشدمی برخوردار زیادی اهمیت از پژوهش، مورد

 .دهد انجام مستندات براساس را خود مطالعات باید محقق دلیل همین به رسید خواهد جدید هایدستاورد به محقق

 نظری /چارچوبپژوهش ادبیات مرور و پیشینه سوم: گام

یا  eviewR itratureL است که به آن پژوهشگیرد پیشینه ه قرار میهایی که بسیار مورد توجّیکی از بخش یپژوهشدر کارهای 

به تفکیک مقاالت، کتاب، انجام شده هم راستا با پژوهش خود را  هایپژوهشگویند. در این بخش پژوهشگران باید مرور ادبیات می

به مدارک و اسناد حول موضوع انتخاب شده، برای افزایش آگاهی  رجوع بیان نمایند. که برای این کار علمی هایرساله و گزارش

 .باشدضروری می

 آشنایی گذشته، پژوهشگران هایتجربه از مندیبهره ،ادبی سرقت توان به جلوگیری از دوباره کاری ومی پژوهشاز اهداف پیشینه 

 .نمود اشاره پیشین هایپژوهش قوت و ضعف نقاط با

ها و ابعاد آن، اقدام به ارائه منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگیدر بخش مبانی نظری تحقیق، به

گیری از آثار و نمایید. بدین نحو که مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش خود را مشخص نموده و با بهرهبخش میاین 

های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتمًا با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در نوشته

 .پردازیدچارچوب علمی می

بندی متغیر وابسته یا اصلی شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقهها اطالق میای از گزارهمجموعهچارچوب نظری به 

ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی تحقیق هستند. این گزاره

 .آنها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد

 پژوهش ضرورت و اهمیت چهارم: گام
کند نتایج این تحقیق، تا چه حد برای محقق و نیز تا است که مشخص می اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، مجموع اطالعاتی

، مشخص ه داشته باشید که اولبه هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجّ .باشدمی ؤثرچه حد برای دیگران مفید و م

کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطالعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد 

 .، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفتدومگذاشت. 

گوییم، درست نیست. وقتی از اهمیت تحقیق سخن می برند که اصالًر بکار میاهمیت و ضرورت تحقیق را به معنای یکدیگ معموالً

یک نگاه کلی، اهمیت تحقیق از دو بعد قابل  که در هایی مهم استکنیم که این تحقیق از نظر چه ابعاد و مؤلفهیعنی بیان می

 :بررسی است

ه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دالیل مهم د با توجّپژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتوان، از باب نظری الف:

بودن مسئله تحقیق را بیان کند. او برای این کار، باید نشان دهد که تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خالقانه به مسائل نگاه 

 .می کند

تواند کدام مشکل نتایج تحقیق می تحقیقات برای جامعه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد. مثالً  معموالً ،از باب عملی)کارکردی( ب:

تواند مورد استفاده قرار گیرد. این اهمیت انجام تحقیق از بعد عملی یا کاربرد نتایج جامعه را حل کند؟ یا در کدام سازمانها می

 .تحقیق در شرایط واقعی است
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ا ضروری بنابراین، گاهی موضوعاتی مهم هستند؛ امّ. گیردصورت می« مکان»و « زمان»دو مؤلفه ضرورت تحقیق با رویکرد به 

ت ا موضوعاموضوع مهم بالقوه وجود دارند؛ امّ تعدادی زیادیند آن، آنیستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در تحقیق و فر

 .کنندای هستند که ضرورت انجام پیدا میویژه

دانند و خواستار تحقیق بر نظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری میهای صاحبای از نوشتهیق ارائه خالصهتوان از طرمی

روی این مسائل هستند، ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره آن استدالل کرد. ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تأکیدی 

کننده این است که تحقیق مورد گیرد، بیاندر یک زمان خاص یا مکان خاص صورت مینظران که به وسیله متخصصان و صاحب

های مختلف جامعه و ایجاد تحول نظر از ضرورت خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر، تأثیر انجام تحقیق در حل مسائل بخش

 .شوددر یک جامعه خاص یا حل مشکالت در یک مکان خاص بیان می

 پژوهش اهداف نتعیی :پنجم گام

اهدافی  کلیرا به روشنی مشخص نماید. اهداف  پژوهش انجام کاربردی و فرعی اهداف و کلی اهداف در این بخش پژوهشگر باید

ت گرفته از أکاربردی نیز اهدافی هستند که نش فرعی و شوند. اهدافهستند که به طور مستقیم از موضوع پژوهش ناشی می

 چیزهایی چه که کنندمی مشخص اهداف این. هستند کلی اهداف مجموعه زیر عبارتیمسئله پژوهش و اهداف کلی هستند و یا به 

 .یابند و چه چیزهایی تحقق نخواهند یافتدر این پژوهش، تحقق می

 پژوهش سؤاالت :ششم گام
وجود دارد. سؤاالت پژوهش رساله در  هعنوان، اهداف و فرضی و سؤاالت پژوهشنکته بسیار مهم این است که ارتباط تنگاتنگی بین 

مند و به ازای هر هدف ظامنظمی ن خواهند بود. سؤاالت پژوهشی باید با و فرعی کلیبرگرفته از اهداف  دقیقاً رسالهدر تدوین 

 .همان متغیر یا متغیرهای موجود در آن هدف ویژه طرح گردد با ویژه، یک سؤال پژوهشی و دقیقاً

 برید.الزم است بدانید که انجام مراحل بعدی پژوهش تحت تأثیر کیفیت سؤاالت پژوهش و دقتی است که در نگارش آن بکار می

 .نمایدر پی دستیابی به آن است را به وضوح بیان میسؤاالت پژوهش، محورهایی که پژوهش د

شوند، در عین حال، نقش مهمی در شفاف شدن می فرعی منتجیا  کلیاز اهداف  رسالهبا وجود آنکه سؤاالت پژوهش در تدوین 

 .نماینداهداف و مراحل کار پژوهش ایفا می

 :ویژگی سؤاالت پژوهشی 

   باشندباید ساده، روان و غیرقابل تفسیر. 

 با انجام پژوهش حاضر امکان پاسخگویی به آنان وجود داشته باشد. 

  متناظر باشند و گستره و دامنه محدودی داشته باشند و از نظر زمانی امکان پاسخ به  کلی و فرعیاز نظر تعداد با اهداف

 .آنان در بازه زمانی پژوهش مقدور باشد

 پژوهش فرضیه :مهفت گام

 تحقیق )در صورت مطرح بودن فرضیه( سؤاالتاحتمالی  پاسخو یا  منطقی بینییک پژوهش پیشنهاد یا پیش در واقع فرضیه

طور  به باید نیز فرضیه ،پژوهش اهداف همانند. شوندمی قبول یا رد پژوهش هاییافته بررسی و خطا و آزمون ازکه پس هستند 

 هیچ فرضیه رد یا پذیرش  که است ذکر به الزم البته. شود بیان گیریاندازه قابل هایواژه کامل، واضح و روشن و با استفاده از

 .داشت نخواهد محقق یا پژوهش بر سویی اثر گونه

 

 

https://library.royalroads.ca/writing-centre/writing/structure/thesis-statements
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 پژوهش یاجرا مراحل و هاروش :تمشه گام

باشد. اشاره می پژوهشهای انجام ه نماید ارائه روشنکات مهمی که یک محقق باید در زمان انجام پژوهش به آن توجّیکی از 

 و اطالعات آوریجمع هایروش و ابزار گیری،نمونه هایروش آزمایش، مورد نمونه و آماری جامعه ،هاداده گردآوری هایروش به

. و در آخر برنامه زمان پیشنهادی شود پرداخته آن به قسمت این در باید که هستند مواردی از و نرم افزارهای مورد نیاز هاداده

 شود.رساله ارائه میاجرای 

  مآخذ و منابع م:نه گام

 متن در که هاییداده تمامی. باشدمی معتبر علمی منابع یکی از نکاتی که در نوشتن پروپوزال باید در نظر داشته باشید استفاده از

 یحروف الفبا بر حسب نام خانوادگ بیترت و باید به .شود نوشته پروپوزال از قسمت این در منبع ذکر با باید شده اشاره آن به

 نامه دانشکده اقدام شود(.)طبق شیوه زبان منابع باشد کیو به تفک سندهینو

 کنید رعایت را زیر نکات پروپوزال نوشتن برای

 .ماینده نخود به نکات زیر توجّ یا پروپوزال پژوهشی پیشنهادهدانشجویان و پژوهشگران مقطع دکتری، الزم است برای نوشتن 

  به زبان فارسی پروپوزالپژوهشی و  پیشنهاده نوشتن و تایپ برای استانداردفونت Nazanin” “B التین کلمات و 21 اندازه با 

 .باشدمی 01 اندازه با Romans” New and “Times  فونت با

 باشدمی صفحه 10 دکتری دورهی پروپوزال برا استاندارد حجم حداقل. 

  نیز خارجی منابع از فارسی منابع بر عالوه و کرده استفاده روز به و جدید منابعدر نوشتن پروپوزال سعی کنید بیشتر از 

 .نمایید استفاده

 

 

                تنظیم در زیر گروه دکتری معماری                                                                                                                                              
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