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 تسوِ تؼالی

گارش طرح اجمالی و طرح تفصیلی پایانراهنمای   انهمن

 نامه: طرح اجمالی پایان -الف

ضَز کِ زض غَضت تکطاضی ًثَزى هَضَع ٍ قاتلیت آى تطای ًاهِ پیطٌْاز هیتَسظ علثِ تِ کویتِ پایاىزٍ هَضَع  ،ًاهِزض عطح اروالی پایاى
 گطزز.تطتیة اٍلَیت تػَیة هیتِ  ّاًاهِ، یکی اظ آىپایاىپژٍّص زض سغح 

 :اجمالیعىاصر ي ساختار طرح 

 هَضَع پیطٌْازی -
 سَال اغلی تحقیق -
 سَاالت فطػی -
 پیطیٌِ پژٍّص -

تَاى اًزام زاز هگط  ًاهِ اظ هسائل هْوی است کِ تایس تا تؤهل ٍ تؼوق کاهل اًزام پصیطز، ظیطا ّیچ پژٍّص هفیسی ضا ًویاًتراب هَضَع پایاى
 حساب ضسُ اًتراب ٍ اتؼاز آى اظ پیص هطرع ٍ ضٍضي گطزیسُ تاضس.ایٌکِ هَضَع آى 

 تَاى هَضَع ضا تا تَرِ تِ هَاضز ظیط اًتراب کطز: هی
 الف( تزطتِ ٍ ػالقِ ضرػی.
 ب( استفازُ اظ تزاضب زیگطاى.
 ّای ًگاضش یافتِ. ًاهِد( تؤهل زض تحقیقات ٍ پایاى

 ّای ػلَم اسالهی ٍ ایٌتطًت.زیّای اعالػات، سیاًكّا، تّای هَضَػی کتاتراًِز( هطارؼِ تِ فْطست

 وامٍَاي مًضًع پايانييژگی

 هَضز ػالقِ پژٍّطگط تاضس تا اًگیعُ کافی رْت تحقیق حاغل ضَز. .1
 هَضَع پیطٌْازی تایس رسیس ٍ زض اضتثاط تا ضضتِ ترػػی علثِ تاضس. .2
ّای اًزام ضسُ  کِ هَضَع اضائِ ضسُ چِ تفاٍتی تا سایط پژٍّص ضَز، تایس هطرع ضَز گًَِ کِ زض پیطیٌِ تحقیق ّن هغطح هی ّواى .3

 ًاهِ، تطای پطزاذتي تِ ایي هَضَع چیست.زاضز ٍ ٍرِ اهتیاظ ایي پایاى
ای هحسٍز زاضتِ تاضس تا پژٍّطگط تتَاًس زض ظهاى هؼیي آى ضا تِ اًزام تطساًس، زض غیط ایي غَضت تحج ًاتوام ذَاّدس هاًدس ٍ آى   زاهٌِ .4

 .ٍرَز ًساضتِ تاضسسٍز ًثاضس کِ پیطاهَى آى، ظهیٌِ تحقیق قسض ّن هح
 هٌاتغ کافی ًسثت تِ هَضَع زض زستطس تاضس. .5

 ضَز.شکط هی زض ازاهِ )تَضیحات عطح تفػیلی(تکطاض، تَضیح ػٌاٍیي: سَال اغلی تحقیق، سَاالت فطػی ٍ پیطیٌِ پژٍّص  ػسمرْت  کط:تص

 نامه: طرح تفصیلی پایان -ب

کٌس. پژٍّطگط زض ایدي عدطح، اّویدت    ًاهِ زض شّي ذَز تطسین هیای است کِ پژٍّطگط تطای تسٍیي پایاى ػیلی زض ٍاقغ ّواى ًقطِعطح تف
تدِ تیداى زیگدط اٍ ضٍضدي      کٌدس.   هَضَع، فَایس ٍ اّساف ذَز اظ اًتراب ایي هَضَع ضا تیاى کطزُ ٍ کیفیت ٍ هحسٍزُ کاض ذَز ضا هطرع هدی 
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ای ػول ذَاّس ًوَز، چِ هطاحلی ضا عدی ذَاّدس کدطز ٍ تدِ چدِ       ضٍ زاضز، چِ ّسفی ضا زًثال ٍ تِ چِ ضیَُا زض پیصساظز کِ چِ هسیطی ض هی
 ًتایزی ذَاّس ضسیس.

کٌَى زض هَضز آى اًزام ضسُ( ٍ کتة ٍ هٌداتغ هطتدَط تدِ آى    طیٌِ هَضَع )یؼٌی تحقیقاتی کِ تاچٌیي زض عطح تفػیلی، تایس گعاضضی اظ پیّن
 .گطززا سغح اعالػات پژٍّطگط ًسثت تِ هَضَع ضٍضي آٍضزُ ضَز ت

 فًايد طرح تفصیلی:

 آٍضی هَاز ذام اًتراتی د ساهاًسّی هغالؼات ٍ اًضثاط زض روغ

 سٌزی اًزام تحقیق زض هَضَع اًتراتید اهکاى اضظیاتی هحقّق ٍ تَاى

 د رلَگیطی اظ اتالف ٍقت ٍ ایزاز اًحطاف زض هسیط تحقیق ٍ ذاضد ضسى اظ هَضَع

 هیاى هحقّق ٍ اساتیس ضاٌّوا ٍ هطاٍض  پیطگیطی اظ اذتالفد 

تیٌی تفػیلی هست اًزام تحقیق تِ تفکیك  پیصًاهِ )تٌسی هطاحل پایاىضیعی ٍ ظهاى ّا ٍ اهکاى تطًاهِ هطرع ضسى تطتیة اًزام فؼالیتد 
 هطاحل یا فػَل تحقیق(.

تطای هطاحل ظهاى تٌسی هَضز ًظط ذَز ضا ا اًزام زفاػیِ(، ِ )اظ تػَیة هَضَع تهاُ( هْلت تسٍیي پایاى ًاه 18تا تَرِ تِ یك سال ٍ ًین )
 گاًِ ػلوی تسٍیي، تؼییي ٍ حثت هی ًوائیس.ّفت

 تفػیلی هغالؼات هقسهاتی پس اظ تػَیة عطح . أ
 یاززاضت تطزاضی ٍ هغالؼِ هٌاتغ . ب
 ًاهِّای اغلی پایاىتسٍیي فػل . ت
 ّاهغالؼِ هزسز ٍ تاظتیٌی فػل . ث
  ات الظم )اتالغی اظ سَی استاز هحتطم ضاٌّوا( ٍ تقَیت هٌاتغاػوال اغالح . د
 تايپ ي تصحیح . ح
 رْت زفاع تحَیل ًسرِ ًْائی هَضز تؤییس استاز ضاٌّوا تِ هطکع ترػػی . خ

 عىاصر ي ساختار طرح تفصیلی:
 . تیاى هسؤلِ تحقیق1
 . پیطیٌِ تحقیق 2
 . اّویت ٍ ضطٍضت 3
 . سَاالت تحقیق 4
 . فطضیات تحقیق5
  ست هغالة. فْط6
 . فْطست هْوتطیي هٌاتغ7

 شیًٌ وگارش طرح تفصیلی:

 تیان مسألٍ تحقیق: .1
ای، ٍ تَضیح  هٌظَض اظ تیاى هسؤلِ، عطح هسؤلِ تِ ظتاى ػلوی است، ایي اهط ضاهل هحسٍزکطزى هسؤلِ، رساساظی آى اظ هسائل حاضیِ

 ّای هسؤلِ ذَاّس تَز. ٍیژگی
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 است: زض ضاتغِ تا تثییي هَضَع، ًکات شیل هْن 
 ( عطح هَضَع تِ غَضت ضؼاضی ٍ تیاى هسائل احساسی ًثاضس. تلکِ هَضَع تا تیاى هٌغقی ٍ هستسل هغطح ضَز.1
 ( ارواالً تِ ظٍایای کل تحج اضاضُ ضسُ، ٍ هَضَع هَضز ًظط هحقّق هطرع ضَز. 2
 ض زّس ٍ هطظ آى ضا زقیقاً هطرع ساظز.( هحقّق سؼی کٌس کِ هَضَع هَضز ًظط ضا هحسٍز ًوَزُ ٍ اظ هٌظط ذاغّی هَضز تطضسی قطا3
 ( اگط هَضَػات تاضیری گستطزُ ضا اًتراب کطزُ ٍ تٌْا هقغغ ذاغّی ضا تطای هغالؼِ هٌظَض ًظط زاضتِ تایس آى ضا زقیقاً هطرع کٌس. 4

ی هَضز ًظط ذَز ضا تِ  ّای هرتلف ٍ اتؼاز گًَاگَى ٍ ظٍایای هتؼسز تحج ذَز ضا هؼلَم ًوَزُ ٍ سپس هحسٍزُ لصا هحقّق تایس هحسٍزُ
 ی ظهاًی ٍ هکاًی، هطرع ًوایس. ی اضافِ کطزى قیَز هتؼسز یا تؼییي هحسٍزُ ٍسیلِ

ظیطا ًَضتِ ضا زچاض  گطزز؛آٍضی  یا هغلثی روغ گفتِ ضسُی هطرع ضسُ سري  ّطگع ًثایس ذاضد اظ هحسٍزُ ،هَضَعهطرع ضسى پس اظ 
 آضفتگی ذَاّس ًوَز.

 پیشیىٍ تحقیق: .2
است یا ذیط؟ اگط ًاهِ ٍ یا تحقیقی ًَضتِ ضسُیٌِ تحقیق آى است کِ تَضیح زّیس آیا تاکٌَى زض ایي هَضَع ذاظ، کتاب یا پایاىهطاز اظ پیط

تطیي آًْا ّوطاُ تا ًام ًَیسٌسُ اضاضُ کٌیس ٍ آًگاُ ٍرِ اهتیاظ تحقیق ذَزتاى ضا تیاى کٌیس. اگط ًَضتِ ًطسُ  رَاب هخثت است تِ تطذی اظ هْن
تَاى اظ ایي هَضَع سطاؽ  ّای زیگط هیاست تَضیح زّیس کِ تؤلیف ٍ تحقیق هستقلی زض ایي هَضَع اًزام ًطسُ ٍ تٌْا زض التالی کتاب

 ًاهِ ضوا، اضائِ تحقیقی هستقل زض ایي هَضَع است.گطفت. زض ایي غَضت ٍرِ اهتیاظ پایاى
ػات الظم زض هَضز هَضَع هَضز پژٍّص است. ایي رستزَ زض اتتسای پژٍّص تا ّط هحقّق اظ اتتسای کاض پژٍّطی ذَز، تِ زًثال یافتي اعّال

ّا، اضکاى ٍ ًتایذ هغالؼات ٍ تحقیقات پیطیي استَاض است. ضَز. ّط تحقیق ٍ پژٍّص ػلوی، تط پایِ هطٍض تحقیقات گصضتِ ضطٍع هی
هَضز ضٌاسایی ٍ تطضسی قطاض زّس، ّط هغالؼِ ضوي آًکِ آٍضزّای تحقیقات پژٍّطگطاى قثلی ضا ستتطیي زطتثظپژٍّطگط تایس سؼی کٌس ه

ای ًیع تطای هغالؼات تؼسی است. پیطیٌِ تایس ًطاى زّس کِ هحقّق تط هَضَع تحقیق ذَز اضطاف هثتٌی تط هغالؼات قثلی است، هقسهِ ٍ پایِ
 زاضز ٍ اظ آذطیي تحقیقات هطتثظ آگاُ است ٍ ضطٍضت تحقیق کًٌَی ضا حاتت کٌس. 

 طیٌِ تایس ضاهل زٍ ترص اغلی تاضس:گعاضش پی
 ضَز.ّای تْیِّ ضسُ زض هطحلِ قثل تسٍیي هیّایی اظ زاًص هَرَز زضتاضُ تحقیقات هطتثظ؛ ایي ترص تا استفازُ اظ چکیسُ. ذالغِ ٍ چکیس1ُ
قیق ضا تا تحقیقات پیطیي ًطاى ای کِ ضطٍضت ٍ اّویّت هسؤلِ فؼلی ضا ضٍضي کٌس ٍ اضتثاط ایي تح. تحلیل ٍ ًقس تحقیقات پیطیي تِ گ2ًَِ

 ًتیزِ است.یزّس. گعاضش پیطیٌِ تسٍى تحلیل ٍ ًقس، کاضی ًاقع ٍ ت

 اَداف تثییه پیشیىٍ تحقیق:
 ی آى زض یك چاضچَب ػلوی؛  د آضٌایی تیطتط تا هَضَع ٍ اضائِ

 د رلَگیطی اظ تکطاض تسٍى زلیل تحقیقات گصضتِ؛
 گصضتِ؛ّای تحقیقات  د آضٌایی تا کوثَزّا ٍ ًقع

 د آضٌایی تا هٌاتغ ٍ هستٌسات تحقیق هَضز ًظط؛
 گصاضاى ٍ هحقّقاى تطرستِ زض آى هَضَع؛ د آضٌایی تا پایِ

 . اَمیت ي ضريرت تحقیق:3
 ای تط آى هتطتة است. ًاهِ تَسظ ضوا اظ چِ اّویت ٍ ضطٍضتی تطذَضزاض است ٍ چِ فایسُزض ایي قسوت تَضیح زّیس کِ اًزام ایي پایاى

 الت تحقیق:. سًا4
 سؤاالت تحقیق ضا  تِ زٍ زستِ اغلی ٍ فطػی تقسین کٌیس:

آى است. تِ ػثاضت زیگط سؤال الف( سؤال اغلی: آى پطسطی است کِ زغسغِ اغلی ًَیسٌسُ تَزُ ٍ زض تحقیق ذَز تِ زًثال پاسد گَیی 
 است. ًاهِ است کِ تِ غَضت سؤالی زض آهسُاغلی، ّواى هَضَع پایاى
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کٌس. هؼوَالً ّط فػل تِ  کِ تِ پطسص اغلی پاسد زّس، آى ضا تِ چٌس سؤال رعئی ٍ فطػی تزعیِ هیفطػی: ًَیسٌسُ تطای ایيب( سؤاالت 
 پطزاظز ٍ ػٌَاى آى فػل ًاظط تِ آى سؤال ٍ یا سؤاالت است. پاسد گَیی تِ یك یا زٍ سؤال فطػی هی

 . فرضیات تحقیق:5
کٌس ٍ ضاُ حل پیطٌْازی هحقّق تطای حل هسؤلِ  ِ هحقّق تط اساس هغالؼات قثلی آى ضا تیاى هیفطضیِ یؼٌی رَاب هَقّت تِ سؤال تحقیق، ک

ّا تایس تِ غَضتی تیاى ضَز کِ ّط یك گَیای یك حسس ػلوی ٍ تَاًس تیص اظ یك فطضیِّ زاضتِ تاضس. الثتِ فطضیِ است. عطح پژٍّص هی
 ػقالًی تاضس.

 ي فرضیٍ: فًائد ارائٍ
 ساظز.ًیاظ هییّای پطاکٌسُ هػَى ٍ تظ فؼالیّتالف د هحقّق ضا ا 

 ترطس.ب د فطضیِ، تزعیِ ٍ تحلیل اعّالػات ضا ساهاى هی
 .کٌس. )تسٍیي فطضیِ الظهِ یك تحقیق ػلوی است(د د تسٍیي فطضیِ تِ ػلوی تَزى تحقیق کوك هی

 چگًوٍ يك فرضیٍ خًب تىًيسیم؟
ٍلی زض ّط غَضت هغالؼات هقسهاتی تطای اًتراب  ،سعایی زاضزٍ تزاضب هحقّق ًقص تِ ّای قثلی زض اًتراب فطضیِ، هؼلَهات کلی ٍ ضٌاذت

ّای احتوالی ضسیسُ تاضس.  ًاهِ، قاتل اًکاض ًیست ٍ هحقّق تایس زض هغالؼات هقسهاتی ذَز تطای سؤاالت تحقیق تِ پاسد هَضَع ٍ تْیِّ عطح
ّای زیگط هحقّقاى ًیع استفازُ کٌیس تا  تَاًیس اظ تطضسی ًَضتِ لثتِ زض ایي ضاُ هیًاهِ ضا ضطٍع کٌس. ا زض غیط ایي غَضت ًثایس ًَضتي پایاى

 اًس. اًس ٍ تِ چِ پاسری زست یافتِ زضیاتیس آًاى زض ٌّگام هَارِْ تا سؤاالت هطاتِ چگًَِ ػول کطزُ
ضیِ ًَضتِ ضسُ تایس تا سؤال اغلی تحقیق تؼس اظ اًتراب فطضیِ تایس آى ضا تِ غَضت یك رولِ کاهل ذثطی ًَضت. زقّت زاضتِ تاضیس کِ فط

 ٍ تیاى هسؤلِ اضتثاط هٌغقی زاضتِ تاضس.

 . فُرست مطالة:6
 ضَز.ًاهِ کِ قطاض است عثق آى ًگاضش یاتس اضاضُ هیّا ٍ گفتاضّای پایاى ّا، فػل زض ایي قسوت تِ ػٌاٍیي ترص

 . فُرست مُمتريه مىاتع:7
 ْطست هٌاتغ ٍ هآذصی ضا کِ تطای تحقیق ضٌاسایی کطزُ اضائِ کٌس.زض ایي قسوت اظ هحقّق ذَاستِ ضسُ کِ ف

 َاي شىاسايی مىاتع مكتًب: شیًٌ

 کٌین:  ای اظ آًْا اضاضُ هی ّای ظیازی ٍرَز زاضز کِ تِ پاضُ ّای هٌثغ، تطای تحقیق ضاُ تطای ضٌاسایی کتاب

 ضَع تا هطرػات کاهل ًَضتِ ضسُ است. ّای هطتَط تِ آى هَ ّا: یؼٌی کتاتی کِ زض آى فْطست کتاب ًاهِ د کتاب
ٍ فْطست هٌاتغ ٍ هؤذص: ٌّگاهی کِ یك کتاب ػلوی هٌاسة زض ضاتغِ تا هَضَع ذَز یافتیس زض حقیقت یك سطًد تطای تحقیق   د پاٍضقی

ضوا است. پس تا هطارؼِ  ّای رسیس هطتثظ تا هَضَع ّایی ًَضتِ ضسُ کِ آزضس کتاب ایي کتاب پاٍضقی  ظیطا زض ّط غفحِ ؛ایس ذَز پیسا کطزُ
 ّای هطتثظ تا هَضَع ذَز ضا فطاّن ًواییس. تَاًیس لیستی اظ کتاب ّا ٍ فْطست هٌاتغ ٍ هآذص کتاب، هی تِ پاٍضقی

 ّای ػلوی هترػع زض هَضَع هَضز ًظط ضوا ٍ ًیع هطاکع تحقیقاتی ّن سَ تا آى؛  د هطَضت تا ضرػیت
 افعاضّای ًَض. ًطم ًظیط ای افعاضّای ضایاًِ د استفازُ اظ ًطم

 


