بسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عالمه دهخدا
گروه شهرسازی
پشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی
تعداد واحد 6 :واحد عملی

 -1مشخصات پایان نامه:
الف -عنوان تحقیق:
 فارسی: انگلیسی:ب -نوع تحقیق:
 -1کاربردی

 -3توسعه ای

 -2بنیادی

 -2مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

گروه

رشته و گرایش

دانشكده

آدرس:
شماره تماس:

پست الكترونیكی
 -3مشخصات استاد/استادان راهنما:
رديف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

آخرین مدرک
تحصیلی

مرتبه

1
2
شماره تماس

پست الكترونیكی

1

نوع همكاری:

 -4مشخصات استاد مشاور:
رديف

گروه
آموزشی

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک
تحصیلی

مرتبه

تخصص

مالحظات

1
2
شماره تماس

پست الكترونیكی
مدیریت گروه و ریاست موسسه:

تاریخ

نام نام خانوادگی

سمت

مهندس فهیمه مجتهد زاده

مدیریت گروه شهرسازی

دکتر محمد حسین حامدی

ریاست موسسه عالمه دهخدا

امضاء

تاریخ و شماره ثبت در گروه شهرسازی:

طرح موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی
اینجانب  ..........................دانشجوی رشته  ........................موسسه آموزش عالی عالمه دهخدا به شماره دانشجوئی
 .........................پایان نامه خود را با عنوان""..............................................................................................................
انتخاب نموده وتحت عناوین ذیل به تشریح آن خواهم پرداخت.

2

صفحه

فهرست عناوین

 -1جزئیات طرح پایان نامه ............................................................................................................................
 -1-1مقدمه..................................................................................................................................................
 -2-1طرح مسئله...........................................................................................................................................
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق......................................................................................................................
 -4-1پیشینه پژوهش......................................................................................................................................
 -5-1اهداف پژوهش....................................................................................................................................
 -6-1سواالت پژوهش...................................................................................................................................
 -7-1فرضیات پژوهش..................................................................................................................................
 -2روش شناسی پژوهش...............................................................................................................................
 -1-2نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سواالت..............................................................
 -2-2مراحل اجرای پژوهش.......................................................................................................................
 -3-2قلمرو مكانی و زمانی..........................................................................................................................
 -4-2جامعه آماری.....................................................................................................................................
 -5-2روش نمونه گیری.............................................................................................................................
 -6-2حجم نمونه و روش محاسبه................................................................................................................
 -7-2تعریف متغییر های پژوهش.................................................................................................................
 -8-2ابزار گردآوری داده ها.....................................................................................................................
 -9-2روش تجزیه و تحلیل.........................................................................................................................
 -3کاربرد نتایج پژوهش و بهره وران..........................................................................................................
 -4جنبه نوآوری پژوهش............................................................................................................................
 -5منابع و مآخذ...........................................................................................................................................
 -1-5منابع و مآخذ فارسی............................................................................................................................
 -2-5منابع و مآخذ التین..............................................................................................................................
 -6مدل فرایندی پژوهش.............................................................................................................................
 -6جدول زمانی مراحل انجام پروژه.............................................................................................................
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 -1مقدمه( :طرح کلیات تحقیق)

 -2شرح و بیان مساله پژوهش( :ابعاد تحقیق ،شرح مشكل و ارائه آنها ،متغیر ها ،معلوم ها و مجهول های تحقیق ،بیان شكاف
نظری)

 -3ضرورت و اهمیت تحقیق و مبانی نظری( :چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق,شرح متغیرهای پزوهش
و بیان نظر اندیشمندان در ارتباط با موضوع)

4

-4پیشینه پژوهش ( :بیان مختصر سابقة تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور)
بطور مثال :نام خانوادگی (سال) عنوان ،روش و نتایج پژوهش و . ...

 -5اهداف تحقیق( :آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است)

الف -هدف اصلی
ب -اهداف فرعی

 -6سواالت و فرضیههای پژوهش( :با توجه به ماهیت رشته ها و موضوع)

الف -سوال های پژوهش:

ب -فرضیه های پژوهش:
-

فرضیه اصلی

-

فرضیه های فرعی
5

-7روش شناسی پژوهش:
-

نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها یا پاسخگوئی به سواالت( :توصیفی ،تجربی ،تحلیل محتوا ،اسنادی ،تاریخی و )...

-

مراحل اجرای پژوهش:

-

قلمرو مكانی و زمانی:

-

جامعه آماری:

-

روش نمونه گیری:

-

حجم نمونه و روش محاسبه:

-

تعریف متغییر های پژوهش:

-

ابزار گردآوری داده ها( :پرسشنامه ،مصاحبه  ،پایگاه داده ،فیش و )...

-

روش تجزیه و تحلیل( :با توجه به ماهیت رشته ها و موضوع ،بیان نوع روش تحلیل و شرح آن)
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 -8کاربرد نتایج پژوهش و بهره وران:
 -9جنبه نوآوری پژوهش( :که آن را از سایر پژوهش های انجام شده جدا می کند)

 -11مدل فرآیندی پژوهش( :رسم مراحل انجام پژوهش بصورت نمودار یا چارت)

-11فهرست منابع و مأخذ (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایاننامه به شرح زیر:
(به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)
کتاب :نام خانوادگی ،نام (سال نشر) ،عنوان کتاب ،مترجم ،جلد ،شماره چاپ ،محل انتشار ،ناشر.
مقاله :نام خانوادگی ،نام (سال نشر) ،عنوان مقاله ،عنوان نشریه ،سال ،دوره ،شماره ،صفحه های مقاله.

 جدول زمانی مراحل انجام پروژه:مدت زمان پیشنهادی اجرای پایان نامه بر اساس مراحل ذیل  7ماه می باشد که پس از تصویب در شورای منتخب پایان نامه
های شهرسازی موسسه آموزشی عالمه دهخدا خواهد شد.
رديف

11

مراحل انجام پروژه

9

8

7

6

5

4

1

مطالعات اسناد و کتب و مقاالت مربوطه

2

تدوین پرسشنامه و انجام مصاحبه

3

آزمون پرسشنامه

4

نمونه گیری

*

5

اجرای پرسشنامه و مصاحبه

*

6

نظارت

*

7

بازبینی پرسشنامه ها

*

8

کد گذاری و ورودی اطالعات و مقوله بندی مصاحبه ها

*

9

انجام عملیات آماری

*

11

تهیه و تدوین گزارش نهایی

3

2

1
*

*
*

*
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مراحل تصویب پایان نامه

شورای منتخب پایان نامههای گروه شهرسازی:
نام نام خانوادگی اعضاء

تاریخ تصویب:

توضیحات

امضاء

 -1مهندس فهیمه مجتهد زاده
-2
-3
-3

نظر شورای منتخب پایان نامه گروه شهرسازی موسسه عالمه دهخدا:

ریا ست موسسه آموزشی عالمه دهخدا:

دکتر محمد حسین حامدی
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امضاء

