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  :مواد امتحاني 

  حث ارائه شده سر كالس كليه مبا –) 1 

  انتشارات بازتاب  –نوشته دكتر غالمرضا خاكي  -كتاب روش تحقيق با رويكردي بر پايان نامه نويسي –) 2
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كتاب راهنماي انجام پايان نامه ها كه از سايت شهرآفرين ، منوي سمت راست قسمت پژوهش در  –) 3

  : شهرسازي ، كتاب راهنماي انجام پايان نامه ها و يا مستقيمĤ از طريق لينك زير قابل دانلود است 

http://www.shahrafarin.com/index.php?page=articles&artid=72   
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  : )همزمان با امتحان روش تحقيق همراه با ورقه امتحاني تحويل دهيدتاريخ تحويل ( نهايي هپروژ

كليات  -كه مي توانيد در فصل يك) رسازي رشته شهپروپوزال ترجيحĤ ( نقد بخشهاي مختلف يك پروپوزال  - 1

  .نمونه هاي مختلفي از آنها را پيدا كنيد  IranDocپژوهش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و يا سايت 

  :انجام شودبا توجه به شرايط زير اين نقد بايد 
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پس نقد خود را به دو . نقد خوب به نقاط مثبت هر پرپوپوزال به اندازه نقاط منفي آن بايد توجه نمايد -1- 1

 .بخش نقاط قوت و ضعف تقسيم نماييد

... به عبارت بهتر براي اينكه نقد شما منصفانه و به دور از پيش انگاري و. نقد خوب متكي به معيارهاست -2- 1

معيارهاي نقد را مي . كرده و با داليل كافي كار را نقد نماييدباشد بايستي معيارهاي نقد را مشخص 

 .تنظيم نماييد توانيد بر اساس ضوابطي كه در كالس براي نگارش هر قسمت از پروپوزال گفته شد 

يعني مثالً نقد طرح مسأله، نقد سواالت، نقد فرضيه . هر قسمت از پروپوزال را به صورت مجزا نقد نماييد -3- 1

 .رالي آخ... ها و

نقد منصفانه با توجه به نقاط مثبت و منفي، ارائه ادله كافي، بهره گيري از نكاتي كه در سر كالس براي  -4- 1

 .نگارش پروپوزال گفته شد باعث ارتقاء نمره شما خواهد بود

  

كه در كالس  زالوشامل همه قسمتهاي پروپ فرضي خودتان در آينده نگارش يك پروپوزال براي پايان نامه  – 2

  .و بر اساس اصول نگارش پروپوزال ح داده شدتوضي


