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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "دكتر سجاد جاللي فر آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مولفمقدمه 
  
is-https://nashreonline.com/blog/what-	نگـارش  ةنحـو  ان،یمهم دانشجو يها دغدغهاز  یکی

proposal/  ای نامه انیپانوشتن  نکهیاست و ا نامه انیپا ایپروپوزال	را از کجـا و چگونـه آغـاز    پروپـوزال  
 م؟یکن

. باشـد  یمـ  نامـه  انیـ پااهـداف نگـارش    نیاز مهمتـر  ،یپژوهش و کار علم هیدانشجو با اصول اول ییآشنا
نمـوده و از آنهـا اسـتفاده     يآور جمـع و مـنظم   حیطور صح منابع و مراجع را به تواند یدانشجو م نگونهیا

 .آن بپردازد ۀطیحدر  قیرشته خود آشنا شده و به تحق	یپژوهش خچهیبا تار نیکند؛ همچن

افـراد   یو حت انیدانشجو نیاز ب يهستند افراد احتماالًاما  ،اند دهیشن ادیواژه را ز نیاز دانشجوها ا یلیخ
 یسـع  یو اصـطالحات دانشـگاه   یفقـط بـا اسـام    زیـ ن یواژه را نداننـد؛ بعضـ   نیا یدانشجو که معن ریغ
بـا   ادیـ کـه ز  یجمع کیدر  مثالًر به خود جلب کنند؛  نیریبه کالم خود وزن دهند و توجه سا کنند یم

 یلیخ» پروپوزال«مثل  یبردن کلماتکار ندارند، به ییها و اصطالحات آن آشناو واژه کیآکادم التیتحص
 .است توجه جالب

کـه   ياست، پژوهشـگر  قیتحق يشنهادیو طرح پ هیبلکه طرح اول ست،ین قیپروپوزال اصل تحق درواقع 
 درواقـع  قیـ . طـرح تحق سـد یبنو قیپژوهش مورد نظر خود، طرح تحق يبرا دیدارد، ابتدا با قیقصد تحق

  . است قیتحق يکردن و اجرا یاتیعمل يمحقق برا ياست و راهنما قینقشه انجام تحق
کوتاه انجام  یزمان مدتو در  یراحت بهپروپوزال  کی لیو تکم هیته فرایندانتخاب موضوع و  هرچند

 يها نقشه منزله بهبوده و  قیتحق هیشنهادیپ درواقعتوجه داشت که پروپوزال  دیبا یول شود، یم
گردد، پژوهشگر در انجام  یطراح قیساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دق یمحاسبات

عنوان پژوهش خود  یچنانچه دانشجوئ گریروبرو نخواهد شد. به عبارت د یبا مشکل اساس يمراحل بعد
و ارزش  تیطرح مسئله، اهم ژهیو بهارکان و اجزاء پروپوزال  یرا درست انتخاب کرده باشد و تمام

و  قیدق طور بهرا  قیو روش و مراحل انجام تحق ها هیفرض، سؤاالتمطالعات، اهداف،  خچهیتار ق،یتحق
و ابهام روبرو نخواهد شد،  یسردرگماز جمله  یکرده باشد، در انجام پژوهش با مشکالت هیکامل ته

روشن و کامل نوشته، به  ق،یدق طور بهخود را  قیکه طرح تحق يپژوهشگر شود یمگفته  که يطور به
  .کرده است هیخود را ته نامه انیپا ایدرصد رساله  50از  شیب رسد یمنظر 

 کتـاب  نیـ در ااسـت   ییبـاال  تیحساسـ  يپروپوزال در گام اول دارا ای يشنهادیطرح پ نکهیبا توجه به ا
محقـق   ازیـ ن کننده نیتأموده و هم ب يهم کاربرد ،که هم قابل درك بوده عنوان شود یمطالب شده یسع

 تواننـد  یم یلیتکم التیدر مقاطع تحص ان،یدانشجو یلذا تمام ؛باشد يو یکار پژوهش ياجرا يدر راستا
ـ راهنما و مشاور خود به  دیاز کتاب حاضر و کمک اسات يمند بهرهبا  مناسـب و   یقـ یکـار تحق  کیـ  ۀارائ

اهداف  شبردیعلوم مختلف و پ يها حوزهباشد تا در  يکاربرد حال نیدرعکه  یارزشمند بپردازند، پژوهش
 واقع گردد. مؤثرکشور  یسازنده علم
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مطالعـه کتـاب بـا آن     نیدر حـ  زیـ که خواننـدگان عز  یشنهاداتیو پ یاحتمال يها ضعفبهبود  جهتدر 
 يبعـد  يهـا کتـاب در چـاپ   نیـ ا شـتر یب یشاهد اثربخش شما نظرات انیاست با ب دیام شوند یممواجه 

 یکـ یالکترون یخـود را بـه آدرس پسـت    يو نقـدها  شنهاداتینظرات، پ دیتوان یمراستا  نیو در هم میباش
sajjadjalalifar@yahoo.com  دییارسال نما.    

  .میباش زمانیدر کشور عز وکارها کسب یتمام یکه شاهد رشد و ترق يروز دیبه ام
 

  فراوان با تشکر 
  فر یجالل سجاد 

  1401 زییپا 
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 ایخدا

 .ببرم لذت ام یزندگ از و باشم تیها نعمت شکرگزار تا يداد یزندگ فرصت من به را امروز که شکر را تو

 .یکن یم ام یزندگ وارد را کرانتیب يها نعمت روز هر که شکر را تو

 .یکن یم تیهدا درست ریمس به مرا لحظه هر که شکر را تو

 .یکن یم تر يقو روز روزبه را باورم و مانیا که شکر را تو

 .یده یم يروز و رزق من به کنم ینم هم را فکرش که ییجا از و راه تینها یب از روز هر که شکر را تو

  .یکن یم ام یزندگ وارد را ها نیبهتر روز هر که شکر را تو

مقدس وجود سه از سپاس با  

میبرس ییتوانا به ما تا شدند ناتوان که آنان  

میشو دیروسپ ما تا شد دیسپ شانیموها  

باشند راهمان روشنگر و ما وجود گرمابخش تا سوختند عاشقانه و  

 پدرانمان

 مادرانمان

 استادانمان
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  به میتقد

 زمیعز همسر و مادر پدر،

 منطق و عقل و شندیاند یم کین که یمردان آزاد تمام به و
 و شرفتیپ و یاله يرضا جز و نموده خود ۀشیپ را

 .ندارند یهدف جامعه، سعادت

 را خود مال و جان که یجوانمردان و بزرگان دانشمندان،
 .ندینما یم و نموده فدا مرزوبوم نیا ياعتال و حفظ در

  
  
  

  
  
  
  

  




