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 مقدمه 
کشور و   و هنری فرهنگی نقش پژوهش در رشد علمی،   توسعه امروزه با 

هم و  ها رسععا ت مپایدار، دانشععگاه توسعععهدر ت و جایگاه تحقیق اهمیّ

سیر از  ریزی و مدیریت پخطیری بر دوش دارند. برنامه ژوهش در این م

که تدوین و تبیین  هایی اسععتترین عرصععهترین و دقیقجمله پیچیده

و اشاعه علم در جامعه باشد.  تواند محور اصلی تو ید، نشر درست آن می

و بویژه هنر شععیراز موضععوعار راهبردی هگاگانه دانشععگاه   بر اسععا 

 بر مبانیو  «های کاربردی  گستتشرپ پژوهش»موضعععوا راهبردی 

شم  شگاه چ شگاه مادر  » در انداز دان شدن به دان صی،     تبدیل  ص تخ

)مصوب  «1404 افقجنوب کشور در  منطقهمؤلف و مرجع هنر در 

ترین  امر پژوهش به عنوان یکی از مهم  راهبردی دانشعععگاه ،  برنامه  در 

مدیریت امور پژوهشععی و فناوری  شععود. کان رشععد دانشععگاه تلقی میار

ساای تحقق مأموریت    شگاه در را شم دان یف خود در اندازها و وظاها، چ

هماهنگی در تدوین   ایجادهای یادشده و با هدف  نیل به اهداف و برنامه

شگاه   های پایانی طرحو ارائه گزارش صوب دان شی م ، چارچوب های پژوه

شرح زیر تقدیم   شاه  .داردمیالزم را تدوین و به  ها و  با توجه به تنوا ر

سی  روش رتبط با هنر، این راهنما به های مهای گوناگون در پژوهششنا

ئ  گا نموده و        هارا یه اکا چارچوب او  با       قا ب و  ماهنگی آن را  کان ه ام

 .داندمیمحگوظ  ، برای پژوهشگران محارمهای مخالف پژوهشگونه

 

 هنر شیراز و فناوری دانشگاه یپژوهش مدیریت امور
 خورشیدی 1400
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 (تفصیل)به  پژوهشیساخشار طرح 

 

 )روی جلد( عنوان صفحه

آرم و نام دانشععگاه و در لیل آن عبارر معاونت آموزشععی و پژوهشععی و سععر  در زیر آن مدیریت امور  به ترتیب شععامل 

صگحه ب     سال ارائه پژوهش در پایین  شی و فناوری، عنوان پژوهش، مجریان طرح و ماه و  شد.  پژوه سمت این   مهمارینا ق

 پژوهش است که باید بدون ابهام باشد و به اخاصار بیان شود.عنوان صگحه 

 

 صفحه بسم اهلل

 

 اصالت طرح پژوهشی اظهار نامه

شععود که تمامی اصععول   در این بخش مطابق با مانی که در اناهای این شععیوه نامه آمده اسععت مجری محارم ماعهد می 

 عاف را به درسای رعایت نموده است. های وزارراخالقی پژوهش مبانی بر شیوه نامه و دساور ا عمل

                                                                                                                                          

 :تشکر و قدردانی پژوهشگر )در صورت لزوم(

 کند.   قدردانیاند تشکر و ر انجام پژوهش، وی را یاری نمودهتواند از کسانی که ددر این قسمت پژوهشگر می

 

 چکیده پژوهش:

ریان روند کلی کار تحقیق قرار  آن پژوهشععگر، خواننده را در ج دربه زبان سععاده اسععت که  ،فشععرده ای خالصععهچکیده  

وهشگر روش اجرای پژوهش را لکر  و سر  پژ  گیرندت و هدف پژوهش را در بر میجمالر ابادایی، اهمیّ دهد، معموالًمی

ست آمده را اعالم می تریمهمهایت نکند و در می شد، از      ن ناایج به د صطالحار مهم و کلیدی با شامل ا کند. چکیده باید 

ساقیم   شامل    و ارجاا دهی نقل قول م شود و حداکثر  شد و واژه  واژه 500در آن باید خودداری  های کلیدی در اناهای  با

 .چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود

 

شد. کلید واژه پنج واژه  تواندکلیدی حداکثر میهای : تعداد واژهواژه کلیدی صلی عنوان و   ها باید با واژهیا عبارر با های ا

 مسئله تحقیق تناسب داشاه باشد.

 

 فهرست مطالب، جداول و نمودارها:

 .شودمیها و نمودارها آورده بادا فهرست مطا ب سر  جداول، شکلترتیب ارائه فهرست بدین ترتیب است که ا
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 )کلیات( اول: طرح تحقیقفصل 

   مقدمه:

صلی پژوهش آماده می  ننده را برای ورالهن خو ،مقدمه ضوا ا سمت خواننده باید با مبانی و کلیار    ود به مو سازد، در این ق

باشعععد و معموالً    غیر مرتبطو  ایگیرنده مطا ب حاشعععیه     بردمه نباید بیش از حد طوالنی و در    پژوهش آشعععنا شعععود. مق  

 شود.می شیوه اعداد حسابی از آن آغازه گذاری بصگحه

 بیان مسأله:

شگر با توجه ب    سمت پ  از آنکه پژوه ضیحاتی را مطرح می در این ق س   ه عنوان طرح تو سش أسازد، به طرح م   های ه و پر

صورر    ضوا به  ست، بیان می    خود پرداخاه و این علت را که چرا این مو شکل بروز کرده ا مرور با محقق باید  کند.یک م

علمی و محاوایی پژوهش  محدودههای داخلی و خارجی به درک بیشار موضوا کمک نماید. همچنین   مطا عار و پژوهش

 گردد.در این بخش به طور دقیق تبیین می

 ضرورت پژوهش:

  یشنهادی موضوا پ  تاهمیدر این مرحله پژوهشگر با توجه به آنچه در بیان مسأ ه گگاه شده است و با لکر د یل به بیان     

د )کاربردی، نظری، بنیادی،  این پژوهش در جهت رفع مشکالر موجو  سازد که چگونه از ناایج و روشن می  پردازدمیخود 

قرار گرفاه است. در بیان ضرورر    پژوهش او  محدودهچه کاربردها و مزایایی در  ..  اساگاده خواهد شد و  .و  نظریه پردازی

 در نظر گرفاه شوند. گی، مذهبی و اقاصادی جامعه و ...ید نکاتی چون نیازهای جامعه، عوامل فرهناب

 اهداف طرح:

 داف شامل اهداف کلی و جزئی هساند:اه

هدف یا اهداف کلی، معموالً همان پرسععش او یه پژوهشععگر یا عنوان پژوهش اسععت که باید به آن  :اهداف کلی

 پاسخ داده شود.

سخگویی به       اهداف جزئی: شگر برای پا صد فرعی پژوه صد هدف      سؤال مقا ست، این مقا صلی پژوهش ا های ا

 گردد.اصلی پژوهش در صورر  زوم بیان میکوچکاری هساند که در مان هدف کلی و سؤال 

 و اصطالحات: هاواژهتعریف 

صطالحار علمی به کار رفاه در      شگر به تعریف ا سمت پژوه شاید معنا و تعریف برخی   پردازد.پژوهش میدر این ق گرچه 

صطالحار   ست برای اینکه همه افراد            ا شد، و ی الزم ا صص بدیهی با شان برای افراد ماخ شیوا کاربرد سبب  صی، به  ص تخ

شت واحدی از منظور محقق و در  شود. چنانچه روش پژوهش از       بردا شند، به این امر پرداخاه  شاه با نایجه حدود طرح دا

م است تعارف نظری و عملی به طور مجزا در بخش   است، الز  مانند آنو  پدیدارشناسی   های پیمایشی، تجربی، جمله روش

 روش تحقیق ارائه شوند.

 های پژوهش:محدودیت

و موانعی که در خالل اجرا در این قسمت به اخاصار خطاهای تصادفی که شاید در حین اجرای طرح رخ دهند و مشکالر 

 پژوهشگر نسبت به پژوهش خویش است. اناقادینوعی دید  برگیرنده. این قسمت در دشویح داده میآیند، توضپیش می
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 فصل دوم: ادبیات تحقیق

 مقدمه:

سازد تا به واسطه آن    فرصای را برای پژوهشگر فراهم می   ، سوم، چهارم و پنجم یک مقدمه کوتاه های دومدر ابادای فصل 

سازد که در این فصل ارائه   موضوا فصل قبلی را به فصل جاری مرتبط سازد و لهن خواننده را آماده ارائه مطا ب جدیدی     

گردد و  این قلمرو مرتبط می هاینظریهبا ادبیار پژوهشععی موجود و  خواهند شععد. در ابادای فصععل دوم سععؤال پژوهش 

 گیرد.ه در این فصل خواهد گذشت، قرار میخواننده در جریان آنچ

 مبانی نظری تحقیق:

روابط بین   دربارهکه فرد پژوهشععگر بر اسععا  آن چوب نظری اسععت. این چارچوب ا گویی اسععت رنیازمند چا یهر تحقیق

نند  ارچوب نظری ماغیرهایی ماکند. بر مبنای چپردازی میشوند، نظریه مهم تشخیص داده می عواملی که در ایجاد مسئله  

مسععأ ه تحقیق نقش دارند، بررسععی  شععود در پاسععخ و حل میکه تصععور  ماغیرهاییگر و ماغیر مسععاقل، وابسععاه، مداخله

 ای از موضوا مورد پژوهش را نیز ارائه داد.در این قسمت تاریخچه توانمیند. شومی

 تحقیق: پیشینه

شگر در مورد اطالعار و پژ  در این ق شده قبلی که در قلمرو وهشسمت پژوه ضوا او  یهای انجام  وجود دارند، مطا بی   مو

چه بسععا قبالً فرد دیگری پاسععخی برای سععؤال   های انجام شععده ضععروری اسععت،بازنگری منابع و پژوهش کند.را ارائه می

باهار  تواند در چگونگی انجام پژوهش و عدم تکرار اشعععاهای قبلی میه باشعععد. عالوه بر این مرور پژوهشپژوهشعععی یافا

شد. پژوهش     سیار مگید با شاه ب ضیه گذ ساند. از     های دقیقهای قبلی در ارائه فر سودمند ه سیار  شده   های پژوهش ب انجام 

صه  شود و همچنین به ناایج مخالف در این بخش باید خال ضیه   ) ای ارائه گردد و از لکر کامل آنها خودداری  چه موافق فر

 .گرددپژوهش و چه مخا ف آن  اشاره 

 :جمع بندی

سمت  شاه می با توجه به آنچه در ق شن    شود،  های قبلی نو شگر رو شینه  ه پژوهش او چه ارتباطی باسازد ک میپژوه   پی

با توجه به ادبیار پژوهش،   پژوهشععی دارد و چرا این موضععوا مورد بررسععی قرار خواهد گرفت. در این بخش پژوهشععگر  

و   های پژوهش را به طور مسادل ارائه زند و بر اسا  نوا پژوهش فرضیه  مربوط به سؤاالر تحقیق را حد  می های پاسخ 

 کند.تحقیق را به طور عملیاتی بیان میهای ماغیر

 

 تحقیق روپفصل سوم: 

ضیح: از آن  شاه    جا که ماهیّتو شی در ر ضوعار پژوه ساند های مخالف هنر ماگاور ت و مو شی مور ،  ذا روشه د  های پژوه

حقق در  م صالحدید بنابر  تواندهایی از آن میبنابراین مطا ب این فصل و یا بخش د. نباش اساگاده نیز مانوا و گسارده می  

 فصل اول گزارش آورده شود.

 مقدمه:

 گیرد.فصل سوم ارائه خواهد شد قرار می در این قسمت خواننده به اخاصار در جریان آنچه در

 تحقیق(:روپ اجرای پژوهش )

هداف تحقیق        عه بر اسعععا  ا طا  ند نوا م باط      در این ب کاربردی  و همچنین نوا ارت یادی و  های تحقیق و   )بن ماغیر

 شود.ای پژوهش به تگکیک توضیح داده میشوند. ضمناً فرایند اجرشناسی معرفی میهای روشبندیتقسیم
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 جامعه تحقیق:

شععود. این  ژوهش در آن محدوده تعمیم داده میهای پمحدوده فرضععی و لهنی اسععت که یافاه جامعه تحقیق عبارر از 

ضا، رو  جامعه می شامل آمار، اع ساز تواند  شد. محقق با بیان دقیق  .. بها و .مانیدادها، ماون،  صار جامعه     هاویژگیا شخ و م

 نماید.پذیری ناایج خود را تعیین میتحقیق حدود تعمیم

 گیری:نمونه و روپ نمونه

با لکر فرمول محاسعععبه حجم نمونه و آوردن       حجم گروه نمونه بر اسعععا  تعداد افراد جامعه و چگونگی تعیین آن )مثالً    

گیری در این قسععمت توضععیح  و روش انجام نمونه گیرینمونهدالیل کافی برای اعداد به کار گرفاه شععده  و همچنین نوا 

 . ویژه تحقیقار کمی و میدانی است گیرینمونهروش)جامعه تحقیق، نمونه و  شودمیداده 

 اطالعات: آوریجمعابزار 

ست و اعابار و روایی آنها        در این  ست آمده ا ساگاده از آنها به د سمت ابزارهایی که اطالعار مورد نیاز از گروه نمونه با ا ق

 د.نباش …و  خوانیپروندهشامل مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه،  تواندمی. این ابزارها شودمیتوضیح داده 

 تجزیه و تحلیل اطالعات:

صورر کلی به توصیف و     سطح آمار         هایتحلیلاین بخش، به  سازد که در  شخص  شگر باید م صاص دارد. پژوه آماری اخا

پژوهشی و تحلیل آنها اساگاده کرده است. در   هایسوالو پاسخ به  هادادهآماری برای توصیف  هایشاخصتوصیگی از چه 

  مورد اساگاده لکر شود. Versionو روایت ) افزارنرمد در این قسمت نام اساگاده شده، بای ایرایانه افزارینرمصورتی که از 

  هایفرضیه یا  سؤاالر با روش توصیگی در پاسخ به    هایافاهیا اسنادی است اطالعار و    ایکاابخانهچنانچه پژوهش از نوا 

 تحقیق ارائه شود.

 و تجزیه و تحلیل آنها( هادادهتحقیق ) هاییافشهفصل چهارم: 

 مقدمه:

 این قسمت مروری کوتاه است بر اطالعاتی که در این فصل ارائه خواهد شد.

 (:هادادهتوصیف اطالعات )ارائه 

و از   پردازدمیبه توصععیف اطالعار در قا ب توصععیگی و یا به صععورر جداول و نمودارها  صععرفاًدر این قسععمت پژوهشععگر 

 .شودمی... اساگاده درصد، واریان ، انحراف معیار و  نسبت، آمار توصیگی چون جداول فراوانی، میانگین، هایشاخص

 (:بندیو جمع تحلیل اطالعات )آزمون فرضیه

پژوهش پاسخ    هایسوال های آماری مناسب در قلمرو آمار اسانباطی باید به   در این قسمت پژوهشگر با اساگاده از آزمون   

سمت قبلی  شگر  دهد. با توجه به تحلیل اطالعار در ق ضیه کردن باید به پذیرفان یا رد، پژوه صورر    هایفر پژوهش )در 

سخی به        وجود  مبادرر ورزد. ست آمده چه پا شود که با توجه به اطالعار به د شن  در پایان این بخش برای خواننده رو

 های پژوهش داده شده است.سوال

 و روایی آن تنظیم خواهد شد. بخش پایایی ابزارهایو  هایافشههای کیفی این بخش مشناسب با توجه: در پژوهش
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 گیرینشیجهفصل پنجم: 

 مقدمه:

س  ضوا و  در این ق صورر   پژوهش سؤال مت دوباره بر مو ضوا پژوهش و    گیردمیمروری کوتاه  و ارتباطی دوباره بین مو

 .گرددمینایجه نهایی برقرار 

 :گیرینشیجهبحث و 

سیر             صل چهارم را تگ ست، ناایج ف ست آمده ا شینه پژوهش به د ساگاده از اطالعاتی که در پی شگر با ا سمت پژوه در این ق

  ساز زمینه. چنین کاری سازد میو برای هر یک از ناایج به دست آمده شواهد موافق و مخا ف در پیشینه را مطرح     کندمی

سااوردهای تحقیق به    صمیم د صلی خواهد ب  جامعهت شابهت نایجه پژوهش با   ا شابهت یا عدم م   هایپژوهشود. در مورد م

 قبلی باید دالیل کافی ارائه شود.

 پیشنهادها:

. همچنین  کندمیو ناایج تحقیق را ارائه  هایافاهبا توجه به روندی که پژوهشععگر طی نموده اسععت پیشععنهادی مبانی بر  

 ارائه کند. هاییتوصیهشنهادها و برای پژوهشگران بعدی یا هدایت تحقیقار بعدی باید پی

 :هاپیوست

، آمار و ارقام و .... هانامهپرسش، هانامهآیین، هانقشهو  هاعک از مدارک و اسناد، تصاویر،  اینمونهمانند  هاییبخششامل 

 و برای اساگاده پژوهشگران دیگر مگید و قابل اساگاده هساند. اندرفاهاست که در پژوهش به کار 

 فهرست منابع:

صلی لکر   شوند )       اندشده تمام منابعی که در مان ا شاه  صورر کامل و دقیق نو ست منابع به   نامهشیوه به باید در فهر

APA مراجعه شود.  

 چکیده به زبان انگلیسی:

 این بخش شامل عنوان طرح، مجریان طرح، ترجمه چکیده فارسی به همراه واژگان کلیدی است.

 انگلیسی:پشت جلد به زبان 

شی و          شی و در زیر آن مدیریت امور پژوه شی و پژوه شگاه و در لیل آن عبارر معاونت آموز شامل آرم و نام دان به ترتیب 

  ترینمهمفناوری و سععر  به ترتیب به عنوان پزوهش، مجریان طرح، ماه و سععال ارائه پژوهش در پایین صععگحه باشععد.   

 ون ابهام باشد و به اخاصار بیان شود.قسمت این صگحه عنوان پژوهش است که باید بد
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 «نامه شیوه»

 قلم:

 قلم فارسی: B Nazanin  / :13شماره قلم 

  انگلیسی:قلم Times New Roman  /11قلم:  شماره 

 حاشیه:

 :باشندمیمایکروسافت  افزارنرماسااندارد در  هایفاصله ،زیر هایحاشیه

  :سانای مار 5/2باال 

  :مارسانای 5/2پایین 

  :سانای مار 3چپ 

  :مارسانای 5/3راست 

 شکل ظاهری صفحه: 

  مان باید به شکلjustified شود. بندیصگحه 

   از فهرست مطا ب تا ابادای  بدون شمارهفهرست مطا ب  شماره صگحار از صگحه عنوان تا    گذاریصگحه شیوه ،

 و ...  درج گردد. 3، 2، 1) اعداد حسابیبه صورر و از ابادای فصل اول  حروف ابجدفصل اول با 

       شگاه در شی دان شورای پژوه سخه  3پ  از تأیید  سی به رنگ با جلد گا ینگور  ن به همراه  وح  )ابرو بادی   طو

 فشرده به مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه تحویل داده شود.

 او ین سطر هر پاراگراف با تورفاگی (indent   تایپ شود.سانایمار 8/0به اندازه 

  است. 1برابر  سطرهافاصله بین 

 .فاصله بین دو پاراگراف برابر فاصله معمو ی بین دو سطر است 

 .اصطالحار التین را در پانوی  قرار دهید 

 تواند در صورر صالحدید مجری به صورر دو رو پرینت شود.مان نهایی گزارش می 

 ست. )پیوست ا ف ادب فارسی ضروری ا ا خط فارسی مصوب فرهنگساان هنر ورعایت رسم 

 (:APAشیوه ارجاع به منابع )

شخص با لکر       صگحار م صگحه یا  صگحه در داخل           خانوادگینامارجاعار داخل مان از  شماره  شار و  سال انا سنده،  نوی

 .شودمیپراناز آورده 

  Giddens, 2003, p.143  و )35، ص 1384به طور مثال: )مهرآیین، 

شار در داخل پراناز       سال انا سنده و  شد، با لکر نام خانوادگی نوی : به طور  شود میچنانچه ارجاا به کلیت مان یا مطلب با

  Giddens, 2003  و )1384مثال )مهرآیین، 
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 در هر گونه اساناد یا ارجاعی از لکر ا قابی نظیر آقا، خانم، دکار، مهند ، پروفسور و ... خودداری شود.

 ی:کشاب شناس

 .کنیدمیبه جز مقاالر که او ین و آخرین صگحه مقا ه را درج  شودنمیداده  ایصگحه شمارهدر کااب شناسی هیچ 

 .اندشدهنوشاه  APAزیر بر اسا  روش  هاینمونه

 .شوندمیاطالعار کااب شناسی به ترتیب حروف ا گبا و با رعایت نکار زیر به فارسی یا زبان دیگر آورده 

 نویسنده: کشاب با یک

 ، محل نشر: ناشر.کایاا یعنوان به صورر ، نام. )سال اناشار . خانوادگینام

 کشاب با بیش از یک نویسنده:

 نشر: ناشر. . محلاا یکعنوان به صورر ایهمکار )ان . )سال اناشار .  خانوادگینام، نام و خانوادگینام

 :ترجمه کشاب

 . مارجم، نام و نام خانوادگی مارجم. محل نشر: ناشر.اا یکه صورر ایبعنوان نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال اناشار . 

 مقاله با یک نویسنده:

، صگحه شروا   اا یکشماره به صورر ای  ، دوره، اا یکنام نشریه به صورر ای  نام خانوادگی، نام. )سال اناشار . عنوان مقا ه.   

  ه.و پایان مقا

 مقاله با بیش از یک نویسنده:

شار . عنوان مقا ه.     سال انا صورر ای   نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی همکار )ان . ) شریه به  شماره به  ، دوره، کاا ینام ن

 صگحه شروا و پایان مقا ه. ک،اا یصورر ای

 مقاله در مجموع مقاالت:

، گردآورنده یا گردآورندگان. محل  کاا ینام مجموعه مقاالر به صععورر اینام خانوادگی، نام. )سععال اناشععار . عنوان مقا ه. 

 .نشر: ناشر. صگحه شروه و پایان مقا ه

References to Books: 

Author or Editor, A. A. (Year of Publication). Title. Location: Publisher. 

 

References to articles conference proceeding: 

Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Title of proceedings, Editor (if any). Place and Data of Conference and/or Organization from 

Which the proceedings can be obtained. Location: Publisher. First and page number. 

 

References to articles in periodicals: 

Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Full Title of Periodical, Volume number. Issue number, first and last page numbers. 

 

References to technical reports or doctoral Dissertations: 

Author, A. A. (Year of Publication). Title of Report or Dissertation. Location: Institution. 

 به سایت زیر مراجعه نمایید: APAبیشار شیوه ثبت ارجاا و منابع با روش  هاینمونهبرای مراجعه به توجه: 

http://www.apastyle.org 

http://www.apastyle.org/
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 بسمه تعالی

 اظهار نامه اصالت طرح پژوهشی

علمی گروه آموزشععی...................................... دانشععگاه هنر شععیراز با   اینجانب .................................................. عضععو هیأر      

ی نععاععایععج  طععرح پععژوهشععععی بععا عععنععوان      نععمععایععم کععه کععلععیععه  تععأیععیععد مععی  .،...مععرتععبععه........................ 

............................................................................................................................................................................................................................

شده از آثار دیگران را با لکر کامل مشخصار  داریبرحاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه 

ام. درصععورر اثبار خالف مندرجار فو ، به تشععخیص دانشععگاه مطابق با ضععوابط و مقررار حاکم )قانون  منبع لکر کرده

حمایت از حقو  مؤ گان و مصععنگان و قانون ترجمه و تکثیر کاب و نشععریار و آثار صععوتی، ضععوابط و مقررار آموزشععی،   

و انضباطی ...  با اینجانب رفاار خواهد شد و حق هرگونه اعاراض درخصوص احقا  حقو  مکاسب و تشخیص و    پژوهشی  

سلب می تعیین تخلف و مجازار را از  سؤو   خویش  ضمن، م شخاص اعم از حقیقی و    نمایم. در  سخگویی به ا یت هرگونه پا

ضایی  به عهده   حقوقی و مراجع لی شگاه هیچ خواهد ب ی اینجانبصالح )اعم از اداری و ق سؤ ود و دان  یای در این گونه م

 خصوص نخواهد داشت.

     تاریخ و امضاء


