بنام خدا
هعاونت پژوهشی هوسسه آهوزش عالی راه دانص بابل
برخی نکات کلی و ههن در خصوص نگارش و ویرایص پروپوزال

تٌْا اص فشهت هَجَد دس ػایت هَػؼِ تِ آدسع  www.rahedanesh.ac.irاػتفادُ کٌیذ.
اص تغییش فشهت پشٍپَصال جذا اجتٌاب کٌیذ.
دس ًَؿتي اػاهی ساٌّوا ٍ هـاٍس اص ٍاطُ ّای دکتش،پشٍفؼَس،آقا ٍ خاًن اػتفادُ ًکٌیذ .
تکویل تواهی اطالعات داًـجَیی هتقاضی دس صفحِ اٍل ضشٍسی اػت.
دسج اهضای اػاتیذ ٍ ّوچٌیي،اهضای داًـجَ تِ ّوشاُ تاسیخ (دس صفحِ اٍل ٍ ّوچٌیي ریل جذٍل ّضیٌِ ّا) ضشٍسی اعت .
صفحات اٍل(دسخَاػت تشسػی) ٍ آخش (صَستجلؼِ) سا هؼتقل اص ػایش صفحات ٍ دس یک صفحِ تْیِ کٌیذ.
تعذ اص تصَیة دس کویتِ یا گشٍُ تحصیالت تکویلی ،کذ سّگیشی سا اص  Irandoc.ac.irتْیِ ٍ دس صفحِ اٍل دسج کٌیذ.
تطثیق عٌَاى فاسػی ٍ اًگلیؼی طشح ضشٍسی اػتّ.وچٌیي ،هعادل ٍ تشتیة کلیذ ٍاطُ ّای فاسػی ٍ اًگلیؼی یکؼاى تاؿذ .
توام اعذاد داخل هتي سا تِ صَست فاسػی اسایِ کٌیذ.
اػاهی التیي ٍ اصطالحات تخصصی سا دس داخل هتي تِ ؿکل فاسػی ٍ ػپغ ،هعادل التیي آى سا تِ ؿکل صیشًَیغ اسایِ
کٌیذ.
صیشًَیغ ّای التیي تِ صَست چپ چیي ٍ تا عذد التیي ٍ ،صیشًَیغ ّای فاسػی سا تِ صَست ساػت چیي ٍ تا عذد فاسػی
اسایِ کٌیذ.
تشای تیؾ اص دٍ ًفش اص ٍاطُ ّوکاساى اػتفاد کٌیذ.هثال جعفشی صویوی ٍ ّوکاساى ( ٍ )1390یا ٍاًگ ٍ ّوکاساى ( ٍ( )2011تِ
صَست صیش ًَیغ )Wang, et al.
دس داخل هتي ٍ صیش ًَیغ اص ًام ًَیؼٌذگاى اػتفادُ ًکٌیذ ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ کافی اػت .
هٌاتع دسٍى هتي سا تا فشهت یکؼاى(عذد هٌثع دس داخل تشاکت یا هٌثع ّوشاُ تا ػال داخل پشاًتض ) اسایِ کٌیذ.
پیـیٌِ تحقیق سا تش اػاع تَالی صهاًی تْیِ کٌیذ.
دس تخؾ هٌاتع ٍ هآخز ،اعذاد ٍ تاسیخ ّای هٌاتع فاسػی تِ صَست فا سػی ٍ،هٌاتع اًگلیؼی تِ صَست اًگلیؼی اسایِ ؿَد.
هٌاتع فاسػی ٍ اًگلیؼی اًتْای هتي تش اػاع حشٍف الفثا تٌظین ؿَد .

دس ًَؿتي هٌاتع فاسػی ٍ اًگلیؼی اص سٍؽ ( APAفایل پیَػت) ،اػتفادُ کٌیذ  .تِ عٌَاى ًوًَِ ،تِ هَاسد صیش تَجِ کٌیذ ( تِ
هحل ًقطِ ٍ ٍیشگَل ٍ ّوچٌیي ،تخؾ ایتالیک دقت کٌیذ):
جعفشی صویوی،احوذ ٍ حوضُ ای ،علی اکثش .)1384(.تشسػی عَاهل هَثش تش فشاس هالیاتی :هطالعِ هَسد صٌف طالفشٍؿاى اػتاى
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پظٍّـی پظٍّؾ ّای سؿذ ٍ تَػعِ اقتصادی،ػال چْاسم،ؿواسُ ؿاًضدّن،صص 20-32
Yahyazadehfar,M.,Zali,M.R.,&Shababi,H.(2011).Determinants of investors’ financial behavior
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