
 ددوره کارشناسی ارش (پروپوزال) پیشنهاد  چک لیست بررسی

 :ندانشگاه کردستا کده علوم انسانی و اجتماعیدانش
 ه موارد ذیل بررسی و تکمیل گردد:و کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکد مربوطه قبل از تحویل پروپوزال به مدیرگروه استدانشجویان عزیز الزم 

 :یفرمت کل

ردی :دکه باید رعایت شونمواردی  ها گزینه
 هبل رخی :ف

قابل دریافت از وب سایت  جتماعی امخصوص دانشکده علوم انسانی و  تپروپوزال در فرمنوشتن   

 هدانشکد
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 2 21و اندازه  B Nazaninتمام متن با فونت تابپ   

فرم )محل امضای  جداول انتهاییجداول صفحه اول )شامل مشخصات دانشجو و اساتید( و  دادن قرار  

 هدانشکده و دانشگاه( هر کدام به صورت کامل و منظم در یک صفحشورای گروه، 
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 4  لکام طور بهاساتید راهنما و مشاور  ،انشجود مشخصات درج   

 5 (هصفح 7رعایت حداکثر تعداد صفحات )  

 6 (لاصلی پروپوزال )از مقدمه تا شیوه تجزیه و تحلی های بخش تکمیل تمامی  

 7 حشکل کامل و صحی در هر صفحه از شماره یک به ها پاورقیشماره بندی تنظیم   

 8 هفاداستمورد  سبک مورد نظر گروه مربوطه در نوشتن منابع داخلی و خارجیرعایت   

 9 هتایپ شد A4کاغذ  و درر به صورت یکمتن  کل  

 11 (Boldبه صورت ) اصلی عناویننوشتن   

 11 گباحروف بزرانگلیسی طرح عنوان حرف اول کلمات اصلی در تایپ   

 12  حصحی طور بهویرگول و ...( له بندی و عالئم سجاوندی )نقطه،جم قواعد نوشتار زبان فارسی، عایتر  

 13 (وداسکن نش یاپی ک)نسخه نهایی امضاهای  تمامی نزنده بود  

 14 یصرفأ یک بار در پاورق اول در متن استفاده شدهدرج معادل اسامی و کلمات التین که برای بار   

 15 22 اندازهو  Time New Romanتایپ متن انگلیسی با فونت   

 Paragraph 16زیر منوی  موجود در Justifyبا استفاده از دستور  ها پاراگرافتنظیم تمام   

 Paragraph 17در زیر منوی  Hangingتنظیم منابع مورد استفاده در انتهای متن با استفاده از دستور   

 APA 18تنظیم منابع به شکل الفبایی در صورت استفاده از سبک   

 19 طسطر  بین خطو 2رعایت فاصله   

مختلف  نوشتن منابع فارسی در ابتدا و سپس  های زباندر منبع نویسی با  APAدر صورت استفاده از روش   

 یمنابع خارج
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 Indentها از دو طرف تراز شوند خط اول هر پاراگراف به اندازه نیم سانت به درون  گرافاکلیه پار  

 کردن پاراگراف اول نیست(. Indentشود )نیازی به 
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 11 چاز هر طرف یک این فرمت اصلی پروپوزال های حاشیهرعایت   

 23 یدر کلمات ترکیب ها فاصلهرعایت نیم   

 

 


