
صنعتی -1 شهرکهای  ست که جامعه اماری پژوهش  شده ا ضر ، قید  بوده و به جای  تهران در پروپوزال حا

س دنمونه گیری از رویکر ستناد به  شد. با ا ستفاده خواهد  شماری ا ستان تهران سر صنعتی ا شهرکهای  ایت 

(http://tehran.isipo.ir)   واحد  0050 بالغ برشهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد که  19بیش از

شرکتها را  صف این  شند. به فرض اگر ن ستقر بوده و در حال فعالیت می با شهرکها م در  SMEفعال در این 

شماری باید در بیش از نظ سر صورت با رویکرد  صاحبه انجام سشرکت پر 2500ر بگیریم در آن  شنامه و م

شنهاد می شجویی به لحاظ زمان و هزینه توجیه پذیر نیست. لذا پی گردد این گیرد که عمال برای پژوهش دان

 موضوع توسط دانشجو واستاد راهنمای محترم مورد بازنگری قرار گیرد.

 

ضر، قیددر پروپ -2 سرمایه و ... از  وزال حا ستخراج برخی اطالعات مالی نظیر افزایش  ست که برای ا شده ا

ستند به نظر می ص سی ه شرکت ها غیربور شد. با عنایت به اینکه عمده این  ستخراج خواهد  ورتهای مالی ا

عمل  انعت بهاز ارائه اطالعات و صدددورتهای مالی مم رسدددد شدددرکتهابه دلیمی محرمانه بودن اطالعات مالی،

 ورد و جمع آوری داده های تحقیق با محدودیت اساسی مواجه خواهد شد.خواهند آ

 

در پی تعیین نگرشدددها و عقاید مدیران )از طریق با عنایت به اینکه تحقیق حاضدددر پیمایشدددی بوده و  -3

شنهاد می گردد بجای ف ست و پی ضیه نی سد لزومی به تدوین فر شد به نظر می ر شنامه( می با س ضیه،پر  ر

  سواالت تحقیق ارائه گردد.

 

سمت  -4 صاحبه؟ )هر دو مورد در ق ست یا م شنامه ا س ست روش جمع اوری داده پر شخص نی همچنین م

تشریح  Validityو  Reliabilityروش گرداوری اطالعات قید شده است(.  عالوه بر آن، ابزارهای محاسبه 

 نشده است. 

 

چه مبنایی بره است که نحوه تفکیک شرکتهای کوچک و متوسط قید نشددر پروپوزال حاضر،  مشخصا ً -5

 و ... سنل است؟تعداد پر ر تفکیک سرمایه است؟خواهد بود آیا معیا

 

در ترجمه به نظر می رسد در تهیه پروپوزال صرفا به ترجمه مقاله بیس )مقاله رفرنس( اکتفا شده است و  -6

ست از قبیل فربرخی واژ شکالتی مواجه ا ست(، یرآهم آوری مالی )به نظر مه ها با ا سد منظور تامین مالی ا

)به نظر می ر سد منظور موسسات انفرادی و شرکتهای تضامنی  ، شرکت یگانه، شراکت؟؟؟؟(مساله موسسه )

ست(  شته ا سود انبا شته )به نظر می رسد منظور  ست(  بهره انبا و .... لذا پیشنهاد می گردد در ترجمه واژه ا

 ری اساسی صورت گیرد.های مالی، بازنگ

http://tehran.isipo.ir/


 

ریختگی در روش های تامین مالی شددرکتهای متوسددط و کوچک  به دلیل ترجمه صددرم مقاله بیس، بهم -7

وجود دارد و بعضی از روشهای تامین مالی مزبور در پروپوزال، در ایران وجود ندارد. توصیه می شود از مقاله 

 کتهای  متوسط و کوچک استفاده گردد.زیر برای انسجام و دسته بندی روش های تامین مالی شر

 

 
 

 

 نحوه تشخیص چرخه عمر شرکتها )در حال رشد، بموغ و افول( در پروپوزال حاضر مشخص نیست. -8

 

باید قید  و خارجیپیشینه عممی و مطالعات انجام شده داخمی بر اساس فرمت پروپوزال دانشگاه پرندک،  -9

 موضوع ارائه نشده است. شود که متاسفانه در پروپوزال حاضر این 

 

 پروپوزال دارای غمط امالیی و نگارشی متعددی است.  -10

 


