
 با توجه به ایرادات زیر، پروپوزال رد می شود. 

کلمه بررسی از ابتدای موضوع حذف می شود. کلمه بررسی در ابتدای موضوعات با روش تحقیق  -1

 فی آورده می شود، در تحقیقات با روش تحقیق کمی، کلمه تاثیر در ابتدای جمله کافیست. کی

رشته دانشجو مدیریت بازرگانی در گرایش استراتژیک است. در حالیکه متغیری مرتبط با رشته  -2

مدیریت بازرگانی در عنوان پروپوزال و مدل تحقیق مشاهده نمی شود. این موضوع برای رشته 

ائی و مدیریت استراتژیک مناسب است. موضوع باید مشخص کند که دانشجو در چه مدیریت اجر

رشته و گرایشی تحصیل نموده. یعنی متغیر مرتبط با رشته مدیریت بازرگانی + متغیر مرتبط با 

 استراتژیک باید در موضوع باشد.

ر همه رفرنس ها، در رفرنس نویسی متن، یا شماره صفحه باید در همه رفرنس ها آورده شود و یا د -3

 شماره صفحه حذف شود. 

سوال تحقیق در انتهای بیان مساله آورده می شود و ضمنا یک سوال کافی است. فقط موضوع تحقیق  -4

 را سوالی کنید و کلمه آیا در ابتدا سوال آورده شود. 

 "روز رسانیعالئم ب"بیان مساله نیاز به بازنویسی دارد، در بیان مساله عنوان یا عناوین دیگری مثل  -5

 آورده نمی شود.  "گستردگی مساله"و 

 اهمیت و ضرورت تحقیق رفرنس نویسی ندارد، باالخره این مطالب از جائی نوشته شده است.  -6

دو هدف تحقیق نوشته شده در حالی که هشت فرض نوشته اید، اهداف تحقیق و فرضیات باید با  -7

 ل مفهومی باید مطابقت شوند. هم متناظر باشند. ضمن اینکه تعداد فرضیات را با مد

مدل مفهومی در کلیه منابع و مقاالت فارسی و انگلیسی از چپ به راست طراحی می شود. الزم  -8

 است توجه شود. 

در نوشتار فرضیات اشتباه نوشتاری وجود دارد، از حیث انشاء باید فرضیات با یک مضمون نوشته  -9

 حذف شود.  "شدت می دهد"شود و کلمه 

 یاتی آورده نشده، باید در پروپوزال به شاخص های اندازه گیری متغیرها اشاره شود.تعاریف عمل -10

نفر از کارکنان به عنوان جامعه آماری، چه کسانی انتخاب شده اند؟ آیا آبدارچی و خدماتی  1800 -11

و کارکنان حوزه ها می توانند شرکت را در استراتژی های آن ارزیابی کنند؟ باید مدیران را انتخاب 

 کنید که در طرح و اجرای استراتژی ها نقش دارند. 

ایرادات فراوان تایپی در بکار بردن عالئم، تراز راست و چپ، پروپوزال در قالب فونت و سایز  -12

 خط و معیارهای دانشگاه انجام پذیرد. 

 


