
  بررسی چه چیزی؟ اثر؟ رابطه؟... –عنوان : مبهم  .1

 عنوان کلی نیاز به تجدید نظر دارد. 

با(  بازده  دارایی شرکتهای شیمیایی و پاالیشی پذیرفته شده در بورس اوراق  -رابطه( قیمت نفت و نوسانات ان )بر -بررسی )تاثیر

 بهادار

باید نگارش باید یک دید کلی از عنوان  و تحقیق پیشنهادی ارایه دهد)هر طرح پیشنهادی منحصر به فرد است(، پس مقدمه  .2

 انجام شود. رفرنس دهی در مقدمه قابل قبول نیست.خود محقق مقدمه اختصاصا برای هر تحقیق  توسط 

محرک انجام این تحقیق است. چرا هیچ اشاره  اولین موردی که در بیان مساله باید مشخص شود مشکل یا مساله زمینه ای .3

ای به صنایع شیمیایی و پاالیشی و ارتباط تنگاتنگ انها با قیمت نفت و نوسانات ان نشده است. متناسب با عنوان باید مشکل 

 را مشخص نمایید. 

یه می شود . دالیل کافی مرتبط با موضوع در توجیه ضرورت انجام تحقیق پیشنهادی ارادر قسمت اهمیت موضوع  .4

موضوع تحقیق شما در ارتباط با بازده داراییهای شرکتهای شیمیایی و پاالیشی است، نه مولفه های کالن و سیاستگذاریها.با 

 تاکید بر موضوع باید بیان کنید پیامد بی توجهی به موضوع منجر به چه مشکالتی خواهد شد.

 موضوع ارایه شده و فرضیات طرح شده ندارند.اهداف ارایه شده غیر مرتبط . اهداف هیچ ارتباطی با  .5

 اهداف متناسب با عنوان پیشنهادی ارایه می شود

با توجه به اینکه پروپوزال روش نمونه گیری ندارد و انتظار می رود مطالعه بر روی جامعه غربال شده با حذف  .6

 ب با اهداف صحیح ارایه گردند. سیستماتیک صورت گیرد، طرح فرضیه صحیح نیست و تنها باید سواالت تحقیق متناس

یکی از مولفه های اصلی طرح شده در فرضیات این طرح )که باید در قالب سواالت پژوهش ارایه شود( تحریم نفتی است.  .7

در شرایطی که این متغیر به عنوان تعدیلگر یکی از دو سوال اصلی این طرح است چرا هیچ اشاره به این موضوع در 

 یان مساله، و اهمیت موضوع نشده است؟بخش های مقدمهریا، ب

پیشینه: حدقل اطالعات الزم در پیشینه عالوه بر نام محقق و سال تحقیق عبارتند از عنوان تحقیق، جامعه، دوره  زمانی  .8

 (، گپتا و همکاران، سادورسکی1393مطالعه، روش و نتایج .  برخی موارد غیرمرتبط مانند محمدیان )

ها با استفاده از منابع و رفرنس های معتبر، تعریف مفومی متغیرها و واژه های کلیدی باید با عدم تعریف مفهومی متغیر .9

 استفاده از منابع معتبر باشد.


