عناوین فصول پایان نامه
متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش و زیر بخش به شرح ذیل می باشد:

 -1فصل اول :کلیات پژوهش
- 1-1
- 2-1
- 3-1
- 4-1
- 5-1
- 6 -1
- 7-1
- 8-1
- 9-1

-10-1

-11-1

مقدمه
بیان مساله (شامل تشریح ابعاد ،معرفی دقیق آن ،بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوطه
همراه با مستندات علمی و پژوهشی)
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
سواالت پژوهش
فرضیه های پژوهش
مدل نظری پژوهش
متغیرهای پژوهش
روش شناسی پژوهش
 -1-9-1روش پژوهش
 -2-9-1جامعه آماری
 -3-9-1روش نمونه گیری و حجم نمونه
 -4-9-1روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
 -5-9-1روش تجزیه و تحلیل داده ها
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
-1-10-1
قلمرو زمانی
-2-10-1
قلمرو مکانی
-3-10-1
شرح واژه ها و اصطالحات

 -2فصل دوم :پیشینه و مبانی نظری پژوهش
- 1-2
- 2-2
- 3-2

- 4-2

مقدمه
مبانی نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
 -1-3-2تحقیقات انجام شده در جهان
 -2-3-2تحقیقات انجام شده در ایران
چارچوب نظری

 -2فصل سوم :روش شناسی پژوهش
- 1-3
- 2-3
- 3-3
- 4-3
- 5-3
- 6 -3
- 7-3

- 8-3

مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
حجم نمونه
روش ها و منابع گردآوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها
 -1-7-3مقیاس مورد استفاده
 -2-7-3قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه
 -3-7-3اعتبار یا روایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها

 -4فصل چهارم :تجزيه و تحلیل دادهها
 -1-4مقدمه
 -2-4آمار توصیفی
 -3-4آمار استنباطی

 -5فصل پنجم :نتیجهگیری و پیشنهادات
- 1-5
- 2-5

- 3-5

- 4-5

مقدمه
یافته ها و نتایج پژوهش
 -1-2-5نتایج فرضیه های پژوهش
 -2-2-5نتایج حاصل از مقایسه با سایر تحقیقات
پیشنهادات
 -1-3-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
 -2-3-5پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 -3-3-5پیشنهادات مبتنی بر نظر محقق
موانع و محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ:
 منابع فارسی منابع انگلیسیپیوست ها
 پیوست ( :)1پرسشنامه -پیوست ( :)2خروجی نرم افزار

