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  سمه تعايل

  »تحصیلی دانشجویانرساله طرح تحقیق  /پایان نامه موضوعفرم پیشنهاد «

 

    اطالعات مربوط به دانشجو-الف

    ☐دکتري   ☐کارشناسی ارشد  :دوره) Click here to enter text.   3 :شماره دانشجویی) Click here to enter text. 2 :نام و نام خانوادگی) 1

 Click here to: گرایش تحصیلی/نام رشته) Click here to enter text. 6 :نام دانشکده )Click here to enter text. 5 :تاریخ ورود به دوره) 4

enter text. 7 (نام گروه :Click here to enter text. 8 (تلفن ثابت:Click here to enter text.   9 (تلفن همراه :Click here to enter text.   
  

  

  و مشاوراطالعات مربوط به استادان راهنما  –ب 

  :استاد راهنماي اول -1- ب

   .Click here to enter text :رشته تحصیلی )Click here to enter text.3: مرتبه دانشگاهی) Click here to enter text.2 :نام و نام خانوادگی) 1

  .Click here to enter text: آدرس ایمیل)6     :مصوب عنوان برنامه جامع تحقیقات) 5   :درصد سهم استاد راهنماي اول )4
  

  ☐ندارد     ☐دارد   استاد راهنماي دوم - 2- ب

 Click here to enter: رشته تحصیلی) Click here to enter text. 3  :مرتبه دانشگاهی) Click here to enter text. 2 :نام و نام خانوادگی) 1

text.  

  .Click here to enter text: آدرس ایمیل)6     :مصوب عنوان برنامه جامع تحقیقات) 5   :دومدرصد سهم استاد راهنماي )4
  

  ☐ندارد     ☐دارد   استاد مشاور اول -3- ب

  .Click here to enter text: رشته تحصیلی)Click here to enter text. 3  :مرتبه دانشگاهی)Click here to enter text. 2 :خانوادگینام و نام )1

  ☐ندارد     ☐دارد   استاد مشاور دوم -4- ب

  .Click here to enter text: رشته تحصیلی)Click here to enter text. 3 :مرتبه دانشگاهی)Click here to enter text. 2 :نام و نام خانوادگی)1

  .Click here to enter text: آدرس ایمیل)4

  

.چاپ شود) برگ1در(صفحه دوم پشت همین صفحه 



 

  رساله پیشنهادي/پایان نامه به مربوط اطالعات – ج

  ☐توسعه اي         ☐کاربردي          ☐بنیادي     :نوع کار تحقیقاتی

   :هرسال/پایان نامهعنوان 

  .Click here to enter text :فارسی - 1

 .Click here to enter text :انگلیسی -2

  .Click here to enter text واژگان کلیدي - 3

و پس ) به صورت تایپ شده(در قالب فرم پیوست تکمیل با کمک استاد راهنما است  الزم گزارش تفصیلی موضوع پیشنهادي طرح تحقیق: 1تذکر
و به دور از زواید  این گزارش باید با نگارشی علمی و دقیق .گروه ذیربط تحویل گردد مدیراین فرم به  امضاي اساتید راهنما و مشاور ضمیمهاز 

  .تنظیم گردد
   و نام و نام خانوادگی

  امضاي دانشجو  
  و خانوادگی نام ونام

  امضاي استاد راهنماي اول
  و نام و نام خانوادگی

  امضاي استاد راهنماي دوم
  و نام و نام خانوادگی

  امضاي استاد مشاور اول
  و نام و نام خانوادگی

  امضاي استاد مشاور دوم
Click here to enter 

text.  
Click here to enter 

text.  
Click here to enter 

text.  
Click here to enter 

text.  
Click here to enter 

text.  
  

  .رساله بال مانع است/ظرفیت استاد یا اساتید راهنما بررسی شد و اخذ پایان نامه

    امضاي مدیر گروهو  نام و نام خانوادگی
    

  :نظر گروه -د

  ☐دکتري/ ☐کارشناسی ارشددانشجوي دوره    ........    آقاي/ خانم تحصیلی ☐رساله/  ☐پایان نامهطرح پیشنهادي مربوط به 

    ........  گروه   ........  مورخ    ........  در جلسه شماره   ........    به شماره دانشجویی    ........     رشته

  .مطرح و مورد تایید و تصویب قرار گرفت

  ........     :نامهپایان / تاریخ خاتمه رساله       ........   :پایان نامه/تاریخ شروع رساله

  نام و نام خانوادگی  و امضاي مدیر گروه  
  

  :پژوهشی دانشکدهنظر شوراي  - هـ

  ☐دکتري/ ☐کارشناسی ارشددانشجوي دوره    ........    آقاي/ خانم تحصیلی ☐رساله/  ☐پایان نامهطرح پیشنهادي مربوط به 

دانشکده  شوراي پژوهشی  ........  مورخ    ........  در جلسه شماره   ........    به شماره دانشجویی    ........     رشته
  .مورد تصویب قرار گرفتو  مطرح

  ).ماه پس از تاریخ فوق و براي رساله مقطع دکتري یک سال پس از جلسه دفاع از طرح پژوهشی است 6حداقل زمان الزم براي دفاع از پایان نامه مقطع ارشد، (

پژوهشی دانشکده/نام و نام خانوادگی  و امضاي معاون علمی



شماره  .Click here to enter textمقطع  .Click here to enter textدانشجوي رشته   .Click here to enter textخانم /پروپوزال دانشجو آقايپیوست 
   .Click here to enter textدانشجویی 

 

  
  امضاي استاد مشاور دوم  استاد مشاور اولامضاي   امضاي استاد راهنماي دوم  امضاي استاد راهنماي اول    امضاي دانشجو  

  )درصورت وجود(  )درصورت وجود(  )درصورت وجود(    
 

3 

  عنوان) 1
ضرورت هاي خاص  -م و متغیرهاي مربوطهشامل تشریح ابعاد مسأله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه هاي مجهول و مب(بیان مسأله ) 2

  )انجام تحقیق
  سواالت تحقیق) 3

 سؤاالت اصلی 

 سؤاالت فرعی      
  )به صورت جمالت خبري و کامل(فرضیات ) 4
  )مرور و نقد تحقیقات گذشته( پیشینه) 5
  جنبه هاي نوآورانه تحقیق) 6
  )شامل اهداف علمی، نظري، کاربردي(اهداف تحقیق ) 7
  تحقیق شناسیروش ) 8

 و نوع تحقیقروش  -

 )غیرهمیدانی، کتابخانه اي و (روش گردآوري اطالعات  -

 )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش برداري و غیره(ابزار گردآوري اطالعات  -

 جامعه آماري -

 تعداد و روش نمونه گیري -

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -

  استفاده کاربردي از نتایج طرح) 9
 نام مؤسسات یا افرادي که می توانند از نتایج طرح استفاده کنند 

  و توضیح کاملی در خصوص چگونگی انجام آن...) انتشاراتی، خدماتی و آموزشی، (نوع استفاده 

  فهرست اجمالی) 10
  در صورتی که این تحقیق بخشی از یک طرح پژوهشی است؛ مشخصات طرح را بنویسید) 11
  مشکالت و تنگناهاي احتمالی تحقیق) 12
  هزینه ها و لوازم مورد نیاز) 13
  فهرست منابع) 14

 منابع فارسی -

  التینمنابع  -


