
 
 

 كارشناسی ارشد ینامه پايان ی پژوهشیپیشنهاده
 

 
 .دشومیدانشکده تکمیل کارشناس تحصیالت تکمیلی  اين قسمت توسط 

 کد رهگیری : ی ثبتشماره

 :صدور ابالغتاريخ 

 امضاء:

 نامهعنوان پايان

 :فارسی

 التین:
 

 واژگان کلیدی فارسی: 

 واژگان کلیدی انگلیسی:

 مشخصات دانشجو

 شماره دانشجويی: :سال ورود نام خانوادگی : نام و 

 : تلفن : و گرايش رشته دانشکده: 

 و مشاور راهنما (دتیاسااستاد)مشخصات 

  تخصص اصلی: محل خدمت:  خانوادگی :   و نام  نام

 میزان مشارکت: دانشگاهی: یرتبه آخرين مدرك تحصیلی :

 :و تلفن همراه تلفن  ،آدرس

 استفاده شود. 11با اندازه  Blotusو برای نگارش آن  از قلم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکمیل  اين فرم توجه :  * 

 توجه: برای هر استاد راهنما يا مشاور جدول جداگانه اضافه شود. **

 س تصويب پروپوزال نوسط دانشجو گرفته میشود.پ پايگاه ثبت اطالعات پايان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی کشور زکد رهگیری اتوجه :  ***

 عملی           عملی-نظری        نظری    نوع اجرا:   ایتوسعه       کاربردی           نیادی    ب   : پژوهشنوع 

  مدت اجرا:   زمان اخذ واحد : :    ی پايان نامههاتعداد واحد

 :(ای  اصلی پژوهش، مقدمه و پیشینه تحقیقمحتوای پايان نامه )تعريف مساله، بیان پرسش ه

 :هافرضیه ها )در صورت لزوم( و هدف
 

 

 

 

 

 



 وهش:ژروش اجرای پ

 ابزارگرد آوری اطالعات:

 )در صورت لزوم(: و روش نمونه گیری تعداد نمونه  ،جامعه آماری

 روش تجزيه و تحلیل اطالعات:

 :و تفاوت کار پیشنهادی با تحقیقات قبلی نوآوری

 

 

  ست منابع و ماخذفهر

 .محل انتشار، سال نشر، جلد ناشر، مترجم،نام و نام خانوادگی کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، 

 .نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه ناممقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، 

 

 زمانبدی مراحل اجرای پژوهش )از تصويب تا دفاع(
 مربوطه تعیین میشود. دانشکده  آموزشی هیت رشته ها ی تحصیلی با نظر شورایتعداد منابع و مراجع با توجه به ماحداقل و حداکثر توجه: *

 مربوطه تعیین میشود. دانشکده آموزشی شورای **توجه: حداقل و حداکثر تعداد کلمات محتوای پايان نامه با توجه به ماهیت رشته ها ی تحصیلی با نظر

 امهنهای پايانهزينه

 است.   )(خارج دانشگاه     ) (اين پیشنهاديه بخشی از طرح داخل دانشگاه 

  :عنوان اصلی طرح تحقیقاتی

 نام مجری:                  دانشکده:                  تاريخ تصويب نهايی طرح:                         بودجه مصوب:

 )ريال(ی مواد و وسايلهزينه

 قیمت کل واحدقیمت غیرمصرفی مصرفی تعدادقداريام یلهوسياماده

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  جمع کل

 محل امضاء

 امضاء :  :دانشجونام و نام خانوادگی 

 امضاء: راهنما:  اساتید نام و نام خانوادگی 

 امضاء: مشاور:   اتیدنام و نام خانوادگی اس

 خصصیتعضو گروه امضا  خصصیتعصو گروه امضا 

 خصصیتعضو گروه امضا  خصصیت عضو گروهامضا 

 

 صورت جلسه شورای گروه/دانشکده:

  :خانم/آقای ی پژوهشیپیشنهاده

  :عنوان با

 امضا مدير گروه                     )(. قرار نگرفت .)(قرار گرفت  تخصصی گروه مطرح شد و مورد تصويب یمورخ          کمیته یدر جلسه

  .قرار نگرفت  () .قرار گرفت )(   مطرح شد و مورد تصويب ای دانشکدهشور       مورخ    یدر جلسه

 

 رياست دانشکده      معاون پژوهشی دانشکده                          معاون آموزشی دانشکده                            
 



 


