بنام خدا

شماره:
تاريخ:
پيوست:

فرم درخواست تصويب موضوع پروژه عملی و رساله نهايی كارشناسی
توجه :اين فرم با کمک و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
عنوان ................................................................................................................................ :

.1

اطالعات مربوط به دانشجو ( :لطفا به دقت تكميل گردد )

نام:
رشته تحصيلي
مقطع:
تاريخ و سال ورود:
نشاني پستي:

نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:
دانشكده:
تلفن:

 . 2اطالعات مربوط به استاد راهنمای پيشنهادی
نام خانوادگي:

نام:

مدعو
نحوه همكاري :تمام وقت
تعداد پايان نامههاي در دست راهنمايي :

 .3اطالعات مربوط به طرح :
آ -عنوان( :عبارتي روشن و رسا با اشاره به پرسش اصلي و فرضيه شكلگيري کار عملي)

ب  -پرسش اصلي:
پ -روش کار( :تكنيک ،مواد ،ابعاد و)...
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 . 4بيان مسئله ( :شامل شرح ابعاد ،حدود موضوع ،معرفي دقيق آن ، ،منظور از پژوهش و پروژه عملي)

 . 5پيشينه ( :بيان مختصر پيشينه پژوهشها و پروژههاي عملي انجام شده پيرامون موضوع)
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 .۶فرضيه  ( :جملهاي خبري دربردارنده پاسخ پژوهشگر به پرسش اصلي).

 -۷روش كار ( :شامل شرحي از نحوه اتود و طراحي براي رسيدن به طرح نهايي و مواد و مصالح پيشنهادي و ابعاد و نحوه اجرا)
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نظر شورای گروه

نام ونام خانوادگی دانشجو:

امضاء :

نام و نام خانواگی استاد راهنما :

تاريخ :
تاريخ :

امضاء :

نظر گروه درباره :
 -1ارتباط داشتن موضوع با رشته تحصيلی دانشجو :
ارتباط دارد

ارتباط ندارد

ارتباط فرعی دارد

 -2جديد بودن موضوع :
بلی

خير

در ايران بلی

 -3بيان مساله
رسا نيست

رسا است
 -4فرضيات :

درست تدوين نشده و ناقص است

درست تدوين شده است
 -5محتوا و چارچوب طرح :

از انسجام برخوردار نيست

از انسجام برخوردار است
 -۶روش اجرا

مناسب نيست

مناسب است
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صورتجلسه گروه

مورخه :

بدينوسيله موضوع طرح و رساله نهايی ذيل مورد تصويب اعضاء قرار گرفت
 -1خانم  /آقای  ................................................. :رشته ...................................................... :
عنوان ......................................................................................................................................................... :
اعضای حاضر در جلسه
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