
  
  

  كارشناسي ارشد ينامه پايان ي پژوهشيپيشنهاده

  

  

  .دشوميدانشكده تكميل كارشناس تحصيالت تكميلي  اين قسمت توسط 

  كد رهگيري  : ي ثبتشماره

  :صدور ابالغتاريخ 

  :امضاء

  نامهعنوان پايان

  :فارسي

:التين  

 
  : واژگان كليدي فارسي

  :واژگان كليدي انگليسي

  مشخصات دانشجو

  :شماره دانشجويي  :سال ورود  : نام خانوادگي نام و 

  : تلفن  : و گرايش رشته  : دانشكده

  و مشاور راهنما )دتياسا(استادمشخصات 

   :تخصص اصلي  :محل خدمت   :  خانوادگي  و نام  نام

  :ميزان مشاركت  :دانشگاهي يرتبه  :آخرين مدرك تحصيلي 

  :و تلفن همراه تلفن  ،آدرس

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

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

  .س تصويب پروپوزال نوسط دانشجو گرفته ميشودپ پايگاه ثبت اطالعات پايان نامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي كشور زكد رهگيري ا: توجه  ***

  عملي           عملي-نظري        نظري    :  نوع اجرا  ايتوسعه       كاربردي           نيادي    ب   : پژوهشنوع 

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

  :)اي  اصلي پژوهش، مقدمه و پيشينه تحقيقتعريف مساله، بيان پرسش ه(محتواي پايان نامه 

  :ها و هدف) در صورت لزوم(فرضيه ها 

 
 
 
 
 
  



  :وهشژروش اجراي پ

  :ابزارگرد آوري اطالعات

  ):در صورت لزوم( و روش نمونه گيري تعداد نمونه  ،جامعه آماري

  :روش تجزيه و تحليل اطالعات

  :و تفاوت كار پيشنهادي با تحقيقات قبلي نوآوري

  

  

   ست منابع و ماخذفهر

  .محل انتشار، سال نشر، جلد ناشر، مترجم،نام و نام خانوادگي نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب، : كتاب

  .نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه نامنام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، : مقاله

  

  )از تصويب تا دفاع(زمانبدي مراحل اجراي پژوهش 

  .مربوطه تعيين ميشود دانشكده  آموزشي هيت رشته ها ي تحصيلي با نظر شورايتعداد منابع و مراجع با توجه به ماحداقل و حداكثر : توجه*

  .مربوطه تعيين ميشود دانشكده آموزشي شوراي حداقل و حداكثر تعداد كلمات محتواي پايان نامه با توجه به ماهيت رشته ها ي تحصيلي با نظر: توجه**

  امهن هاي پايان هزينه

  .است   ()خارج دانشگاه     ( )اين پيشنهاديه بخشي از طرح داخل دانشگاه 

   :عنوان اصلي طرح تحقيقاتي

  :بودجه مصوب:                         تاريخ تصويب نهايي طرح:                  دانشكده:                  نام مجري

 )ريال(ي مواد و وسايلهزينه

  قيمت كل  واحدقيمت  غيرمصرفي  مصرفي  تعدادقداريام  يلهوسياماده

    

  

 
  

 

  

 

  

  

    جمع كل

  محل امضاء

  : امضاء   :دانشجونام و نام خانوادگي 

  :امضاء  : راهنما اساتيد نام و نام خانوادگي 

  :امضاء  :  مشاور اتيدنام و نام خانوادگي اس

  خصصيتعضو گروه امضا   خصصيتعصو گروه امضا 

  خصصيتعضو گروه امضا   خصصيت عضو گروهامضا 

  

  :دانشكده/صورت جلسه شوراي گروه

   :آقاي/خانم ي پژوهشيپيشنهاده

   :عنوان با

  امضا مدير گروه                     (). قرار نگرفت .()قرار گرفت  تخصصي گروه مطرح شد و مورد تصويب يمورخ          كميته يدر جلسه

   .قرار نگرفت  () .قرار گرفت ()   مطرح شد و مورد تصويب اي دانشكدهشور       مورخ    يدر جلسه

  

  رياست دانشكده      معاون پژوهشي دانشكده                          معاون آموزشي دانشكده                             

 



 


