فرم پیشنهادۀ پایان نامۀ کارشناسی ارشد
گروه آموزشی...........
قسمت اول :مشخصات دانشجو
نام و نام خانوادگی:

شمارۀ دانشجویی :

شمارۀ تلفن همراه:

رشته و گرایش تحصیلی:

رایانامه:

وضعیت تحصیلی دانشجو :تعداد واحد گذرانده شده

تعداد واحد انتخابی در نیمسال جاری

قسمت دوم :اطالعات عمومی مربوط به پایان نامه
عنوان پایان نامه (به فارسی):

عنوان پایان نامه (به انگلیسی):

واژگان کلیدی (به فارسی):

واژگان کلیدی (به انگلیسی):

نوع تحقیق بر اساس هدف  :بنیادی

کاربردی
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معدل کل دروس گذرانده شده

قسمت سوم :مشخصات اساتید راهنما و مشاور

 )1استاد راهنما
نام و نام خانوادگی:

آخرین مدرک تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جنبی:

رتبۀ دانشگاهی:

نظر استاد راهنما در مورد ضرورت موضوع و آمادگی دانشجو برای انجام تحقیق

امضای استاد راهنما

(استاد مشاور با هماهنگی استاد راهنما و تایید شورای گروه انتخاب می گردد)
 )2استاد مشاور
نام و نام خانوادگی:

آخرین مدرک تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جنبی:

رتبۀ دانشگاهی:

نظر استاد مشاور در مورد ضرورت موضوع و آمادگی دانشجو برای انجام تحقیق

امضای استاد مشاور

قسمت چهارم :اطالعات اصلی مربوط به پایان نامه
 )1بیان مساله و تبیین موضوع :

 )2ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :

 )3ادبیات تحقیق:


مبانی نظری:



پیشینه تحقیق:



جمع بندی یا مدل مفهومی:
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 )4فرضیه های تحقیق (در صورت وجود):

 )5اهداف اصلی تحقیق:

 )6سواالت اصلی تحقیق:

 )7روش شناسی تحقیق:
الف) نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش (توضیح دهید(:
ب) جامعه مورد مطا لعه (در صورت لزوم و وجود):
ج) روش نمونه گیری (در صورت لزوم) .در این قسمت به نمونه آماری و روش آن به طور کامل اشاره گردد.
د) روش و ابزار گردآوری داده ها:
ه) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
 )8کاربردهای تحقیق (برای سازمان ،موسسات و گروههای جامعه مورد مطالعه):

 )9منابع و مآخذ (منابع مهم مورد استفاده در این قسمت درج شود):

اینجانب ........................................دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ............................به شماره دانشجویی  .................................اعالم
می دارم که مطالعات مربوط به این پیشنهاده و مراحل بعدی را شخصا و زیر نظر اساتید انجام خواهم داد.
امضای دانشجو
تاریخ
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مراحل تحقیق

مورد نیاز

زمان

5

6

1

2

3

4

شش ماهه دوم

* دانشجویان موظفند تا گزارش پیشرفت تحقیق خود را در پایان هر مرحله از طریق استاد راهنما به گروه آموزشی مربوطه ارایه نمایند.

1

2

3

4

شش ماهه اول

جدول زمانبندی مراحل تحقیق

5

6

4

قسمت پنجم :صورت جلسه کمیته تخصصی گروه آموزشی
موضوع پایان نامۀ خانم /آقای  ....................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  .......................به شماره دانشجویی..............................
با عنوان:
کمیتۀ تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و تصمیم زیر اتخاذ گردید.

در جلسۀ مورخ
عینا مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

بااصالحات زیر به تصویب رسید.

به تصویب نرسید.

* (الزم است دالیل عدم تصویب طرح پیشنهادی  ،کتبا به دانشجو و استاد راهنما اعالم گردد).
* (در صورتیکه طرح پیشنهادی با اصالحاتی به تصویب رسیده است ،الزم است موارد مندرج در ادامه لحاظ گردد).
نکات قابل ذکر در خصوص پایان نامه :

امضا:

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

تاریخ:

استاد محترم راهنما
با سالم و احترام ،بدینوسیله به استحضار می رساند کلیه اصالحات مورد نظر کمیته محترم تحصیالت تکمیلی گروه انجام گردید.
با تشکر
امضای دانشجو
مدیر محترم گروه
با سالم ،اصالحات مورد نظرکمیته تحصیالت تکمیلی گروه که توسط دانشجو انجام گرفته است مورد تایید اینجانب می باشد.
با تشکر
امضای استاد راهنما
مسئول محترم اداره آموزش دانشکده
با سالم ،طرح پیشنهادۀ آقای  /خانم..........................که در جلسه تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و تصمیم زیر اتخاذ گردید .لطفا نسبت به
سایر کارهای مربوطه ،اقدامات الزم صورت پذیرد.
به تصویب رسید.

بااصالحات و انجام موارد مورد نظر کمیتۀ تحصیالت تکمیلی به تصویب رسید.

به تصویب نرسید.
با تشکر
امضای مدیرگروه
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