
 

 

  

  

  بسمه تعالی

  موسسه آموزش عالی کاویان

   (پروپوزال) تحقیق هپیشنهاد -شماره دو  فرم
  کارشناسی ارشد  ي نامه پایان

  (مهلت ارسال حداکثر تا پایان نیم سال سوم)

  
    : به فارسی عنوان تحقیق

  

    دانشکده:    :و نام خانوادگی دانشجو نام

    صصی:گروه تخ    شماره دانشجویی:

  دکتري تخصصی دکتري حرفه اي    کارشناسی ارشد    مقطع:     تحصیلی:و گرایش رشته 

    نیمسال شروع به تحصیل:    جاري: عنیمسال ورود به مقط

  :Email    تلفن تماس:

  راهنما: (ان)نام و نام خانوادگی استاد

  تاریخ و امضاء                                                                -1

  تاریخ و امضاء                                                                -2

  و امضاء دانشجو:اریخ ت

  مشاور: (ان)نام و نام خانوادگی استاد

  تاریخ و امضاء                                                                -1

  تاریخ و امضاء                                                                -2

  :موسسهتحصیالت تکمیلی  معاونت محترم آموزشی و

در کمیته تحصیالت تکمیلی گروه                 به تصویب  13که در تاریخ    /    /      ،تحقیق پیوست هاحتراما ضمن تایید، فرم پیشنهاد

  .گردد می رسالاقدام الزم اهرگونه جهت بررسی و رسیده است، 

  مدیر گروهنام و نام خانوادگی                                                                              
  امضاءتاریخ و                                                                                                                                                                      

  
  انتخاب واحد پایان نامه منوط به تایید پیشنهاده تحقیق می باشد ثبت نام در نیم سال چهارم تحصیلی و*

   

 تاریخ :  .   .  .  .  .  .  .

 شماره :  .  .  .  .  .  .  .

 پیوست : .  .  .  .  .  .  .



 

 

 

  این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود
  نامه فرم اطالعات پایان -فرم الف

  تکمیل شود. رد با مساعدت و هدایت استاد راهنما با حضور دانشجو لطفاً کلیه موا توجه:
  

  تذکرات:  
 

 

  نامه:  عنوان پایان

 

       اول / دوم سال تحصیلی :اخذ پایان نامهخانوادگی دانشجو:                                    نیمسال  نام و نام

 واحد            نامه: دانشجویی:                                                 تعداد واحد پایان شماره

       علوم پایه                                          علوم انسانی  گروه تحصیلی: 

 گرایش:                                                                                   رشته تحصیلی:                         

  رشته تحصیلی:     خانوادگی استاد راهنما:                                        نام و نام

  حق التدریسنیمه وقت       تمام وقت          نوع همکاري: 

  استاد                                     دانشیار             استادیار      مرتبه علمی: 

  کدملی:                         :صدورمحل               تاریخ تولد:                          شماره شناسنامه:            

                       آدرس:                                                    تلفن:

Email: 

  :                                            رشته تحصیلی:مشاورخانوادگی استاد  نام و نام

  حق التدریسنیمه وقت       تمام وقت          نوع همکاري: 

  استاد                                     دانشیار             استادیار   مربی                    مرتبه علمی: 

  کدملی:                 :        صدورمحل               تاریخ تولد:                          شماره شناسنامه:            

                                  آدرس:                                                    تلفن:

Email: 
  

  در صورت نیاز به معرفی استاد راهنماي دوم یا استاد مشاور دوم دو نسخه از فرم تکمیل گردد. ) 1تذکر: 
  استادان راهنما و مشاور الزامی استارائه احکام هیات علمی ) 2          

    



 

 

  
 :نامه اطالعات مربوط به پایان  - 1

  :تحقیق عنوان  -الف
i.   به زبان فارسیعنوان:  

......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 

 

ii. :عنوان به زبان انگلیسی 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
  ...... واحد: نامه تعداد واحد پایان – ب
تصویر مجهول و مبهم،  راه حل هاي موجود و جنبه هايبیان  له و معرفی آن،به طور کلی (شامل تشریح مسأ اساسی تحقیق لهأبیان مس -پ

  ) :، متغیرهاي مربوط به پرسش هاي تحقیق ، سواالت و فرضیه هاي تحقیققتحقی
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

انجام تحقیق (شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظري و  ضرورتاهمیت و  - ت

  :)گیرد ر میعملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتماالً جدیدي که در این تحقیق مورد استفاده قرا
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

آنها و و نتایج  تحقیقپیرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام شده پیشینه سوابق مربوطه (بیان مختصر مرور ادبیات و  -ث

  ):با ارجاع الزم قتحقی مرور ادبیات و چارچوب نظري
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

  
  
  



 

 

 

  تحقیق:در جنبه جدید بودن و نوآوري  – ج

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
  
 (به عبارت دیگر محل اجراي مطالعه ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود وران (سازمان در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره – چ

  :موردي)
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

  
( در  ها غیره) گردآوري دادهو  برداري فیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي) و ابزار (مشاهده و آزمون (میدانی، کتابخانه روششرح کامل   – ح

  : صورت لزوم)
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

  
  گیري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): جامعه آماري، روش نمونه –خ

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

  
  :( در صورت لزوم)  ها ها ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش -ـ د

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
  
  
  
  
  



 

 

  :مندي از امکانات آزمایشگاهی تکمیل گردد) ( در صورت بهرهمورد نیاز امکانات آزمایشگاهی  -2
  خیربلی   باشد؟   می موسسهو کارگاهی آیا براي انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی  - 

و وسایل مورد نیـاز   نوع آزمایشگاه، تجهیزات، موادول زیر همراه با تاییدیه هاي الزم در خصوص اجددر صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی الزم است 
  گردد.تکمیل و ارائه 

  *جدول شماره یک: مشخصات آزمایشگاهها یا کارگاههاي مورد نیاز جهت استفاده از فضا و امکانات عمومی

 تعرفه هر ساعت/روز به ریال  تعداد ساعت/روز موردنیاز  کان آزمایشگاه (گروه یا ...)م نام آزمایشگاه/ کارگاه
جمع کل پیشنهادي 

 (ریال)

جمع کل مصوب 
 (ریال)

      

      

*  منظور از تجهیزات عمومی در آزمایشگاهها و کارگاهها، تجهیزات و دستگاه هاي معمول در هر آزمایشگاه می باشد و شامل تجهیزات 
  تخصصی و پیشرفته نمی باشد و تعرفه آن براي هر آزمایشگاه متفاوت می باشد.

  **جدول شماره دو: مشخصات تجهیزات تخصصی و پیشرفته مورد نیاز 

 تعرفه هر ساعت/نمونه به ریال  تعداد ساعت/نمونه مورد نیاز   مکان آزمایشگاه (گروه یا ...) نام دستگاه
جمع کل پیشنهادي 

 (ریال)

جمع کل مصوب 
 (ریال)

      

      
  

  جدول شماره سه: مواد و لوازم مصرفی

 جمع کل مصوب (ریال) جمع کل پیشنهادي (ریال) تعرفه هر واحد  مقدار یا تعداد مورد نیاز یا لوازم موجودنام ماده 

     

     
  

  ** تعرفه تجهیزات تخصصی مشخص و براساس ساعت یا تعداد نمونه محاسبه می گردد.
موسسه و با توجه به امکانات براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا سقف معین از طریق هزینه هاي مربوط به جداول یک  تا سه  کلیه :هنکت

  تامین می شود.با طی مراحل موجود در موسسه 
  حمایت هاي خارج دانشگاه: چهارجدول شماره 

 میزان حمایت(ریال) سازمان/ موسسه حامی عنوان/ موضوع حمایت

   

   
  

  طرح: سایر هزینه هاي پنججدول شماره 

  محل تامین  مبالغ برآورد شده عنوان هزینه 

   

   

  
  تایید مدیر آزمایشگاه هاي سرویس دهنده و مبلغ برآورد:  استاد راهنما:و تایید امضاء   دانشجو: امضاء

1-  
2-   

  
 

  گروه آموزشی مدیر
  امضاء

  مدیر امور پژوهشی
  امضاء

  آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاون 
  امضاء



 

  کمیته تحصیالت تکمیلی گروه:صورتجلسه   -3

  
  خانوادگی دانشجو: و نام نام 

  :راهنما (ان)خانوادگی استاد نام و نام
  :مشاور (ان)خانوادگی استاد نام و نام
                                          ):پیشنهاده تحقیق در صورت نیاز به داوري (انتخاب شده در جلسهخانوادگی داوران  نام و نام

  :داور خارجی 
  داور داخلی:  

در تاریخ ...................... در محل ................... با  .................................... (گرایش) گروه تخصصیکمیته تحصیالت تکمیلی 

به تصویب      به تصویب رسید بررسی و با مشخصات ذکر شده در پیشنهاده  نامه پایانمربوطه تشکیل و موضوع  يحضور اعضا

  د  یاصالحات به تصویب رسانجام با    نرسید  
  دالیل عدم تصویب یا موارد اصالحات: 

            خانوادگی اعضاي کمیته تحصیالت تکمیلی گروه: نام و نام 

  امضا                                                                             -1 

  امضا                                                                             -2 

  امضا                                                                             -3 

  امضا                                                                             -4 

  امضا                                                                             -5 

  امضاء/ تاریخ                                 خانوادگی مدیر گروه: نام و نام 

 بیشتر از یک موسسه دفتر تحصیالت تکمیلیارائه به تا زمان  (گرایش)دانشجویان از تاریخ تأیید در شوراي گروه تخصصی(تحقیق)  پیشنهادهالزم است تذکر: 
 ماه نگذرد.

 : موسسهتحصیالت تکمیلی  شوراي صورتجلسه -  4

گرایش  ..................................... دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه ..................خانم/اقاي  نامه پایان (پرپوزال) تحقیق هپیشنهاد
 طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت  13/    /         ............................. در جلسه مورخ 

  .نگرفت
  : رد دالیل

  و آقاي/خانم                                           به عنوان داور داخلی تعیین گردید. /  نگرفتمورد تایید قرار گرفتداور داخلی 
  به عنوان داور خارجی تعیین گردید.                                        و آقاي/خانم /  نگرفتداور خارجی مورد تایید قرار گرفت

  تحصیالت تکمیلی موسسهشوراي اعضاي 
 توضیحات محل امضاء یا مخالف) نوع رأي (موافق خانوادگی نام و نام ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  
  / تاریخ و امضا موسسه تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی و

              


