دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان
معاونت پژوهشی

فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه
كارشناسي ارشد
(فرم طرح تحقیق)

*توجه :اين فرم میبايست با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل گردد.

 -1اطالعات مربوط به دانشجو
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

رشته تحصيلی:

گرايش:

مقطع:

نيمسال ورود:

نشانی:

تلفن همراه:

پست الكترونيک:

 -2اطالعات مربوط به استاد راهنما
نام:

نام خانوادگی:

تخصص:

ﺁخرين مدرك تحصيلی دانشگاهی:

رتبه دانشگاهی:

سمت:

سنوات تدريس:

نحوه همكاري :تمام وقت○ نيمه وقت○ مدعو○

نشانی:

تلفن:

 -3اطالعات مربوط به استاد مشاور
نام:

نام خانوادگی:

تخصص:

ﺁخرين مدرك تحصيلی دانشگاهی:

رتبه دانشگاهی:

سمت:

سنوات تدريس:

نحوه همكاري :تمام وقت○ نيمه وقت○ مدعو○

نشانی:

تلفن:

 -4اطالعات مربوط به پایان نامه
الف) عنوان پايان نامه به فارسی:

ب) نوع کار تحقيقاتی :کاربردي○

بنيادي○

نظري○

توسعه اي○

پ) تعداد واحد پايان نامه:

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:

تاييد مدير گروه:

تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي واحد:

تاييد معاون پژوهشي واحد:

تأييد
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مشخصات موضوعی پایان نامه
 -1عنوان به فارسی:

 -2عنوان به انگلیسی:

 -3واژه های کلیدی( :فارسی و انگليسی)

 -4بیان مساله( :شامل تشريح مساله و معرفی ﺁن ،بيان جنبه هاي مجهول و مبهم ﺁن)

 -5تعریف متغیرهای تحقیق:

 -6اهمیت و ضرورت انجام تحقیق( :توجيه اجراي پايان نامه و فوايد ناشی از ﺁن بطوريكه ضرورت ﺁن احساس و اهميت ﺁن ﺁشكار گردد)

 -7ادبیات یا پیشینه تحقیق( :بيان تحقيقات و کارهايی که تاکنون در زمينه موضوع مورد مطالعه در داخلل و خلار از کشلور انجلام شلده و
نتايج ﺁن به صورت مستند منتشر شده است)

 -8اهداف تحقیق:
اهداف کلی:
اهداف ويژه:

 -9فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

 -10جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق:
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مشخصات اجرایی پایان نامه
 -1نوع روش تحقیق:

 -2روش گردآوری اطالعات( :ميدانی ،کتابخانه اي و غيره)

 -3ابزار گردآوری اطالعات( :پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ﺁزملون ،فليش ،جلدول ،نمونله بلرداري ،تجهيلاات ﺁزمايشلگاهی و بانلک هلاي
اطالعاتی و شبكه هاي کامپيوتري و ماهواره اي و غيره)

 -4جامعه آماری ،روش نمونه گیری و حجم نمونه( :در صورت وجود و امكان)

 -5روش تجزیه و تحلیل داده ها:

 -6فهرست منابع و مآخذ:

 -7جدول زمان بندی مراحل انجام پایان نامه:
مدت زمان اجرا (به ماه)

شرح فعالیت هر مرحله
مطالعات کتابخانه اي
جمع ﺁوري اطالعات
تجايه و تحليل داده ها
نتيجه گيري و نگارش پايان نامه
طول مدت اجرای پایان نامه (به ماه):

*

ﺁيا از مشارکت سازمان يا موسسات ديگر (اعم از دولتی و غير دولتی) جهت تامين تجهياات مورد نياز ،نيلروي انسلانی و يلا تلامين اعتبلار
پايان نامه استفاده خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،جائيات را شرح دهيد.
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 -16تاييدات
الف) استاد راهنما و مشاور
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاريخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاريخ:

امضاء:

ب) نظریه کمیته تخصصی گروه
موضوع و طرح تحقیق پایان نامه خانم /آقای:

دانشجوی مقطع :کارشناسی ارشد ●

رشته:

تحت عنوان:
در جلسه مورخ  ..........................کميته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق ﺁرا يا با تعلداد  ..............راي از  ...............راي ملورد

تصويب اعضا قرار گرفت ○ قرار نگرفت ○

امضاء:

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:

تاریخ:
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پ) نظریه شورای پژوهشی واحد
موضوع و طرح تحقيق پايان نامه خانم /ﺁقاي  ..................................دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته .....................................
که به تصويب کميته تخصصی مربوط رسيده بود ،در جلسه مورخ  .......................شوراي پژوهشی واحد مطرح شد و پس از بحث

و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضا (تعداد  .......نفر) قرار گرفت○
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ﺁقاي دکتر امير ادبی

2

ﺁقاي دکتر علی محمد اخوت

3

ﺁقاي دکتر سيروس منصوري

4

ﺁقاي دکتر محمود کمالی
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ﺁقاي دکتر مهدي رضائی

نوع رای

نگرفت○
امضا

(موافق /مخالف)

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد:

توضیحات

امضاء:

تاریخ:
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