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 دكتري   كارشناسي ارشد

 ( مشخصات دانشجو:1

  دانشجویی:  یشماره                                                                            نام و نام خانوادگی:  

 گرایش :  -تحصیلی یرشته         :                                                                      یدهدانشك

 آدرس: 

 مشخصات اساتید راهنما و مشاور: (2 

 مشخصات اساتید راهنما: ا( – 2

ف
دی

ر
 

 

 دانشكده آموزشی گروه تخصص رتبه نام و نام خانوادگی

های تعداد پایان نامه

 راهنمایی شده

های تعداد پایان نامه

 در دست راهنمایی

 دکتری ارشد دکتری ارشد    

1          

 د به نسبت ........به........اساتید راهنما از حقوق یكسان برخودار می باشند / نمی باشن

 مشاور: استادمشخصات  (2 – 2

 تخصص رتبه دانشكده گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

1      

2      

 مشخصات پایان نامه:   (3

 ( عنوان تحقیق1 – 3

 الف( فارسي:

 استفاده شود B Nazanin 11فونت از  

 

 ب( انگليسي:

 استفاده شود Times New Roman 12از فونت 
 .گرددارشد در دو نسخه وتوسط دانشجوي دكتري در چهار نسخه با هماهنگي استاد راهنما به صورت تايپ شده تكميل تذكر: اين فرم بايد توسط دانشجوي كارشناسي 

 

Commented [S1]:  خش استفاده بن هما  براي اي 2از آنجا كه فونت

كه در برخي از كاميپوتر ها وجود ندارد اين بخش در دو خط قرار شده 

لطفا  داده شده و صفحه بندي بقيه بخش هاي پروپوزال  را تغيير مي دهد.

يير فونت در صورت بروز اين مشكل با استفاده از نصب اين فونت و يا با تغ

 متن اين باكس در يک خط قرار گيرد

Commented [S2]: استاد راهنما با اضافه كردن دو  در صورت وجود

ر اطالعات استاد راهنماي دوم هم درج گرددطيک س  

Commented [S3]:  درج اطالعات مربوط به تعداد دانشجويان تحت 

 راهنمايي و يا راهنمايي شده الزامي است

Commented [S4]:  در صورت وجود دو استاد راهنما تكميل اين

 بخش الزامي مي باشد

Commented [S5]: الزم است تا تنظيم صفحه اول به نحوي صورت 

 پذيرد كه اين خط خط پاياني صفحه اول پروپوزال باشد
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    ه :تعداد واحد پایان نام(  2 

 

 نوع تحقیق : (3 – 3

 

   ایج ( توسعه                             ب( بنیادی                           الف ( کاربردی
 بيش از يک گزينه را مي تونيد عالمت بزنيد

 کلید واژه بصورت فارسی وانگلیسی قید شود( 5)حداقل  ها:کلید واژه( 3-4

 

 .5.                           4.                            3.                           2                 .         1کلید واژه: 
Keywords:          1)                          2)                            3)                           4)                            5) 

 

 شرح تحقیق: (5 – 3

 

 :موضوع تحقیق( 1 – 5 – 3

 times new roman 33 و انگلیسی B Nazanin 31فارسی 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه ، سابقه و  تاریخچه موضوع تحقیق : ( 2 – 5 – 3

 times new roman 11 و انگليسي B Nazanin 11فارسي 

 يد. به تحقيقاتي كه در داخل كشور و خارج كشور در مورد موضوع شده بپرداز

 در بيان مطالب، آنها را از قديم به جديد مرتب كنيد. 

ها دسته بندي كنيد. هر پاراگراف بايستي بيان كننده هر منبع را در يک پاراگراف ننويسيد و سعي كنيد موضوعات را در پاراگراف

 يک موضوع باشد. 
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 اهداف تحقیق(  3 – 5 – 3

 times new roman 11 و انگليسي B Nazanin 11فارسي 

 چه اهدافي را دنبال مي كنيد. تيتروار اشاره كنيد. 

 

 

 

 اهمیت و ارزش تحقیق با تاکید بر کاربرد نتایج آن : ( 4 – 5 – 3

 

 times new roman 11 و انگليسي B Nazanin 11فارسي 

 نام ببريد. 

 

 

 های ویژه :ا سئوالها یهفرضی ( 6 – 3

 براي فارسي استفاده شود.  B Nazanin 11از فونت 

فرضيات حدسي است كه احتماالً تحقيق شما در پي خواهد داشت. سعي كنيد با احتياط حدس بزنيد. به صورت 

 جمالت خبري در چند بند بيان كنيد.

 به صورت جمله سؤوالي يک مورد نوشته شود. ترجيحاً سوال هاي ويژه: پايان نامه شما به چه سؤوالي پاسخ خواهد داد.

 

 

 روش انجام تحقیق: ( 7 – 3

 

 استفاده شودtimes new roman 12 و انگليسي B Nazanin 11از فونت فارسي  

 مرحله به مرحله و بسيار روشن توضيح داده شود. 

 

 جدول زمان بندی مراحل انجام تحقیق:(8 – 3

 

 آن عنوان فعاليت در ستون اول سمت راست درج شده است ارائه شود ترجيحاً در قالب يک گانت چارت كه در

 

  فهرست منابع و مأخذ : ( 9 – 3

 

 times new roman 11 و انگليسي B Nazanin 11فارسي 

 ابتدا منابع فارسي و بعد منابع انگليسي و غيره را بياوريد.

كه  راهنماي تهيه وتدوين پايان نامه كارشناسي ارشددر فايل  22و  21در نگارش فهرست منابع و ماخذ از الگوي درج شده در صفحات 

 .در سايت تحصيالت تكميلي به آدرس زير قرار داده شده است استفاده كنيد
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 مورد نیاز: ایمواد و وسایل شیشه

 مبلغ كل )ريال( قيمت واحد )ريال( تعداد وسيله مورد نيازمواد و  رديف

1 B Nazanin 13 برای فارسی    

2 
Times New Roman 11  برای

 انگلیسی
 

  

1     

1     

در صورتيکه مواد و وسایل شيشه ای کمتر یا بيشتر از تعداد سطرهای جدول مي باشد مي توانيد سطرهای اضافه 

 را حذف )حداقل یک سطر جدول باقي بماند( و یا سطرهای جدیدی ایجاد نمایيد.

 د.مبلغ و شرح کامل آن ( پیوست گرد هزینه های ضروری درخواستی : ) ( 4
 مبلغ کمک مصوب  مبلغ کمكهای درخواستی  نوع کمک درخواستی ردیف

1 
 

تهیه مواد مصرفی از قبیل مواد شیمیایی، شیشه آالت، فیلم 

و عكس، اسالید، نسخه برداری از منابع ، زیراکس فتوکپی ، 

 یرهحیوانات آزمایشگاهی و غ

  عدد :هب

  به حروف :

 

 عدد:هب

 به حروف :

2 
 

تهیه مواد غیر مصرفی ، مشخصات و قیمت وسایل 

قیمت منابع و مجالت و آزمایشگاهی مورد نیاز، مشخصات و 

 کتب و غیره

 عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :
 

 

3 
 

کار حق الزحمه دستیاران ، کارگران روز مزد، تعداد ساعات 

 ه و هفتگی و مدت کل استفاده از دستیاران حق الزحمه ایروزان

 عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

4 
 

هزینه مسافرت ، شرح علت مسافرت ، تعدا دفعات و 

 محلهای مسافرت و مدت هزینه تقریبی هر بار مسافرت

 عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

 خرید کتاب و منابع علمیهزینه  5
 عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

 هزینه طیف نگاری 
 عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

7 

 

 جمع کل درخواستی

 

  عدد :هب

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

حذف نمایید تا از  ،داردکه با ماهیت پروژه شما همخوانی ن این جدول را   در صورت نیاز برای صفحه آرایی می توانید برخی از آیتم های

 جدول به صفحه بعد جلوگیری نمایید از یایجاد صفحات نیمه پر و یا انتقال بخش
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 تصویب موضوع پایان نامه یصورتجلسه

 

    : پایان نامه عنوان

   

 

 تاریخ :                  امضاء :                                                              نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 

 تاریخ :       امضاء :                                                                                              :  راهنمااستاد 

 

 تاریخ :                           امضاء :                                                                         استاد مشاور :  

   

 

شورای تحصیالت تكمیلی گروه آموزشی                    در تاریخ                    یالف( موضوع پایان نامه در جلسه

 مورد  بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

 

 محل امضاء                 نام خانوادگی                   مدیر گروه                                                  نام و 

 

 

در تاریخ                                        یی شورای تحصیالت تكمیلی دانشكدهنامه در جلسهب( موضوع این پایان

    مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.                                              

 

  رییس دانشكده     

 

 

شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه در تاریخ                     طرح و پس از  یج( موضوع این پایان نامه در جلسه

 بررسی به تصویب نهایی رسید.
 

 مدیر تحصیالت تكمیلی دانشگاه         
 

 

 

Commented [S6 :] الزم است تا تنظيم اين فرم به نحوي صورت

همه در پذيرد كه اين خط ، خط آغازين صفحه پاياني باشد و مطالب آن 

 يک صفحه گنجانده شود

Commented [S7 :] توصيه مي شود اطالعات اين باكس  به منظور

صورتجلسات شوراي جلوگيري از اشتباه قرائت و در نتيجه درج در 

دانشكده و يا آموزشي توسط دانشجو تايپ و پس از امضا در اختيار اساتيد 

 )استاد( راهنما قرار گيرد.

Commented [S8]:  در صورت وجود دو استاد راهنما نام استاد

 راهنماي دوم هم در فرم وارد و امضاي نامبرده درج گردد
 


