باسمه تعالی

درخواست تصويب پيشنهاديه پايان نامه
-1مشخصات دانشجو:
شماره دانشجويی

نام ونام خانوادگی دانشجو

رشته و گرايش

گروه

سال ورود

ايميل

مقطع تحصيلی

حداكثرسنوات

شماره تماس

-2مشخصات استاد /استادان راهنما :
رديف

گروه
آموزشی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل
خدمت

تخصص

مرتبه

پايان نامههای تحت
راهنمايی

نوع استخدام
(رسمی/پيمانی)

تعداد

مقطع

1
-3مشخصات استاد /استادان مشاور :
رديف

گروه
آموزشی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل
خدمت

مرتبه

مالحظات

تخصص

1
-4ثبت پيشنهاديه پاياننامه در سايت:
تذكر :مطابق بخشنامه مورخ 1331/90/13شماره  33/4571وزارت علوم وتحقيقات وفناوری نسبت به ثبت پيشنهاديه پاياننامه در سايت Irandoc.ac.ir
الزامی و فرم ثبت نيز ضميمه گردد.

آدرس سايت

تاريخ ثبت

شماره ثبت

Irandoc.ac.ir
پيشنهاده (پروپوزال) تقاضامحور است.

-7مشخصات اولويت پژوهشی:
تذكر :مطابق بخشنامه مورخ 30/5/11شماره  3/24203وزارت علوم وتحقيقات وفناوری انتخاب موضوع رساله از اولويتهای پژوهشی كشور الزامی است.

كد اولويت پژوهشی

سازمان حمايت كننده

عنوان اولويت پژوهشی

موضوع مورد حمايت

-1مشخصات پايان نامه :
الف-عنوان پژوهش:
-1فارسی:
-2خارجی:
اين فرم بايد توسط دانشجوی كارشناسی ارشد درسه نسخه باهماهنگی استاد راهنما به صورت تايپ شده تکميل گردد.

ب-نوع پژوهش:
-1كاربردی

-2بنيادی

1

-3توسعه ای

ج-چکيده:

2

د-كليدواژه:
-1

-2

-3

-4

-7

3

 -1شرح و بيان مساله پژوهشی:

4

-2پيشينهی موضوع پژوهش( :مطالعات و تحقيقاتی كه دربارهی اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن از جديد به
قديم)
 -2-1پيشينه داخلی

 -2-2پيشينه خارجی
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 -3اهميت و ارزش پژوهش:
 -3-1اهميت نظری

 -3-2اهميت كاربردی

 –4اهداف پژوهش:
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 -7فرضيه ها(درصورت لزوم) يا پرسش های پژوهش (پرسش اصلی ،فرعی):

 -1روش پژوهش:
 -1-1نوع مطالعه و روش بررسی فرضيه ها و يا پاسخگوئی به سواالت (توصيفی ،تجربی ،تحليل محتوا ،اسنادی ،تاريخی و )...

 -1-2مراحل اجرايی پژوهش

 -1-3جامعه آماری (در صورت لزوم)

 -1-4روش و طرح نمونه برداری
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 -1-7حجم نمونه و روش محاسبه

 -1-1ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و )...

 -1-5ابزار تجزيه و تحليل
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 -5منابع و مآخذ:
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 -3جدول زمانی و مراحل اجراء:
فعاليت مورد نياز جهت تدوين پاياننامه

بازه زمانی (بر حسب ماه)

 -0هزينه های ضروری درخواستی (مبلغ و شرح كامل آن )پيوست گردد.
رديف

وسايل وتجهيزات

برآورد هزينه

تعداد

جمع كل هزينههای پيشنهادی:
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جمع

استاد /استادان راهنما................................. :

تاريخ و امضا .......................................... :

استاد /استادان مشاور...................................:

تاريخ و امضا .......................................... :

دانشجو........................................................:

تاريخ و امضا ........................................... :

الف -موضوع پايان نامه آقای  /خانم  .....................................در شورای تحصيالت تکميلی گروه در تاريخ
 .........................مورد بررسی قرار گرفت و به تصويب رسيد.
دكتر ..............................................:

دكتر ............................................ :

مدير گروه آموزشي .............................:

نماينده تحصيالت تكميلي گروه ........................... :

ب -موضوع اين پايان نامه پس از بحث و بررسی در شورای تحصيالت تکميلی دانشکده به شماره ثبت
 ..................................در تاريخ ...................................به تصويب نهايی رسيد.
رديف

نام و نام نام خانوادگي

امضا

سمت

1
2
3
4
5

دكتر محمد اسماعيل انصاری
معاون پژوهشی و تحصيالت تکميلی

امضا
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استعانت از خدای سبحان و با اعتقاد راسخ به اينکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست
و به منظور انجام شايستهی پژوهشهای اصيل ،توليد دانش جديد و بهسازی زندگانی بشر،
ما دانشجويان و اعضای هيأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای كشور:

تمام تالش خود را براي كشف حقيقت و فقط حقيقت به كار خواهيم بست و از هر گونه جعل و تحريف در فعاليتهاي علمي پرهيز
ميكنيم.
حقوق پژوهشگران ،پژوهيدگان (انسان ،حيوان ،گياه و اشياء) ،سازمانها و ساير صاحبان حقوق را به رسميت ميشناسيم و در حفظ آن
ميكوشيم.
به مالكيت مادي و معنوي آثار پژوهشي ارج مي نهيم ،براي انجام پژوهشي اصيل اهتمام ورزيده از سرقت علمي و ارجاع نامناسب اجتناب
ميكنيم.

ضمن پايبندي به انصاف و اجتناب از هر گونه تبعيض و تعصب ،در كليه فعاليتهاي پژوهشي رهيافتي نقادانه اتخاذ خواهيم كرد.
ضمن امانت داري ،از منابع و امكانات اقتصادي ،انساني و فني موجود استفاده بهرهورانه خواهيم كرد.
از انتشار غيراخالقي نتايج پژوهش نظير انتشار موازي همپوشان و چندگانه (تكهاي) پرهيز ميكنيم.
اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعاليتهاي پژوهشي خود قرار ميدهيم.
در همه فعاليتهاي پژوهشي به منافع ملي توجه كرده و براي تحقق آن ميكوشيم.

خويش را ملزم به رعايت كليه هنجارهاي علمي رشته خود ،قوانين و مقررات ،سياستهاي حرفهاي ،سازماني ،دولتي و راهبردهاي ملي
در همه مراحل پژوهش ميدانيم.
رعايت اصول اخالق در پژوهش را اقدامي فرهنگي ميدانيم و به منظور بالندگي اين فرهنگ ،به ترويج و اشاعهي آن
درجامعه اهتمام ميورزيم.

امضاء دانشجو

امضاء استاد راهنما
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