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 تاریخ :..............................              

                         تائید                                      

 اصالحاتتائید با                                                                                                                            

     رد                                                                                                                            

   

 کارشناسی ارشد هپایان نام درخواست تصویب موضوعکاربرگ 
                                                                                                                                           

 مشخصات دانشجو

 شماره دانشجویی: نام و نام خانوادگی:

 سال ورود: :گرایشرشته و 

  : همراه شماره تلفن

:ایمیل   

 تایخ تحویل پروپوزال :

 الحاق شده است  گزارش پیشینه ی پژوهش

 :ایران داککد رهگیری ثبت 

 مشخصات اساتید راهنما و مشاور

 ( استاد راهنمای نظری1

 رتبه دانشگاهی: آخرین مدرک تحصیلی:  نام و نام خانوادگی:

 (Affiliationهیات علمی دانشگاه )

 زمینه مطالعاتی :

 تعداد پایان نامه های دردست راهنمایی 

 )در مؤسسه(:
 امضاء

 )گروه مدیریت( ر( استاد راهنمای عملی یا مشاو2
 رتبه دانشگاهی: آخرین مدرک تحصیلی: نام و نام خانوادگی:

 (Affiliationهیات علمی دانشگاه )

 زمینه مطالعاتی :

 تعداد پایان نامه های دردست راهنمایی

 )در مؤسسه(: 
 امضاء

 

  اطالعات عمومی مربوط به پایان نامه

 (: فارسیعنوان پایان نامه )به 
 

 (:انگلیسینامه )به  عنوان پایان

 

 واژگان کلیدی )به فارسی(:

  
 واژگان کلیدی )به انگلیسی(:
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 اطالعات اصلی مربوط به پایان نامه

علمی بحث، شفاف سازی دقیق قلم رو و محدوده ی پژوهش در موضوعات  بحث تفصیلی، روشن نمودن قلمروشامل طرح ): هئل( بیان مس1

 (بین رشته ای.

  یت انجام تحقیق:(ضرورت و اهم2

که استتفاده شده،توضتید داده شتود.چارچوب و مبتانی نظتری متی بایستت  مجموعه ای از نظریاتدالیل انتخاب روش یا ) :( مبانی نظری3

اشتد و هتم متی واضد،منسجم و مستدل توضید داده شود تا قابل دفاع باشد. مبانی نظری هم می تواند یک نظریه ی مدون و شناخته شتده ب

 (از نظرات صاحب نظران در زمینه ی تحقیق باشد. مجموعه ای تواند

 تابک عنوان. عنوان در نه است نامه انیپا موضوع در( یسیانگل ای یفارس به) معتبر منابع در شده چاپ قاتیتحق تمام شامل): ( پیشینه تحقیق4

 رکتذ قیتتحق ی نهیشیپ طه،یح چند در یستیبا است یا شتهر انیم قیتحق اگر. شود رکذ نظر مورد یها پژوهش جینتا و قیتحق روش مقاله ای

 .(شود

 اهداف تحقیق شامل دستیابی به پاسخ سواالت بعالوه دیگر دست آوردهای علمی کاربردی که محقق در پی آن ها است.() اهداف اصلی تحقیق: (5

جمالت خبری بیان می شود و چنانچه در بعضيی ممینيه هيا همچيون  )فرضیات با توجه به اهداف و بررسی اجمالی اولیه به صورت( فرضیه های تحقیق: 6

 تحقیق اکتشافی امكان طرح فرضیه وجود نداشته باشد، سؤاالت اصلی و کلیدی تحقیق بیان می گردد.( 

 ()به اصلی و فرعی تقسیم شوند ( سواالت اصلی تحقیق:7

 )حتما به شکل صحید و کامل پر شود( ( روش شناسی تحقیق:8

روش تحقیق و شیوه های دستیابی به اطالعات، ابزارهای گردآوری و روش تجزیه و  –براساس سه روش کلی توصیفی، تحلیلی و تجربی 

 تحلیل بدست آمده به همراه جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه به صورت خالصه شرح داده می شود. 

 تحلیلی          علی           همبستگی           توصیفی        تجربی    ی  ریختاالف(  نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش:      

 

 * با توجه به موضوع تحقیق، می توان چند گزینه را انتخاب نمود.

 (نیازب( جامعه مورد مطا لعه: )در صورت  

 به طور کامل اشاره گردد.(، در این قسمت به نمونه آماری و روش آن نیازج( روش نمونه گیری: )در صورت  

 و ابزار گردآوری داده ها:د( روش  

 ( شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:ه 

 پایان نامه )به شکل فهرست( پیش نهادی فصل بندی( 9
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 ( ارائه عنوان و شرح مختصری از محتوا و فرآیند بخش عملی پایان نامه: )مخصوص گروه هنر(11

 .(شیوه نامه استفاده از رد استفاده با( منابع و مآخذ: )منابع مهم مو11

................................. اعالم می دارم که مطالعات مربوط به  اینجانب........................................ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته............................ به شماره دانشجویی

 انجام خواهم داد. راهنمای مشخص شده را شخصاً و زیر نظر اساتید این پیشنهاد و مراحل بعدی

 امضا دانشجو                                                                                                               

 تاریخ                                                                                                                   

 یا شورای تحصیالت تکمیلی آموزشی گروه تخصصی کمیته جلسه صورت

 .............................................................. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ........................موضوع تحقیق پایان نامه خانم/ آقای ..........

 ..................             ......به شماره دانشجویی............

 مطرح و................... در جلسه مورخ                            کمیته تحصیالت تکمیلی گروه 

 

 مورد تصویب اعضا قرار گرفت. عیناًت 1

 اصالحات ذیل به تصویب رسید. بات 2

  تصویب نرسید.به ت 3

 اصالحات پیشنهادی توسط اساتید حاضر در جلسه:

1 . 

 

 

 

2 . 

 

 

 

3 . 

 

 

 

4 . 
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5 . 

 شورای محترم تحصیالت تکمیلی 

 تحصیالت تکمیلی گروه انجام گردید. شورایبدینوسیله به استحضار می رساند کلیه اصالحات مورد نظر 

 امضا دانشجو        

 تاریخ            

 

 اصالحاتتائید 

 اصالحات مورد نظر شورا انجام شده است.

 

 مدیر تحصیالت تکمیلی تائید                                                                               نماینده تحصیالت تکمیلی تائید
 

 


