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علوم  و توسعه پايدار آريا                  آموزش عالي موسسه   
                        Aria U niversity of Science Sustainability 

                          

       پايان نامه تحقيقاتي فرم پيشنهاد 
  كارشناسي ارشد ينامهپايان

Theses for  degree of Master of Science  
  :به فارسي اتيتحقيقپايان نامه عنوان 

   عمران فني و مهندسي دانشكده:                 :دانشجو نام
  . .........:يگروه تخصص        :دانشجو ينام خانوادگ

  سازه :گرايش        عمران:رشته تحصيلي
  :شروع به تحصيل نيمسال       :سال ورود به مقطع جارينيم

هيات عملي استاد (اساتيد)  يو نام خانوادگنام   اهنما:   (اساتيد) رعضوهيات عملياستاد  يو نام خانوادگنام 
  مشاور:

١        -١-                                                          
٢                                                                                              -٢-  

    نام و نام خانوادگي مديرگروه:
 

  تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده : تاريخ                             :    تخصصي گروهشوراي تاريخ تصويب در 
  
  :ئيد رئيس دانشكدهتا                                         :دانشكده يپژوهش مدير ئيدتا
  
  
  

  تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد: 
  
  تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:                          تأييد كارشناس پژوهشي                        
  
  
  
  واحد  تأييد معاون پژوهشي                       تأييد مديركل پژوهشي                             

  
  

  
  

  اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً توجه:
  

  

 



٢  

  :اطلاعات مربوط به دانشجو -١
  

  :ماره دانشجوييش                                      خانوادگي:امن                               نام:
  :گروه تخصصي                                     رشته تحصيلي:                           :مقطع

  :مقطع جاريورودبهسال                                        : دانشكدهنام                         ش:يگرا
  :نيمسال ورودي

  :آدرس پستي در تهران
 تلفن همراه:                                                                                                                  ونت:محل سكثابت تلفن 

  پست الكترونيك:
  - آدرس پستي در شهرستان: 

  - دورنگار: - :تلفن محل كار- محل سكونت:   ثابت تلفن 
  

 اطلاعات مربوط به استاد راهنما: -٢

 تذكرات: 

يك يا دو داور استاد مشاور و  يكو عضو هيات علمي استاد راهنما  يا دو يك تواننديمارشد دانشجويان دوره كارشناسي - 
  .توانند انتخاب نماينددانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل ايشان (رزومه مي باشند، لازم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  - 
ساتيد كه ا حال انجامدفاع شده و يا در  دكتري هايرسالهارشد و  يكارشناس يهانامهانيپافهرست  شاملكامل) 

ت أحكم هي( آخرين حكم كارگزينيو همچنين  به همراه مدارك مربوطه،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهمدعو،
 .شود  ) ضميمه علمي

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل هست اساتيد راهنما و مشاور موظف - 
بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جدًا 

ير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخ
 تخصصي و دانشكده خواهد بود. 

 امضاء ، دانشجو ،مديرگروه و ا ستاد راهنما باشد ٣ارائه پروپوزال حداقل بايد داراي  - 

  
  اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

  دانشگاهي                                                                                                
  دكتراي تخصصي:. خرين مدرك تحصيلي ـــــــــــآ                                         نام و نام خانوادگي:  
  موسسه علوم وتوسعه پايدار آرياعضو هيات علمي   
  

  .................................. تلفن همراه: ........................(مرتبه علمي):  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
  

  ............................................... :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
  

  :علوم و توسعه پايدار آرياموسسه با  ينحوه همكار
  مدعو    مه وقتينعلمي  هيات    تمام وقتعلمي  هيات   

  
  اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

  دانشگاهي                                                                                               
  ..........    ................:........... مدرك تحصيلي ـــــــــــآخرين ........................خانوادگي:................................نام و نام 

                                                                                                 



٣  

  
  .................................. تلفن همراه: ........................(مرتبه علمي):  .........  رتبه دانشگاهي......اصلي:............تخصص 

  
  ................................................ :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

  
  :علوم وتوسعه پايدار آريا با  ينحوه همكار

  مدعو    مه وقتين    تمام وقت
  

  اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
  دانشگاهي                                                                                               

  ..........    ................:........... خرين مدرك تحصيلي ـــــــــــآ........................خانوادگي:................................نام و نام 
                                                                                                    

  .................................. تلفن همراه: ........................(مرتبه علمي):  .........  رتبه دانشگاهي......اصلي:............تخصص 
  

  ................................................ :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
  

  :موسسه علوم توسعه آريا با  ينحوه همكار
  

  مدعو    مه وقتين    تمام وقت
  

  اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
  دانشگاهي                                                                                              

  ..........    ................:........... آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــ........................خانوادگي:................................نام و نام 
                                                                                                   
  

  ........ تلفن همراه: ........................................................(مرتبه علمي):دانشگاهي.........رتبه .........تخصص اصلي:.........
  

  .................................................:نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي...............................منزل يا محل كار:.......تلفن 
  

  :موسسه علوم  وتوسعه پايدار آريا با  ينحوه همكار
  

  مدعو    مه وقتينهيات علمي     تمام وقتهيات علمي     
   اطلاعات مربوط به داور:

  دانشگاهي                                                                                          
      : آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــ ...................خانوادگي:................................نام و نام 

                                                                                                   
  

  تلفن همراه:....... .................(مرتبه علمي):رتبه دانشگاهي                           ...............تخصص اصلي:............
  تلفن منزل يا محل كار:                                    نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي

  مدعو    هيات علمي نيمه وقت            هيات علمي تمام وقت    
  
 :نامهاطلاعات مربوط به پايان -٤

  
  ق يتحقمورد  عنوان - الف

  :يبه زبان فارسعنوان  -١
  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي): -٢

نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج عنوان پايان هستند فرانسه و عربي مجازهاي زبان آلماني،صرفًا دانشجويان رشتهتذكر: 
  به زبان انگليسي ذكر شود. بايد  نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان



٤  

  
  

  
  

  نامهتعداد واحد پايان –ب
  

متغيرهاي مربوطه طرح هاي مجهول و مبهم، جنبه طرحله و معرفي آن، به طور كلي (شامل تشريح مسأ تحقيقمورد اساسي  لهأمس -ج
 تحقيق) : مورد  از و منظور

 
 
  

، تحقيق تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع كمبودنظرها و  مختلفسناريوهاي تحقيق (شامل مورد انجام  ضرورتت و ياهم - د
مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي  در ارتقاي علمي، توليد و توسعه دانش، نوآوري و فناوري فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين

  :گيرداحتمالًا جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي
 

  

در داخل و خارج تحقيقات انجام شده نه يشيپمختصر  طرح(رفرنس و جديدترين مقالات  ٥تا  ٣مربوطه تحقيق سوابق ات و يمرور ادب - ه
 ):قيتحق ات و چارچوب نظرييآنها و مرور ادبو نتايج  قيتحقپيرامون موضوع كشور 

  در اين بخش بايد اشاره اي به پيشينه تحفيفات انجام شده در داخل و خارج شود؟
 
  

  
  
  تحقيق: فناوري درنوآوري دانش ، توسعه و جنبه جديد بودن  –و
  
  
  :اهداف ويژه و كاربردي)، يكلاهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني،  -ز

  
  

  امكان معرفي الگوي نوين درموضوع تحقيق:   
  
گر محل ي(به عبارت د ذكر شودها، صنايع و يا گروه ذينفعان) وران (سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

  :)يمطالعه مورد ياجرا
  
  
  

  
  
  
  



٥  

 :قيتحق يروش شناس-٥

  
نحوه پردازش آنها با درك مفهوم  تبديل ايده به دانش ،نوآوري وفناوري بر حسب هدف، نوع داده ها و  :قيشرح كامل روش تحق - الف

  در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): مورد استفاده و استانداردهاي ، تجهيزات اجراء (شامل مواد
تهيه «، »گردآوري اطلاعات اوليه«تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

ابع و مراكز تهيه و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با من» هاانجام آزمايش«، »هاي آزموننمونه
  . شودها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشداده

  

  

.  
  

  
 
  
  
 



٦  

 استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد: - ٦

باشد؟  بلي   مي پايدار آريامركز تحقيقات و موسسه علوم وتوسعه آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي 
  خير

  در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.
  
  
  
  

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

  
 

  

  
  امضاء مديرگروه:            امضاء استاد راهنما:

  
 انجام تحقيق: بندي زمان - ٧

  
  

  تاريخ اتمام:.......................- ........................ج:مدت زمان انجام تحقيق- ............................ ب:.....تاريخ شروع- الف
  

اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهلازم است كليه فعاليتتذكر: 
  .شود الامكان رعايتبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتييك، به تفكيك پيش

  
 
 
 
 

 
امضائ مديرگروه              :                                     راهنماامضائ استاد    

 
 
 

:مضاي دانشجوا  
 



٧ 

  گزارش پيشرفت كارها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه بندي فعاليتبيني زمانپيش
  زمان كل شرح فعاليت 

 (ماه)

 زمان اجرا به ماه

١٢ ١٠١١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ 
 

اخذ تاييديه موضوع پژوهش از استاد راهنما                                           
   

٢ 
 

 ١   آماده سازي پروپوزال  

٣ 
 

 ٠,٥ اول پژوهش شامل كليات پژوهشارائه فصل 

٤ 
 

 ١,٥ Literature reviewفصل دوم شامل 

٥ 
 

 ١ فصل سوم شامل جمع آوري اطلاعات

٦ 
 

 ١ فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل  

٧ 
 

 ١ فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهادات اصلاحي

٨ 
 
٩ 
 

١٠ 
 

١١ 
 

١٢ 
 

  الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  - ١توجه: 
  باشد.ماه مي ١٢ماه و حداكثر  ٦نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش - ٢  



٨ 

  :يصورتجلسه گروه تخصص - ٨
  

  تاريخ                             امضاء                                                                 :خانوادگي دانشجوو نامنام 
  

  تاريخ      امضاء        خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام
١-   
٢-  
  

  تاريخ      امضاء        خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام
١-  
٢-  

  تاريخ      امضاء                 كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگينامنام و 
  داوربيروني  عضو هيات علمي دانشگاه-١
  داور داخلي عضو هيات علمي موسسه علوم و توسعه پايدار آريا:-٢
  

  مربوطه  يدر محل ............................ با حضور اعضا شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................
  خانم      

  ...............................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.............................................  نامه انيپاتشكيل و موضوع 
  يآقا      

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

  بررسي و به تصويب رسيد.
  

  تاريخ         امضاء        هشيپژو شورا يخانوادگي اعضانام و نام

١ -  

٢ -  

٣ -  

٤ -  

٥ -  

٦ -  
  
  

  تاريخ                            امضاء                                             مديرگروه:      خانوادگي نام و نام
  
  
  
  

اساتيد راهنما و تذكر لازم است قبل از تصويب پروپوزال درشوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش 
  مشاور مطابق بخشنامه هاي مربوط توسط پژوهش دانشكده كنترل مي شود.

      



٩ 

  دانشكده:)پژوهشي(شوراي  صورتجلسه -٩
          

  
  گروه دانشجوي مقطع يآقا نامهتحقيق پايان طرحموضوع و

طرح  انشكدهد )پژوهشي(............................ شوراي است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب كميته ك....... ......شيگرا

  شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.
  
  

  نوع رأي (موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف)

 توضيحات محل امضاء

١  
 

    

٢  
 

    

٣  
 

    

٤  
 

    

٥  
 

    

٦  
 

    

٧  
 

    

  
  خانوادگي عضو هيات علمي موسسه علوم و توسعه پايدار آريا:نام و نام 

  
       نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

  تاريخ                      امضاء        
  

  خانوادگي رياست دانشكدهنام و نام
  تاريخ                     امضاء           

  
  

  تاريخ                     امضاء                     :موسسه معاون پژوهشي 
  
  
  
  



١٠ 

  

  اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
  
  

    علوم و توسعه پايدار آريا آموزش عالي فرم موسسه
  

            
  نامه كارشناسي ارشدفرم اطلاعات پايان - فرم الف

  
  علوم وتوسعه پايدار آرياآموزش عالي موسسه نام : 

  : كارشناسي ارشدنامه پايانعنوان 
 

  خانوادگي دانشجو نيمسال تحصيلي:نام و نام
 نامه:دانشجويي:                          تعداد واحد پايانشماره

  كد رشته:                                               ...............گرايش:               عمرانرشته تحصيلي:
  علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

   ومعماريهنر                                          كشاورزي 
 

  رشته تحصيلي:                                      : ١خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 :رمشاوكد شناسايي استاد استاد         دانشيار       استاديار                مربيمرتبه علمي: 

  رشته تحصيلي:                                     :                     ٢هنما خانوادگي استاد رانام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:ستاد ا        دانشيار       استاديار                  مربي  مرتبه علمي: 

  :    رشته تحصيلي:١خانوادگي استاد مشاور نام و نام

  هنما:كد شناسايي استاد را    مربي       استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

  :                            رشته تحصيلي:٢خانوادگي استاد مشاور نام و نام

   كد شناسايي استاد راهنما:           استاد         دانشيار       استاديار           مربي مرتبه علمي: 



١١ 

  ١فرم شماره 
  
 

  ارشد يا رساله دكتريكارشناسينامه نتايج حاصل از پاياندستاوردها و فرم تعهد اساتيد در قبال 
  
  

 ارشد يكارشناس ، دانشجوي مقطع.........../خانمآقاي نامه اياناساتيد راهنما و مشاور پاستاد (يا استادهاي ) اينجانبان 
  :عنوانبا ................ گرايش ...........رشته 

نسبت به انتشار نتايج  علوم و توسعه پايدار آريا آموزش عالي موسسهشويم بدون در نظر گرفتن حقوق  متعهد مي
  حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) اقدام ننمائيم.

  
  الف)نويسنده اول مقاله بايد به نام دانشجو و به عنوان آدرس موسسه آموزش عالي علوم و توسعه پايدار آريا باشد.

  خانوادگي استاد راهنما:نام و نام                                            : خانوادگي استاد راهنمانام و نام
  تاريخ و امضاء              تاريخ و امضاء

  
  

  خانوادگي استاد مشاور:نام و نام                                       خانوادگي استاد مشاور:نام و نام
  تاريخ و امضاء              تاريخ و امضاء

  
  
  

است، دريافت گرديد. درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده
    

  
  امضاء مدير پژوهش دانشكده              

  تذكر:لازم است اساتيد راهنما و مشاورانتخابي پس از مطالعه فرم مذكور................
مي تواند استاد راهنما به آدرس موسسه محل خدمت خود يا دانشجو يا دانشجو با نشاني  عهده دار مكاتبات-ب)

  موسسه آموزش عالي علوم و توسعه پايدار آريا باشد.
  استاد مشاور) درمستخرجات ذكر شود. - استاد راهنما- يا رساله (دانشجوج)فقط اسامي افراد مرتبط با پايان نامه 

  سعه پايدار آريا و رعايت  توالي آن بايد به صورت ريز آورده شود.د )آدرس دقيق موسسه علوم وتو
  آدرس به انگليسي:
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                              : ٢فرم شماره 

 
 

نامه نتايج حاصل از پايان دستاوردها و نحوه تدوين و استفاده از  فرم تعهد دانشجو در قبال
  ارشد يا رساله دكتريكارشناسي

  
  

      ام نامهه موضوع پايانك ...............گرايش عمران رشته  كارشناسي ارشدمقطع     ورودي     دانشجوي       اينجانب

  عنوان: تحت

نامه / رساله ام بر گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پاياندر شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي  -

ها، ودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قولاساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خ

نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي جداول و نمودارهاي ديگران در پايان

  . شودباشد قيد 

ارتقاء و قاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، م

بوده و اين موضوع صراحتاً در  آرياارعلوم وتوسعه پايدآموزش عالي موسسه توليدات علمي حاصل شود، صرفًا بنام 

  اقدام نمايم. موسسه مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط 

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را 

  باشد.نامه يا ساير اقدامات حقوقي ميمجاز به تغيير عنوان پايانموسسه اطلاع دهم در غير اينصورت  موسسه كتباً به 
  آدرس دقيق موسسه فارسي و انگليسي  :

  
  خانوادگي دانشجو نام و نام

  
                تاريخ و امضاء

  
  
  

  تذكر:



١٣ 

به امضاء رسيده است، دريافت  ........................../خانم در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي
  گرديد.

  
  امضاء مدير پژوهش دانشكده                

  
  
 

 ٣فرم شماره 

 
رشــته كارشناســي ارشــد  مقطــع يدانشــجو/ خــانم  يان نامه آقــايراهنما و مشاور پا استاد (استادهاي )نجانبان يا
، يان نامــه / رســاله (اعــم از مقالــه، طــرح پژوهشــيــن پايمستخرج از ا يدات علميه توليم در كليشويمتعهد م شيگرا

 ياز ارتقــاء علمــيو امت يمطالعات، فرصت يعلم ي، سفرهايقيلات تشويكتاب، اختراع و ....) كه به منظور استفاده از تسه
 يب و تــواليــت ترتيــو واحــد و رعا موسســه ق يگردد، نسبت به درج آدرس دقيواحد و ....) ارائه م يات علمي(اعضاء ه

و در هر زمــان، دانشــگاه  يطياست چنانچه تحت هر شرا يهيم. بدير اقدام نمائيآن به عنوان تنها آدرس خود بصورت ز
 ينداشته و حق هر گونــه اعتراضــ ييچگونه ادعايم اتخاذ شده هيد نسبت به تصميا مشاهده نماخلاف موارد ذكر شده ر

  م.ينمائيرا از خود سلب و ساقط م
  ميدان انقلاب  –گرمسار –علوم وتوسعه پايدار آريا آموزش عالي موسسه : يبه فارسموسسه آدرس 

    ١٠واحد  ١كوي ليلي پلاك  –تهران خيابان و نك  –دفتر مركزي 
ـــانوادگ ـــام خ ـــام و ن ـــا ين ـــانوادگ                                 :١ اســـتاد راهنم ـــام خ ـــام و ن ـــتاد مشـــاور ين                              :٢اس

  خ و امضاء:يتار                                        خ و امضاء:يتار
  

  :  ٢د مشاوراستا ينام و نام خانوادگ      :  ٢ استاد راهنما ينام و نام خانوادگ
  خ و امضاء:يتار          خ و امضاء:يتار
  
  

  :٤فرم شماره 
  فرم تعهدات:

دات يه توليدر كلشوم يممتعهد ...................شيگراعمرانرشته كارشناسي ارشد  مقطع  يورود يدانشجونجانب.يا
  : ان نامه با عنوانيمستخرج از پا يعلم

  
 موسســه ق يــو ..... نسبت به درج آدرس دق يعلم يو سفرها يقيلات تشويا استفاده از تسهيه حساب و يبه منظور تسو
اســت چانچــه تحــت هــر  يهيم. بديل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمايآن بصورت ذ يب و تواليت ترتيو واحد و رعا

ه چگونــيم اتخــاذ شــده هيد نســبت بــه تصــميــخلاف موارد ذكر شــده را مشــاهده نما موسسه و در هر زمان،  يطيارش
  م.ينمايرا از خود سلب و ساقط م ينداشته و حق هر گونه اعتراض ييادعا

  

  دانشجو:  ينام و نام خانوادگ                                                              
  خ و امضاء: يتار     


