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         علوم و توسعه پایدار آریاآموزش عالی سسه مو

                  

 

 كارشناسي ارشد نامهپايان تحقيق هفرم پيشنهاد  

 

 

 تحقیق مشخصات: 

 

 مشخصات دانشجو: 

 شماره دانشجویی:                 نام و نام خانوادگی:                                

 گرایش:               رشته:                                                 

 

 ی اولمشخصات استاد راهنما: 

 رتبه دانشگاهی:                                نام و نام خانوادگی:                                   

 

  در صورت نياز( دوم یراهنمااستاد مشخصات(: 

 رتبه دانشگاهی:                                 نام و نام خانوادگی:                                  

 

  در صورت نياز( مشاوراستاد مشخصات(: 

 - یپژوهش                يشوراي توسعه راهبرد بررسی طرح تحقيق در جلسه  از این عنوان سپس :مصوب فارسی عنوان

   .خواهد شدرا  ايرانداکدر نهایی و پس از آن اجازه ثبت تعيين  موسسه یآموزش

 

 

 

 یژوهشپ                      يشوراي توسعه راهبرد بررسی طرح تحقيق در جلسه  از این عنوان سپس :مصوب انگليسیعنوان 

   .خواهد شدرا  ايرانداکنهایی در  از آن اجازه ثبت و پستعيين  موسسه یآموزش -

 :نهایی تاریخ تصویب                                                    شماره: 

 توسعه اي  کاربردي نوع:             بنيادي
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 رتبه دانشگاهی:                                نام و نام خانوادگی:                                   

 

  مدير گروه:مشخصات 

 رتبه دانشگاهی:                               نام و نام خانوادگی:                                    

 

 

 این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تكميل شود.  توجه:

 

 

 اطالعات مربوط به دانشجو: -1

 

 

 

 :مشاور استاد و راهنما )اساتيد( اطالعات مربوط به استاد -2

 

 خانوادگی:                                       نام  نام:

 :                                       انگليسی( (خانوادگینام  :انگليسی( (نام

 مقطع: شماره دانشجویی:

 گرایش:                             رشته تحصيلی:

 :کارشناسی ارشدمقطع  ورودبهتاریخ  گروه تخصصی:

 تلفن همراه: آدرس پست الكترونيك:

 تلفن محل کار: تلفن محل سكونت:

 آدرس پستی محل سكونت:

 :محل کار آدرس پستی 
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سوابق تحصيلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان )رزومه کامل( باشند، الزم است  مدعودر صورتی که اساتيد راهنما و مشاور   -

راهنمایی و یا ساتيد مدعو،که ا حال انجامدفاع شده و یا در  دکتري هايرسالهارشد و  یکارشناس يهانامهانیپافهرست  شامل

 .شود ( ضميمه ت علميأحكم هي) آخرین حكم کارگزینیو همچنين  همراه مدارك مربوطه به ،اندمشاوره آنرا بر عهده داشته

، به سقف ظرفيت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تحقيق هپيشنهاداساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش   -

تكميل بودن ظرفيت پذیرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهيز 

گروه  کار، متوجه و عواقب قيتحق هپيشنهادنمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه 

 تخصصی خواهد بود.

 

 

 

 :راهنمای اولاطالعات مربوط به استاد  -1-2

 
 

   :راهنمای دوم )در صورت نياز(استاد اطالعات مربوط به  -2-2

 

 :(انگليسی (خانوادگینام و نام  :خانوادگیو نام  نام

 :تخصص اصلی :آخرین مدرك تحصيلی

 آدرس پست الكترونيك: :رتبه دانشگاهی

 تلفن محل کار: تلفن همراه:

      :                       توسعه پایدار آریانحوه همكاري با موسسه علوم و 
 

مدعو                                   هيات علمی نيمه وقت                                      هيات علمی تمام وقت     

 :(انگليسی (خانوادگینام نام و  :خانوادگیو نام  نام

 :تخصص اصلی :آخرین مدرك تحصيلی
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   :)در صورت نياز( اطالعات مربوط به استاد مشاور -3-2

 

 :قيتحق كلياتاطالعات مربوط به  -3

 به فارسی: تحقیقپيشنهادي براي عنوان  -1-3

 به انگليسی: تحقیقپيشنهادي براي عنوان  -2-3

 :تحقیقله أمس -3-3

 مهاي مجهول و مبهجنبهو  ابعاد مختلفتشریح  بهادبيات و چارچوب نظري تحقيق  مختصرمرور بادر این بخش 

 پرداخته شود. نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفتکه در پایانبخش یا وجهی همچنین و مسأله 

 :تحقیق انجام ضرورت -4-3

 آدرس پست الكترونيك: :رتبه دانشگاهی

 تلفن محل کار: تلفن همراه:

      :                       نحوه همكاري با موسسه علوم و توسعه پایدار آریا
  

مدعو                                   هيات علمی نيمه وقت                                      هيات علمی تمام وقت     

 :(انگليسی (خانوادگینام و نام  :خانوادگیو نام  نام

 :تخصص اصلی :آخرین مدرك تحصيلی

 پست الكترونيك:آدرس  :رتبه دانشگاهی

 تلفن محل کار: تلفن همراه:

      :                       نحوه همكاري با موسسه علوم و توسعه پایدار آریا
  

   مدعو                                   هيات علمی نيمه وقت                                      هيات علمی تمام وقت   
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سناریوهاي مختلف نظرها و کمبود تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع تحقیق، فواید  در این بخش به

   پرداخته شود. احتمالی نظري و عملی آن در توسعه دانش و فناوري

  :پيشينه تحقيق -5-3

دست بطرح مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتایج  در این بخش به

 .پرداخته شود آمده

 :قيتحق يهاپرسش -3-6

  .تواند ارائه و یا حذف شودمی قيبنا به ضرورت و نوع تحق این بخش

:قيتحقهاي فرضيه -3-7  

 .تواند ارائه و یا حذف شودمی قيبنا به ضرورت و نوع تحقاین بخش 

 :اهداف و قلمرو تحقيق -8-3

 ،با توجه به متغییرهاي درنظرگرفته شده و همچنین قلمرو موضوعیتحقيق در این بخش به اهداف کلی و ویژه 

 .مکانی و زمانی مورد نظرپرداخته شود

 :تحقيق شناسی روش -9-3

 ها داده و تحليل پردازش ،جهت جمع آوريمورد استفاده استانداردهاي  و، تجهيزات مواد ،روش ها در این بخش به

 .پرداخته شودجهت دستیابی به اهداف تحقیق مراحل اجرایی تحقيق وهمچنین 

 نوآوري تحقيق:هاي  جنبه -10-3

 و استانداردهاي، تجهيزات مواد ،روش هانوآوري تحقيق با توجه به قلمرو موضوعی، مكانی و زمانی تحقيق، در این بخش به 

 مورد استفاده در تحقيق پرداخته شود.
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 :دست آوردهاي مورد انتظارتحقيق -11-3

 .پرداخته شود قيمورد انتظارتحق يدست آوردها به کاربردي و توسعه اي( ،با توجه به نوع تحقيق )بنياديدر این بخش 

 :یها و اصطالحات فنی و تخصصتعریف واژه -3-12

 شود. ارائهی ها و اصطالحات فنی و تخصصواژهتعریف در این بخش 

 :فهرست منابع -13-3

اشاره  یو خارج یداخل يهانامه شامل کتب، مقاالت و یا پایان ق،يمراجع مورد استناد در متن طرح تحقدر این بخش به 

انجام  (اپارسرساله )و  هنام انیپا راهنماي نگارش در يشنهاديپ يبراساس الگو منبع نویسینحوه استناد درون متنی و شود. 

 شود.

 

 :و برآورد هزينه انجام تحقيق امكانات مورد نياز -4

ام انجهاي مرتبط مورد نياز براي انجام تحقيق تهيه و درصورت لزوم برآورد هزینه  و مصالح مواد، ابزار فهرست تجهيزات،الزم است  -

 .شود

 

 :تحقيقها و مراحل اجرايي فعاليتبرنامه زمانبندی  -5

 

 

 .استماه  12ماه و  6به ترتيب  مدت زمان انجام تحقيقحداقل و حداکثر  -

ها و مراحل بينی شده براي هر یك از فعاليتمدت زمان پيش و شود و تنظيم هيته جدول الفمطابق  الزم است گانت چارت تحقيق -

 االمكان رعایت شود.اجرایی تحقيق درهنگام انجام عملی تحقيق، حتی

 :تاریخ اتمام                         :مدت زمان انجام تحقيق:                           تاریخ شروع
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 د.نتنظيم شو تهيه و (پارسانامه و رساله ) انینگارش پا يراهنماپایان نامه مطابق و سایر قسمت هاي  فصولالزم است   -

راهنما به ( دي)اسات هر ماه تكميل و پس از تایيد استاد "نامه انيعلمي و اجرايي پا فعاليتهایپيشرفت گزارش " فرمالزم است  -

  .شود ارائهواحد تحصيالت تكميلی موسسه 

 

 

 پيشبينی زمانبندي فعاليت ها و مراحل اجرایی تحقيق  :الف جدول

 شرح فعاليت رديف

زمان 

 كل
 )ماه(

 زمان اجرا )ماه(

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 11 12 

              استاد راهنما اخذ تایيدیه موضوع تحقيق از 1

              تحقيق هآماده سازي پيشنهاد 2

               *کليات تحقيق: آماده سازي فصل اول 3

              ادبيات و پيشينه تحقيق: آماده سازي فصل دوم 4

              قيتحق یروش شناس: آماده سازي فصل سوم 5

              یافته هاي تحقيق :آماده سازي فصل چهارم 6

 و نتيجه گيري تحليل یافته ها،: آماده سازي فصل پنجم 7

 پيشنهادها
             

جدول          ،نمادها )نوشتار، منابع، آماده سازي فهرست ها 8

 ها و...( وستيها، پ
             

              یفارس يواژه ها ديو کل دهيچكآماده سازي  9

              یسيانگل يواژه ها ديو کل دهيچكآماده سازي  10

              آماده سازي صفحه هاي عنوان فارسی و انگليسی 11

 روش ،اهداف و قلمرو تحقيق )در صورت نياز(، قيهاي تحقفرضيه ي تحقيق )در صورت نياز(،هاپرسش تحقيق، ضرورت انجام تحقيق، مسألهفصل اول شامل بخش هاي  *

 .است ساختار تحقيق و دست آوردهاي مورد انتظارتحقيق، تحقيق، جنبه هاي نوآوري تحقيقی شناس

 

 

  :دانشجوخانوادگي  نام و نام
 

:امضاءتاریخ و     
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  :2فرم شماره 

  يآموزش - يپژوهش یشورای توسعه راهبردصورتجلسه  فرم

 
  .....................................گرایش -رشته  .............................................يخانم/ آقاي نامهپایان قيتحق هپيشنهاد

 

 ....................................................................................................................................:باعنوان

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

 شورا طرح شد و  .........که به تصویب کميته گروه تخصصی مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ............................

 .  مورد تصویب قرار گرفت     

 .گرفتنمورد تصویب قرار      

 .زیر مورد تصویب قرار گرفتبه شرح به شرط اعمال اصالحات      

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

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

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

 

  آموزشي: - شورای توسعه راهبردی پژوهشيمشخصات اعضای حاضر در جلسه 

:امضاءتاریخ و   راهنما: اساتيد()استاد خانوادگي  نام و نام  

:امضاءتاریخ و    :مشاوراستاد خانوادگي نام و نام   

 :مديرگروهخانوادگي  نام و نام

 

:امضاءتاریخ و    

 امضاء:تاریخ و خانوادگي:نام و نام 
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 :                            3فرم شماره 
 

 دارشنامه كارشناسيحاصل از پايانفرم تعهد دانشجو در قبال نحوه تدوين، دستاوردها و نتايج 

 

 

گرایش  ......................رشته دانشجوي ورودي مقطع کارشناسی ارشد ...........................................................اینجانب

 باعنوان:اینجانب  نامهپایان قيتحق هپيشنهادکه .....................................

در شوراي گروه تخصصی به تصویب رسيده،  ............................................................................................................................

 :گردممی متعهد

تهيه شود و در صورت  اینجانبنامه مذکور بر اساس اصول علمی و در نتيجه تحقيقات کليه مطالب و مندرجات پایان -

نامه، منابع و ماخذ آن به نحوي که ها، جداول و نمودارهاي دیگران در پایاناستفاده از مطالب، نتایج تحقيقات، نقل قول

 قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلی باشد قيد شود. 

 اکتشاف و هر گونه ارتقاء و توليدات علمی حاصلدر صورتيكه از نتایج تحقيقاتم عالوه بر پایان نامه، کتاب، مقاله، اختراع،  -

شود، صرفاً بنام موسسه آموزش عالی علوم وتوسعه پایدارآریا بوده و این موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اینجانب 

 درج شود و بر اساس ضوابط موسسه  اقدام نمایم.

ر بطوغير دولتی از موضوع تحقيق اینجانب مراتب را در صورت استفاده از کمكهاي مالی و غير مالی نهادهاي دولتی و  -

 .تاسنامه یا سایر اقدامات حقوقی به موسسه  اطالع دهم. در غير اینصورت موسسه مجاز به تغيير عنوان پایان کتبی
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به امضاء رسيده است، دریافت  ............................./ آقاي.......................... در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط خانم

 .شد

 

 

 ي موسسهپژوهش معاون یامضا        

 

 

 
 

  :4فرم شماره 

 ارشدنامه كارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال دستاوردها و نتايج حاصل از پايان

 

، دانشجوي .....................................نامه خانم/آقاي.........راهنما و مشاور پایان)اساتيد(  استاد( جانبانجانب ) این

 باعنوان:........................گرایش ................ .............مقطع کارشناسی ارشد رشته ...........

متع.............…………………………………………………………………………………………

بدون در نظر گرفتن حقوق  موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا نسبت به انتشار نتایج حاصل شویم هد می

 يم.یاز تحقيق مذکور )در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقيقاتی، اختراع، اکتشاف و ...( اقدام ننما

 رعایت نكات ذیل در انتشار نتایج پژوهش الزاميست:

 استاد مشاور( درمستخرجات ذکر شود. استاد راهنما، ن نامه )دانشجو،فقط اسامی افراد مرتبط با پایا -

 درمحل نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نام و نام خانوادگی دانشجو درج شود. -

 درمحل آدرس نویسنده اول، آدرس موسسه آموزش عالی علوم وتوسعه پایدار آریا درج شود. -

 :دانشجوخانوادگي نام و نام 

 

  

 

  تاريخ وامضاء:
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  . شداست، دریافت اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده يدرتاریخ ...................فرم مزبور که به امضا

 

 

 

 ي موسسهپژوهش معاون یامضا       

 

 

 
 

 

 :5فرم شماره 

 
 منظور استفاده از تسهيالت تشويقي بهفرم تعهد دانشجو 

 
گرایش  ......................رشته مقطع کارشناسی ارشد دانشجوي .................................................اینجانب

 شوم در کليه توليدات علمی مستخرج از پایان نامه با عنوان: متعهد می.....................................

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

به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهيالت تشویقی و سفرهاي علمی و .... نسبت به درج آدرس دقيق موسسه            

و واحد و رعایت ترتيب و توالی آن بصووورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی اسووت چانچه تحت هر  

 :راهنمای اولخانوادگي استاد نام و نام 

 
  

 

  تاريخ وامضاء:

 

 :)در صورت نياز( راهنمای دوماستاد خانوادگي نام و نام 

 
  

 

 تاريخ وامضاء:

 :)در صورت نياز(مشاور استاد خانوادگي نام و نام 

  
 

 

 تاريخ وامضاء:
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اهده نماید نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعایی  ایطی و در هر زمان، موسسه  خالف موارد ذکر شده را مشرش

 نمایم. نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

 

 توسعه پایدار آریا علوم و یآموزش عال، موسسه آریا دانشگاهبلوار ، ایوانكی، سمنان، گرمسار  آدرس:

key, eAria Daneshgah Blvd., EyvanAria University of Sciences and Sustainability,  Address:

, IranSemnan, Garmsar 

                     

 

به امضاء رسيده است، دریافت  .............................آقاي..........................در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط خانم / 

 .شد

         

 
 

     ي موسسهپژوهش معاون یامضا

 

 

 

 

 :6فرم شماره 

 منظور استفاده از تسهيالت تشويقي به فرم تعهد اساتيد

، دانشجوي ......................................خانم/آقاي......... نامهپایانراهنما و مشاور )اساتيد(  استاد (جانبانجانب ) این

 باعنوان:........................گرایش ................ .............مقطع کارشناسی ارشد رشته ...........

 :دانشجو خانوادگي نام و نام 
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تع  ..…………………………………………………………………………………………........... م

ت علمی مستخرج از این پایان نامه )اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ....( که    در کليه توليدا شویم هد می

علمی   هيات يعلمی )اعضا  يبه منظور استفاده از تسهيالت تشویقی، سفرهاي علمی، فرصت مطالعاتی و امتياز ارتقا      

ترتيب و توالی آن به عنوان تنها  ، نسووبت به درج آدرس دقيق موسووسووه  و واحد و رعایت  شووود واحد و ....( ارائه می

خالف موارد ذکر   موسسه  يم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان،   یآدرس خود بصورت زیر اقدام نما 

شده را مشاهده نماید نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و   

 يم.ینماساقط می

 

 علوم و توسعه پایدار آریا یآموزش عال، موسسه آریا دانشگاهبلوار ، ایوانكی، سمنان، گرمسار  آدرس:

key, eAria Daneshgah Blvd., EyvanAria University of Sciences and Sustainability,  Address:

, IranSemnan, Garmsar 

 

 .شداست، دریافت اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده يدرتاریخ ...................فرم مزبور که به امضا

 

 

 

 ي موسسهپژوهش معاون یامضا        

 

 :راهنمای اولخانوادگي استاد نام و نام 

 
  

 

  تاريخ وامضاء:

 

 :) در صورت نياز( راهنمای دوماستاد خانوادگي نام و نام 

 
  

 

 تاريخ وامضاء:

 :)در صورت نياز(مشاور استاد خانوادگي نام و نام 
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