دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد آشتیان
فرم پیشنهاد تحقیق
پاياننامهی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي................................................................................................................................................... :
عنوان تحقيق به التين....................................................................................................................................................... :
نام دانشجو.................................................................... :

دانشکده.............................. :

نام خانوادگي دانشجو.................................................. :

گروه تخصصي.............................. :

رشته تحصيلي.............................. :
نيمسال ورود به مقطع جاري........................:

نيمسال شروع به تحصيل :

نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) راهنما.............................................................. :
نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) مشاور............................................................... :

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:

تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه :

تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي :

تأييد مديرپژوهشي:

تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:

تاييد معاون پژوهشي واحد:

توجه :لطفاً طرح پايان نامه با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكمیل شود.
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 -1اطالعات مربوط به دانشجو:

نام.......................................:نامخانوادگي.....................................:شماره انشجويي...........................................:
مقطع................................:رشته تحصيلي ............................... :گروه تخصصي...............................................:
نامدانشكده........................................:سال ورود به مقطع جاري ........................ :نيمسال ورودي......................:
تلفن ثابت محل سكونت ......................... :تلفن همراه ..................................:پست الكترونيك........................:
آدرس پستي.....................................................................................................................................:
.تلفن محل کار .................................. :دورنگار..................................:

اطالعات مربوط به استاد راهنما ومشاور:
تذكرات:
در صورتي که اساتيد راهنما و مشاور مدعو باشند ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي و پژوهشي کامل ايشان (رزومه
کامل) شامل فهرست پاياننامههاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري دفاع شده و يا در حال انجام که اساتيد مدعو،
راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند ،به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم کارگزيني (حكم هيأت علمي)
ضميمه گردد.
 اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت
تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در کار دانشجويان
جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب کار ،متوجه
گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.

-2اطالعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي..............................................................:آخرين مدرك تحصيلي.......................................:
نوع مدرك:دانشگاهي حوزوي تخصص اصلي....................................................................................:
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي).................... :تلفن همراه..................................... :
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تلفن منزل يا محل کار............................ :
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي.......................................... :
رديف
7
2
3
3

تعداد رساله ها و پايان نامه ها
تعدادپايان نامه هاي کارشناسي ارشد راهنمايي
شده
تعداد رساله هاي دکتراي راهنمايي شده

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي ساير دانشگاه

عدادپايان نامه هاي کارشناسي ارشد در دست
راهنمايي
تعداد رساله هاي دکتراي در دست راهنمايي

-3اطالعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي.............................................:
نوع مدرك:دانشگاهي حوزوي تخصص اصلي.................................................:
رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ........................ :تلفن همراه ..................... :تلفن منزل يا محل کار.................
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي........................................................ :

 -4اطالعات مربوط به پاياننامه:
الف -عنوان تحقیق :

به فارسي:
به انگليسي:
بنيادي 

ب -نوع کار تحقيقاتي:

نظري

کاربردي 

عملي

پ– تعداد واحد پاياننامه:
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 -7تحقيق بنيادي پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديده ها و روابط بين متغيرها  ،اصول ،قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و
نظريه ها مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي کمك مي نمايد.
 -2تحقيق نظري  :نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي استدالل و تحليل عقالني استفاده ميكند و برپايه مطالعات کتابخانه اي انجام
مي شود.
 -3تحقيق کاربردي  :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي بهينه به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها،
ابزارها ،وسايل ،توليدات ،ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام شود.
 -3تحقيق علمي  :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام مي شود.

 -5بیان مسأله (تشريح ابعاد ،حدود مسئله،معرفي دقیق مسئله ،بیان جنبههای مجهول ومبهم و بیان متغیرهای مربوطه به
پرسشهای تحقیق ،منظور تحقیق) :
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 -6سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور پیرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و
مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق)
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 –7جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقیق:

امضاء استاد راهنما:

 -8اهداف مشخص تحقیق( :شامل اهداف علمي ،كاربردی ،و ضرورتهای خاص انجام تحقیق):
در صورت داشتن هدف كاربردی ،نام بهرهوران (اعم از موسسات آموزشي پژوهشي و دستگاههای اجرايي و غیره):

 -9روش كار :
الف -نوع روش تحقیق:
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ب -روش گرد اوری اطالعات ( میداني  ،كتابخانه ای و غیره ):

پ -ابزار گردآوری اطالعات ( پرسشنامه  ،كارت مصاحبه  ،كارت مشاهده  ،كارت آزمون  ،فیش  ،جدول وغیره)

ت -روش تجزيه وتحلیل اطالعات :

ث-سؤاالت تحقیق(:سوال يا سواالت اصلي وسواالت فرعي)
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ج -فرضیههای تحقیق ):فرضیه های اصلي وفرعي)

ح-متغیر های تحقیق:

ت -پرسش اصلي تحقیق ( مسئله تحقیق):

 -11روش شناسي تحقیق:
الف -شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در
قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذکر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به کار بردن عناوين کلي نظير« ،گردآوري اطالعات اوليه»« ،تهيه
نمونههاي آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات کامل در رابطه با منابع و مراکز
تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
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-11زمان بندی انجام تحقیق:

الف -تاريخ شروع:
ب -مدت زمان انجام تحقيق:
پ -تاريخ اتمام:
تذکر :الزم است کليه فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهاي) و مدت زمان
مورد نياز براي هر يك ،به تفكيك پيشبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق،
حتياالمكان رعايت گردد.
 -12سازمان دهي تحقیق:
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-13چارچوب نظری تحقیق:

 -14فهرست منابع موقت:
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 - 15هزينه های تحقیق پايان نامه و رساله
الف -منابع تامین بودجه پايان نامه و میزان هر يک (ريالي،ارزی ،تجهیزاتي و غیره)
نام موسسه

رديف

بودجه ارزي

بودجه ريالي

تجهيزات و تسهيالت

1
2
3
جمع
ب  -هزينه های پايان نامه
ب - 1هزينه های پرسنلي (برای مواردی كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليت

کل ساعات کار براي

تعداد افراد

حق الزحمه درساعت

جمع

طرح

جمع هزينه هاي تخميني
ب -2هزينه های مواد و وسايل (وسايلي كه صرفا از محل اعتبار طرح تحقیق بايد خريداری شود)
مصرفي

نام ماده يا وسيله

تعداد
مورد نياز

غير مصرفي

مقدار يا

ساعت
داخل يا
خارج

قيمت واحد

شرکت
سازنده

ريالي

ارزي

قيمت واحد
ريالي

جمع هزينه هاي مواد و وسايل
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ارزي

هزينه متفرقه :
شرح هزينه

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل

الف – هزينه تايپ
ب – هزينه تكثير
ج -هزينه صحافي
د – هزينه خريد خدمات تخصصي و مشاوره اي (استفاده
ازآزمايشگاه و غيره)
و -هزينه هاي ديگر
جمع

جمع كل هزينه ها :
نوع هزينه

رديف

ريالي

ارزي
ارز

معادل ريالي

هزينه کل به ريال

پرسنلي
مواد اوليه (مصرفي)
تجهيزات (غير مصرفي)
مسافرت
متفرقه
جمع کل

آشتيان :بلوار امام خميني ،کد پستي  31673-73331تلفن 1222337 :فاکس 1222621
WWW.IAU-ASHTIAN.AC.IR

فرم الف
فرم اطالعات پايان نامه های كارشناسي ارشد
اين قسمت توسط سازمان مرکزي تكميل مي شود.

نام واحد دانشگاهي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد:
نام و نام خانوادگي دانشجو:

سال اخذ پايان نامه:

شماره دانشجويي:

نيمسال اخذ پايان نامه:
تعداد واحد پايان نامه:

گروه تحصيلي:علوم انسااني
هنر

علاوم پاياه

علاوم پزشاکي

فناي و مهندساي

کشااورزي

رشته تحصيلي:
مرتبه علمي:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

رشته تحصيلي.............................. :
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
امضاي استاد راهنما

مرتبه علمي:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

رشته تحصيلي.............................. :
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
امضاي استاد مشاور

امضاي مدير گروه ..............................

امضاي معاون پژوهشي واحد آشتيان
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 -16پیشبیني زمانبندی فعالیتها و مراحل اجرايي تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت كار
رديف

شرح فعاليت

زمان اجرا به ماه

زمان کل
(ماه)

1

3

2

4

7
2
3
3
1
6
1
3
1
77
77
72

توجه -1 :زمان و نوع فعاليتهاي اجرايي پاياننامه ،حتياالمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
-2حداقل زمان قابل قبول براي پيشبيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پاياننامه کارشناسي ارشد  6ماه و حداکثر  12ماه ميباشد.

71

5

6

7

8

9

11

11

12

 -17تايیدات

( مجموعه مطالب صفحه تايپ شود)
( تايپ شود)

امضاء

تاريخ ( :تايپ شود)

نام و نام خانوادگي استاد راهنما  ( .............................:تايپ شود)

امضاء

تاريخ  ( :تايپ شود)

( تايپ شود)

امضاء

تاريخ  ( :تايپ شود)

نام ونام خانوادگي دانشجو................................:
نام ونام خانوادگي استاد مشاور............................:

 -18نظريه كمیته تخصصي گروه (:

تايپ شود)

 -1ارتباط داشتن با رشته تحصیلي دانشجو :

ارتباط دارد

ارتباط فرعي دارد

ارتباط ندارد

در ايران بلي 

خير 

 -2جديد بودن موضوع :

بلي



 -3اهداف بنیادی و كاربردی :

قابل دسترسي بودن 

مطلوب نيست 

قابل دسترس نيست 

 -4تعريف مساله :

رسا نيست 

رسا است 
 -5فرضیات :

درست تدوين شده است 

درست تدوين نشده و ناقص است 

 -6روش تحقیق دانشجو :

مناسب نيست 

مناسب است 
 -7محتوا و چهار چوب طرح :

از انسجام برخوردار است 
نظريه كمیته تخصصي گروه

رديف

نام و نامخانوادگي

از انسجام برخوردار نيست 

(جداول واسامي تايپ شود)
سمت و تخصص

نوع راي

امضاء

7
2
3
3
1
شوراي گروه تخصصي گروه ...............................در تاريخ  ............................در محل گروه .......................................با حضور اعضاي
مربوطه تشكيل و موضوع پاياننامه آقاي/خانم  ( ......................................................تايپ شود) با عنوان....................................................:
 ( ..................................................................... ........... .....................................................تايپ شود)
بررسي و به تصويب رسيد.
...............................
مديرگروه :
رياست دانشکده :

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

( تايپ شود)

امضاء

( تايپ شود)

76

امضاء

تاريخ :
تاريخ:

 -19صورتجلسه شورای (پژوهشي) دانشكده:
موضوع و طرح تحقيق پاياننامه آقاي/خانم  ...........................دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه ..................تحت
عنوان....................................................................................................................که به تصويب کميته گروه تخصصي
مربوطه رسيده است ،در جلسه مورخ  ....................شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد
تصويب اکثريت اعضاء قرار گرفت.

رديف

نام و نامخانوادگي

نوع رأي (موافق يا مخالف)

محل امضاء

7
2
3
3
1
6
1

معاون پژوهشي واحد:

امضاء

71

تاريخ

توضيحات

