فرم شماره 1

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی عالمه امینی بهنمیر -بابلسر

فرم پيشنهاد تحقيق(پروپوزال)
پاياننامهی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي و انگليسي:

نام:

نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

گرايش:

دانشکده:

گروه تخصصي:

سال ورود:

نيمسال ورود:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری تکميل ميگردد
تاريخ تصويب در گروه:
تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي:

تائيد مدير پژوهش:

تائيد معاون پژوهش و فناوری :
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توجه :لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
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اطالعات مربوط به دانشجو:

نام:

نامخانوادگي:

شماره دانشجويي:

مقطع:

رشته تحصيلي:

گرايش:

گروه تخصصي:

نامدانشکده:

سال ورود به مقطع جاری:

نيمسال ورودی :اول

پست الکترونيك:

تلفن همراه:

آدرس پستي در شهرستان:
تلفن ثابت محل سکونت:
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تلفن محل كار:

دورنگار:

اطالعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

 دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ميتوانند يك استاد راهنما و يك استاد مشاور انتخاب نمايند. دانشجو موظف است قبل از ارائه پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش استادان راهنما و مشاور توجه نموده و بااساتيد راهنما و مشاورهماهنگي الزم را به عمل آورد و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال
پروپوزال به دانشكده جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير
در تصويب پروپوزال و عواقب كار ،متوجه دانشجو و گروه تخصصي خواهد بود.
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اطالعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگي:
تخصص اصلي:
سنوات تدريس:

دانشگاهي:

آخرين مدرك تحصيلي:

حوزوی:

تخصص جنبي:

رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):

كارشناسي ارشد:

شغل و سمت فعلي:

دكتری:

آدرس محل كار:
تلفن منزل:

تلفن محل كار:

تلفن همراه:

پست الکترونيك:

دور نگار:
نيمه وقت 

نحوه همکاری با موسسه :تمام وقت 

مدعو 

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد راهنمائي شده:
ساير موسسات غيرانتفاعي:

موسسه آموزش عالي عالمه اميني:

دانشگاهها ی دولتي:

تعداد رسالههای دكتری راهنمائي شده:
ساير موسسات غيرانتفاعي:

موسسه آموزش عالي عالمه اميني:

دانشگاهها ی دولتي:

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد در دست راهنمائي:
ساير موسسات غيرانتفاعي:

موسسه آموزش عالي عالمه اميني:

دانشگاهها ی دولتي:

تعداد رسالههای دكتری در دست راهنمائي:
ساير موسسات غيرانتفاعي:

موسسه آموزش عالي عالمه اميني:

دانشگاهها ی دولتي:

 -3اطالعات مربوط به استاد مشاور:
نام و نام خانوادگي:
تخصص اصلي:
سنوات تدريس:

آخرين مدرك

دانشگاهي:

تحصيلي:

حوزوی:

تخصص جنبي

رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):

كارشناسي ارشد:

شغل و سمت فعلي:

دكتری:

آدرس محل كار:
تلفن منزل:

تلفن محل كار:

تلفن همراه:

پست الکترونيك:

نحوه همکاری با موسسه :تمام وقت 

نيمه وقت 
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دور نگار:
مدعو 

 -4اطالعات مربوط به پاياننامه:
الف -عنوان تحقيق

فارسي:
انگليسي(/آلماني ،فرانسه ،عربي):
تذكر :صرفاً دانشجويان رشتههاي زبان آلماني،فرانسه و عربي مجازند عنوان پاياننامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و
براي بقيه دانشجويان ،عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

ب :نوع كار تحقيقاتي  :بنيادي 1

كاربردي 3

نظري 2

عملي 4

پ – تعداد واحد پاياننامه:

ت -بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن ،بيان جنبههاي مجهول و مبهم ،بيان
متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) حداكثر ده سطر:

ث -اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختالف نظرها و خألهاي تحقيقاتي موجود ،ميزان نياز به موضوع ،فوايد
احتمالي نظري و عملي آن) حداكثر در يك صفحه

ج -مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع
تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):

 1تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا ،پديده ها و روابط بين متغير ها ،اصول ،قوانين و سااخت ياا آزماايش
تئوري ها و نظريه ها مي پردازد و به توسعۀ مرزهاي دانش رشتۀ علمي كمك مي نمايد .
 2تحقيق نظري  :نوعي پژوهش بنيادي است و از روش هاي استدالل و تحليل عقال ني استفاده ماي كناد و بار پاياۀ مطالعاات
كتابخانه اي انجام ميشود.
 3تحقيق كاربردي  :پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها ،روش ها،
ابزاره ا ،وسايل ،توليدات ،ساختارها و الگوهاي مورد استفادۀ جوامع انساني انجام ميشود.
 4تحقيق عملي  :پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انسااني انجاام
ميشود.
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چ – جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق( :از لحاظ موضوع ،مواد و روش يا فرآيند تحقيق و …) (اين قسمت
توسط استاد راهنما تكميل شود)

امضاء

خ -اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف كلي ،ويژه و كاربردي):

د – در صورت داشتن هدف كاربردی ،نام بهرهوران (سازمانها ،صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود

ذ -سؤاالت تحقيق:

ر -فرضيههای تحقيق:

ز -تعريف واژهها و اصطالحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):

-5روش شناسي تحقيق:
الف -شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل معرفي منطقه مورد مطالعه ،مواد ،تجهيزات
و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به كار بردن عناوين كلي نظير« ،گردآوري اطالعات اوليه»« ،تهيه
نمونههاي آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز
تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

الف  :نوع روش تحقيق
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ب .روش گرد آوري اطالعات ( ميداني ،كتابخانه اي و غيره):
پ  .ابزار گرد آوري اطال عات ( پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون  ،فيش  ،جدول  ،نمونه برداري
 ،تجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطال عاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره ) :
ث  .روش تجزيه و تحليل اطال عات :

 -6فهرست منابع علمي مورد استفاده :
كتاب  :نام خانوادگي  ،نام  ،سال نشر  ،عنوان كتاب  ،مترجم  ،محل انتشار  ،جلد

مقاله  :نام خانوادگي  ،نام  ،عنوان مقاله  ،عنوان نشريه  ،سال  ،دوره  ،شماره  ،صفحه

 -7جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي:
از تاريخ

عنوان مرحله

تا تاريخ

مطالعات كتابخانه اي
جمع آوري اطال عات
تجزيه و تحليل داده ها
نتيجه گيري و نگارش پايان نامه
تاريخ دفاع نهايي
طول مدت اجراي تحقيق :
توجه:
 -1الزم است كليه فعاليت ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهای) و مدت زمان مورد نياز برای هر
يك ،به تفکيك پيشبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق ،حتياالمکان رعايت گردد.
 -2زمان و نوع فعاليتهای اجرايي پاياننامه ،حتياالمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
 -3حداقل زمان قابل قبول برای پيشبيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پاياننامه كارشناسي ارشد  6ماه و حداكثر  12ماه
ميباشد
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 –8منابع تأمين بودجه ،مواد اوليه و تجهيزات و ميزان هر يك:
رديف

نام مؤسسه ،شركت ،مركز

بودجه ريالي

دانشگاهي يا تحقيقاتي

(ريال)

بودجه ارزی
ارز

معادل ريالي

مواد اوليه
نوع

تجهيزات
نوع

تعداد يا
مقدار

جمع

ــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ

توضيحات تکميلي (در صورت نياز):

 –9هزينههای تحقيق:
 -1-9هزينههای پرسنلي (برای مواردی كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد):

نوع فعاليت

تعداد
افراد

كل ساعات كار براي تحقيق

جمع كل
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حقالزحمه در ساعت

كل هزينه

 -2-9هزينه و نوع مواد ،تجهزات و ادوات مورد نياز در تحقيق

نام ماده يا وسيله

مقدار يا تعداد
مورد نياز

مصرفي
يا غير
مصرفي

قيمت واحد
شركت

كشور

سازنده

سازنده

ريالي

ارزی

قيمت كل
ريالي

ارزی

جمع كل

 -3-9هزينههای متفرقه
شرح هزينه

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل (ريال)

الف -هزينه تايپ
ب -هزينه تكثير
ج -هزينه صحافي
د -هزينه عكس و اساليد ،كارتوگرافي و
غيره
ها -هزينه خريد خدمات تخصصي و
مشاورهاي (استفاده از آزمايشگاهها و
غيره)
و -هزينههاي ديگر
ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا

جمع

 -4-9جمع كل هزينهها
نوع هزينه

رديف

ارزي

ريالي

ارز

پرسنلي
مواد اوليه (مصرفي)
تجهيزات (غيرمصرفي)
مسافرت
متفرقه
جمع كل
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معادل ريالي

هزينه كل به ريال

 -11صورتجلسه گروه تخصصي

نام و نامخانوادگي دانشجو:

امضاء

تاريخ:

نام و نامخانوادگي استاد راهنما:

امضاء

تاريخ:

نام و نامخانوادگي استاد مشاور:

امضاء

تاريخ:

شوراي گروه تخصصي  ...........................در تاريخ  ............................در محل  ............................با حضور اعضاي مربوطه
تشكيل و موضوع پاياننامه خانم /آقاي  ..........................با عنوان.................................................. :
بررسي و به تصويب رسيد.
امضاء

نام و نامخانوادگي اعضای شورا

تاريخ

-1
-2
-3
-4
-5
-6

امضاء

نام و نامخانوادگي مديرگروه:
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تاريخ

 -11صورتجلسه شوراي (پژوهشي) موسسه:
موضوع و طرح تحقيق پايان نامه آقاي /خانم  ...................................دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گاروه .........................كاه
در تاريخ ......................................به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است،
 -1در جلسه مورخ ....................................شوراي پژوهشي واحد موسسه و
 الف -به تصويب رسيد.
 ب -مقرر گرديد به دليل اشكاالت مطرح شده ،به گروه اعاده شود.
 ج -به تصويب نرسيد.
 -2پروپ وزال اصالح شده در جلسه مورخ ........................شوراي پژوهشي موسسه مطرح و
 الف – به تصويب رسيد.
 ب -مقرر گرديد با توجه به اينكه اشكاالت مطرح شده ،رفع نشده است ،مجدداً به گروه اعاده شد.
 -3پروپوزال پس از رفع اشكاالت مجدد ًا در جلسه مورخ ..............................شوراي پژوهشي موسسه مطرح و
 الف – به تصويب رسيد.

رديف

نام و نامخانوادگي

نوع رأي (موافق
يا مخالف)

توضيحات

محل امضاء

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي
موسسه:

امضاء

تاريخ:

معاون پژوهش و فناوري واحد:

امضاء

تاريخ:
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اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل وتايپ شود

فرم الف -فرم اطالعات پاياننامه كارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهي:
عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد:
نيمسال تحصيلي:

نام و نامخانوادگي دانشجو:

تعداد واحد پاياننامه:

شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي :گرايش :كد رشته:
فني و مهندسي

علوم انساني

كشاورزي

هنر

علوم پايه

نام و نامخانوادگي استاد راهنما :
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

رشته تحصيلي:
امضاء

استاد

نام و نامخانوادگي استاد مشاور :1
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

رشته تحصيلي:
استاد

مربي

نام و نامخانوادگي استاد مشاور : 2
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

امضاء
رشته تحصيلي:

استاد

مربي

امضاء مدیر گروه مربوطه

امضاء
امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی

امضاء معاون پژوهش وفناوری

امضاءکارشناس دفتر اطالعات وآمار
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