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وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري
بابلسر- بهنمیرموسسه آموزش عالی عالمه امینی

)پروپوزال(تحقیقفرم پیشنهاد 
کارشناسی ارشدينامهپایان

:به فارسی و انگلیسیعنوان تحقیق

: نام خانوادگی: نام
: گرایش: رشته تحصیلی

:گروه تخصصی:دانشکده
: نیمسال ورود:سال ورود

: نام و نام خانوادگی استاد مشاور: نام و نام خانوادگی استاد راهنما

گرددکمیل میتاین قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري

:                 یخ تصویب در گروهتار

:یحوزه پژوهشدریافت توسطتاریخ 

:                                                                معاون پژوهش و فناوريتائید :یتائید کارشناس پژوهش

ه نام خدا ب

1فرم شماره 
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. این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شودلطفاً :توجه

:اطالعات مربوط به دانشجو- 1
:شماره دانشجویی: خانوادگینام: نام

:گرایش:رشته تحصیلی:مقطع
:سال ورود به مقطع جاري:دانشکدهنام:گروه تخصصی

:تلفن همراه:پست الکترونیکاول:نیمسال ورودي
:آدرس پستی در شهرستان

:دورنگار:تلفن محل کار:تلفن ثابت محل سکونت

:اطالعات مربوط به استاد راهنما- 2
: تذکرات

. انتخاب نماینداستاد مشاور یکیک استاد راهنما و توانندمیارشد دانشجویان دوره کارشناسی -
با توجه نموده و استادان راهنما و مشاور پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش ارائه قبل از استموظفدانشجو-

، از ارسال میل بودن ظرفیت پذیرشدر صورت تکهماهنگی الزم را به عمل آورد و اساتید راهنما و مشاور
بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر . پروپوزال به دانشکده جداً پرهیز نمایند

. گروه تخصصی خواهد بوددانشجو و پروپوزال و عواقب کار، متوجه تصویب در 
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:اطالعات مربوط به استاد راهنما
:مدرك تحصیلیآخرین: نام و نام خانوادگی

:دانشگاهی
:حوزوي

):مرتبه علمی(رتبه دانشگاهی:تخصص جنبی: تخصص اصلی

:شغل و سمت فعلی:کارشناسی ارشد:سنوات تدریس
:دکتري

:آدرس محل کار
:تلفن محل کار:تلفن همراه:منزلتلفن 

:دور نگار:پست الکترونیک
مدعو نیمه وقت وقت تمام :  موسسهنحوه همکاري با 

:هاي کارشناسی ارشد راهنمائی شدهنامهتعداد پایان
:ي دولتیدانشگاهها: سایر موسسات غیرانتفاعی:   موسسه آموزش عالی عالمه امینی

:راهنمائی شدهدکتريهاي تعداد رساله
:ي دولتیدانشگاهها: سایر موسسات غیرانتفاعی:   مه امینیموسسه آموزش عالی عال

:هاي کارشناسی ارشد در دست راهنمائینامهتعداد پایان
:ي دولتینشگاههادا: سایر موسسات غیرانتفاعی:   موسسه آموزش عالی عالمه امینی

:راهنمائیدکتري در دستهاي تعداد رساله
:ي دولتیدانشگاهها: سایر موسسات غیرانتفاعی:   موسسه آموزش عالی عالمه امینی

: اطالعات مربوط به استاد مشاور- 3

درك آخرین م: نام و نام خانوادگی
:تحصیلی

:دانشگاهی
:حوزوي

):مرتبه علمی(رتبه دانشگاهیتخصص جنبی: تخصص اصلی

:شغل و سمت فعلی:کارشناسی ارشد:سنوات تدریس
:دکتري

:آدرس محل کار
:تلفن محل کار:تلفن همراه:منزلتلفن 

:دور نگار:پست الکترونیک
مدعو نیمه وقت تمام وقت :  موسسهنحوه همکاري با 
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:نامهاطالعات مربوط به پایان-4

تحقیق عنوان - الف
:فارسی

):آلمانی، فرانسه، عربی/(انگلیسی
نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و فرانسه و عربی مجازند عنوان پایانهاي زبان آلمانی،دانشجویان رشتهصرفاً: تذکر

. براي بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود

4عملی3کاربردي2نظري1بنیادي:نوع کار تحقیقاتی : ب

: نامهایانتعداد واحد پ–پ

هاي مجهول و مبهم، بیان له و معرفی آن، بیان جنبهشامل تشریح مسأ(به طور کلیاساسی تحقیقلهأبیان مس-ت
:حداکثر ده سطر) تحقیقازمتغیرهاي مربوطه و منظور

وع، فواید هاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضشامل اختالف نظرها و خأل(انجام تحقیقضرورتاهمیت و -ث
حداکثر در یک صفحه )احتمالی نظري و عملی آن

پیرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام شده پیشینه بیان مختصر (سوابق مربوطهمرور ادبیات و -ج
):تحقیقآنها و مرور ادبیات و چارچوب نظريو نتایج تحقیق

تحقیق بنیادي پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها و روابط بین متغیر ها، اصول، قوانین و سـاخت یـا آزمـایش    1
.تئوري ها و نظریه ها می پردازد و به توسعۀ مرزهاي دانش رشتۀ علمی کمک می نماید 

نوعی پژوهش بنیادي است و از روش هاي استدالل و تحلیل عقال نی استفاده مـی کنـد و بـر پایـۀ مطالعـات      : تحقیق نظري 2
. شودکتابخانه اي انجام می

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، : تحقیق کاربردي 3
.شودمیا، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفادة جوامع انسانی انجام ابزاره

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسـانی انجـام   : تحقیق عملی 4
.شودمی
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این قسمت ()…لحاظ موضوع، مواد و روش یا فرآیند تحقیق و از (:تحقیقدر جنبه جدید بودن و نوآوري –چ
)توسط استاد راهنما تکمیل شود

امضاء

:)ویژه و کاربردي، کلیامل اهداف ش(اهداف مشخص تحقیق -خ

ذکر شود) ها، صنایع و یا گروه ذینفعانسازمان(وران در صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهره–د

:تحقیقسؤاالت -ذ

:تحقیقهاي فرضیه- ر

:)و عملیاتیبه صورت مفهومی(اصطالحات فنی و تخصصیها وف واژهتعری- ز

:حقیقتروش شناسی - 5

، تجهیزات مواد،معرفی منطقه مورد مطالعهشامل (شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء- الف
): در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیکمورد استفاده و استانداردهاي 

تهیه «، »گردآوري اطالعات اولیه«نظیر، درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی : تذکر
و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز » هاانجام آزمایش«، »هاي آزموننمونه

. ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گرددها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشتهیه داده
نوع روش تحقیق: ف ال
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): میدانی، کتابخانه اي و غیره( روش گرد آوري اطالعات . ب

پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ، فیش ، جدول ، نمونه برداري ( ابزار گرد آوري اطال عات . پ 
) : ، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک هاي اطال عاتی و شبکه هاي کامپیوتري و ماهواره اي و غیره 

: روش تجزیه و تحلیل اطال عات . ث

: فهرست منابع علمی مورد استفاده -6
نام خانوادگی ، نام ، سال نشر ، عنوان کتاب ، مترجم ، محل انتشار ، جلد : کتاب 
نام خانوادگی ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشریه ، سال ، دوره ، شماره ، صفحه: مقاله 

:جام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهاییجدول زمان بندي مراحل ان-7

تا تاریخاز تاریخعنوان مرحله 

مطالعات کتابخانه اي 
جمع آوري اطال عات 
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیري و نگارش پایان نامه 
تاریخ دفاع نهایی
: طول مدت اجراي تحقیق 

:توجه
و مدت زمان مورد نیاز براي هر ) ايشامل زمان ارائه گزارشات دوره(ها و مراحل اجرایی تحقیق الزم است کلیه فعالیت- 1

.االمکان رعایت گرددبینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتییک، به تفکیک پیش
.االمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشدحتینامه،هاي اجرایی پایانزمان و نوع فعالیت- 2

ماه 12ماه و حداکثر 6نامه کارشناسی ارشد بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایانحداقل زمان قابل قبول براي پیش- 3
باشدمی
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:و میزان هر یکمنابع تأمین بودجه، مواد اولیه و تجهیزات–8

نام مؤسسه، شرکت، مرکز ردیف
دانشگاهی یا تحقیقاتی

بودجه ریالی
)ریال(

تجهیزاتمواد اولیهبودجه ارزي

تعداد یا  نوعمعادل ریالیارز
مقدار

نوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع

): در صورت نیاز(توضیحات تکمیلی 

:هاي تحقیقهزینه–9
):براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد(هاي پرسنلی زینهه- 9-1

تعداد نوع فعالیت 
افراد

کل هزینهالزحمه در ساعتحقکل ساعات کار براي تحقیق 

جمع کل
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مورد نیاز در تحقیق، تجهزات و ادوات موادو نوع هزینه-9-2

مقدار یا تعداد وسیلهنام ماده یا 
مورد نیاز

مصرفی
غیر یا 

مصرفی

شرکت 
سازنده

کشور 
سازنده

قیمت کلقیمت واحد

ارزيریالیارزيریالی

جمع کل

هاي متفرقههزینه-9-3
)ریال(هزینه کلتعدادهزینه واحد شرح هزینه

هزینه تایپ - الف
هزینه تکثیر-ب
هزینه صحافی -ج
هزینه عکس و اسالید، کارتوگرافی و - د

غیره 
هزینه خرید خدمات تخصصی و -هـ

ها و استفاده از آزمایشگاه(اي مشاوره
)غیره

هاي دیگرهزینه- و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع 

هاجمع کل هزینه-9-4
هزینه کل به ریالارزيریالینوع هزینهردیف معادل ریالیارز

پرسنلی
)مصرفی(مواد اولیه 
)غیرمصرفی(تجهیزات 
مسافرت
متفرقه

جمع کل
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صورتجلسه گروه تخصصی-10
:تاریخامضاء: خانوادگی دانشجوو نامنام 

:تاریخامضاء: خانوادگی استاد راهنماامنام و ن

:تاریخامضاء: خانوادگی استاد  مشاورنام و نام

مربوطه يبا حضور اعضا............................ در محل ............................ در تاریخ ...........................شوراي گروه تخصصی 
..................................................:با عنوان..........................آقاي/ خانمنامهپایانتشکیل و موضوع 

.بررسی و به تصویب رسید

تاریخ امضاءشورايخانوادگی اعضانام و نام
1 -
2-
3 -
4 -
5-
6 -

تاریخ امضاء: خانوادگی مدیرگروهنام و نام
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: موسسه) پژوهشی(صورتجلسه شوراي -11

کـه  .........................  دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گـروه ...................................  خانم / موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقاي
به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است،................. .....................در تاریخ

و موسسهواحدشوراي پژوهشی ....................................در جلسه مورخ -1
به تصویب رسید-الف.
اشکاالت مطرح شده، به گروه اعاده شوددلیلمقرر گردید به-ب.
به تصویب نرسید-ج.
مطرح و موسسهشوراي پژوهشی........................وزال اصالح شده در جلسه مورخ پروپ-2
 به تصویب رسید–الف.
مقرر گردید با توجه به اینکه اشکاالت مطرح شده، رفع نشده است، مجدداً به گروه اعاده شد-ب.
مطرح و موسسهشوراي پژوهشی ..............................پروپوزال پس از رفع اشکاالت مجدداً در جلسه مورخ -3
 به تصویب رسید–الف.

موافق(نوع رأي خانوادگینام و نامردیف
توضیحاتمحل امضاء)یا مخالف

1

2

3

4

5

کارشناس پژوهشی /نام و نام خانوادگی مدیر
:موسسه

:تاریخامضاء

:تاریخامضاء:معاون پژوهش و فناوري واحد



11

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل وتایپ شود

نامه کارشناسی ارشدفرم اطالعات پایان-فرم الف

: نشگاهینام واحد دا
: نامه کارشناسی ارشدعنوان پایان

:نیمسال تحصیلی:    خانوادگی دانشجونام و نام

:نامهواحد پایانتعداد:                                                                                         دانشجوییشماره
:کد رشته:     گرایش:  رشته تحصیلی

علوم پایه علوم انسانی فنی و مهندسی 
هنر کشاورزي 

:رشته تحصیلی: خانوادگی استاد راهنما نام و نام
امضاءاستاد دانشیار استادیار : مرتبه علمی

:رشته تحصیلی:  1خانوادگی استاد مشاور نام و نام
امضاءمربی استاد دانشیار استادیار : مرتبه علمی

:رشته تحصیلی:                                                                               2خانوادگی استاد مشاور نام و نام
امضاءمربی استاد دانشیار استادیار : مرتبه علمی

امضاء نماینده تحصیالت تکمیلیمدیر گروه مربوطه                                                ءامضا

امضاء معاون پژوهش وفناوري عات وآمارءکارشناس دفتر اطالامضا


