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 ماره:ش                                                                                                      

 اریخ:ت                                                       به نام خدا                                                                   

 علوم، تحقیقات و فناوری وزارت                                                  

 راهیان نوین دانش ساریآموزش عالی  مؤسسه                                                  

 
                                           

                                  

 :به فارسي نامهپایانعنوان 

 

 نام:

 گروه تخصصي:                 :نام خانوادگي دانشجو

 :گرایش          :رشته تحصيلي

 :نيمسال ورودي                 جاري:سال ورود به مقطع 

 :ستاد )اساتيد( مشاورم خانوادگي انام و نا   :                    خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما نام و نام

1-                                                                            1- 

2-                                                                            2- 

 

 

 كميل مي گرددتپژوهشي آموزشي این قسمت توسط حوزه معاونت 

 

 :پژوهشي آموزشي یخ دریافت توسط حوزهتار

 تاریخ تصویب در گروه:

 :اریخ تصویب در شوراي پژوهشيت

 

 

 پژوهشي آموزشيمعاونت تائيد            آموزشي و پژوهش     تائيد مدیر                      

 

 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته پایان نامهفرم پیشنهاد 
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 : مشخصات دانشجو -1

  ش:گرای                   ي:یشماره دانشجو                            خانوادگي:نام و نام

 

 راهنما و مشاور:  مشخصات اساتيد -2

 هي:مرتبه دانشگانام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                             

 محل خدمت:                                                                    گرایش:

 

 هي:نام و نام خانوادگي استاد مشاور:                                             مرتبه دانشگا

 گرایش:              محل خدمت:                                                      

 

 نامه : عنوان پایان -3

   به فارسي:

 

 :به انگليسي

 

 غيره         4عملي      3کاربردي      2نظري     1نوع پروژه:  بنيادي -4

 واحد  6نامه: عداد واحد در نظر گرفته شده پيشنهاد دهنده براي پایانت -5

 نامه: موضوع پایان -6

 

                                                 
پردازد و به توسعه مرزهای دانش ها میها و نظریهها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریپژوهشی است كه به كشف ماهیت اشیاء پدیده  1

 نماید.میرشته علمی كمك 

 شود.ای انجام میكند و بر پایه مطالعات كتابخانههای استدالل و تحلیل عقالنی استفاده مینوعی پژوهش بنیادی است و از روش 2 
ساختارها و الگوهای مورد استفاده ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، پژوهشی است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش  3

 شود.جوامع انسانی انجام می
 شود.پژوهشی است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انسانی انجام می  4
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هشای  های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشش )تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه: مسئلهبيان  -7

 تحقیق، منظور تحقیق(

 

 : تحقيقاهميت و ضرورت  -8

 

 های خاص انجام تحقیق()شامل اهداف علمی، كاربردی و ضرورتاهداف:  -9

 

 ها: فرضيه یا  سئواالت -10

 

ر داخشل و خشارا از كششور    )بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و نتایج به دست آمده د:پيشينه تحقيق -11

  نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقیق(
 

 محدوده موضوع:  -12

 محدوده مكاني  –الف 

 محدوده زماني –ب 

 روش تحقيق:  -13

روش شناسي تحقيق –الف 

 آماري و نمونه و روش نمونه گيريجامعه  –ب 

 ابزار پژوهش -ج

 روایي و پایایي ابزار -د

 وش تجزیه و تحليل داده ها )آزمون / نرم افزار (ر -ه
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 منابع و مأخذ:  -14

 

تاریخ شروع:                 نامه               ایانپ انجام بنديزمان  -15

زمان )ماه(

انجام مراحل 

1
2

1
1

1
0987654321















:اظهارنامه دانشجو - 16
 روهگبه  ژوهشپمعنوی حاصل از انجام   مادی و ثار و نتاِیجآ، مدارك ضمیمه ،نمایم كه این پیشنهاد پروژهقبول می

ر د، اطالعات همؤسسافقت متعلق بوده و مجاز نیستم بدون مو ساریراهیان نوین دانش مؤسسه آموزش عالی  ...................
  ا این تاریختهای اینجانب دارم كه  با توجه به اطالعات و بررسیاظهار می رابطه با پژوهش را به دیگری واگذار نمایم.

عهد مت ده است.نجام نشبطور كلی و یا جزئی ا ،اممواردی كه در متن پیشنهاد اشاره كردهتحقیق پیشنهادی اصیل بوده و بجز 
حصیالت تن مجوز نموده و بدو در پیشبرد پروژه هماهنگی كامل با استاد راهنماپروژه، بطور انجام شوم  كه در مدتمی

 از مرخصی تحصیلی استفاده ننمایم.مؤسسه تكمیلی 

 یخ:تار                   امضاء:                             خانوادگي: نام و نام    

 تأیيد کارشناس رشته: -17
 باشد.ه آموزشی ایشان تكمیل میخذ نموده است و پروندنامه/ رساله را انامبرده در نیمسال ............ درس پایان □

 یخ:تار       امضاء:                                          خانوادگي:    نام و نام  
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 تأیيد کارشناس مالي: -18
نموده است.  ز....... واریه......نامبرده عملیات واریز وجه را به صورت اینترنتی/نقدی/كارتخوان طی فیش شماره ................ مورخ □

 :یختار               امضاء:                                  خانوادگي:    نام و نام  

 ا: اد راهنمتنظر اس -19
 باشد. پروپزال فوق مطالعه و كنترل گردید و به لحاظ شكلی و محتوایی مورد تایید اینجانب می

 

ریخ:تا           امضاء:                                           خانوادگي:    نام و نام

 نظر مدیرگروه:  -20
  اریخ:ت               امضاء:                                                  خانوادگي:                     نام و نام

 نظریه شوراي پژوهشي: -21
رشناسی ارشد گروه وی مقطع كاجش........ دان.................................................................................موضوع پایان نامه با عنوان 

به  .............ر جلسه مورخ ......دسیده است، بوطه ر................................. گرایش ............................ كه به تصویب گروه آموزشی مر

 قرار گرفت. ثریت اعضاءویب اكشماره .................................... شورای پژوهشی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تص

 

 اریخت                                      امضاء                                              نام و نام خانوادگي اعضاي شورا 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 :  پژوهش تأیيد مدیر  -22

 اریخ:ت                   امضاء:                                            خانوادگي:                       نام و نام

 :  فناوريتأیيد معاونت پژوهش و  -23
 اریخ:ت             امضاء:                                                   خانوادگي:                      نام و نام

 تأیيد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي:    -24
 کليه مراحل فوق انجام و تحویل معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي گردید.

 اریخ:ت               امضاء:                                                 خانوادگي:                      نام و نام


