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 طرح تحقیق کارشناسی ارشدفرم 

 توجه

 و در صورت نیاز استاد راهنما بایستی در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی حضور یافته و از پروپزال ارائه شده دفاع نماید. فرم با مساعدت استاد راهنما تکمیل شود 

  دانشجو باید گزارش پیشینه پژوهش خود را از سایتwww.irandoc.ac.ir نامه ارائه نماید.موضوع پایان تهیه نموده و به همراه این فرم برای تصویب 

   دانشجو باید پس از تصویب شورای تحصیالت تکمیلی، پروپوزال خود را در سایتwww.irandoc.ac.ir .ثبت نموده و کد رهگیری مربوطه را دریافت نماید 

 ه امور مالی مبنی بر تسویه را اخذ نماید.دانشجو باید قبل از ارائه پروپوزال به گروه، تاییدی 
 

عنوان 
 تحقیق

 فارسی:

 انگلیسی:
 

جو
ش

دان
 

 _______________ نام پدر:   __________________ نام: _____________________نام خانوادگی: 

 ________ورودی:  ________ مقطع: ______________ رشته:  _________________ شماره دانشجویی:

 _____________شماره تماس:  _____/___/___ تاریخ تولد: _______ صادره: __________ شماره شناسنامه:

 

ما
هن

 را
اد

ست
ا

 

  __________سمت:  __________ :رتبه دانشگاهی ____________ نام: _______________نام خانوادگی: 

 ____________ :دانشگاهی/حوزوی آخرین مدرک  ___________ :تخصص جنبی_________ _ :تخصص اصلی

 مدعو نیمه وقت   /    تمام وقت  /    نحوه همکاری:     ______________سنوات تدریس کارشناسی ارشد: 

 ______________شماره تماس:  ____________________________________________نشانی: 

 

های نامهتعداد پایان

 کارشناسی ارشد

 استاد راهنما

 های کارشناسی ارشد در دست راهنمایینامهپایان های کارشناسی ارشد راهنمایی شدهنامهپایان

 سایر موسسات اکرمموسسه آموزش عالی نبی سایر موسسات اکرمموسسه آموزش عالی نبی

    
 

د 
ستا

ا
ور

شا
م

 
  __________سمت:  __________ :رتبه دانشگاهی ____________ نام: _______________نام خانوادگی: 

سنوات  ____________ :آخرین مدرک دانشگاهی/حوزوی  ___________ :تخصص جنبی_________ _ :تخصص اصلی

 مدعو نیمه وقت   /    تمام وقت  /    نحوه همکاری:     ______________تدریس کارشناسی ارشد: 

 ______________شماره تماس:  ____________________________________________نشانی: 

های نامهتعداد پایان

 کارشناسی ارشد

 مشاوراستاد 

 های کارشناسی ارشد در دست راهنمایینامهپایان های کارشناسی ارشد راهنمایی شدهنامهپایان

 سایر موسسات اکرمآموزش عالی نبیموسسه  سایر موسسات اکرمموسسه آموزش عالی نبی

    

 نامه:تعداد واحد پایان :امهنعنوان پایان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی نبی اکرم)ص(

 شماره:

 تاریخ:     /     /     

 :پیوست

 

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
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 یعمل       /  کاربردی            /نظری          /        بنیادی      نوع کار تحقیقاتی:  یغیرفارس /      فارسی  نامه: متن پایان

 پرسش اصلی تحقیق:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 :های تحقیق، منظور تحقیق(های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشتعریف و بیان مسأله )تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
رباره موضوع تحقیق دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرهای علمی موجود دهشده درباره موضوع و نتایج بپیشینه تحقیق )بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام

 :همراه با ذکر منابع اساسی(
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 های تحقیقها )هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود.( یا پرسشفرضیه

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 های خاص انجام تحقیق(اهداف تحقیق )شامل اهداف علمی، کاربردی، و ضرورت

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره(: وران )اعمدر صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :ها و فنون اجرائی تحقیق(کار )روشروش
 الف. نوع روش تحقیق:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 ب. روش گردآوری اطالعات )میدانی ، کتابخانه ای و غیره (

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
های کامپیوتری و برداری ، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطالعاتی و شبکهنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، سنجش ، جدول ، نمونهآوری اطالعات )پرسشپ. ابزار گرد

 ای و غیره (ماهواره

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 ت. روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی  

 باشد(ماه می 5/4نامه ایی پایان)طبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی حداقل فاصله زمانی مابین تصویب پروپزال تا دفاع نه

 تاریختا  از تاریخ مرحله تا تاریخ از تاریخ مرحله

   جمع آوری اطالعات   مطالعات کتابخانه ای

      

      

   
 و  نتیجه گیری

 نگارش پایان نامه
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   دفاع نهایی تقریبی تاریخ
طول مدت اجرای 

 تحقیق
 

 به شرح زیر:در طرح تحقیق حاضر فهرست منابع و مآخذ )فارسی و غیرفارسی( مورد استفاده 

 خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه.مقاله، نام سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد.خانوادگی، نام، کتاب، نام
 

 /   مورخ    /        مشاور استادامضاء  /   مورخ    /           راهنما استادامضاء 

 /   مورخ    /    تاییدیه امورمالی

ی
ص

ص
خ

ه ت
میت

 ک
یه

ظر
ن

 
وه

گر
 

 ارتباط ندارد ارتباط فرعی دارد   /    ارتباط دارد  /     ارتباط داشتن با رشته دانشجو

 خیر بلی   /    در ایران:       خیر بلی   /     جدید بودن موضوع

 قابل تحصیل نیست قابل تحصیل هست  /    مطلوب نیست  /     اهداف بنیادی و کاربردی

 رسا نیست رسا هست   /     مسئلهتعریف 

 تدوین نادرست و ناقص تدوین درست   /     فرضیات

 نامناسب مناسب   /     روش تحقیق دانشجو

 باشددارای انسجام نمی باشد   /   دارای انسجام می  محتوی و چهارچوب طرح
 

 :    مورخ    /    / نتیجه تشکیل جلسه

 امضاء نوع رای سمت و تخصص خانوادگینام و نام  ردیف

     

     

     

     
  

 مورخ    /    /       امضاء مدیر گروه

ه 
ری

نظ
 

ی
میل

تک
ت 

ال
صی

ح
ی ت

ورا
ش

 
 گردد:نامه در تاریخ    /     /     در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعالم میطرح تحقیق پایان

        /      تصویب شد       /       نیاز به اصالح دارد تصویب نشد 

 اصالحات مورد نیاز در صورت نیاز:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 /   مورخ    /        مدیر تحصیالت تکمیلیامضاء 


