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 به نام خدا

 
 

 

 :به فارسي نامهپایانعنوان 

 

 نام:

 گروه تخصصي:                 :نام خانوادگي دانشجو

 :گرایش          :رشته تحصيلي

 :نيمسال ورودي                 سال ورود به مقطع جاري:

 :م خانوادگي استاد )اساتيد( مشاورنام و نا   :                    خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما نام و نام

1-                                                                            1- 

2-                                                                            2- 

 

 

 كميل مي گرددتاین قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشي 

 

 :یخ دریافت توسط حوزه پژوهشيتار

 تاریخ تصویب در گروه:

 :اریخ تصویب در شوراي پژوهشيت

 

 

 معاونت پژوهشيتائيد                 تائيد مدیر پژوهش                                     

 

 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته پایان نامهفرم پیشنهاد 

 شماره: ............

 تاریخ: .............
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 : مشخصات دانشجو -1

  گرایش:                   ي:یشماره دانشجو                            خانوادگي:نام و نام

 

 راهنما و مشاور:  مشخصات اساتيد -2

 خانوادگي استاد راهنما:                                             مرتبه دانشگاهي:نام و نام 

 محل خدمت:                                                                    گرایش:

 

 هي:نام و نام خانوادگي استاد مشاور:                                             مرتبه دانشگا

 محل خدمت:                                                                    گرایش:

 

 نامه : عنوان پایان -3

   به فارسي:

 

 :به انگليسي

 

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

 واحد  6نامه: دهنده براي پایان تعداد واحد در نظر گرفته شده پيشنهاد -5

 نامه: موضوع پایان -6

 

يهاي هاي سجهول د سههم د ستغق)تشريی  اباا،  ددد، سألهه  سايي  ،يق  سألهه  بقا  نبهه : بيان مسئلله و رویكرد تحقي   -7

 هاي تحقق   سبظور تحقق (سيبوط به پيسش

 

                                                 
 پي،از، د به توساه سيزهاي ،انشها س نظيیهها د ها د ردابط بقن ستغقيها  اصول  يوانقن د ساخت یا آزسایش تئوريپژدهش  است كه به كشف ساهقت اشقاء پدیده 1 

 نماید.رشته علم  كمك س 

 شو،.اي انجام س كبد د بي پایه سطاهاات كتابخانههاي استدالل د تحلقل عقالن  استفا،ه س نوع  پژدهش ببقا،ي است د از ردش 2 
فا،ه ها  ابزارها  دسایل  توهقدات  ساختارها د اهگوهاي سور، استبه كمال رساند  ريتارها  ردشپژدهش  است كه با استفا،ه از نتایج تحقققات ببقا،ي به سبظور بههو، د  3 

 شو،.نواسع انأان  انجام س 

 شو،.پژدهش  است كه با استفا،ه از نتایج تحقققات ببقا،ي د با هدف ريع سأائل د سشكالت نواسع انأان  انجام س  4 
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 اهميت و ضرورت موضوع:  -8

 

 هاي خاص انجام تحقق (اهداف علم   كاربي،ي د ضيدرت)شاسل اهداف:  -9

 

 ها: سلواالت یا فرضيه -11

 

)بقا  سختصي سابقه تحقققات انجام شده ،ربارة سوضوع د نتایج به ،ست آسده ،ر ،اخل د خارج از كشور  پيشئينه موضوع:  -11

  نظيهاي علم  سونو، ،ربارة سوضوع تحقق (
 

 محدوده موضوع:  -12

ریزي فيزیكي مكان طرح و برنامه  –الف 

 محدوده موضوع پژوهئش  –ب 

 روش تحقي :  -13

ها آوري دادهنوع و چگونگي جمع –الف 

هاروش تحليل داده –ب 

 شناسي: کتاب -14

 

 منابع و مأخذ:  -15
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تاریخ شيدع:                 نامه               ایانپ انجام بنديزمان  -16

)ماه(زمان 

انجام مراحل 

1
2

1
1

1
1987654321















:اظهارنامه دانشجو - 17
 ................... گيدهبه  ژدهشپسابوي داصل از انجام   سا،ي د ثار د نتاِیجآ  سدارك ضمقمه  نمایم كه این پقشبها، پيدژهيهول س 

  اطالعات ،ر رابطه با پژدهش را به ،یگيي داگذار سؤسأهستال  بو،ه د سجاز نقأتم بدد  سوايقت  تجنسؤسأه آسوزش عاه  
،ي پقشبها،ي اصقل بو،ه د بجز سوارهاي ایبجانب تا این تاریخ  تحقق  ،ارم كه  با تونه به اطالعات د بيرس اظهار س  نمایم.

اسل كپيدژه  بطور انجام شوم  كه ،ر سدتستاهد س  بطور كل  د یا نزئ  انجام نشده است.  امكه ،ر ستن پقشبها، اشاره كي،ه
 ،ه نبمایم.از سيخص  تحصقل  استفاسؤسأه نمو،ه د بدد  سجوز تحصقالت تكمقل   ،ر پقشهي، پيدژه هماهبگ  با استا، راهبما

 تاریخ:                   امضاء:                             خانوادگي: نام و نام    

 تأیيد کارشناس رشته: -18
 باشد.خذ نمو،ه است د پيدنده آسوزش  ایشا  تكمقل س ناسه/ رساهه را اناسهي،ه ،ر نقمأال ............ ،رس پایا  □

 تاریخ:       امضاء:                                          خانوادگي:    نام و نام  

 تأیيد کارشناس مالي: -19
ناسهي،ه عملقات داریز دنه را به صورت ایبتينت /نقدي/كارتخوا  ط  يقش شماره ................ سورخه............. داریز نمو،ه است.  □

 :تاریخ               امضاء:                                  خانوادگي:    نام و نام  

 ا: راهنماد تنظر اس -21
 باشد. پيدپزال يوق سطاهاه د كبتيل گي،ید د به هحاظ شكل  د سحتوای  سور، تایقد ایبجانب س 

 

تاریخ:           امضاء:                                           خانوادگي:    نام و نام

 نظر مدیرگروه:  -21
  تاریخ:              امضاء:                                                   خانوادگي:                     نام و نام
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 نظریه شوراي پژوهشي: -22
،انشجوي سقطع كارشباس  ارشد گيده سوضوع پایا  ناسه با عبوا  ......................................................................................... 

.................. به ................................. گيایش ............................ كه به تصویب گيده آسوزش  سيبوطه رسقده است  ،ر نلأه سورخ .

 تها،ل نظي سور، تصویب اكثيیت اعضاء ييار گييت. شماره .................................... شوراي پژدهش  سطيح شد د پس از بحث د

 

 تاریخ                                      امضاء                                              نام و نام خانوادگي اعضاي شورا 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 :  فناوريتأیيد معاونت پژوهش و  -23
 تاریخ:             امضاء:                                                   خانوادگي:                      نام و نام

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

 تاریخ:             امضاء:                                                   خانوادگي:                      نام و نام


