فرم شماره 2

باسمه تعالي

فرم طرح تحقيق (پيشنهاده)
درخواست تصويب طرح تحقيق پيشنهادی پايان نامه كارشناسي ارشد
توجه :اين فرم با مساعدت و هدايت استاد محترم راهنما تكميل شود.
عنوان تحقيق به فارسي:

عنوان تحقيق به انگليسي:

اطالعات مربوط به دانشجو
نام:

شماره دانشجويي:

نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

گرايش:

مقطع:

دانشكده:

دوره:

تاريخ و سال ورود:

نشاني پستي در اصفهان:

تلفن:

نشاني پستي در شهرستان :

همراه:

تلفن:
تاريخ و امضاء دانشجو

آدرس ايميل:
اطالعات مربوط به استاد راهنما

تخصص اصلي:

نام:

نام خانوادگي:

تخصص جنبي:

آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي:

رتبه دانشگاهي:

سمت:

سنوات تدريس:

نحوه همكاری :تمام وقت○ نيمه وقت ○ مدعو○

نشاني:
تلفن:

تاريخ و امضاء استاد راهنما

آدرس ايميل:
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 .1بيان مسأله
 .2اهميت و ضرورت انجام تحقيق
 .3اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي،كاربردي ،در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره برداران اعم از موسسات
آموزشي ،اجرائي و غيره)

 .4فرضيه ها يا سوال ها (مدل پژوهش فقط براي رشته مديريت)
 .5سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور)

 .6نوع پژوهش :بنيادی □توسعه ای

□كاربردی □

 .7روش كار
الف ـ روش تحقيق:
ب ـ روش گردآوري اطالعات (ميداني  ،اسنادي و غيره):
پ ـ ابزار گردآوري اطالعات (پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ،فيش ،جدول ،نمونه برداري ،تجهيزات
آزمايشگاهي و بانك هاي اطالعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره ):
ج ـ جامعه آماري ،شيوه نمونه گيري ،برآورد حجم نمونه
دـ روش تجزيه و تحليل اطالعات
 .8تعريف واژه ها :نظری و عملياتي حداقل  5كليد واژه.
 .9فهرست منابع و مأخذ (فارسي و غيرفارسي ) مورد استفاده در پاياننامه به روش APA
 .11جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق در چيست؟(اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود)

امضاء استاد راهنما
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 .41تاييديهها:
اعضای گروه تخصصي
نام و نام خانوادگي

رديف

سمت و تخصص

نوع رای

امضا

1
2
3
4

پيشنهاده پايان نامه دانشجو  ......................................در جلسه مورخ ........................كميته تخصصي گـروه مطـر شـد و بـه

اتفاق آرا □

يا با تعداد .........راي از ...........راي مورد تصويب اعضا قرار گرفت /قرار نگرفت.
نام و امضا مدير گروه

تاريخ

پيشنهاده پاياننامه دانشجو .........................................در تاريخ ...........................توسط اين معاونت دريافت و كد دفاع صادر شد.
معاون پژوهش ،فناوري و تحصيالت تكميلي

پيشنهاده پايـان نامـه دانشـجو  ............................................كـه بـه تصـويب شـوراي تخصصـي گـروه رسـيده اسـت توسـط
اينجانب ................................در سامانه پژوهشي دانشكده ثبت شد.
نـام و امضـاک كارشـنام آمـوزش تحصـيالت
تاريخ
تكميلي
رونوشت:
 معاونت پژوهش ،فناوري و تحصيالت تكميلي جهت اخذ كد آموزش تحصيالت تكميلي براي درج در پرونده دانشجو -گروه آموزشي مربوطه
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