تسوِ تؼالی

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مؤسسـه آموزش عالي پرندک

فرم طرح مقدماتي پایان نامه کارشناسي ارشد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه آموزش عالي پرندک

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ضوارُ داًطجَيی:

ٍرٍدي ًيوسال اٍل  /دٍم سال تحصيلی:

رضـتِ ٍ گزايـص:

تاريخ تصَية پزٍپَسال:

ػـٌَاى تحـقيـق:

فرم شماره ()1
تسوِ تؼالی
هذيزيت هحتزم گزٍُ آهَسضی
تِ ضوارُ داًطجَيی

احتزاهاً ،ايٌجاًة
داًطجَي كارضٌاسی ارضـذ رضـتِ
سال تحصيلی

كـِ تحصـي خ خـَد را در رضـتِ اـَ اس ًيوسـال اٍل/دٍم
درسی را تا هَاقيت گذراًذُام ،ضوي تقذين اـزم

ضزٍع كزدُ ٍ تاكٌَى تؼذاد

تكويل ضذُ "ازم عزح هقذهاتی پاياى ًاهِ كارضٌاسی ارضذ" تقاضاي تصَية آى را تِ ػٌَاى تخطی اس تزًاهِ دٍرُ
كارضٌاسی ارضذ تزاتز ضَاتظ اػ م ضذُ تِ ضزح سيز را دارم.

ًام ٍ ًام خاًَدگی داًطجَ:
تاريخ ٍ اهضاء

ػٌَاى پيطٌْادي:
ًظزيِ هذيز گزٍُ آهَسضی:

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذيز گزٍُ:
تاريخ ٍ اهضاء
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 -1اع ػاخ هزتَط تِ داًطجَ:
ضوارُ داًطجَيی:

ًام ًٍام خاًَادگی:
رضـتِ تحصـيلی:

گزايص:

تاريخ ٍ سال ٍرٍد:

هقغغ:
تؼذاد ٍاحذ ّاي گذراًيذُ:

آدرس پـسـتی در تْـزاى:
تلفي:

تلفي ّوزاُ:

آدرس پستی در ضْزستاى:
تلفي:

تلفي ّوزاُ:

 -2اع ػاخ هزتَط تِ استاد راٌّوا ٍ استاد هطاٍر:
 -3اع ػاخ ػوَهی پاياى ًاهِ:
سوت

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تخصص يا رضتِ

استاد راٌّوا
استاد هطاٍر

الف – ػٌَاى پاياى ًاهِ تِ اارسی:

ب– ػٌَاى پاياى ًاهِ تِ ستاى اًگليسی:
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رتثِ ػلوی

داًطگاُ

اهضاء

ج – تؼذاد ٍاحذ پاياى ًاهِ:
د ـ اع ػاخ اختصاصی پاياى ًاهِ:
 )1هقذهِ:
 ايجاد توايل دس خَاًٌذُ تشاي هَضَع عشح يک صيشتٌاي ٍسيغ اص هسألِ تحقيق کِ هٌجش تِ ضکل گيشي هَضَع تحقيق ضذُ است -عشح هَضَع تحقيق دس صهيٌِ تضسگتشي اص تحقيقات ٍ هتَى ػلوي

 )2تياى هسالِ تحقيق:
 دس ايي قسوت تايذ هحقق هَضَع يا هسالِ سا اص هتَى ػلوي استخشاج کٌذً ،ظشيات ػلوي ٍ ػولي سا تشسسي ًوايذ ٍ سيطِ ّاي ػلوي هَضَع ساهغشح ًوايذ .ايي قسوت تايذ ضاهل هَاسد ريل تاضذ :
 هسألِ چيست؟ صهيٌِ اي کِ هسألِ يا هَضَع تحقيق دس آى تَجَد آهذُ است( .هسألِ هشتَط تِ چِ هقَلِ اي است) ػالئن تشٍص هسألِ (ٍيژگي ّاي هسألِ) گستشدگي هسألِ اّويت تشسسي ٍ حل هسألِ ػلل احتوالي هسألًِ -اکافي تَدى اعالػات هَجَد دس ساتغِ تا هسألِ

-

پياهذ ػلوي ،اجشايي يا صٌؼتي حاصل اص تشسسي هسألِ

 -پياهذّاي تي تَجْي تِ هسألِ

 )3اّويت هَضَع تحقيق ٍ اًگيشُ اًتخاب آى:
 رکش داليلي کِ اًجام تحقيق سا ضشٍسي هي ساصد رکش اّويت پياهذّاي حاصل اص اًجام تحقيق -فَايذ کاستشدي اًجام تحقيق دس تحقيقات کاستشدي

ّ )4ذاْاي تحقيق:
 ّذف اص اًجام تحقيق تؼْذات هحقق دس اًتْاي تحقيقتَجِّ :ذف يا اّذاف تحقيق تايذ صشيح ٍ کاهال سٍضي تاضذ ٍ اص ػثاسات کلي ٍ هثْن استفادُ ًطَد

 )5سَاالخ يا ازضيِ ّاي تحقيق (تياى رٍاتظ تيي هتغيزّاي هَرد هغالؼِ):
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 )6هذل تحقيق:
اسائِ ًظشيات ٍ هذلْاي ًظشي ،تافت ٍ صهيٌِ هسألِ سا هطخص هي کٌذ ٍ تؼالٍُ ًياص تِ تحقيق ػلوي دس هَسد هَضَع ٍ ّوچٌيي تَاى ٍ داًص ػلوي
هحقق دس آى حَصُ سا ًطاى هي دّذ.
 دس ايي قسوت تايذ ًظشيات ٍ هذلْاي ًظشي هَجَد پيشاهَى هَضَع تحقيق رکش ضَدتَجِ  :اسائِ فْشستي اص تحقيقات هشتثظ تا هَضَع هذ ًظش ًيست
 ايي تخص هسألِ تحقيق سا تِ يک حَصُ ػلوي ٍسيغ تش استثاط هي دّذ ضکافْاي ػلوي هَجَد دس صهيٌِ هَضَع تحقيق سا ًطاى هي دّذ -تشاي هسألِ تحقيق چاسچَب ػلوي سٍضي ايجاد هي کٌذ

 )7پيطيٌِ ػلوی ٍ هغالؼاخ اًجام ضذُ گذضتِ
دس ايي قسوت تِ تحقيقاتي کِ دس ايشاى ٍ سايش کطَسّا دس ساتغِ تا هَضَع تحقيق اًجام ضذُ اضاسُ هي ضَد ٍ ّذف اص عشح آى تاصًوايي ًاکاافي تاَدى ٍ
ضکاف ػلوي هَجَد دس تحقيقات گزضتِ دس ساتغِ تا هَضَع تحقيق ،اسائِ گضاسضي اص هذلْاي ًظشي تکاس سفتِ دس آًْا ٍ ًطاى دادى اّويت هَضَع تحقيق
است.

 )8رٍش تحقيق:
 تؼييي ًَع تحقيق اص ًظش ّذف تؼييي ًَع تحقيق اص ًظش ضيَُ گشدآٍسي اعالػات اسائِ هشاحل سٍش ضٌاسي تشاي پاسخ تِ ّش سَال تحقيق ٍ يا آصهَى ّش فشضيِ تؼييي هتغيشّاي تحقيق دستِتٌذي هتغيشّا :تشحسة ًقطي کِ دس هذل هفَْهي تحقيق داسًذ. تؼشيف هفَْهي هتغيشّا (دس تؼشيف ًظشي هتغيشّا تايذ اص يک هشجغ هؼتثش استفادُ ًوَدُ ٍ تِ عَس دقيق ٍ ٍاضح ٍ تا کلوات سادُ آى سا تؼشيف کشد). (دس تؼشيف ػلوي ،هتغيش تصَست ٍاقؼياتي قاتل اًذاصُ گيشي تا کلوات سادُ ٍ ٍاضح تياى ضَد). -چگًَگي کٌتشل هتغيشّاي هضاحن (دس صَست ٍجَد ايي ًَع هتغيشّا)

 )9جاهؼِ آهاري ٍ حجن آى:
تؼشيف جاهؼِ آهاسي:

(تؼشيف صفت هطخصِ اي کِ قشاس است اػضاي جاهؼِ سا اص سايشيي هتوايض کٌذ)

 )10تزآٍرد حجن ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گيزي ( در صَرخ ًوًَِ گيزي ):
سٍش تؼييي حجن ًوًَِ:

(ساتغِ اي کِ اص عشيق آى حجن ًوًَِ تذٍيي هي گشدد ٍ استذاللّاي ػلوي هشتثظ)
سٍش ًوًَِ گيشي:

(تؼييي سادُ  ،هٌظن  ،خَضِ اي  ،چٌذ هشحلِ اي ٍ .....تَدى سٍش ًوًَِ گيشي ٍ )...
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 )11رٍش گزد آٍري اع ػاخ:
(دادُ ّاي ٍاقؼي -پشسص ًاهِ ٍ )...

 )12رٍش تجشيِ ٍ تحليل اع ػاخ:
هتٌاسة تا گضاسُ ّاي تحقيق ٍ ّوچٌيي هقياس اًذاصُ گيشي دادُ ّا تحليل ّاي آهاسي يا سٍش ّاي ديگش هٌاسة هطخص ضَد.
 )13هتغيزّا ٍ ٍاصُ ّاي كليذي:

 )14هٌاتغ هَرد استفادُ (اارسی ٍ اًگليسی):
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فرم شماره ()2
ًظزيِ كويتِ تخصصی گزٍُ آهَسضی ......................
هَضَع پاياى ًاهِ كارضٌاسی ارضذ جٌاب آقاي  /سزكار خاًن:
تا ػٌَاى:

در تاريخ:

تا حضَر اػضاي كويتِ تخصصی گزٍُ تزرسی ٍ

در داتز هذيز گزٍُ:

تِ تصَية رسيذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگی اػضاء كويتِ تخصصی گزٍُ ٍ هذيز گزٍُ

تاريخ

اهضاء

-1
-2
-3

ًام ٍ ًام خاًَادگی هؼاٍى آهَسضی ٍ قائن هقام هؤسسِ آهَسش ػالی پزًذک:
تاريخ:
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اهضاء

