مؤسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

طرح تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد

این قسمت توسط دفتر پژوهشی دانشگاه پر میشود
شماره:
تاریخ درخواست:
پیوست:
مشخصات دانشجو)(B Lotus 21-Bold
نام(B Lotus 21):

نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

دانشکده:

رشته:

گرایش:

مشخصات استاد راهنما
نام و نامخانوادگی:

تخصص اصلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

رتبه دانشگاهی:

عنوان پایاننامه
فارسی:

انگلیسی:

توجه :این فرم باید با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.
تاریخ تصویب پروپوزال:
تأیيد معاون پژوهشي

تأیيد كارشناس پژوهشي
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) اطالعات مربوط به دانشجو
شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:
دانشکده:
سال ورود

گرایش:

رشته تحصیلی:
بورسیه :

آزاد :

مامور به تحصیل از:

آدرس و تلفن دائم:
آدرس و تلفن موقت:

 )1اطالعات مربوط به استاد راهنما
نام و نام خانوادگی:

تخصص اصلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

رتبه دانشگاهی:

سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد:
سمت فعلی:

تخصص جنبی:

سنوات تدریس در دوره دکتری:
محل خدمت:

آدرس و تلفن:

 )3اطالعات مربوط به استاد مشاور اول
نام و نام خانوادگی:

آخرین مدرک تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جانبی:

رتبه دانشگاهی:

محل خدمت:

سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری:
آدرس و تلفن:

 )4اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم
نام و نام خانوادگی:

آخرین مدرک تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جانبی:

رتبه دانشگاهی:

محل خدمت:

سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری:
آدرس و تلفن:
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 )5اطالعات مربوط به پایاننامه
عنوان پایاننامه
فارسی:

انگلیسی:

واژگان کلیدی به ترتیب حروف الفبا
فارسی

انگلیسی
نوع تحقیق:

بنیادی 

کاربردی 

نظری 

تعداد واحد پایاننامه:
مدت اجرا:
5-2

تعریف و بیان مسئله اصلی پژوهش:

5-1

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:

5-3

سابقه انجام پژوهش (مبانی نظری و پیشینه):

5-4

هدفهای انجام پژوهش (هدف کلی و هدفهای ویژه):

5-5

فرضیهها یا سؤالهای پژوهش:
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توسعهای 

5-6

ابزار گردآوری اطالعات (با ذکر روایی و پایایی آنها):

5-7

جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه:

5-8

مراحل اجرایی پژوهش:

5-9

روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

5-21

استفادهکنندگان از نتیجه پایاننامه (اعم از مؤسسات آموزشی ،پژوهشی ،دستگاههای اجرایی و غیره)

5-22

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

امضاء استاد راهنما

 )6مالحظات اخالقی (چنانچه رعایت هر مورد از مالحظات اخالقی در انجام پژوهش و فرآیند جمعآوری
دادهها ضروری است ذکر شود):
اینجانب تعهد میکنم تمام مالحظات اخالقی مربوط به این پژوهش شامل موارد عمومی (عدم رونویسی از
پژوهشهای انجام شده ،محرمانه نگهداشتن اطالعات فردی شرکتکنندگان در پژوهش ،ارجاعدهی مناسب به منابع
مورد استفاده و کسب رضایت شرکتکنندگان) و موارد اختصاصی (بسته به نوع پژوهش توسط دانشجو و استاد
راهنما تعیین میشود) را رعایت نمایم.
امضاء دانشجو
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 )7فهرست منابع فارسی و انگلیسی (برای علوم انسانی به روش  APAو سایر رشتهها از روش عددی مثال [)]2

*کتاب :نام خانودگی ،نام (سال نشر) .عنوان کتاب ،مترجم ،محل انتشار ،ناشر.
مثال :آذر ،عادل ( .)2391پژوهش عملیاتی  ،2تهران ،پیام نور.
بیر و جانسون ( .)2391استاتیک (ویرایش  ،)9محمد رضا افضلی ،تهران ،نشر کتاب دانشگاهی.
**مقاله :نام خانودگی ،نام (سال نشر) .عنوان مقاله ،عنوان نشریه ،دوره ،شماره ،صفحات.
مثال :صمدیلرگانی ،محمود ،ایمنی ،محسن ( .)2391بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان

نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،
دوره  ،1شماره  ،5صفحات .51-39
***پایاننامه :نامخانوادگی ،نام (سال نگارش) .عنوان پایاننامه ،پایاننامه مقطع ارشد /رساله دکتری ،ذکر رشته
تحصیلی ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،محل دانشگاه.

مثال :مومنی ،داوود ( .)2397ارائه روش مبتنی بر الگوریتمهای فازی جهت آشکارسازی رگهای خونی در تصاویر
شبکیه چشم ،پایان نامه مقطع ارشد ،مهندسی برق گرایش الکترونیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،موسسه آموزش
عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
منابع انگلیسی:
Example:
Najafi, H.S.,& Edalatpanah, S.A., (1123). A note on A new method for solving fully fuzzy linear
programming problems. Applied Mathematical Modelling. Vol 37, No 24–25, PP 7865-7867
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 )8محل امضاء
نام و نام خانوادگی دانشجو

امضاء

تاریخ

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

امضاء

تاریخ

نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول

امضاء

تاریخ

نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم

امضاء

تاریخ
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 )99صورتجلسه کمیته تخصصی گروه
موضوع تخصیص پایاننامه خانم /آقای  ..............................دانشجوی مقطع کارشناسیارشد  دکتری  رشته
 ..................گرایش  .............تحت عنوان  .............................................................................در جلسه مورخ
 .........................کمیته تحصیالت تکمیلی گروه مطرح شد و مورد تصویب اعضاء به شرح ذیل قرار گرفت.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

نوع رای

امضاء

توضیحات

2
1
3
4
5

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

امضاء
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تاریخ

 )21صورتجلسه شورای پژوهشی
موضوع تخصیص پایاننامه خانم /آقای  ...........................................دانشجوی مقطع کارشناسیارشد 
دکتری



رشته

گرایش

..............................

......................

تحت

عنوان:

 .............................................................................در جلسه مورخ  .........................شورای پژوهشی مطرح شد و
مورد تصویب اعضاء به شرح ذیل قرار گرفت.

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

نوع رای

امضاء

2
1
3
4
5

امضاء

نام و نام خانوادگی معاونت پژوهش
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تاریخ

فرم شماره 1
فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایاننامه كارشناسيارشد
اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایاننامه خانم/آقای  .......................دانشجوی رشته ......................................
گرایش  ..........................باعنوان « »..................................................................................................................متعهد
می شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایاننامه/رساله (در قالب کتاب ،مقاله ،طرح تحقیقاتی ،اختراع ،اکتشاف
و  )...با رعایت موارد ذیل اقدام نماییم.
الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به نام دانشجو و بهعنوان تنها آدرس موسسه آموزش عالی آیندگان باشد.
ب) نشانی عهدهدار مکاتبات ( )Corresponding Authorباید بهعنوان تنها آدرس بهنام مؤسسه آموزش عالی
آیندگان باشد.
ج) نشانی دانشجو باید بهعنوان تنها آدرس به نام مؤسسه آموزش عالی آیندگان باشد.
د) نشانی اساتید خارج از این مؤسسه در صورتی که نام ایشان بهعنوان نویسنده اول و عهدهدار مکاتبات نباشد
میتواند با هر آدرسی باشد.
هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایاننامه (دانشجو ،استاد راهنما و استاد مشاور) در مستخرجات ذکر شود.
د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:
به انگلیسی:
Department of ………., Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

به فارسی:
گروه  ،...............مؤسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
نام و نامخانوادگی استاد راهنما:

نام و نامخانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

درتاریخ  ...................فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیدهاست ،دریافت گردید.
امضاء معاون پژوهشی مؤسسه
تذکر :الز م است اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذکور ،نسبت به تکمیل مشخصات و توشیح آن
شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیری گردد .بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر
زمان ،موسسه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق
هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم.
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فرم شماره 2
فرم تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایاننامه كارشناسيارشد

اینجانب  ...............................دانشجوی ورودی  .................رشته  ..................گرایش  ..............که موضوع
پایاننامهام تحت عنوان »...........................................................................................................« :میباشد متعهد
میشوم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایاننامه /رسالهام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه
شود و در صورت استفاده از مطالب ،نتایج تحقیقات ،نقل قولها ،جداول و نمودارهای دیگران در پایاننامه/رساله،
منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.
ب) در صورتی که از نتایج تحقیقاتم عالوه بر پایان نامه  /رساله ،کتاب  ،مقاله ،اختراع ،اکتشاف و هر گونه تولیدات
علمی حاصل شود ،صرفاً به نام موسسه آموزش عالی آیندگان بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات
اینجانب درج و بر اساس ضوابط موسسه اقدام نمایم.
د) آدرس دقیق موسسه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:
به انگلیسی:
Department of ………., Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

به فارسی:
گروه  ،...............مؤسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
تاریخ و امضاء

نام و نامخانوادگی دانشجو:

درتاریخ  ..................فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیدهاست ،دریافت گردید.
امضاء معاون پژوهشی موسسه
تذکر  :بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان ،موسسه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت
به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم.
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فرم شماره 3
فرم تایید استعالم پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایران داک)
اینجانب استاد راهنمای پایان نامه جناب آقای /سرکار خانم  ................................دانشجوی مقطع .......................
رشته  .....................................گرایش  .................................شماره دانشجویی  ..............................................با
عنوان  ..........................................................................استعالم های اخذ شده پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایران داک) مبنی بر عناوین مشابه عنوان فوق را مطالعه نموده و با عنایت به کلمات کلیدی عنوان پروپوزال
در سایت های  www.irandoc.ac.irتکراری نبودن عنوان پروپوزال مذکور مورد تایید میباشد.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
امضا و تاریخ
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