مؤسسه آموزش عالی رسام
كاربرگ درخواست تصويب موضوع پايان نامه تحصيلی
دوره كارشناسی

ارشد*

مشخصات دانشجو:
نام و نامخانوادگي.................... ................................ ................................ :سال و ماه ورود ...................... :شماره دانشجويي...................................................... :
رشته تحصيلي ............................................... :گرايش تحصيلي ................................................. :رشته كارشناسي...................................................................... :
شماره تماس.................................................:

تاريخ و امضاء دانشجو:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاييديه اداره آموزش:
گواهي ميشووود دانشووجو.............................................................ورودي سووال تحصوويلي .............................................؛ تا كنون تعداد ....................واحددرسووي
دوره را با موفقيت گذرانده اسوت و در حال حاضر در نيمسال  ...............................تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد قرار داشته و به غير از واحد درسي پاياننامه،
تعداد  ................................واحد درسوي را در اي نيمسوال اخذ نموده اسوت .آخري فرصت تحصيلي نامبرده (پايان ترم چهارم براي دانشجويان كارشناسي ارشد)
تا تاريخ  ..................................ميباشد.
مهر وامضاي مدير اداره آموزش:
تاريخ....................... :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات استاد راهنما:

نام و نامخانوادگي استاد راهنما ............. .............. ................................ ................................ :درجه علمي و رشته تحصيلي............................................................:
محل اشتغال .......................... ................................ :سمت و مرتبه دانشگاهي ................................................ :شماره تماس.............................................................:

مشخصات استاد مشاور (در صورت نياز):
نام و نامخانوادگي استاد مشاور ........................................................................................ :درجه علمي و رشته تحصيلي............................................................. :
محل اشتغال  .......................................................سمت و مرتبه دانشگاهي ...................................................:شماره تماس..............................................................:

امضاي استاد مشاور:

امضاي استاد راهنما:

تاريخ..................... :

تاريخ..................... :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------* حق وق مادی و معنوی اين پايان نامه متعلق به مؤسسه آموزش عالی رسام است.

 )1عنوان پاياننامه
 )1-1عنوان پاياننامه به فوارسي:
 )2-1عنوان پاياننامه به انگليسي:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- )2واژگان كليدی:
 )1-2واژگان كليدي به فارسي:
 )2-2واژگان كليدي به انگليسي:
 )3بيان مسئله:
 )4متغيرهای تحقيق:
 )5پيشينه تحقيق:
 )1-5پيشينه فارسي:
 )2-5پيشينه غيرفارسي:
 )6ضرورت انجام تحقيق:
)7اهداف تحقيق:
 )1-7اهداف اصلي:
 )2-7اهداف فرعي:
 )8سئوالهای تحقيق:
 )9فرضيههای تحقيق (در صورت لزوم):
 )01روش تحقيق:
 )1-11روش كلي انجام تحقيق:
 )2-11جامعه آماري تحقيق:
 )3-11ابزار گردآوري اطالعات:
 )4-11شيوه تجزيه و تحليل اطالعات:
 )5-11فرايند و مدل كلي تحقيق:

 )00رئوس كلی و سرفصلهای پيشنهادی مطالب پاياننامه:
 )02برنامه زمانبندی پيشنهادی تحقيق:
 )03فهرست اوليه منابع مطالعاتی تحقيق:
 )04نقشه و موقعيت مکانی طرح معماری (سايت پالن):

 مراحل تصويب طرح تحقيق:
الف) عنوان پاياننامه..................................................................................................................... ............................................. :
نام و نام خانوادگي دانشجو -تاريخ و امضاء
ب) تأييد استاد راهنما و استاد مشاور:
 نام و نامخانوادگی استاد راهنما .................................................. :امضاء .......................................:تاريخ....................... : -نام ونام خانوادگی استاد مشاور(درصورت وجود) ........................................ :امضاء ...................... :تاريخ....................... :

ج) اعالم نظر كميته تخصصی گروه .............................................................................................................. :تاريخ.................. :
 نام و نامخانوادگی عضو اول كميته تخصصی گروه .................................... :امضاء ............................. :تاريخ.................. : -نام و نامخانوادگی عضو دوم كميته تخصصی گروه .................................... :امضاء ............................. :تاريخ.................. :

د) تاييد مدير گروه كارشناسی ارشد :
 -نام و نامخانوادگی مدير گروه كارشناسی ارشد ........................................ :امضاء .............................. :تاريخ.................. :

ه) صدور دستور ثبت در دفتر معاونت پژوهشی:
موضوع اي پاياننامه در دفتر معاونت پژوهشي ثبت و تصوير آن جهت بايگاني در پرونده دانشجو به اداره آموزش مؤسسه ارسال شود.
نام و نامخانوادگی معاون پژوهشی مؤسسه ........................................... :امضاء .................................. :تاريخ.................... :
شماره ثبت در دفتر معاونت پژوهشی...............................................:تاريخ.....................

توضيح:


دانشجوي كارشناسي ارشد الزم است در نگارش و تکميل اي كاربرگ ،اصول روش تحقيق را به درستي مد نظر قرار دهد.



در نگارش و تکميل بندهاي چهارده گانه اي كاربرگ ،محدوديت حداكثري براي تعداد صفحات وجود ندارد؛ ليک حداقل
صفحات قابل ارائه ،ده صفحه با كيفيت علمي و رعايت اصول روش تحقيق خواهد بود.



موارد چهار ده گانه مطروحه دراي كاربرگ به انضمام صفحات اول و آخر آن بايستي به صورت كامل و با دقت كافي تايپ
شده و بدون تغيير در رئوس چهارده گانه آن تنظيم و جهت بررسي به گروه كارشناسي ارشد ارائه گردد.



دانشو جوي كارشناسي ارشد ،اي كاربرگ را بر مبناي مشاوره و تأييد اوليه گروه كارشناسي ارشد نسبت به «كليت موضوع و
استاد راهنماي پيشنهادي» تنظيم و ارائه مينمايد.



اي كاربرگ توسو دانشوجوي كارشوناسوي ارشود و بر مبناي مشواوره با اسوتادان راهنما و مشاور و با مسئوليت مستقيم استاد
محترم راهنما تنظيم و ارائه مي شود.



دانشجو پيش از ارائه اي كاربرگ به گروه كارشناسي ارشد ،الزم است آن را به تأييد و امضاء استاد راهنما (و استاد مشاور در
صورت وجود) رسانده باشد.



اي كاربرگ ،پس از تأييد توسو مدير گروه كارشوناسوي ارشود مربوطه و معاون پژوهشوي موسسه تصويب شده نهايي تلقي
ميگردد؛ بديهي است پيش از تأييديه هاي فوقالذكر ،صرفاً در حد يک پيشنهاد بوده و مصوب محسوب نميگردد.



موضوع و مفاد پيشنهادي در اي كاربرگ ،پس از تصويب نهايي ،توس دانشجو و يا استاد محترم راهنما غيرقابل تغيير بوده و
هر گونه تغيير آتي احتمالي صورفاً منو به تأييديه مجدد شووراي تصصوصوي گروه و مدير گروه كارشووناسي ارشد مربوطه و
معاون پژوهشي مؤسسه خواهد بود.



اي كاربرگ به عنوان مبناي اصولي فصول اول پايان نامه كارشوناسوي ارشود دانشوجو مد نظر قرار خواهد گرفت (فصل كليات
تحقيق)؛ عالوه بر آن در پرونده آموزشي دانشجو بايگاني خواهد شد.



پس از تصويب نهايي اي كاربرگ ،ابالغيه آن توس مدير گروه به دانشجوي كارشناسي ارشد و استاد راهنما (و استاد مشاور
در صورت وجود) ارسال خواهد شد و پس از آن فرايند تحقيق از جانب گروه و مؤسسه به رسميت شناخته خواهد شد.



اي كاربرگ در زمان برگزاري جلسه قضاوت پاياننامه كارشناسي ارشد به عنوان مبني مورد توجه قرار خواهد گرفت.



تحويل پايان نامه به منظور طي فرايند داوري و برگزاري جلسووه قضوواوت ،حداقل  15هفته پس از تاريخ تصووويب نهايي اي
كاربرگ امکان پذير خواهد بود.

