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 سمه تعالیاب

  2/2شناسه: الف/

 تاریخ : 
 پيوست: 

 
 

 نامهتصویب پيشنهادیه پایان فرم

کارشناسی ارشد    
 تحصيالت تکميلیمدیریت 

 

 مشخصات دانشجو :

 نوبت دوم  ی:                                      دوره: نوبت اول یشماره دانشجو                       خانوادگی:نام و نام 

 دانشکده:                           گروه:                                                              رشته/ گرایش تحصيلی:

 نشانی و تلفن :

 مشخصات پایان نامه:  -1

 عنوان -الف

 فارسی:

 انگليسی:

 .......................: ....................... تعداد واحد :اولين نيمسال اخذ واحد پایان نامه        ایتوسعه  بنيادی     نوع پایان نامه: کاربردی

 :  رمشخصات استادان راهنما و مشاو -ب

خانوادگینام و نام  مسئوليت  
درصد 

 مشارکت

آخرین مدرک 

 تحصيلی /مرتبه علمی

گروه/دانشکده/ دانشگاه یا 

سسهؤم  
 امضا

      استاد راهنمای اول

      استاد راهنمای دوم

      استاد مشاور اول

      استاد مشاور دوم

 

و اطالعات مربوط به آن در  مورد بررسی و تصویب قرار گرفت........................... به تاریخ گروه..................................... این پيشنهادیه در شورای 

 ثبت و تایيد شده است.      به کد رهگيری ............................... سامانه پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران 

 

 ی مدیرگروه:نام و امضا                                                             

 تاریخ:                                                                                    
 شورای )به تشخيص الزامی است. در مواقع خاص (اصل یا اسکن شده) )داخل یا خارج از دانشگاه( در فرم پيشنهادیهو استاد / استادان مشاور امضای استاد / استادان راهنما  *

الزم است نباشند،  ميبداد شده عضو هيات علمی دانشگاه یوی شود. درصورتی که هریک ازاستادان  یتواند جایگزین امضامی/ مشاور  گروه( تأیيد کتبی یکی از استادان راهنما
 ضميمه گردد. ایشان  ضمن درج نشانی و شماره تلفن آنان، آخرین حکم کارگزینیشرایط مواد مربوط در شيوه نامه کارشناسی ارشد را داشته باشند و 

 محترم تحصيالت تکميلی مدیر 

 عليکمسالم 

  موزشی نامبرده ارسال می شود.آجهت درج در پرونده قای/ خانم ...................................... آمصوب پيشنهادیه  احتراماً

                                                                     

 : ریيس دانشکده ینام و امضا                                                                             

تاریخ:                                                                                                                

 

و یک نسخه از آن برای درج در پرونده دانشجو  آموزش دانشکده تحویل داده شود کارشناس به ،دانشکده  ریيس، مشاور و مدیرگروه /پس از تأیيد استادان راهنماپيشنهادیه باید صفحه اول 

 به کارشناس تحصيالت تکميلی آموزش کل ارجاع گردد.
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 پایان نامه: شرح  -2

 و کاربرد نتایج تحقيق(: موضوع )تعریف مسأله، هدف از اجرا الف( تعریف

بولد و مطالب انگلیسی با فونت تایمز نیورومن  12غیر بولد، عناوین با فونت بی نازنین  12فرمت نگارش پیشنهادیه به این صورت است که همه مطالب فارسی با فونت بی نازنین * 

 تایپ شود.  11

 غیر بولد باشد. تمام اعداد داخل جداول، فارسی تایپ شود. 10ن بولد و مطالب داخل جداول با فونت بی نازنی 10* عناوین جداول و اشکال با فونت بی نازنین 

 * در صورت استفاده از اسامی و یا اصطالحات خارجی، انگلیسی انها در پاورقی آورده شود.

 

 ب( سابقه تحقيق:

 

 : ج( کلمات کليدی

 فارسی :

 انگليسی :

 

 االت پژوهشی(:د( فرضيات )یا سؤ

 

 و هنر و معماری(: های منابع طبيعی، دانشکدهعلوم انسانی پردیس ویژههـ( روش تحقيق )

 

 :و( مراحل اجرای پروژه و زمان بندی

 

 ز( خالصه پيشنهادیه رساله به زبان انگليسی:

 
 مآخذ: ( فهرست منابع وح

 :( و بصورت زیر می باشدAPAشیوه ارائه منابع به )شیوه 

 نحوه ارجاعات داخل متن مقاله برای منابع فارسی بصورت فارسی و برای منابع انگلیسی، بصورت انگلیسی می باشد.   منابع داخل متن: -الف

 (.1398برای یک نویسنده در انتهای متن: )ذاکریان ،* 

 (.1399دو نویسنده در انتهای متن: )مقیمی و عباسی، * 

 (.1380، بیش از دو نویسنده در انتهای جمله: )حمیدی و همکاران* 

 منابع انتهای متن: -ب

 . کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ نشر(. نام کتاب، محل انتشار، ناشر.1

Author, A. A., & Author, B. B. (2013).Title of book. Location: Publisher. 

 سال چاپ )شماره چاپ(: صفحات مقاله. ،نام مجله. «عنوان مقاله». مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ نشر(. 2

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (2013). Title of article.Title of Journal, volume, pp… . 

 :منابع اینترنتی -3

Author, A. A. (2013). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source: NCAA Committee on 

Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012and 2013Academic 

Years. Retrieved February 9, 2012, fromhttp://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-

wide/sportsmanship_ethics/index.html 

 

 های مورد نياز و منبع تأمين:مواد، وسایل و دستگاه -3
 

 ین: ................................................محل تامـ              : .....................................................نام ماده یا دستگاه
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 دانشجو:تعهد نامه  -4

راهنما و مشاور انجام وظیفه نمایم.  استادانشوم که با توجه به مفاد این پیشنهادیه به طور تمام وقت، زیر نظر ............. متعهد می....اینجانب .....................................

التحصیلی اینجانب پایبندی شرعی و قانونی به رعایت که شرط فارغاز اینرا مطالعه نموده و با اطالع  «ميبدتعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه » ضمندر 

 حقوق معنوی مذکور است و باید تعهدنامه امضا شده را همراه پایان نامه صحافی نمایم، اقدام به انجام پیشنهادیه تصویب شده خواهم کرد.
 

 

:دانشجو یتاریخ و امضا                                                                                                      

 

 نکات مهم: 

 ان محترم باید به آن توجه داشته باشند:یکه دانشجو یموارد مهم

تحویل مدیرگروه هفته پس از شروع نیمسال سوم به  8خود را حداکثر تا  ۀنامپایان ۀراهنما پیشنهادی استاداندانشجو موظف است با نظر استاد/ ـ 1

هفته پس از شروع نیمسال سوم به تصویب  10خود را حداکثر تا  ۀنامپایان ۀ، پیشنهادیگروهدهد. همچنین دانشجو باید با اعمال تغییرات مورد نظر 

 دانشکده برساند.  هفته پس از شروع نیمسال سوم به تصویب شورای 14و حداکثر تا گروه شورای 

 پانزدهم هفتهاز پیشنهادیه تصویب  در صورت. ردیگیتعلق م هیشنهادیپ ریبدون تاخ بینمره به تصو 5/0 نامه،پایانی قیتشو نمره 5/1 سقف از

در صورت عدم تصویب پیشنهادیه بعد از پایان نیمسال چهارم، با توجه  .ردیگینم تعلق دانشجو به یقیتشو نمره چهارم مسالین انیپا تا سوم مسالین

گیری ت، به تشخیص شورای دانشکده و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، درخصوص ادامه تحصیل دانشجو تصمیمهای پیشرفبه گزارش

 شود. می

، اطالعات مربوط توسط دانشجو باید در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران به آدرس شورای دانشکدهپس از تصویب پیشنهادیه در ـ  2

/http://sabt.irandoc.ac.ir تایید گردد.  راهنما ثبت و توسط استاد 

در پژوهشگاه علوم و فناوری  آنثبت  ۀو تاییدی پیشنهادیهنسخه اصلی عالوه بر ثبت اطالعات آن، الزم است  نامه،پایان ۀپس از تصویب پیشنهادی ـ 3

 ارسال شود. توسط کارشناس آموزش دانشکده  اداره آموزش کلت بایگانی در پرونده به اطالعات ایران جه

ست از نیمسال چهارم تحصیلی، گزارش -4 شجو موظف ا ستاد راهنما، مدیر گروه دان شرفت کار خود را تکمیل کرده، پس از تأیید ا  و رییسهای پی

شکده به  شناسدان شکده تحویل دهد.  کار شجو، و تحویل به موقع گزارش عدم تکمیلآموزش دان صیلی منجر به منع ثبت نام دان شرفت تح های پی

 گردد. کسر نمره تشویقی و در نهایت محروم شدن از تحصیل می
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