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  باسمه تعالي

  
  4كاربرگ شماره 

 نامه رسالهتصويب طرح

نامه رساله خود را با دانشجو موظف است پس از تصويب موضوع رساله در گروه آموزشي، طرح شيوه نامه: 8ماده  1بند 
تحصيالت تكميلي تأئيد كتبي استادان راهنما و مشاور حداكثر تا پايان نيمسال سوم به تأئيد گروه آموزشي و تصويب شوراي 

). همچنين دانشجو موظف است پس از اخذ تاييديه ايرانداك نسخه اي از آن را به 4دانشكده/ پرديس برساند (كاربرگ شماره 
  به اداره آموزش ارائه تا در پرونده تحصيلي وي ضبط گردد. 4همراه كاربرگ شماره 

 

  پيشنهاد اجراي رساله دكتري

  (طرحنامه)
  ارسي :ف            عنوان:

  انگليسي :          

  حوزه تخصصي: 

  

  هاي ابالغ شده:انطباق موضوع با اولويت

انداز بيست ساله، نقشه جامع علمي هاي پژوهشي مبتني بر اهداف مندرج در سند چشماولويت
 كشور، برنامه توسعه ج.ا.ا. 

 دار اعالم شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريموضوعات اولويت

 هاي اجرايي و مؤسسات علمي و پژوهشي كشورهاي پژوهشي نهادهاي سياسي، دستگاهاولويت

 ها و نيازهاي علمي بنا به تشخيص گروه آموزشي، دانشكده يا دانشگاه اولويت

  تاريخ و امضاء :                    دانشجو :نام و نام خانوادگي 

  امضاء : تاريخ و           نام و نام خانوادگي استادان راهنما:

  تاريخ و امضاء:                       نام و نام خانوادگي استادان مشاور:

  تاريخ تصويب گروه آموزشي:                     
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  مشخصات دانشجو
  سال و نيمسال ورود :  نام و نام خانوادگي:

  گرايش :  رشته تحصيلي :
  شماره تماس :  دانشكده :

  نشاني پستي:
  

  راهنما (اول)مشخصات استاد 
  :رشته و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :

  شماره تماس فوري :
  تعداد رساله هاي در دست راهنمايي :

  تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي :
 

  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزباشند، بايد آخرين حكم كارها استاد راهنما از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه در صورتي كه:نكته

  مشخصات استاد راهنما (دوم)
  آخرين مدرك دانشگاهي/ حوزوي و رشته :  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  محل خدمت :دانشگاه 
  نشاني پستي :

  شماره تماس فوري :
  تعداد رساله هاي در دست راهنمايي :

  تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي :
 

  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.زها باشند، بايد آخرين حكم كارگدر صورتي كه استاد راهنما از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه:نكته
  مشخصات استاد مشاور(اول)

  : رشته و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:
  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  : تماس شماره

  شماره تماس فوري :  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :
  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزآخرين حكم كارها باشند، بايد از اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهمشاور در صورتي كه استاد :نكته

  مشخصات استاد مشاور(دوم)
  رشته: و حوزوي/ دانشگاهي مدرك آخرين  نام و نام خانوادگي:

  دانشكده :  گرايش :
  مرتبه علمي :  تماس: شماره

  شماره تماس فوري :  دانشگاه محل خدمت :
  نشاني پستي :
  يني ايشان و كارنامك علمي (رزومه) پيوست شود.گزها باشند، بايد آخرين حكم كاراز اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاهمشاور در صورتي كه استاد :نكته
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 » اطالعات مربوط به رساله« 

  عنوان .1
  :تحقيق به زبان فارسيعنوان  -

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

 به زبان انگليسي: تحقيق عنوان -

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

 . سايرج نماينددر اين بخش در به زبان مربوطفقط عنوان رساله خود را توانند مي هاي خارجيزبانهاي دانشجويان رشته نكته:
  . بايد عنوان را هم به فارسي و هم به انگليسي ثبت نماينددانشجويان، 

  :)هاي تحقيقپرسشو هاي مجهول و مبهمجنبه، تعيين مسأله طرح (شامل اساسي تحقيق بيان مسأله .2

  

  

(شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  انجام تحقيق ضرورتاهميت و  .3
  :)موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آنبررسي 

  

  

(بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور  مربوط پيشينه مرور ادبيات و .4
  :پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)

  

  

  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: .5

  

  

 :(شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردي) اهداف مشخص تحقيق .6
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ها، صنايع و يا گروه وران (سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره .7
  :(به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي) ذينفعان) ذكر شود

  

  

  تحقيق: هايپرسش .8

  

  

  :هاي تحقيقفرضيه .9

  

  

  :صورت مفهومي و عملياتي)ها و اصطالحات فني و تخصصي (به تعريف واژه .10

  

  

 روش شناسي تحقيق: .11

  

  

  نمونه (در صورت وجود و امكان):اندازه گيري و جامعه آماري، روش نمونه  .12

  

  

  ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش  .13

  

 

  انجام تحقيق: بندي  زمان .14
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  ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش

  

زمان  شرح فعاليت رديف
  كل

 (ماه)

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1  

 

                          

2  

  

                          

3  

  

                          

4  

  

                          

5  
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7  

  

                          

8  

  

                          

9  

  

                          

10  

  

                          

11  

  

                          

12  

  

                          

 است.ماه  24ماه و حداكثر  12بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي رساله دكتري حداقل زمان قابل قبول براي پيش نكته:



 

7  
 

  پيوست نيست   پيوست است   صورتجلسه گروه آموزشي
  

گروه آموزشي  ..................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضاي آموزشيشوراي گروه 
  ...................................................و موضوع رساله با عنوان..............................................................................................شده  تشكيل

  .شدبررسي و تصويب 

  

  خ تاري        امضاء        خانوادگي اعضاي شورانام و نام

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6 -  

  

  

  

       :امضاءتاريخ و                                             خانوادگي مديرگروه: نام و نام

  

  :امضاءتاريخ و               خانوادگي رياست دانشكدهنام و نام
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  فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از رساله دكتري

  

ش ..................................... دانشجوي ورودي ......................... مقطع دكتري رشته .......................... گراياينجانب 
در .................................. » ............................................................« ........ام تحت عنوان: .................................... كه موضوع رساله

  : گردم مي به تصويب رسيده، متعهد آموزشيشوراي گروه 

تهيه شود و  اينجانبام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات مطالب و مندرجات رسالهتمامي الف) 
منابع و ماخذ آن ، هاي ديگرانها، جداول و نموداردر صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول

  به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. 

كه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات  ب) در صورتي
توليدات اينجانب درج و نام دانشگاه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و ه علمي حاصل شود، صرفاً ب

  بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق 
يا رساله صورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان  اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اين

  باشد.قي ميساير اقدامات حقو

بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم 
  نمايم.اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  

   :خانوادگي دانشجونام و نام  
 :تاريخ و امضاء  

                

  

  

  آقاي/ خانم ................................ دريافت گرديد. حاضربا امضاي دانشجودر تاريخ .................... فرم 

  امضاء :تاريخ و                                                 : دانشكده يپژوهش نام و نام خانوادگي كارشناس امور

 


