« بنـام خـذا»

طرح پایان نامه کارشناسی ارشد
(با تحقیق میدانی)

رشته

عنوان

دانش پژوه

سال ورودی

 .1مشخصات دانشپـژوه:
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

سال ٍرٍد:

تلفي:

بَرسیِ

هأهَر بِ تحصیل

اس:

آدرس:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

رتبِ داًطگاّی:

سوت فؼلی:

آخزيي هذرك تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جٌبی:

سال اخذ آخزيي هذرك تحصیلی:

هحل اخذ آخزيي هذرك تحصیلی:

سٌَات تذريس در دٍرٓ كارضٌاسی ارضذ:

سٌَات تذريس در دٍرٓ دكتـزي:
ٍضؼیت راٌّوايی پاياىًاهِ ٍ رسالِ

هزاكـــش

تؼذاد پاياىًاهِ  /رسالِّاي راٌّوايی ضذُ
دكتــزي

كارضٌاسی ارضذ

تؼذاد پاياىًاهِ  /رسالِّاي در دست راٌّوايی
دكتــزي

كارضٌاسی ارضذ

هَسسِ اهام خویٌی
داًطــگاُ
تلفي:

هحل خذهت:

آدرس:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

رتبِ داًطگاّی:

سوت فؼلی:

آخزيي هذرك تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جٌبی:

سال اخذ آخزيي هذرك تحصیلی:

هحل اخذ آخزيي هذرك تحصیلی:

سٌَات تذريس در دٍرٓ كارضٌاسی ارضذ:

سٌَات تذريس در دٍرٓ دكتـزي:
ٍضؼیت راٌّوايی پاياىًاهِ ٍ رسالِ

هزاكـــش

تؼذاد پاياىًاهِ  /رسالِّاي راٌّوايی ضذُ
كارضٌاسی ارضذ

دكتــزي

تؼذاد پاياىًاهِ  /رسالِّاي در دست راٌّوايی
كارضٌاسی ارضذ

دكتــزي

هَسسِ اهام خویٌی
داًطــگاُ
تلفي:

آدرس:

هحل خذهت:

 .4مشخصات استادان مشـاور :
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
1

هذرك تحصیلی:

سٌَات تذريس در دٍرُ كارضٌاسی ارضذ ٍ دكتزي:
تلفي:

2

تخصص اصلی:

آدرس:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

هحل خذهت:
هذرك تحصیلی:

سٌَات تذريس در دٍرُ كارضٌاسی ارضذ ٍ دكتزي:
تلفي:

رتبِ داًطگاّی:

رتبِ داًطگاّی:
تخصص اصلی:
هحل خذهت:

آدرس:

مشخصات پایان نامه
ػٌَاى پاياى ًاهِ

ٍاصگاى كلیذي:
(حذاكثز ٍ 7اصُ)

ًَع تحقیق

 .1فارسـی:
 .2اًگلیسی:
 .1فارسـی:
 .2اًگلیسی:
بٌیادي

ًظـزي

كاربزدي

تَسؼِاي

4ـ .4تؼذاد ٍاحذ پاياى ًاهِ

1ـ .5هسـألِ تحقیق (تشریح هسألِ با تَجِ بِ هحدٍدُ ،ابعاد ٍ جٌبِ ّای هبْن ٍ هشابِ آى)

2ـ .5پیطیٌِ تحقیق (هعرفی تحقیقات هرتبط با هسألِ ٍ بیاى ارتباط ٍ کاستی آى)

3ـ .5پزسص ّاي تحقیق:
پزسص اصلی (ًاظز بِ ػٌَاى)

پزسص ّاي فزػی(ًاظز بِ ابؼاد ٍ سٍاياي پزسص اصلی)

4ـ .5فزضیِ تحقیق (در صَرت اهکاى)

5ـ .5ضزٍرت تحقیق( :بیاى ارزش ٍ اّویت تحقیق،لسٍم تحقیق،پیشیٌِ ٍ ارتباط آى با تَلید علَم اًساًی اسالهی)

6ـ .5رٍش اًجام تحقیق:
ابشار گزدآٍري:كتابخاًِ اي يا هیذاًی

جاهؼِ آهاري ٍ تؼذاد ًوًَِ(در صَرت لسٍم) :

رٍش ًوًَِ گیزي :

7ـ .5ساختار تحقیق (فصل بٌدی ٍ اّن عٌاٍیي هَرد بحث در ّر فصل)

8ـ .5فْزست اّن هٌابغ (فارسی  ،عربی ٍ التیي بِ شرح زیر):
كتاب:
هقالِ:

ًام خاًَادگیً ،ام ،عٌَاى کتاب ،جلد ،هترجن ،هحل اًتشارً ،اشر ٍ سال ًشر
ًام خاًَادگیً ،ام ،عٌَاى هقالِ ،عٌَاى ًشریِ ،سال ،دٍرُ ،شوارُ ٍ صفحِ

امضاء داوش پژيه

امضاء استاد راهىما

شماره تلفه ثابت ي همراه

شماره تلفه ثابت ي همراه

اداره پایانوامهها

