موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

طرحپايان نامهکارشناسيارشد
(با تحقيق ميداني)

رشته

عنوان

دانش پژوه

سال ورود

1

 .1مشخصات دانشپـژوه:
نام و نام خانوادگی:

سال ورود:

تلفن:

بورسیه مأمور به تحصیل از:

آدرس:

 .2مشخصات استاد راهنـمای اول:
نام و نام خانوادگی:

رتبه دانشگاهی:

سمت فعلی:

آخرين مدرك تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جنبی:

سال اخذ آخرين مدرك تحصیلی:

محل اخذ آخرين مدرك تحصیلی:

سنوات تدريس در دورة كارشناسی ارشد:

سنوات تدريس در دورة دكتـری:
وضعیت راهنمايی پاياننامه و رساله

مراكـــز

تعداد پاياننامه  /رسالههای راهنمايی شده
كارشناسی ارشد

تعداد پاياننامه  /رسالههای در دست راهنمايی

دكتــری

دكتــری

كارشناسی ارشد

موسسه امام خمینی
دانشــگاه
تلفن:

محل خدمت:

آدرس:

 .3مشخصات استاد راهنـمای دوم :
نام و نام خانوادگی:

رتبه دانشگاهی:

سمت فعلی:

آخرين مدرك تحصیلی:

تخصص اصلی:

تخصص جنبی:

سال اخذ آخرين مدرك تحصیلی:

محل اخذ آخرين مدرك تحصیلی:

سنوات تدريس در دورة كارشناسی ارشد:

سنوات تدريس در دورة دكتـری:
وضعیت راهنمايی پاياننامه و رساله

مراكـــز

تعداد پاياننامه  /رسالههای راهنمايی شده
كارشناسی ارشد

دكتــری

تعداد پاياننامه  /رسالههای در دست راهنمايی
كارشناسی ارشد

دكتــری

موسسه امام خمینی
دانشــگاه
تلفن:

محل خدمت:

آدرس:
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 .4مشخصات استادان مشـاور :
نام و نام خانوادگی:
1

مدرك تحصیلی:

سنوات تدريس در دوره كارشناسی ارشد و دكتری:
تلفن:
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تخصص اصلی:

آدرس:

نام و نام خانوادگی:

محل خدمت:

مدرك تحصیلی:

سنوات تدريس در دوره كارشناسی ارشد و دكتری:
تلفن:

رتبه دانشگاهی:

رتبه دانشگاهی:
تخصص اصلی:
محل خدمت:

آدرس:

 .5مشخصات پايان نامه:
عنوان پايان نامه

 .1فارسـی:
 .2انگلیسی:

واژگان كلیدی:

 .1فارسـی:

(حداكثر  7واژه)

 .2انگلیسی:

نوع تحقیق

بنیادی

نظـری

توسعهای

كاربردی
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4ـ .4تعداد واحد پايان نامه

1ـ .5مسـأله تحقیق (تشريح مسأله با توجه به محدوده ،ابعاد و جنبه های مبهم و مشابه آن)
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2ـ .5پیشینه تحقیق (معرفی تحقیقات مرتبط با مسأله و بیان ارتباط و كاستی آن)
پیشینه عام:

پیشینه خاص:
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3ـ .5پرسشهای تحقیق:
پرسش اصلی (ناظر به عنوان)

پرسشهای فرعی(ناظر به ابعاد و زوايای پرسش اصلی)

4ـ .5فرضیه تحقیق :

6

5ـ .5ضرورت تحقیق( :بیان ارزش و اهمیت تحقیق،لزوم تحقیق،پیشینه و ارتباط آن با تولید علوم انسانی اسالمی)

6ـ .5روش انجام تحقیق:
ابزار گردآوری :كتابخانه ای □ میدانی□
جامعه آماری و تعداد نمونه(در صورت لزوم) :

روش نمونه گیری :
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7ـ .5ساختار تحقیق (فصل بندی و اهم عناوين مورد بحث در هر فصل با توجه به منطق حاكم بر آن)
فصل اول  :كلیات و مفاهیم
كلیات
 .1مسأله تحقيق
 .2پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق
 .3فرضيه تحقيق
 .4ضرورت تحقيق
 .5ساختار تحقيق
مفاهیم(كلید واژه ها حدكثر تا  7مورد):

فصل دوم:

فصل سوم:

فصل چهارم:

فصل پنجم(بحث و تفسیر نتايج):
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8ـ .5فهرست اهم منابع (فارسی ،عربی و التین به شرح زير):
كتاب:
نام خانوادگي  ،نام  ،نام کتاب  ،مترجم ،محقق  ،مصحح  ،ويراستار ،نوبت ويرايش  ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،تعداد
مُجلَّدات ،ناشر ،محل نشر ،تاريخ نشر.
ايزتسو ،توشي هيکو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1331 ،
مقاله:
نام خانوادگي ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه يا مجله  ،سال يا دوره ،شماره ،تاريخ نشر.
مهرداد ،جعفر« ،بررسي ساختار پايگاه اطالعات کتابهاي الکترونيکي فارسي درکتابخانه منطقهاي علوم و تکنولوژي شيراز»،
کتابداري و اطالعرساني ،دورۀ ششم ،شمارۀ .1314 ،4

امضاء دانش پژوه

امضاء استاد راهنما

شماره تلفن ثابت و همراه

شماره تلفن ثابت و همراه

اداره پایاننامهها
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