
 

 

 بسمه تعالی 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

  دانشگاه دامغان
 

  ارشد ارشد پیشنهادي پایان نامه کارشناسی پیشنهادي پایان نامه کارشناسی   طرحطرح          
 
 
 
 

 

 

  عنوان پایان نامه : 

   شماره دانشجویی:   نام و نام خانوادگی دانشجو:

    دانشکده:

   نام و نام خانوادگی استاد (استادان) راهنما :

  

  

  

  

  

  

ه توسط دانشجو در دو نسخه با هماهنگی استاد راهنما بصورت تایپ شده تکمیل گردد. (یک نسخ توجه: این فرم بایستی

  براي دانشکده و یک نسخه جهت درج در پرونده در تحصیالت تکمیلی دانشگاه)

  

  

 



  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12نازنین  (فونت فارسی: :مشخصات دانشجو -1
  

   :وییشماره دانشج   :نام و نام خانوادگی

   :رشته تحصیلی   :سال ورود

   :تعداد واحدهاي گذرانده شده   :گرایش

   شماره تلفن براي تماس ضروري:

e-mail:  

  

  

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین  :راهنما (استادان) مشخصات استاد -2

    :گرایش –رشته    :نام و نام خانوادگی

   :یرتبه دانشگاه   :محل خدمت

  :e-mail    :سال و محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  :هاي کارشناسی ارشد راهنمایی شده تعداد پایان نامه   :ارشد سنوات تدریس در دوره کارشناسی

  : ي کارشناسی ارشد در دست راهنماییتعداد پایان نامه ها

  

  

  

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین  مشخصات استاد ( استادان ) مشاور: -3
  

  :گرایش –رشته   :نام و نام خانوادگی

  :ه دانشگاهیرتب  :محل خدمت

  :e-mail  :سال و محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی

  :هاي کارشناسی ارشد راهنمایی شده تعداد پایان نامه  سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد :

  : اهنماییي کارشناسی ارشد در دست رتعداد پایان نامه ها

  

  

  

  

  

  

  



  

 ایان نامه : پاطالعات مربوط به  -4

 

  تعداد واحد: -4-1

  

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین عنوان:  -4-2

  : فارسی  -

  :   انگلیسی -

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین واژگان کلیدي: -4-3

 : فارسی -

                     :                            انگلیسی -     

 

     توسعه اي       کاربردي          بنیادي   :نوع تحقیق -4-4

  

  تذکر:

 .تحقیق بنیادي تحقیقی است که عمدتاٌ در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص براي کاربرد آن انجام می گیرد -

 تجربی دارد. –ربردي تحقیقی است که استفاده عملی خاصی براي نتایج حاصل از آن در نظر گرفته می شود و غالباٌ جنبه تئوري تحقیق کا -

  تحقیق توسعه اي تحقیقی است که عمدتاٌ جنبه تجربی داشته و به نوآوري یا بهبود روشها، مکانیزمها، دستگاهها و محصوالت منجر می شود. -

  

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین  سابقه، ضرورت و اهداف تحقیق):(ه تعریف مسأل - 4-5

  

  : و مراحل اجراء (در صورت امکان جدول زمانبندي ارائه شود) تحقیق روش انجام -4-6

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین 

  

  : فهرست منابع - 4-7

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12ن (فونت فارسی: نازنی

  

  سساتی که می توانند از یافته هاي این پژوهش بهره گیرند: ؤنهاد یا م - 4-8

  )Times New Roman 10 :و انگلیسی 12(فونت فارسی: نازنین 

  

: نتایج تحقیقات و پایان نامه هاي دانشجویان و درآمدهاي ناشی از آن متعلق به دانشگاه دامغان بوده و هیچ شخصیت 1تذکر 

اعم از چاپ، تکثیر،  پایان نامه حقیقی و حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداري از آن را نخواهد داشت. همچنین کلیه حقوق

  و نظایر آن براي دانشگاه دامغان محفوظ است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بالمانع است. نسخه برداري، ترجمه، اقتباس،

 طرح هاي همچنینشوراي محترم پژوهشی دانشگاه، طرحهاي پژوهشی مصوب داخل دانشگاه و  مصوبات: بر اساس 2تذکر 

  بیرون از دانشگاه نمی توانند در قالب پایان نامه هاي دانشجویی تعریف شوند. پژوهشی

  : هزینه هاي اجراي پایان نامه بر اساس ضوابط داخلی دانشکده ها تأمین می گردد.3تذکر 

  

  



  

  اظهار نامه دانشجو:  

بـــا عنـــوان:  اینجانـــب  کارشناســـی ارشـــد  بدینوســـیله تأییـــد مـــی گـــردد کـــه طـــرح پیشـــنهادي پایـــان نامـــه         "

) بـــا کـــد رهگیـــري   (tik.irandoc.ac.irدر ســـامانه هماننـــدجو  .......................... ..................................................................................

ــه    ــان نامـ ــنهادیه پایـ ــت پیشـ ــامانه ثبـ ــران   ................................ و در سـ ــات ایـ ــاوري اطالعـ ــوم و فنـ ــگاه علـ ــاي پژوهشـ در تارنمـ

(www.irandoc.ac.ir)،  آن ............................ می باشد. ثبت گردیده و کد رهگیري" 

  

  

               تاریخ:                                         : امضاء                                             :نام خانوادگی دانشجونام و 

  شماره دانشجویی:

  

  تاریخ:                                                  امضاء:                           : ام خانوادگی استاد راهنما اولنام و ن -1

                                                        

  

                       نام و نام خانوادگی استاد راهنما دوم: -2

 

  می باشد. در همین راستا، نشگاه دامغان شایان ذکر است استاد راهنماي دوم موظف به رعایت آئین نامه هاي داخلی دا

 استناد به دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه، حضور استاد راهنماي دوم در جلسه دفاع الزامی است.با 

  

                                                         تاریخ:                امضاء:                                                                           

   

 نسبت همکاري استاد راهنماي دوم:                                                  استاد راهنماي اول:        نسبت همکاري

                                                          

  سبت مساوي مابین کلیه اساتید راهنماست.عدم درج نسبت همکاري به معنی ن*

  

 تاریخ:                                   امضاء:                نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول: -1

                   

   

 تاریخ:                                 امضاء:                                                   نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم: -2

                       

                                            

مورد موافقت قرار  و گردید مطرح دانشکدهتحصیالت تکمیلی شوراي         مورخ              شماره     مراتب در جلسه

  . نگرفت /گرفت.

  رئیس دانشکده               

  

  ونوشت:ر

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت استحضار و درج در پروندهمدیر  -               


