شماره :

فرم شماره1

تاريخ :

توّجّه :اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود .

فرم پيشنهاد تحقيق
درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقيق به فارسی:

نام دانشجو:
نام خانوادگی دانشجو:
رشته تحصيلی:
شماره دانشجویی :

نيمسال اخذپایان نامه :

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:
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فرم طرح تحقيق

درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد
عنوان پایان نامه به زبان فارسی :
عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی:
 1ـ اطالعات مربوط به دانشجو
نام :

نام خانوادگی :

رشته تحصیلی :

مقطع :

شماره دانشجویی :

تاریخ و سال ورود :
تلفن :
آدرس پستی:

 2ـ اطالعات مربوط به استاد راهنما
نام :
تاریخ تولد:

نام خانوادگی :
محل تولد:

تخصص جنبی :

تخصص اصلی :

شماره ملی :
آخرین مدرك تحصیلی :

رتبه دانشگاهی :
سنوات تدریس

نام پدر:

شماره شناسنامه :

دانشگاهي
حوزوي

سمت :
كارشناسی ارشد
دكترا

آدرس :
تلفن :
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3ـ اطالعات مربوط به استادان مشاور
نام :
تاریخ تولد:

نام خانوادگی :
محل تولد:

نام پدر:

شماره شناسنامه :

تخصص اصلی :

شماره ملی :

رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی :

محل خدمت :

شغل :

تعداد پایان نامه ها و رساله هاي راهنمایی شده كارشناسی ارشد :
دكترا
تعداد پایان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمایی كارشناسی ارشد :
دكترا
4ـ اطالعات مربوط به پایان نامه
 1ـ الف  :عنوان پایان نامه  :طراحی داخلی مركز درمانی كودكان با رویکرد نقش گرافیک محیطی بر مدیریت استرس
فارسی 
ب  :نوع كار تحقیقاتی :

غیر فارسی 
بنیادي 

نظري 

كاربردي 

عملی 

پ  :تعداد واحد پایان نامه  6 :واحد
ت  :پرسش اصلی تحقیق ( مساله تحقیق )
 1ـ تحقیق بنیادي ،پژوهشی است كه به كشف ماهیت اشیا  ،پدیده ها و روابط بین متغیرها  ،اصول  ،قوانین و ساخت
یا آزمایش تئوري ها نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمی كمک می نماید .
 2ـ تحقیق نظري  :نوعی پژوهش بنیادي است و از روش هاي استدالل و تحلیل عقالنی استفاده می كند و بر پایه مطالعات كتابخانه اي
انجام می شود .
 3ـ تحقیق كاربردي  :پژوهشی است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها  ،روش ها  ،ابزارها
 ،وسایل  ،تولیدات  ،ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود .
 4ـ تحقیق عملی  :پژوهشی است كه با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسانی انجام می شود
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 5ـ بیان مساله ( تشریح ابعاد  ،حدود مساله  ،معرفی دقیق مساله  ،بیان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغیرهاي مربوط به
پرسش هاي تحقیق  ،منظور تحقیق )

 .6فرضیهها (هر فرضیه به صورت یک جملة خبري نوشته شود).

 .7اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،1كاربردي 2و ضرورتهاي 3خاص انجام تحقیق)

 .8در صورت داشتن هدف كاربردي بیان نام بهرهوران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ) :
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 .9موقعیت فضایی – مکانی پروژه همراه با نقشه هاي سایت

 .10ماهیت و مقیاس پروژه (ارائه برنامه فیزیکی )

 . 11سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي
موجود دربارة موضوع تحقيق)

-12جنبه نو آوري و جدید بودن تحقیق در چیست(این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود).
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امضا استاد راهنما

روش تحقیق :
الف .نوع
روش كار
 13ـ

پ  :ابزار گرد آوري اطالعات ( پرسشنامه  ،كارت  ،مصاحبه  ،مشاهده  ،آزمون  ،فیش  ،جدول و غیره ) :

ت  :روش تجزیه و تحلیل اطالعات

 -14جدول زمانبندي مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی
تاریخ تصویب

از تاریخ

تا تاریخ

مطالعه كتابخانه اي
جمع آوري اطالعات
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیري و نگارش پایان نامه
تاریخ دفاع نهایی
طول مدت اجراي تحقیق  :حداقل  6ماه در نظر گرفته شده است.
-15مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه به ترتیب زیر:
در مورد كتاب:نام خانواگی نویسنده،سال نشر،عنوان كتاب،مترجم،محل انتشار،جلد
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در مورد مقاله :نام خانواگی،نام ،عنوان مقاله،عنوان نشریه،سال،دوره،شماره،صفحه
نظریه كمیته تخصصی گروه
 1ـ ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو :



ارتباط دارد

ارتباط فرعی دارد



ارتباط ندارد



 2ـ جدید بودن موضوع :
بلی



در ایران بلی



خیر



 3ـ اهداف بنیادي و كاربردي :
قابل دسترسی است



قابل دسترسی نیست

 4ـ تعریف مسأله :

رسا است 

رسا نیست

 5ـ فرضیات :
درست تدوین شده است



مطلوب نیست







درست تدوین نشده و ناقص است



 6ـ روش تحقیق دانشجو :
مناسب است



مناسب نیست



 7ـ محتوا و چارچوب طرح :
از انسجام برخوردار است



از انسجام برخوردار نیست



تأیید نهایی (گروه تخصصی مربوطه یا شوراي پژوهشی دانشکده)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت و تخصص

نوع رأي

امضا

1
2
3
4
5

موضوع تحقیق پایان نامه آقاي /خانم ................................................دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد رشته..................................با عنوان ................................
......................................................................................................................................................................
در جلسه مورخ .. ..............................كمیته تخصصی گروه /شوراي پژوهشی دانشکده مطرح شد و به اتفاق آرا با تعداد

راي از ........راي مورد تصویب اعضا

قرار گرفت /قرار نگرفت.

مدیر گروه :

تاریخ و امضا
اداره آموزش

7

