باسمه تعالی

مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

فرم شماره سه -درخواست تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه کارشناسی ارشد
-1مشخصات دانشجو:
شماره دانشجویی

نام ونام خانوادگی

گروه

رشته و گرایش

ایمیل

دانشکده

مقطع تحصیلی

سال و نیمسال ورودي

شماره تماس

-2مشخصات استاد /استادان راهنما:
ردیف

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

محل اشتغال دانشگاهی

مرتبه

تخصص

تلفن ضروري

پایان نامههاي تحت
راهنمایی

1
2
-3مشخصات استادمشاور :
ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

محل اشتغال
دانشگاهی

مرتبه

تخصص

تعداد پایان نامه تحت
مشاوره

تلفن ضروري

1

-4ثبت پیشنهادیه پایاننامه در سایت ایران داک:
شماره ثبت

آدرس سایت

تاریخ ثبت

Irandoc.ac.ir
-5مشخصات اولویت پژوهشی:
کد اولویت پژوهشی

عنوان اولویت پژوهشی

سازمان حمایت کننده

موضوع مورد حمایت

 -6مشخصات طرح پیشنهادي پایان نامه:
الف -عنوان پایان نامه:
 -1فارسی:
 -2خارجی:
کلید واژه ها:

 دانشجویان گرامی حتما پیش از پر کردن فرم ،فایل راهنماي تکمیل فرم شماره سه که بر روي سایت دانشگاه است را به طورکامل مطالعه نمایید .در صورت عدمرعایت چهارچوب مورد نظر ،پروپوزال پیش از بررسی در کمیته تخصصی به دانشجو عودت داده خواهد شد.
 -این فرم باید توسط دانشجوي کارشناسی ارشد در شش نسخه با هماهنگی استاد راهنما به صورت تایپ شده تکمیل و به مدیرگروه مربوطه تحویل داده شود.

قسمت اول :بخش نظري
7ـ طرح پیشنهادي پایاننامه:
الف ـ بیان مسأله ،اهمیت و ضرورت:

ب ـ پیشینه تحقیق/طرح:

ج ـ اهداف کلی و تفصیلی:

د ـ سؤاالت کلیدي یا فرضیه هاي تحقیق:

هـ ـ روش تحقیق و شیوههاي مورد استفاده:

و ـ طرح کلی و فهرست پیشنهادي مطالب پایاننامه:

ز ـ جدول زمانبندي اجراي پایان نامه:

ح ـ فهرست منابع مطالعاتی( :به روش شیگاگو یا )APA

قسمت دوم :بخش عملی
ط -ارائه عنوان و شرح مختصري از محتوا و فرایند بخش عملی پایان نامه

 -8مراحل تصویب:
الف :عنوان پایاننامه......................................................................................................................................................................................................................................... :

تاریخ/ :

نام دانشجو:

/

امضاء:

31

ب:

 -نام و نامخانوادگی استاد راهنما .......................................................................................................................... :تاریخ31 / / :

امضاء:

 -نام و نام خانوادگی استاد راهنماي دوم(درصورت ضرورت) ....................................................................... :تاریخ31 / / :

امضاء:

 -نام و نام خانوادگی استاد مشاور(درصورت ضرورت) ...................................................................................... :تاریخ31 / / :

امضاء:

ج:

موضوع پایان نامه آقاي  /خانم  ...........................................................در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه در تاریخ / /
و به تصویب رسید.
نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی

 31مورد بررسی قرار گرفتت

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه آموزشی

دـ

موضوع این پایان نامه پس از بحث و بررسی در شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه در تاریخ  31 / /به تصویب رسید.
نام و نام خانوادگی و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه

ه  -موضوع این پایاننامه با شماره .................................................................................. :در تاریخ

/

/

 31در دفتر گروه به ثبت رسید.

مهر و امضاي كارشناس دفتر گروه

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
معاونت پژوهش و فناوري

به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استعانت از خداي سبحان و با اعتقاد راسخ به اینکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست
و به منظور انجام شایستهي پژوهشهاي اصیل ،تولید دانش جدید و بهسازي زندگانی بشر،
ما دانشجویان و اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور:
تمام تالش خود را براي كشف حقیقت و فقط حقیقت به كار خواهیم بست و از هر گونه جعل و تحریف در فعالیتهاي علمی پرهیز میكنیم.
حقوق پژوهشگران ،پژوهیدگان (انسان ،حیوان ،گیاه و اشیاء) ،سازمانها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت میشناسیم و در حفظ آن میكوشیم.
به مالکیت مادي و معنوي آثار پژوهشی ارج مینهیم ،براي انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزیده از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب میكنیم.
ضمن پایبندي به انصاف و اجتناب از هر گونه تبعیض و تعصب ،در كلیه فعالیتهاي پژوهشی رهیافتی نقادانه اتخاذ خواهیم كرد.
ضمن امانت داري ،از منابع و امکانات اقتصادي ،انسانی و فنی موجود استفاده بهرهورانه خواهیم كرد.
از انتشار غیراخالقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازي همپوشان و چندگانه (تکهاي) پرهیز میكنیم.
اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعالیتهاي پژوهشی خود قرار میدهیم.
در همه فعالیتهاي پژوهشی به منافع ملی توجه كرده و براي تحقق آن میكوشیم.
خویش را ملزم به رعایت كلیه هنجارهاي علمی رشته خود ،قوانین و مقررات ،سیاستهاي حرفهاي ،سازمانی ،دولتی و راهبردهاي ملی
در همه مراحل پژوهش میدانیم.
رعایت اصول اخالق در پژوهش را اقدامی فرهنگی میدانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ ،به ترویج و اشاعهي آن
درجامعه اهتمام میورزیم.

امضاء استادان راهنما

امضاء دانشجو

