دانشگاه آزاد اسالمي

واحد تربت جام

طرح تحقيق
كارشناسي ارشد

عنوان تحقيق:

نام و نام خانوادگی دانشجو:
رشته:
مقطع:

اين قسمت توسط حوزه معاونت
پژوهشی دانشگاه پر می شود.

باسمه تعالي

شماره :
تاريخ :
پيوست :
واحد تربت جام

فرم طرح تحقيق

توجه :اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
 .1اطالعات مربوط به دانشجو
نام....................................... :

نامخانوادگی............................................ :

شماره دانشجويی...........................................:

مقطع....................................:

رشته تحصيلی.......................................... :

گروه تخصصی..............................................:

گرايش........................................:

نيمسال ورودي.............................:

سال و نيمسال انتخاب پايان نامه .......................

آدرس پستی ............ ............ ................................................................................................ ........................................... :
تلفن ثابت محل سكونت ............................. :تلفن همراه ....................................... :پست الكترونيك.........................:
آدرس پستی در شهرستان ............................................................................................................................................:
تلفن ثابت محل سكونت .............................. :تلفن محل كار .................................. :دورنگار.....................................:

 .2اطالعات مربوط به استاد راهنما
نام:

نام خانوادگی :

تخصص جنبی:

تخصص اصلی:
آخرين مدرك تحصيلی دانشگاهی :

رتبه دانشگاهی :
سنوات تدريس كارشنارسی ارشد :

نحوه همكاري:

نيمه وقت 

تمام وقت

دكترا
تلفن:

نشانی :

تعداد پايان نامه هاي كارشناسی ارشد راهنمايی شده:
دانشگاه آزاد اسالمی:

ساير دانشگاه ها:

مدعو

عنوان پايان نامه هاي كارشناسی ارشد راهنمايی شده در يك سال گذشته:
دانشگاه آزاد اسالمی:

ساير دانشگاه ها:

 .3اطالعات مربوط به استادان مشاور
نام :

تخصص اصلی:

نام خانوادگی:
شغل:

رتبه دانشگاهی يا درجه تحصيلی:

محل خدمت:

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايی شده كارشناسی ارشد:
دكترا
تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايی كارشناسی ارشد:
دكترا

 .4نظر گروه آموزشی:
معاونت محترم پژوهشی  /علمی
با سالم
احتراما استاد  /اساتيد پيشنهادي دانشجو  .................................................به شرح زير مورد تايدد گروه می باشند:
 - 1استاد راهنما:
 - 2استاد مشاور:
امضاء مدير گروه آموزشی

 .5اطالعات مربوط به پايان نامه
 -1الف:
الف -عنوان تحقیق

 -1عنوان به زبان فارسی:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 -2عنوان به زبان انگليسی :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

فارسی 
ب :نوع كار تحقيقاتی:

غيرفارسی 
بنيادي 

نظري 

كاربردي 

عملی 

پ :تعداد واحدهاي پايان نامه:
ت :پرسش اصلی تحقيق ( مساله تحقيق ):

 .6بيان مساله ( تشريح ابعاد ،حدود مساله ،معرفی دقيق مسااله ،بياان جنباه هااي مجهاول و مابهغ و متغيرهااي مرباوط باه
پرسش هاي تحقيق ،منظور تحقيق)

 -1تحقيق بنيادي :پژوهشی است كه به كشف ماهيت اشيا ،پديده ها و روابط بين متغيرهاا ،اصاول ،قاوانين و سااخت ياا
آزمايش تئوري ها و نظريه ها می پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمی كمك می نمايد.
 -2تحقيق نظري :نوعی پژوهش بنيادي اسات و از رو

هااي اساتدول و تحليال عقالنای اساتفاده مای كناد و بار پاياه

مطالعات كتابخانه اي انجام می شود.
 -3تحقيق كاربردي :پژوهشی است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كماال رسااندن رفتارهاا،
رو

ها ،ابزارها ،وسايل ،توليدات ،ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.

 -4تحقيق عملی :پژوهشی است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساانی
انجام می شود.
 .7سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دستت آمتده در
داخل و خارج از كشور نظريه هاي علمي موجود درباره موضوع تحقیق)

 .8فرضيه ها (هر فرضيه به صورت يك جمله خبري نوشته شاود .در دنباال تعااريف عمليااتی متغيرهاا آورده شاود  .در
صورتی كه طرح پژوهش شما نيمه تجربی و يا شبه آزمايشی باشد اهداف جلسات آموزشی خود را بنويسيد) .

 .9اهداف تحقيق (شامل )1:اهداف علمی  ) 2كاربردي  )3ضرورت هاي خاص انجام تحقيق)
1

2

3

 .11در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره وران (اعغ از موسسات آموزشی و اجرايی و غيره):

 .11جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود).

تاريخ و امضا:

 .12رو

كار

الف .نوع رو

تحقيق  ( :شامل طرح پژوهش – جامعه آماري – نمونه آماري – رو

تعيين حجغ نمونه )

ب .رو

گردآوري اطالعات (ميدانی ،كتابخانه اي و غيره):

پ .ابزار گردآوري اطالعات (پرسشنامه ،مشاهده،آزمون ،فيش ،جدول ،نمونه برداري ،تجهيزات آزمايشگاهی و باناك
هاي اطالعاتی و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره) :

ت .رو

تجزيه و تحليل اطالعات:

 .13جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايی
تاريخ تصويب
مطالعات كتابخانه اي
جمع آوري اطالعات
تجزيه و تحليل داده ها
نتيجه گيري و نگار

پايان نامه

تاريخ دفاع نهايی
طول مدت اجراي تحقيق:

از تاريخ

تا تاريخ

 .14فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غيرفارسی) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير:
كتاب :نام خانوادگی ،نام ،سال نشر ،عنوان كتاب ،مترجغ ،محل انتشار ،جلد
مقاله :نام خانوادگی ،نام ،عنوان مقاله ،عنوان نشريه ،سال ،دوره ،شماره ،صفحه

 . 15تاييدات
دانشجوي رشته كارشناسی ارشد ........................

موضوع تحقيق پايان نامه خانغ /آقا:

تحت عنوان:

الف -راهنما و مشاوران

ارتباط ندارد 
ارتباط فرعی دارد 
 .1ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلی دانشجو :ارتباط دارد 
خير 
در ايران بلی 
بلی 
 .2جديد بودن موضوع :
مطلوب نيست 
قابل دسترسی نيست 
قابل دسترسی ا ست 
 .3اهداف بنيادي و كاربردي:
رسا نيست 
رسا است 
 .4تعريف مساله:
درست تدوين نشده و ناقص است 
درست تدوين شده است 
 .5فرضيات:
مناسب نيست 
مناسب است 
 .6رو تحقيق دانشجو:
از انسجام برخوردار نيست 
از انسجام برخوردار است 
 .7محتوا و چارچوب طرح:
 -8ثبت و استعالم عنوان طرح در سايت ايرانداک و سايت سیكا در حضور استاد راهنما انجام شده است و پيوست می باشد .

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاريخ

امضا

نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:

تاريخ

امضا

ب -تاييد كتابخانه ( بخش مرجع )
عنوان مذكور در ليست عناوين پايان نامه هاي مرجع موجود نمی باشد.
تاريخ و امضاء

ج .تايید نهايي
دانشجوي كارشناسی ارشد

موضوع تحقيق پايان نامه خانغ /آقا:

رشته:

تحت عنوان:

ارتباط ندارد 
ارتباط فرعی دارد 
 .1ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلی دانشجو :ارتباط دارد 
خير 
در ايران بلی 
بلی 
 .2جديد بودن موضوع:
مطلوب نيست 
قابل دسترسی نيست 
قابل دسترسی ا ست 
 .3اهداف بنيادي و كاربردي:
رسا نيست 
رسا است 
 .4تعريف مساله:
درست تدوين نشده و ناقص است 
درست تدوين شده است 
 .5فرضيات:
مناسب نيست 
مناسب است 
 .6رو تحقيق دانشجو:
از انسجام برخوردار نيست 
از انسجام برخوردار است 
 .7محتوا و چارچوب طرح:
با توجه به تاييد موضوع پايان نامه در جلسه مورخ
تاريخ

مورد تاييد قرار گرفت .

رديف
1
2
3
4
5

كميته تخصصی تحصيالت تكميلی  ،طرح تحقيق ارائه شده در

نام ونام خانوادگی

امضا

توضيحات

موضوع تحقيق پايان نامه خانغ /آقا:

رشته:

دانشجوي كارشناسی ارشد

تحت عنوان:

اصالحات :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
اینجانب

دانشجوی رشته

متعهد می شوم کلیه اصالحات مذکور را در کمتر از  2هفته انجام و

نتیجه را به دفتر تحصیالت تکمیلی واحد تحویل نمایم.

اینجانب

امضاء

تایید می نمایم کلیه اصالحات مذکور توسط دانشجو انجام و مورد

تایید می باشد.
امضاء و تاريخ :

نام ونام خانوادگی معاون پژوهشی واحد

شماره ثبت در امور پژوهشی واحد

تاريخ

امضا

تاريخ ثبت

فرم الف 

ابالغيه استاد راهنما 

ابالغيه استاد مشاور

چک لیست مدارک  :پوشه  استعالم ايرانداك 
فرم  13و مستندات  فرم حضور در  5جلسه دفاعيه  تحويل فرم  7به همراه يك نسخه پايان نامه 
تحويل فرم ب و فايل  word
فرمهاي  11و  11
تهيه و نصب فرم  9
تحويل فرم  14و ريز نمرات 
تحويل فرم  15يا فرم   2فرم  12

