شماره ......................................:

باسمه تعالي

تاريخ .......................................:
پيوست ....................................:
.

پرسشنامه

درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد
توجه :اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود.
عنوان تحقيق به فارسي:

عنوان تحقيق به انگليسي:

نوع کار تحقيقاتي :نظري □ کاربردي

□

□ عملي

تعداد واحد پايان نامه:
عنوان پروژه مادر (در صورت وجود):
نام شرکت استفاده کننده محصول نهايي (در صورت وجود):

 -1اطالعات مربوط به دانشجو
نام خانوادگي :شماره دانشجوئي:

نام:
رشته تحصيلي:
گرايش:

دانشکده  :مهندسي و فناوريهاي نوين
تاريخ و سال ورودي:
نشاني پستي:
آدرس الکترونيک:

تلفن ثابت:
تلفن همراه:

 -1تحقيق نظري :نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي استدالل و تحليل عقالني استفاده ميکند و بر پايه مطالعات کتابخانه اي انجام ميشود.
 -2تحقيق کاربردي :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها روش ها ،ابزار ها،وسايل،
توليدات ،ساختارها والگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام ميشود.

 -3تحقيق عملي :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحققات بنيادي و با هدف مسائل و مشکالت جوامع انساني انجام ميشود.
فرم ج

باسمه تعالي

 -2اطالعات مربوط به اساتيد راهنما
اطالعات مربوط به استاد راهنما اصلي
نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصيلي:
تخصص جنبي:
رتبه دانشگاهي :سمت :عضو هيئت علمي دانشگاه:
نحوه همکاري :تمام وقت □ نيمه وقت
نشاني:

□ مدعو

□

تلفن:

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده  :کارشناسي ارشد ..............دکترا.............
تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي  :کارشناسي ارشد ..............دکترا..............

اطالعات مربوط به استاد راهنما همکار
نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصيلي:
تخصص جنبي:
رتبه دانشگاهي:

سمت :عضو هيئت علمي دانشگاه:

نحوه همکاري :تمام وقت □ نيمه وقت
نشاني:

□ مدعو

□

تلفن:

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده :

کارشناسي ارشد ..............دکترا.............

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي  :کارشناسي ارشد ..............دکترا..............

باسمه تعالي

 -3اطالعات مربوط به اساتيد مشاور
نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي:
رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:
تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده :

کارشناسي ارشد..............

دکترا.............

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي  :کارشناسي ارشد ..............دکترا..............
تلفن::

نام و آدرس محل کار:

نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي:
رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:
تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده  :کارشناسي ارشد..............

دکترا.............

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي  :کارشناسي ارشد ..............دکترا..............
نام و آدرس محل کار:

تلفن::

 - 4بيان مساله شامل " تشريح پروژه ،بيان فرضيات ،روش حل مسئله ،خروجي هاي پروژه و اهداف
حاصل از انجام پروژه " به ترتيب ذکر گردد.
تشريح پروژه:

بيان فرضيات:

باسمه تعالي

روش و مراحل حل مسئله:

خروجي هاي پروژه:

اهداف حاصل از انجام پروژه:

 -5سوابق مربوط "بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در
داخل و خارج از کشور نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق"

(ادامه در پيوست)

باسمه تعالي

 -6در صورت داشتن هدف کاربردي بيان نام بهره وران " اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و
غيره"

 -7جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟

امضا استاد راهنما

باسمه تعالي

 -8جدول زمانبندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان شروع تا دفاع نهايي
موضوع

زمان(ماه)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

باسمه تعالي

 -9هزينه هاي انجام پايان نامه
الف -جمع کل هزينه هاي پيش بيني شده براي اجراي پايان نامه (هزينه کل بند -9ب) ...............................:ميليون ريال
ب -خالصه هزينه هاي پيش بيني شده:
رديف

هزينه (ريال)

عنوان

1

هزينه مواد و وسايل مصرفي (-9د)

2

هزينه تجهيزات و وسايل (سرمايه اي) (  -9ه)

3

هزينه هاي آزمايشگاهي و کارگاهي(  -9و)

4

هزينه مسافرت ها (  -9ز)

5

هزينه هاي قراردادي ،مشاوره اي و متفرقه (  -9ح)

جمع کل
ج -منابع تامين بودجه پايان نامه
رديف

نام موسسه

مقدار بودجه تاميني از سوي موسسه

نوع اعتبار

جمع........................ .........:ريال
د -هزينه مواد و وسايل مصرفي
رديف

نام ماده ،وسيله يا کاال

نام شرکت سازنده
نام شرکت فروشنده

مقدار (تعداد)

قيمت واحد

جمع هزينه
(ريال)

جمع........................ .........:ريال

باسمه تعالي

ه -هزينه تجهيزات و وسايل (سرمايه اي)
رديف

نام و مشخصات کاال و

نام شرکت سازنده

وسيله

نام شرکت فروشنده

مقدار (تعداد)

قيمت واحد

جمع هزينه (ريال)

جمع..................................:ريال
و – هزينه هاي آزمايشگاهي و کارگاهي
نوع سرويس يا خدمات

رديف

مدت زمان ارائه سرويس

مکان ارائه سرويس

هزينه

جمع..................................:ريال
ز -هزينه مسافرت ها
رديف

نوع مسئوليت در

هدف از سفر

مبداو مقصد

وسيله نقليه

هزينه سفر

دفعات سفر

جمع هزينه

پروژه

جمع..................................:ريال

باسمه تعالي

ح -هزينه هاي قراردادي ،مشاوره اي و متفرقه (مصرفي)
رديف
1

عنوان

هزينه (ريال)

نوع سرويس يا خدمات

خدمات عمومي (شامل :خدمات کامپيوتري ،چاپ و تکثير،
خدمات کارگري ،کرايه اتومبيل ،کرايه وسايل خاص و)...

2

خدمات تخصصي (ترجمه و)...

3

قراردادهاي جنبي و مشاوره اي

4

موارد پيش بيني نشده
جمع........................... :ريال
 -10تاييدات
سمت

رديف
1

دانشجو

2

استاد راهنماي اول

3

استاد راهنماي دوم

4

استاد مشاور اول

5

استاد مشاور دوم

نام و نام خانوادگي

تاريخ

امضاء

باسمه تعالي

 -11نتيجة بررسي پيشنهاد پايان نامه (اين قسمت توسط دانشکده تکميل مي گردد)
الف -نظريه گروه علمي:
 - 1ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:
ارتباط دارد □ ارتباط فرعي دارد

□ ارتباط ندارد

□

 - 2جديد بودن موضوع
بلي □ در ايران بلي

□ خير

□

 - 3اهداف پروژه:
□

مطلوب است□ مطلوب نيست
 - 4تعريف مساله
رسا است□ رسا نيست

□

 - 5فرضيات:
درست تدوين شده است □ درست تدوين نشده و ناقص است

□

 - 6روش تحقيق:
مناسب است □ مناسب نيست

□

 - 7زمان انجام پروژه:
مناسب است □ مناسب نيست

□

زمان تصويب شده:

 - 8هزينة انجام پروژه:
مناسب است □ مناسب نيست

□

هزينة تصويب شده:

ب -تاييد نهايي
رديف
1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي

سمت و تخصص

نوع راي

امضا

باسمه تعالي

تعهد نامه
جهت حفظ و دفاع از حقوق مادي و معنوي توليدات علمي
دانشگاه صنايع و معادن ايران

احتراماً ،اينجانب ...................................... ...استاد راهنما /استاد مشاور پايان نامه تحصيالت تکميلي آقاي  /خانم
 ...........................................دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته  .....................گرايش ...........................تحت عنوان ".
 ..." ................................ ......................................................................................................متعهد ميگردم ،نتايج
تحقيقاتي حاصل از انجام اين پروژه را اعم از پايان نامه ،مقاله ،رساله ،کتاب ،ثبت اختراع و  ...به نام دانشگاه صنايع و معادن
ايران منتشر نمايم .بديهي است کليه حقوق اين تحقيق براي دانشگاه صنايع و معادن ايران محفوظ بوده و در صورت عدم
رعايت موارد فوق الذکر ،دانشگاه مجاز است طبق مقررات با اينجانب برخورد نمايد.

نام و نام خانوادگي.................................................................:
تاريخ و امضاء..................................

باسمه تعالي

موضوع تحقيق پايان نامه خانم  /آقاي:
دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته:
تحت عنوان:

□ قرار نگرفت□

در جلسه مورخ گروه علمي مطرح شد و مورد تصويب اعضا قرار گرفت

مدير گروه

تاريخ

امضاء

ت :نظريه رئيس دانشکده:
موضوع و طرح تحقيق پايان نامه آقاي  /خانم

دانشجوي رشته:

که به تصويب گروه علمي مربوط رسيده بود مورد تاييد مي باشد.

امضاء

تاريخ:

