باسوِ تعالی
کارترگ ضمارٌی ب -ضص

طرحوامٍی پیطىُادی پایان وامٍی کارضىاسی ارضذ

داوطگاٌ َىر اصفُان

مذیریت تحصیالت تکمیلی

1ـ مطخصات داوطجً:
تِ ضٍظ ضساًی اضزیثْطت هاُ 89

ًام ٍ ًامخاًَادگی:

ضوارُی داًطجَيی:

رضتِی تحصيلی:

سال ٍرٍد:

گرٍُ:

داًطكدُ:

رضتِی كارضٌاسی:

ًيوسال:

تلفي ّوراُ:

ًطاًی هحل سكًَت:

تلفي ثابت:

 -2عىًان پایان وامٍ:

-1فارسی:
-2اًگليسی:
3ـ مطخصات استادان راَىما ي مطاير:

ردیف

وام ي وام خاوًادگی

مرتثٍ

محل اضتغال داوطگاَی

تخصص

محل اضتغال غیر داوطگاَی

تعذاد پایان وامٍ

تعذاد پایان وامٍ

تحت راَىمایی

تحت مطايرٌ

(در داوطگاٌ َىر اصفُان)

(در داوطگاٌ َىر اصفُان)

1
استادان راَىما

2

3
استادان مطاير

4

 -4گًاَی ضرکت در کارگاٌ ريش تحقیق:
گَاّی ضطکت زض کاضگاُ خطٍخَظال ًَیسی  :داًطجَی ياد ضدُ در تاريخ .......................در كارگاُ پرٍپَزال ًَيسی ضركت كردُ ٍ دارای گَاّی است .

تاضید:

1

هْط ٍ اهضاء کاضضٌاس گطٍُ آهَظضی

قسمت ايل:تخص وظری (الزم است تمام داوطجًیان ایه قسمت را تکمیل ومایىذ)

 -5هطرصات تحقیق:
الفً -وایگاى تحقیق
كليد ٍاشُّا (بِ ّوراُ ٍاشُ اًگليسی):
هفاّين( :هفاّين كليدی يا ًَ كِ در ايي پصٍّص ًقص هحَری دارًد بايد تعريف گردًد).

عالئن اختصاری:

ب -ایسُ خیطٌْازی (تیاى هسألِ تحقیق)( :حداكثر ٍ 300اشُ)

2

ج -چاضچَب ًظطی (زض صَضت ًیاظ):

ت-خیطیٌِ تحقیق( :هطالعات ٍ تحقيقاتی كِ در رابطِ با ايي هَضَع صَرت گرفتِ ٍ ًتايج حاصل از آى)

3

ث-اّساف تحقیق:

ج-اّویت ٍ ضطٍضت تحقیق:

چ -خطسص ّای تحقیق یا فطضیِ ّا:

4

ح-کاضتطز ًتایج

تحقیق:

خ -ضٍش تحقیق:
ًَع تحقيق از ًظر ّدف:

ًَع تحقيق از رٍش:

رٍش يافتِ اًدٍزی (رٍش گردآٍری دادُّا):

رٍش تجسيِ ٍ تحليل:

5

فرآيٌد تحقيق( :سير اًديطِ ای دستيابی بِ ًتيجِ تحقيق)

ز -هٌاتع ٍ هأذص( :بِ رٍش ضيكاگَ يا  APAكِ در پيَست اٍل تَضيح دادُ ضدُ است)

6

ش -جسٍل ظهاًثٌسی اجطای خایاى ًاهِ:

قسمت ديم :تخص عملی
توجه :اگر دانشجویاى در پایاى ناههی خود خلق اثر – کار عولي یا پروژه  -نیز دارند باید قسوت دوم طرح ناهه را هن تکویل کنند.

ض -تَجیِ ترص عولی خایاى ًاهِ:

7

6ـ مراحل تصًیة:

ايٌجاًب.....................................ضوي تاييد هَرد چْارم (گَاّی ضركت در كارگاُ رٍش تحقيق) ٍ ًيس اهضاء استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر ،ايي طرح-
اهضاء ٍ تاضید
اهضاء
زاًطجَ ٍ تاضید

ًاهِ را در تاريخ .........................بِ گرٍُ آهَزضی هربَطِ تحَيل دادم.
عٌَاى خایاىًاهِ.............................................................................................................:
استاد راٌّواً :ام ٍ ًامخاًَادگی........................ ................................ :اهضاء.................................. :تاريخ.....................:
استاد راٌّوای دٍمً :ام ٍ ًامخاًَادگی.............. ................................ :اهضاء .. ............................... :تاريخ.................... :
استاد هطاٍرً :ام ٍ ًامخاًَادگی..........................................................:اهضاء .. .............................. :تاريخ.................... :
استاد هطاٍر دٍمً :ام ٍ ًامخاًَادگی.................................................. :اهضاء .. .............................. :تاريخ.................... :

ضَضای گطٍُ آهَظضی:
ايي طرحًاهِی پيطٌْادی در جلسِی ضَرای گرٍُ كِ در تاريخ...........................برگسار گرديد بِ تصَيب ضَرای گرٍُ رسيد (صَرتجلسِی
اهضاء ٍ تاضید
هسیط گطٍُ
تصَيب ايي طرح ًاهِ بِ پيَست است).
ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطکسُ:
ايي طرحًاهِی پيطٌْادی در جلسِی ضَرای تحصيالت تكويلی داًطكدُ كِ در تاريخ.............................برگسار گرديد بِ تصَيب رسيد.
ّوچٌیي ایي ططح ًاهِ جعء الَیت ّای خژٍّطی زاًطکسُ استً /یست(.حتوا تایس صَضتجلسِ تصَیة اضسال گطزز)
هعاًٍت خژٍّطی زاًطکسُ

اهضاء ٍ تاضید

ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطگاُ:
ايي طرحًاهِی پيطٌْادی در جلسِی ضَرای تحصيالت تكويلی داًطگاُ كِ در تاريخ.......................برگسار گرديد بِ تصَيب ضَرا رسيد.
هعاٍى آهَظضی ٍ تحصیالت تکویلی زاًطگاُ

اهضاء ٍ تاضید

ايي طرحًاهِی پيطٌْادی با كد  ٍ .............تاريخ .............................
ايي طرحًاهِی پيطٌْادی با كد  ٍ ........... .............تاريخ ..................
مهر و امضاء رئيس اداره آموزش
در حَزُ هعاًٍت پصٍّطی برای حوايت هالی بِ ثبت رسيد.
در هديريت تحصيالت تكويلی داًطگاُ ٌّر اصفْاى بِ ثبت رسيد.
هسیط تحصیالت تکویلی

هسیط خژٍّص زاًطگاُ اهضاء ٍ تاضید

اهضاء ٍ تاضید

الف -اًساظُی ّط هَضز ٍ تعساز صفحات ایي ططح ًاهِ هی تَاًس تغییط کٌس .ب -الظم است تواهی هَاضز تِ تطتیة اهضاء ضَز .ج -الظم است ایي کاضتطگ تا قلن  ٍ zarاًساظُی  11الی
 11تایح ضَز .ج -الظم است خس اظ تصَیة ططح ًاهِ زض ضَضای تحصیالت تکویلی زاًطگاُ اتالغ کتثی تِ اساتیس ضاٌّوا ٍ هطاٍض تَسط هعاًٍت آهَظضی تحصیالت تکویلی زاًطکسُ اًجام
گیطز.
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