دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ماکو

Maku Branch, Islamic Azad University

فرم پيشنهاد تحقيق
پاياننامهی كارشناسي ارشد
عنوان تحقیق به فارسي
عنوان تحقیق به انگلیسي

نام دانشجو:

دانشکده:

نام خانوادگي:

گروه تخصصي:

رشته تحصیلي:

گرایش:

نیمسال ورودی:

نیمسال شروع به تحصیل:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

تاریخ تصویب در شورای تخصصي گروه
تایید مدیر گروه

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد
تایید کارشناس پژوهشي

تاریخ بررسي و تایید امور پژوهشي
تایید معاون پژوهش و فن آوری
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توجه :لطفا ً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
 -1اطالعات مربوط به دانشجو:
نام:

نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

گروه تخصصی:

گرایش:

نام دانشکده :

سال ورود به مقطع جاری:

نیمسال ورودی:

تلفن ثابت محل سکونت:

تلفن همراه:

تلفن محل کار:

پست الکترونیک:

 -2اطالعات مربوط به استاد راهنما:
تذكرات:

دانشجويان دوره كارشناسي میتوانند يك استاد راهنما و يک استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتريحداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور ميتوانند انتخاب نمايند.
در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي و پژوهشيكامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پاياننامههای کارشناسی ارشد و رسالههاي دكتري دفاع شده و يا
در حال انجام كه اساتيد مدعو ،راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند ،به همراه مدارك مربوطه و
همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه
نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت
قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند.
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اطالعات مربوط به استاد راهنماي اول:
نام و نام خانوادگي

رتبه دانشگاهي

آخرین مدرک تحصیلي عضو هیات علمي دانشگاهي تخصص اصلي

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکي

نحوه همکاری با واحد

تلفن محل کار

نام و نام خانوادگي به زبان انگلیسي

کد شناسایي استاد راهنما

نیمه وقت

تمام وقت

مدعو

اطالعات مربوط به استاد راهنماي دوم:
نام و نام خانوادگي

رتبه دانشگاهي

آخرین مدرک تحصیلي عضو هیات علمي دانشگاهي تخصص اصلي

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکي

نحوه همکاری با واحد

تلفن محل کار

نام و نام خانوادگي به زبان انگلیسي

کد شناسایي استاد راهنما

نیمه وقت

تمام وقت

مدعو

اطالعات مربوط به استاد مشاور:
نام و نام خانوادگي

رتبه دانشگاهي

آخرین مدرک تحصیلي عضو هیات علمي دانشگاهي تخصص اصلي

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکي

نحوه همکاری با واحد

تلفن محل کار

نام و نام خانوادگي به زبان انگلیسي

کد شناسایي استاد راهنما

نیمه وقت

تمام وقت

 -3اطالعات مربوط به پاياننامه:
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مدعو

الف -عنوان تحقيق
عنوان پایان نامه به فارسي:

عنوان پایان نامه به انگلیسي :
الف) چكيده

ب) بي ان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن ،بيان جنبههاي مجهول و مبهم ،بيان
متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق):
ج) سئواالت تحقيق
سوال اصلي:
سوالهای اختصاصی:
د) فرضيات تحقيق
ه) بررسي منابع و پيشينه

و) مواد و روش ها (روش تحقيق)

ز) نتايج مورد انتظار

ح) معيار ارزيابي موفقيت تحقيق
ط) برنامه زمانبندي شده انجام پايان نامه:
ردیف

مراحل انجام پژوهش

مدت زمان الزم بر حسب ماه

1
2
3

4

تاریخ شروع این مرحله

تاریخ اتمام این مرحله

4
5
6
تاریخ احتمالی دفاع از پایان نامه:
ک -استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد ميباشد؟ بلي خيردر صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشگاه ،تجهيزات ،مواد و وساايل ماورد نيااز
در اين قسمت مشخص گردد.
نوع آزمايشگاه

مواد و وسايل

تجهيزات مورد نياز

مقدار مورد نياز

آيا برای انجام تحقيقات نياز به حمايت از ساير مراکز خارج از واحد می باشيد؟ بلي خيردر صورت نياز نام مراکز و نحوه حمايت(مالی ،امکانات و تجهيزات و ) ..مشخص گردد.
ي) منابع و ماخذ:
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تذكر :اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به ساقف ظرفيات راهنماايي و مشااوره خاود توجاه
نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از امضاا ايان فارم و ياا در نوبات قارار دادن آن و ايجااد وقفاه در كاار
دانشجويان جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائاه پروپاوزال
و عواقب كار ،متوجه گروه تخصصي خواهد بود.
 -4صورتجلسه گروه تخصصی

نام و نامخانوادگی دانشجو:

تاریخ

امضاء

نام و نامخانوادگی استاد راهنما

نام و نامخانوادگی استاد مشاور

امضا

نام و نامخانوادگي داوران

تاريخ

-1
-2
شوراي گروه تخصصي .
تشكيل و موضوع پاياننامه

در تاريخ

در محل
با عنوان

نام و نامخانوادگي اعضای شورا

با حضور اعضای مربوطه
بررسي و به تصويب رسيد.
امضاء

-1
-2
-3
-4
-5
امضاء

نام و نامخانوادگي مديرگروه:
تاريخ

تذكر :الزم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده
بيشتر از يكماه نگذرد.
تذكر :الزم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده ،شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما
و مشاور مطابق بخشنامههاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.
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 -5صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد:
خانم
موضوع و طرح تحقيق پاياننامه ـــــــــــــ
آقای
گرايش
مورخ

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد

که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است ،در جلسه
شوراي (پژوهشي) واحد طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت

اعضا قرار گرفت.

ردیف نام و نامخانوادگی
1

محل امضاء

نوع رأی (موافق
یا مخالف)

2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي:
تاريخ
امضا
نام و نامخانوادگي رياست واحد
تاريخ
امضا

7

توضیحات

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي

فرم الف -فرم اطالعات پاياننامه كارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهی :واحد ماکو
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد:
نام و نامخانوادگی دانشجو:
شمارهدانشجویی:
گرایش:
رشته تحصیلی:
فنی و مهندسی
کشاورزی

نیمسال تحصیلی:
تعداد واحد پایاننامه 6 :واحد
کد رشته:
علوم انسانی
هنر

نام و نامخانوادگی استاد راهنما :1
مرتبه علمی :استادیار

دانشیار

علوم پایه

رشته تحصیلی:
کد شناسایی استاد راهنما:

استاد

نام و نامخانوادگی استاد مشاور :1
مرتبه علمی :استادیار

دانشیار

رشته تحصیلی:
مربی

استاد
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کد شناسایی استاد راهنما:

فرم شماره 1

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پاياننامه كارشناسيارشد يا رساله دكتري
 ،دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد
اینجانبان اساتيد راهنما و مشاور پایاننامه  /رساله ،خانم/آقاي
متعهد میشویم در تمامی توليدات علمی مستخرج از پایاننامه/رساله
با عنوان
گرایش
نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقيق مذکور (در قالب کتاب ،مقاله ،طرح تحقيقاتی ،اختراع ،اکتشاف و  )...با
رعایت موارد ذیل اقدام نمائيم.
الف) نویسنده اول مقاله باید بهنام دانشجو و بهعنوان تنها آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو باشد.
ب) عهدهدار مكاتبات ( )Corresp&ing Authorمیتواند استاد راهنما با آدرس مؤسسه محل خدمت
خود یا دانشجو با نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو باشد.
ج) فقط اسامی افراد مرتبط با پایاننامه یا رساله (دانشجو –استاد راهنما-استاد مشاور) در مستخرجات ذکر
شود.
د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعایت ترتيب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:
به انگليسي:
Department of, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran.
به فارسي:
گروه  ،واحد ماکو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ماکو ،ایران.
تاريخ و امضاء

نام و نامخانوادگي استاد راهنما:

نام و نامخانوادگي استاد مشاور:

نام و نامخانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء

درتاريخ

فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيدهاست ،دريافت گرديد.

امضاء كارشناس امور پژوهشي
تذکر :الزم است اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذکور ،نسبت به تکمیل مشخصات و توشیح
آن شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیری گردد .بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در
هر زمان ،دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و
حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمائیم.
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فرم شماره 2

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پاياننامه كارشناسيارشد يا رساله دكتري
که
گرایش
رشته
مقطع کارشناسی ارشد
دانشجوي ورودي
اینجانب
در شوراي گروه تخصصی به تصویب رسيده ،متعهدمیگردم
موضوع پایاننامه/رسالهام تحت عنوان:
الف) کليه مطالب و مندرجات پایاننامه /رسالهام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقيقات خودم تهيه
شود و در صورت استفاده از مطالب ،نتایج تحقيقات ،نقل قولها ،جداول و نمودارهاي دیگران در
پایان نامه/رساله ،منابع و ماخذ آن به نحوي که قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلی باشد قيد گردد.
ب) در صورتيكه از نت ایج تحقيقاتم عالوه بر پایان نامه  /رساله ،کتاب  ،مقاله ،اختراع ،اکتشاف و هر گونه
توليدات علمی حاصل شود ،صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو بوده و این موضوع صراحتاً در
مكاتبات و توليدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.
ج) در صورت استفا ده از کمكهاي مالی و غير مالی نهادهاي دولتی و غير دولتی از موضوع تحقيق اینجانب
مراتب را کتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اینصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پایاننامه یا سایر
اقدامات حقوقی میباشد.
د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعایت ترتيب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمی مستخرج
از پایاننامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:
آدرس دانشگاه و واحد به فارسي :گروه  ،واحد ماکو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ماکو ،ایران.
آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran.
نام و نامخانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء

تذكر :بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان ،دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده
نماید نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط
مینمایم.
در تاريخ

فرم مزبور كه توسط آقاي /خانم

به امضاء رسيده است ،دريافت گرديد.

دكترمحمداحمدپور
معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو
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