« بسمه تعالی»
شماره ثبت:
تاریخ درخواست:

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاونت آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی
دفتر تحصیالت تکمیلی

پیش طرح پایان نامه تحقیقاتی
نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

مشخصات اساتید راهنما و مشاور

رشته

نام و نام خانوادگی

(پروپوزال)

مقطع

گروه

رتبه دانشگاهی

امضا و تاریخ

استاد راهنماي اصلی
استاد مشاور 1
استاد مشاور 2
استاد مشاورآمار

عنوان پایان نامه به طور کامل(به فارسی):

عنوان پایان نامه به طور کامل(به انگلیسی):

نوع تحقیق

 -1بنیادي



–2

کاربردي 

–3

بنیادي – کاربردي 

************************************
دانشجو موظف است قبل از تكميل اين پرسشنامه آيين نامه تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه را مطالعه نموده و سپس با كمك
استاد راهنما اين فرم را بصورت تایپ شده تكميل و به مديريت گروه جهت طرح در كميته پژوهشي گروه تحويل نمايد.

************************************
 – 1اطالعات مربوط به دانشجو  /دستیار
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

گروه:

آدرس:
تلفن تماس:

تلفن تماس براي موارد ضروري:
Email:
 – 2اطالعات مربوط به استاد راهنما

نام و نام خانوادگی:
گروه:

آخرین مدرك تحصیلی:
آدرس محل کار:
تلفن تماس:

Email:
امضاء:
 – 3اطالعات مربوط به استاد مشاور
نام و نام خانوادگی:
آخرین مدرك تحصیلی:

گروه:

آدرس محل کار:
تلفن تماس:
Email:
امضاء:
 – 3اطالعات مربوط به استاد مشاور آمار
نام و نام خانوادگی:
آخرین مدرك تحصیلی:
آدرس محل کار:
تلفن تماس:

گروه:

Email:
امضاء:

تذکر  :1دانشجو موظف است گزارش تفصيلي موضوع پيشنهادي طرح تحقيق رساله خود را ،بعد از تاييداستاد راهنما ،به
صورت تايپ شده به همراه اين فرم تحويل دهد .اين گزارش بايد با نگارشي علمي و دقيق و به دور از زوايد تنظيم گردد .اهم
مطالب اين گزارش عبارتند از :چكيده ،تعريف مسئله و بيان ضرورت انجام پژوهش ،سواالت اصلي تحقيق ،اهداف ،تاريخچه،
(مرور و نقد تحقيقات گذشته) ،فرضيات ،روش انجام تحقيق ،جنبه هاي نوآوري ،فهرست مراجع مورد استفاده ،زمانبندي،
هزينه هاي پيش بيني شده
تذکر  :2گزارش تفصيلي از ماده  1تا ماده  7اطالعات مربوط به پايان نامه ،حداكثر  15صفحه مي باشد.
(فونت متن فارسي :ميترا يا نازنين  11معمولي ،متن انگليسي )Times New Roman 11 Regular :و براي تيترها همان
فونتها با سايز  11پررنگ 11 Bold ،استفاده شود .حداکثر  32سطر در هر صفحه با فاصله  space 1/5مجاز مي باشد .حاشيه
کليه صفحات گزارش حداقل  3/5سانتي متر (دو اينچ) از هر چهارطرف گذاشته شود.

اطالعات مربوط به پایان نامه:
 )1مقدمه:
 )2بیان مسئله:
 )3اهمیت و ضرورت:
 )4بررسی متون:
 )5اهداف پژوهش:
الف) هدف کلی:
ب) اهداف اختصاصی:
ج) اهداف کاربردي:

 )6سوال ها و فرضیه ها:
 )7روش شناسی تحقیق:
الف) نوع مطالعه :
ب) جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیري:
ج) روش جمع آوري داده ها:
د) متغیرها:
ه) روش اجرا:

و) روش تجزیه و تحلیل داده ها:

 )8جدول زمان بندي (مراحل اجرا و پیشرفت کار):
زمان
رديف
شرح فعاليت

 )9مالحظات اخالقی:

 )11فهرست منابع:

برحسب ماه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

نظر کمیته پژوهشی گروه( :براساس چك ليست ارزيابي پرووپوزال )

تاريخ تصويب پروپوزال در كميته پژوهشي گروه:
مدير گروه:

امضاء:

مسئول كميته پژوهشي گروه:

امضاء:

اعضاء كميته پژوهشي گروه:
–1

امضاء:

–2

امضاء:

–3

امضاء:

–4

امضاء:

–5

امضاء:

–6

امضاء:

