فرم  -الف 1

بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی مارلیک
طرح تحقیق پايان نامه کارشناسی ارشد

الف) اطالعات مربوط به دانشجو:
نام و نام خانوادگی دانشجو

کد ملی

رشته و گرايش

شماره دانشجويی

گروه آموزشی

تلفن ثابت

پست الکترونیکی

تلفن همراه

نشانی

امضا دانشجو

ب) خالصه اطالعات پايان نامه:
عنوان پاياننامه به فارسی
عنوان پاياننامه به انگلیسی
واژگان کلیدی
نوع پاياننامه

کاربردی 

بنیادی 

پ) اطّالعات مربوط به استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی

رشته و گرايش

آخرين مدرک

تعداد پاياننامههای کارشناسی

تحصیلی

ارشد در دست راهنمايی ارشد

مرتبه علمی و پايه

سنوات تدريس در دوره کارشناسی

تلفن ثابت

تلفن همراه
امضا استاد راهنما

پست الکترونیک

ت) اطّالعات مربوط به استاد مشاور:
نام و نام خانوادگی

رشته و گرايش

آخرين مدرک

تعداد پاياننامههای کارشناسی

تحصیلی

ارشد در دست راهنمايی ارشد

مرتبه علمی و پايه

سنوات تدريس در دوره کارشناسی

تلفن ثابت

تلفن همراه
امضا استاد مشاور

پست الکترونیک

1

توسعه ای 

« تقاضای تصويب موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد»
مديريت محترم گروه آموزشی ....................
با سالم و احترام؛
اینجانب  .............................................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ....................................گرایش ...........................
به شممرارد دانشممجویی ..........................................دورد آموزشممی دود را با مویت ب به پایان رسمماندد ام .ا ا موعمموا و اسممتاد را نرای
پ شنهادی پایان نامه دود را به شرح ذیل جهب طرح در شورای گرود تتدیم میدارم.
عنوان:
Title:

استاد راهنمای پیشنهادی:
استاد مشاور پیشنهادی:
تاريخ و امضاء دانشجو

« مشخصات موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد»
 -1تعريف مسأله و طرح موضوع( :تشريح ابعاد ،حدود مسأله ،معرفی دقیق مسأله ،بیان جنبههای مجهول و
مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق ،منظور تحقیق)

 -2اهداف و کاربردهای تحقیق( :شامل اهداف علمی ،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق):

 -3سئواالت تحقیق:

 -4ضرورت تحقیق:

 -5سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین( :بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به
دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقیق)

 -6جديد بودن و نوآوری تحقیق:

 -7روش تحقیق و پژوهش( :با تاکید بر مشخصات فنی ،روش کار ،شیوه آزمون و ارزيابی محصول پروژه):
(توجه :پروژه بايد از ديدگاه پژوهشی با توجه به آخرين دستاوردهای پژوهشی دارای نوآوری باشد و از
ديدگاه اجرايی پیاده سازی يا شبیه سازی شده باشد).

 -8جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصويب تا دفاع نهايی:
تاريخ تصويب

از تاريخ

تا تاريخ

مطالعات کتابخانهای
جمعآوری اطالعات
تجزيه و تحلیل دادهها
نتیجهگیری و نگارش پاياننامه
تاريخ دفاع نهايی

توسط معاونت پژوهشی مشخص می گردد

طول مدت اجرای تحقیق :
 -9فهرست منابع و مأخذ (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پاياننامه به شرح زير:
(به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود)
کتاب  :نام دانوادگی،نام ،سال نشر،عنوان کتاب،مترجم ،جلد  ،محل انتشار ،ناشر
متااه  :نام دانوادگی ،نام ،عنوان متااه ،عنوان نشریه ،سال ،دورد،شرارد،صفحه

نظر استاد راهنما :
بدینوس له موایتب دود را با دردواسب دانم/آقای  ........................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته .......................
ورودی  ...............اعالم مینرایم.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاريخ و امضا

-----------------------------------------------------------------نظر استاد مشاور:
بدینوس له موایتب دود را با دردواسب دانم/آقای  ........................................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته .......................
ورودی  ..........اعالم مینرایم.

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاريخ و امضا

«نظرکمیته تخصصی و شورای پژوهشی»
عنوان مصوب:
Approved title:

کمیته تخصصی گروه
نام و نام خانوادگی

عنوان

رتبه علمی

دبیر کمیته تخصصی (مدير گروه):

امضا

رای

تاريخ

امضا:
تحصیالت

شورای

تکمیلی تاريخ:

امضاء دبیر شورا

موسسه:
معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی
با سالم و احترام؛
به استحضار می رساند تقاضای خانم/آقای  ......................................در شورای گروه مورخ  ......................مطرح و
پس از بررسی ،با عنوان پاياننامه به شرح ذيل
عنوان:
Title:

و به را نرایی دانم/آقای دکتر ، ..............................................مشاورد دانم/آقا...........................................
مورد تصویب قرار گریب  /نگریب.
دوا شرند اسب دستور یرمای د اقدام الزم به عرل آورند.
تاريخ و امضاء مدير گروه

سرکار خانم/جناب آقای
دانشجوی محترم دوره کارشناسی ارشد رشته ………….
باسالم ؛ بدینوس له باطالا م رساند دردواسب تصویب موعوا پایان نامه شرا تحب عنوان ذیل :
...................................................................................................... .............................................................................................................................
زیر نظر دانم/آقای دکتر ……………………….بعنوان استاد را نرا و دانم/آقای دکتر …………………
بعنوان استاد مشاور در جلسه شورای گرود مورخ

/

/

 131مطرح و مورد تصویب قرار گریب .شایسته اسب

مراحل اجرای پایان نامه دود را با رعایب متررات آموزشی آغاز و در مهلب مترر از پایان نامه دود دیاا نرای د.

تاريخ و امضاء مدير گروه

«زمانبندی مراحل اجرای پايان نامه کارشناسی ارشد »
مرحله

مراحل اقدام

عدم اقدام به موقع

زمان انجام

1

انتخاب موعوا پایان نامه و استاد را نرای پ شنهادی

حداکثر تا ن ره ترم دوم

ادطار آموزشی

2

موایتب استاد را نرا و تع ن استاد مشاور

حداکثر تا پایان ترم دوم

ادطار آموزشی

3

طرح و تصویب موعوا پایان نامه در شورای گرود

حداکثر قبل از شروا ترم سوم

منع ثبب نام در ترم سوم

4

اعالم تصویب موعوا پایان نامه به دانشجو و اسات د

ترم سوم

-

5

گزارش پ شریب تحص لی
(پس از تصویب موعوا پایان نامه)

از ترم سوم به بعد

ادطار آموزشی

6

دردواسب تردید سنوات آی ن نامه ای

قبل از ثبب نام ترم پنجم

منع ثبب نام درترم پنجم

7

اعالم آمادگی دیاا و تع ن ات داوران

حداکثر یک ماد قبل از تاریخ دیاا -

8

دردواسب مجوز دیاا

حداکثر سه فته قبل از دیاا

-

1

صورتجلسه دیاا از پایان نامه

روز دیاا

-

11

ارسال سی دی پایان نامه و چک دد یارسی و الیتن
(اعالم یراغب از تحص ل)

حداکثر یک ماد پس از تاریخ ادطار آموزشی
مجوز دیاا

تذکرات مهم :
 -1دانشجو تا زمانی که از پايان نامه خود دفاع ننموده است ،ثبت نام و انتخاب  ،واحد پايان نامه الزامی است.
 -2هرگونه تغییر در موضوع پايان نامه يا اساتید راهنما و مشاور بايد به اطالع گروه مربوطه رسانده شود.
 -3دانشجو می بايست پس از تصويب موضوع پايان نامه جهت تحويل حکم تصويب به دفتر گروه مراجعه
نمايد.
 -4قبل از درخواست مجوز دفاع می بايست کلیه نمرات در سیستم آموزش اعالم شده باشد.
 -5دانشجو پس از دفاع فقط يک ماه فرصت دارد پايان نامه اصالح شده را به دفتر گروه تحويل دهد.
 -6درصورت تاخیر دانشجو در تحويل پايان نامه های اصالح شده در مهلت مقرر ،دانشکده يکی از دو مورد
ذيل را اجرا مینمايد.
الف) دانشجو نیاز به دفاع مجدد دارد و در اين صورت بايد درخواست مجوز دفاع نیز متعاقبا" ارسال شود.
ب) دانشجو نیاز به دفاع مجدد ندارد و مدارک تکمیل شده وی متعاقبا" ارسال خواهد شد.
در ر دو صورت تاریخ یراغب از تح ص ل ،تاریخ ار سال مدارك الزم برای یراغب از تح ص ل ،ازآموزش به مدیریب تح ص الت
تکر لی دوا د بود .وقفة ایجاد شممدد از زمان دیاا اوا ه ،با رعایب کل ه عمموابد و در چهارچوب سممنوات آم ن نامه ای و قابل
اعطاء از طرف دان شگاد  ،جزو سنوات تح ص لی دان شجو محا سبه و طبق عوابد و ح سب مورد ،دان شجو مکلف به پردادب
شهریه سنوات اعایه دوا د بود.

نحوه پاسخ به برخی از بندهای فرم طرح تحقیق و راهنمايیهای الزم به شرح زير است:
عنوان پاياننامه/رساله
عنوان میتواند از موعوا ،دف ،یرع ه یا سؤال پژو ش استخراج شود اما باید بگونهای باشد که کلطرح را در برگ رد .در صورت وجود محدودیب
داصی در قلررو پژو ش ،ذکر آن در عنوان الزم اسب .درچن ن مواردی میتوان عنوان را به دو قسرب کلی (برای نشان دادن موعوا پژو ش) و
جزمی (برای نشان دادنقلررو پژو ش) تتس م کرد و نوشب.
تعريف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
مسأاه و سؤااهای اصلی تحت ق باید شامل توع ح روشن ،صریح ،قاطع و مختصری از آنچه که پژو شگر واقعا قصد انجام ،بررسی یا تع ن آن را دارد
باشد و شنادتی دق ق و واعح را از زم نه پژو ش ارامه کند .دامنه موعوا پژو ش باید محدود بودد و حتیاارتدور یتد یک مسأاه یا مشکل را در
برگ رد و یاقد کلیگویی ،ابهام و پ چ دگی باشد .مسأاه میتواند به صورت دبری یا سواای باشد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
مرور سابته علری موعوا ،دالصهای از آثار علری موجود در زم نه موعوا پژو ش اسب که باید نشاند د که مهرترین آثار موجود در این زم نه
توسد دانشجو ،مطااعه ،بررسی و ارزیابی شدد اسب .اگر کار مشابهی با آنچه که دانشجو به دنبال انجام آن اسب قبالً انجام شدد باشد دانشجو در این
قسرب باید به نوعی ثابب کند که پژو ش پ شنهادی وی باز م الزم اسب که انجام شود .م چن ن عرورت پردادتن به چن ن پژو شی با ا ر ب
موعوا آن با توجه به مع ار ایی نظ ر توسعه کشور ،صریهجویی در زینه ا ،گسترش دانش ،بهبود روشها ،حل مشکالت کشور و نظایر آن باید به
اثبات رسد.
هدفها
در تشریح دف پژو ش باید به متغ ر ایی که قرار اسب آزمودد شوند ،نظریهای که به کار گریته میشود،روشهایی که استفادد میشوند و جامعه
پژو ش اشارد شود .دف پژو ش باید آنچه را که در نهایب و پس ازانجام پژو ش حاصل دوا د شد نشان د د .دف یا دیهای پژو ش باید نتایج
اصلی پژو ش را توص فکنند و قابل سنجش و ارزیابی ،روشن و قابل درك و قابل حصول باشند .ا ر ب دیهای پژو ش در این اسبکه بخش مهری
از ارزیابی نتایج انجام طرحهای پژو ش و مویت ب یا عدم مویت ب پژو شگر با ارزیابی م زان حصول به نتایج انجام میشود .در این بند میتوان یک
دف کلی و سپس چند دف جزمی را که تشک لد ندد دف کلی ستند مطرح کرد.
روش انجام تحقیق
روش پژو ش را میتوان از چند بعد تع ن کرد:
از نظر زمان:
پژوهش تاريخی :نگامی که موعوا مربوط به زمان گ شته اسب و از طریق مطااعه عر ق منابع و موارد مربوط به گ شته به روشن سادتن مسأاه
مورد نظر در زمان حال میپردازد.
پژوهش پیمايشی :نگامی که موعوا مربوط به زمان حال اسب و در پی آن م که با گردآوری دادد ا و اطالعات دربارد شراید یعلی به شنادب
بهتر و کاملتری از وعع موجود برس م.
پژوهش تجربی :نگامی که موعوا مربوط به آیندد اسب و میدوا م وعع ب جدیدی ایجاد کن م تا براساس تجربه ،آزمایش و مطااعه موعوا در
شراید کنترل شدد یا مع نی به پ شب نی ای قابل تعر م برای آیندد دسب یاب م.
از نظر هدف:
پژوهش توصیفی :نگامی که ما ب ،شراید و عناصر متشکله موعوا مورد بررسی بدون قضاوت و داوری وصف میشوند.
پژوهش تطبیقی :نگامی که میدوا م با کسب اطالعات دربارد مجروعه شراید ،وعع تها یا گرو ی از آزمودن ها آنها را با عوابطی داص متایسه
کردد و دربارد آنها داوری کن م.
پژوهش ارزشیابی :نگامی که می دوا م بر پایه عابطه یا مع ار ای مع نی نسبب به مختصات موعوا به نسبب آنچه باید باشد داوری و ارزش ابی
کن م.
از نظر روش گردآوری اطالعات:
مشاهده :گردآوری اطالعات و شنادب واقع تها با استفادد از حواس و با توجه و تررکز مستت م بر روی موعوا صورت میگ رد.
آزمايش :گردآوری اطالعات با ایجاد یک مح د غ رواقعی که به وس له پژو شگر سادته میشود و دستکاری در متغ ر مستتل تحب کنترل شدد،
انجام میشود .در این روش ،گردآوری اطالعات مرکن اسب با استفادد از تجه زات و وسایل مربوطه انجام شود.
پرسشنامه :گردآوری اطالعات از طریق پرسش از آزمودنی دربارد موعوا به صورت کتبی انجام میشود.
مصاحبه :گردآوری اطالعات از طریق پرسش حضوری از آزمودنی دربارد موعوا صورت میپ یرد.
مطالعه :گردآوری اطالعات از طریق مرور و بررسی سوابق و پ ش نه ای موجود در کتابخانه ا یا سایر مراکزاطالعات و رچن ن پروندد ا و انواا دیگر

وسایل نگهداری اطالعات انجام میگ رد.
در صورتی که روش دیگری به کار بردد میشود باید ذکر شود.
از نظر جامعه و نمونه:
در این قسرب ،چگونگی گردآوری اطالعات از احاظ جامعه یا نرونه تع ن میشود .در صورتی که اطالعات کل ه آحاد جامعه مورد پژو ش به صورت
تک به تک گردآوری شود ،سرشراری انجام شدد اما اگرتعداد محدود و مع نی از آحاد جامعه انتخاب شوند و یتد اطالعات مربوط به آنها بررسی
شود ،نرونهگ ریانجام شدد اسب .نرونهگ ری میتواند به روشهای زیر انجام شود:
نمونهگیری تصادفی ساده :در این روش ،عناصر نرونه به صورت تصادیی ،مستت م و در یک مرحله از جامعهگزینش میشوند .شانس کل ه عناصر
برای انتخاب ،مساوی اسب .انتخاب تصادیی میتواند با استفادد ازجدول اعداد تصادیی یا به صورت قرعهکشی باشد.
نمونهگیری تصادفی با طبقهبندی :در این روش  ،ابتدا جامعه به طبتات یا قسرتهای رگن و دو به دو سازگارتتس م میشود و آنگاد نرونه ای
تصادیی سادد از طبتات انتخاب میشوند.
نمونهگیری خوشهای :در این روش ،جامعه به گرو ها یا دوشه ایی از عناصر تتس م و نرونهای احتراالتی ازدوشه ا انتخاب میشوند و ترام عناصر
دوشه ای انتخاب شدد در نرونه منظور میشود .این نوانرونهگ ری میتواند یک مرحلهای باشد یا به صورت چند مرحلهای انجام پ یرد.
نمونهگیری تصادفی سیستماتیک :در این روش ،ر  Kام ن عنصر چهارچوب ،برای نرونه انتخاب میشود.
اوا ن عنصر در ب ن  Kیرد نخست ن ،به طور تصادیی تع ن میشود.
نمونهگیری انتخابی :در این روش ،عناصر نرونه براساس قضاوت پژو شگر و به صورت غ رتصادیی و غ راحتراالتی برگزیدد میشوند.
در صورتی که روش دیگری به کار بردد میشود باید ذکر شود.
از نظر روش تحلیل اطالعات:
در این قسرب باید روش تحل ل اطالعات گردآوری شدد برای اثبات یا رد یرع ه یا پاسخ به سؤال پژو ش نوشته شود .تحل ل اطالعات میتواند به
دو روش کلی تحل ل کری اطالعات یا تحل ل ک فی اطالعات انجامشود.
تحلیل کمّی اطالعات :در صورتی که اطالعات گردآوری شدد کرّی باشند ،برای تحل ل آنها باید از تکن کهای تحل ل ک ّری اطالعات استفادد کرد.
م اگر اطالعات یتد تلخ ص ،تشریح یا نرایش دادد میشوند ،تحل ل توص فی اطالعات انجام میشود .تحل ل توص فی اطالعات با نرایش توزیع یراوانی
دادد ا ،شادصهای مرکزی (مثل م انه ،نرا و مد) ،شادصهای پراکندگی (مثل واریانس و انحراف مع ار) و نظایر آنها انجام میشود.
م اگر با تحل ل اطالعات ،از نتایج بدسب آمدد از دادد ای مربوط به یک نرونه ،دربارد کل جامعه نت جهگ ری میشود و این نتایج به جامعه تعر م
دادد میشود ،تحل ل استنباطی اطالعات انجام میگردد .تحل ل استنباطی اطالعات با تکن کهایی نظ ر پ شب نی (مثل سریهای زمانی) ،اندازدگ ری
ربستگی (مثل ربستگیپ رسون یا رتبهبندی اسپ رمن) و اندازدگ ری تفاوتها (مثل مربع کای یا تی است ودنب) و نظایر آنها انجام میشود.
تحلیل کیفی اطالعات :در صورتی که اطالعات گردآوری شدد ک فی باشند ،برای تحل ل آنها باید از تکن کهایتحل ل ک فی اطالعات استفادد کرد.
م اگر اطالعات ک فی برای تحل ل بهتر تبدیل به اطالعات کرّی میشوند ،از تکن کهای تبدیل ک ف ب به کر ب استفادد میشود .از جرله این تکن کها
میتوان به تحل ل محتوا اشارد کرد.
م اگر اطالعات ک فی به ران صورت تحل ل میشوند ،از تکن کهای بدون تبدیل به کر ب استفادد میشود.از جرله این تکن کها میتوان به روش
تحل ل کلی ،ااگوی شنادتی ،نرایش اطالعات (مثل شبکه ا یا ماتریسها) و نظایر آنها اشارد کرد.

