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 سمه تعالياب
 

 
 

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان
 منابع طبیعی دانشكده

 نامه کارشناسی ارشدپایان پژوهش پیشنهاد
 

 :مشخصات دانشجو

 رشته/گرايش: شماره دانشجويي: نام و نام خانوادگي:
 

 عنوان تحقیق:

  عنوان فارسی

  عنوان انگلیسی 

 :نامهپاياننوع 
 (□تقاضا محور          □با اعتبار پژوهشی محدود        □)بدون اعتبار پژوهشی      □كاربردي              □اي توسعه           □بنیادي 

 حمايت كننده )در صورت تقاضا محور بودن پايان نامه(: سازماننام  -

 :راهنما و مشاور استادان

 نام و نام خانوادگی سمت
 درصد

 مشاركت
 مرتبه علمی دانشگاه/موسسه

مرتبط با تخصص 

 نامهپايان

      استاد راهنما

      *استاد راهنماي دوم

      استاد مشاور *

      دوم استاد مشاور*
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 پژوهشمقدمه و ضرورت انجام  -1
 

 

 بررسي منابع -2
 

 

 )فرضیات( پژوهشاهداف و سئواالت  -3
 

 

 (ی پژوهشروندنماهمراه با ارايه ) هامواد و روش -4
 

 

 پژوهشبندی انجام مراحل و زمان -5

ف
دي

ر
 

 زمان               
 

 

 فعالیت     

 140   سال 140   سال

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين

             بررسی منابع 1

2 

 عملیات اجرايی

میدانی، )مطالعات 

برداري و نمونه

 آزمايشگاهی(

            

             هاتحلیل داده 3

             تألیف مقاله 4

5 
و نگارش  تدوين

 نامهپايان
            

             نامهاز پايان دفاع 6

 ( زده شود.*. لطفاً در خانه مورد نظر جدول تیك )
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 امكانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه تامین و برآورد هزينه )بصورت جداول( -6

  امكانات مورد نیاز و نحوه تأمین آن: -1-6

 نحوه و محل تامین تجهیزات رديف

  (12 اندازه Bzarمتن جدول: )فونت  1

2   

3   

4   

5   

 

  ها:جدول هزينه -2-6

 تعداد شرح کاال رديف
و ارزش قیمت 

 )ريال( واحدکاال
 مبلغ )ريال(

    (12 اندازه Bzar)فونت  متن جدول: 1

2     

3     

4     

5     

پژوهشی  هاي اجرايی اين تحقیق تا سقف مصوب از محل اعتبارات تحصیالت تكمیلی دانشگاه و مازاد آن از محل اعتبارات طرحهزينه. *

  گردد.يا پژوهانه استاد راهنما تأمین می

 

 فهرست منابع -7
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 تايید و تعهد دانشجو:
اين پايان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان بوده  كلیه حقوق مادي مترتب بر نتايج پژوهش اينكهاينجانب .................................... ضمن اطالع از 

نمايم كه اصول اخالق راهنما قابل انجام است، تعهد می از موافقت و تايید استاد/ استادان و انتشار نتايج تابع مقررات دانشگاهی است كه صرفا پس

 بعدي نیز رعايت شود. ها/مقاالتن/انتشار نتايج/گزارشاين گزارش رعايت شده و در طول تحقیق و تدويعلمی در انتخاب موضوع و نگارش 

 

 تاريخ:                          نام  و نام خانوادگی:                                                 امضا :                             

 

 نامه:راهنما و مشاور پايان تاد/ استادانتائید اس
و پژوهش وسیله آمادگی خود را براي راهنمايی و مشاوره دانشجو در كلیه مراحل انجام و ارائه پیشنهادي، بدين موضوع پژوهشدر صورت تصويب 

 نمايیم. نامه بر اساس ضوابط دانشگاه و دانشكده اعالم میمشاركت در ارزيابی پايان

 

 امضا اريخت نام و نام خانوادگی 

   ي اولاستاد راهنما
 

 

   استاد راهنماي دوم
 

 

   استاد مشاور اول
 

 

   استاد مشاور دوم
 

 

 

 نظر نهايي گروه:
 مورد تايید است.  ينسخه نهايی پیشنهاد

 تاريخ:نام و نام خانوادگی مدير گروه:                                                              امضا:                                     

 

 نظر نهايي شورای تحصیالت تكمیلي دانشكده:
 ..............................مورد تايید است.نامه كارشناسی ارشد آقاي/خانم ..................پايان موضوع پیشنهادي پژوهش 

 

 اريخ:سرپرست تحصیالت تكمیلی دانشكده:                                                            امضا:                             ت


