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بسمه تعالی
وزارت علوم تحقیقات و فناوري

مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

و تصویب طرح پژوهشفرم پیشنهاد 
)پروپزال(کارشناسی ارشدپایان نامه 

:رشته:گروه:مؤسسه

: به فارسیپژوهشتئوري عنوان 
: به انگلیسیپژوهشتئوري عنوان

:سال ورود:نام خانوادگی:نام
:نیمسال ورود:شماره دانشجویی:رشته تحصیلی

:مشاور) اساتید(استاد و نام خانوادگی نام :                             راهنما) اساتید(استاد و نام خانوادگی نام 
1-1 -
2-2-

:گروهشوراي اعضا
1-
2-
3 -
4 -
5-

:مدیر گروهتأیید 

:کارشناس امور پژوهشیتأیید 

:آموزشیشورايتایید 

:شماره
:تاریخ
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:اطالعات مربوط به دانشجو-1

:تلفن همراه:شماره دانشجویی:و نام خانوادگینام
:Email:تلفن ثابت :طراريضتماس ا

:آدرس پستی

:اطالعات مربوط به استاد راهنما-2

: تذکرات
 رزومه (سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو  باشند، الزم است

ساتید مدعو، که احال انجامدفاع شده و یا در دکتريهايرسالههاي کارشناسی ارشد و نامهپایانفهرست شامل) کامل
حکم هیأت (و همچنین آخرین حکم کارگزینیاند، به همراه مدارك مربوطه راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته

.شودضمیمه ) علمی

 و مشاوره ) بدون در نظر گرفتن مقطع(داشتن حداقل مرتبه استادیاري، و حداقل یک سال سابقه تدریس در دانشگاه
.حداقل یک پایان نامه دفاع شده، جهت راهنمایی پایان نامه ارشد، ضرورت دارد

به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در راهنما و مشاور می بایست قبل از پذیرش طرح پژوهش، اساتید
صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در 

. کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند

ماه6تحصیلی حداقلفاصله زمانی بین تصویب طرح پژوهش پیشنهادي و دفاع از پایان نامه در سقف سنوات مجاز
.می باشد
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اطالعات مربوط به استاد راهنماي اول
:رتبه دانشگاهینام و نام خانوادگی

:رشته تحصیلی:مدرك تحصیلی
:تخصص جنبی:تخصص اصلی

:تلفن همراه:سنوات تدریس
مدعونیمه وقتتمام وقت:نحوه همکاري با مؤسسه

:Email:آدرس پستی

:و مشاوره شدهتعداد پایان نامه هاي در دست مشاوره:و راهنمایی شدهپایان نامه هاي در دست راهنماییتعداد 
)عنوان پایان نامه، نام دانشجو، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع، نام دانشگاه(حداقل یک مورد -مشخصات پایان نامه هاي مشاوره شده

دوماطالعات مربوط به استاد راهنماي 
:رتبه دانشگاهیو نام خانوادگینام

:رشته تحصیلی:مدرك تحصیلی
:تخصص جنبی:تخصص اصلی

:تلفن همراه:سنوات تدریس
مدعونیمه وقتتمام وقت:نحوه همکاري با مؤسسه

:Email:آدرس پستی

:و مشاوره شدهمشاورهتعداد پایان نامه هاي در دست:و راهنمایی شدهتعداد پایان نامه هاي در دست راهنمایی
)عنوان پایان نامه، نام دانشجو، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع، نام دانشگاه(حداقل یک مورد -مشخصات پایان نامه هاي مشاوره شده
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:اطالعات مربوط به استاد مشاور- 3
:تذکرات

.تکمیلی استتایید شوراي گروه و تحصیالت وط به مننهاد استاد راهنمااستاد مشاور به پیشنتعیی

اولمشاوراطالعات مربوط به استاد 
:رتبه دانشگاهینام و نام خانوادگی

:رشته تحصیلی:مدرك تحصیلی
:تخصص جنبی:تخصص اصلی

:تلفن همراه:سنوات تدریس
مدعونیمه وقتتمام وقت:نحوه همکاري با مؤسسه

:Email:آدرس پستی

:و مشاوره شدهتعداد پایان نامه هاي در دست مشاوره:و راهنمایی شدهتعداد پایان نامه هاي در دست راهنمایی

دوممشاوراطالعات مربوط به استاد 
:رتبه دانشگاهینام و نام خانوادگی

:رشته تحصیلی:مدرك تحصیلی
:تخصص جنبی:تخصص اصلی

:تلفن همراه:سنوات تدریس
مدعونیمه وقتتمام وقت:همکاري با مؤسسهنحوه 

:Email:آدرس پستی

:و مشاوره شدهتعداد پایان نامه هاي در دست مشاوره:و راهنمایی شدهتعداد پایان نامه هاي در دست راهنمایی
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:پایان نامهاطالعات مربوط به -4

:)فارسی(عنوان پایان نامه 

:)فارسی(واژگان کلیدي 

:)انگلیسی(عنوان پایان نامه 

):انگلیسی(واژگان کلیدي 

بنیادي             کاربردي:نوع پژوهش:                تعداد واحد پایان نامه

فرانسه و عربی مجازند عنوان رساله خود را به زبان مربوطه در این هاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجویان رشته:تذکر
. براي بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شودنمایند وبخش درج 

)هاي مجهول و مبهم، بیان متغیرهاي مربوطه و منظور از تحقیقشامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه(:بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظري و عملی آن و شامل (: و ضرورت انجام تحقیقتیاهم
)گیردهمچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتماالً جدیدي که در این تحقیق مورد استفاده قرار می
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)شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردي(:اهداف مشخص تحقیق

The Investigating and Analysis of Climatic Impacts of High Rise Buildings on Surrounding

:سؤاالت تحقیق

)حاصل از آن هاجینامه ها، نتاانیپژوهش حاضر، شامل کتب، مقاالت و پايانجام شده در راستاياشاره به پژوهش ها(:و سوابق پژوهشنهیشیپ

:بودن و نوآوري در تحقیقجنبه جدید 

میدانی (روشمتغیرهاي مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیري متغیرها،  شرح کامل : روش شناسی پژوهش
گیري و حجم نمونه ها، جامعه آماري، روش نمونهگردآوري داده) غیرهو برداريپرسشنامه، مصاحبه، فیش،مشاهده و آزمون(و ابزار ) ، کیفیکمی/،کتابخانه اي 

). هاها و ابزار تجزیه و تحلیل داده، روش)در صورت وجود و امکان(
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:هاي تحقیقفرضیه

پژوهش از آن ها مطلع باشد و به شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی است که دانشجو بایستی پیش ازشروع رسمی (:فهرست اولیه منابع و مآخذ
).آورده شود... ترتیب منابع فارسی، عربی، انگلیسی و 
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:انجام تحقیقبندي مانز-5

:تاریخ شروع- الف
ماه ................  :مدت زمان انجام تحقیق-ب
:تاریخ اتمام- ج

و مدت زمان ) ايشامل زمان ارائه گزارشات دوره(ها و مراحل اجرایی تحقیق فعالیتتمامیالزم است :تذکر
بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، مورد نیاز براي هر یک، به تفکیک پیش

.شوداالمکان رعایت حتی
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ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کاربندي فعالیتبینی زمانپیش

.مندرجات جدول منطبق باشداالمکان باید با هاي اجرایی رساله، حتیزمان و نوع فعالیت:توجه

زمان کلشرح فعالیتردیف
)ماه(

زمان اجرا به ماه
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اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خـود توجـه نمـوده و در    :تذکر
. دانشجویان جداً پرهیـز نماینـد  صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار 

بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گـروه تخصصـی خواهـد    
.بود

تاریخامضاء: خانوادگی دانشجوو نامنام 

تاریخامضاءخانوادگی استاد یا استادان راهنمانام و نام
1-
2-

تاریخامضاءخانوادگی استاد یا استادان مشاورنام و نام
1-
2-

تاریخامضاءداورانخانوادگی اعضاء کمیته نام و نام
1-
2-
3-

صورتجلسه شوراي گروه- 6

مربوطه يبا حضور اعضا............................ در محل ............................ در تاریخ .........................................شوراي گروه تخصصی 
.......................................................................................................................................................................پایان نامهتشکیل و عنوان

.ررسی و به تصویب رسیدب

تاریخ امضاءگروهيخانوادگی اعضانام و نام
1-
2-
3-
4-
5-

تاریخ امضاء: خانوادگی مدیرگروهنام و نام

، شرایط احراز و ظرفیت پذیرش اساتید راهنما و مؤسسهالزم است قبل از تصویب پروپوزال در شوراي پژوهشی : تذکر
.کنترل شودمؤسسه هاي مربوطه توسط پژوهش مشاور مطابق بخشنامه
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تعهدنامه  اصالت اثر- 7

بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در نامهب و مندرجات پایانکلیه مطال) الف
، منابع و نامهدارهاي دیگران در پایانها، جداول و نموقات، نقل قولصورت استفاده از مطالب، نتایج تحقی

. ماخذ آن به نحوي که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد
، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات عالوه بر پایان نامهتحقیقاتدر صورتیکه از نتایج) ب

بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و مؤسسه آموزش عالی ارم شیرازنام ه علمی حاصل شود، صرفاً ب
.اقدام نمایممؤسسهتولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط 

.............................. مقطع ............................ دانشجوي ورودي ............................................. اینجانب 
: نامه تحت عنوانکه موضوع پایان................................................. گرایش ................................ رشته 

".....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................."

. فوق را مطالعه کرده و پذیرفتمموارد در شوراي گروه تخصصی مطرح و به تصویب رسیده است 

خانوادگی دانشجو نام و نام
تاریخ و امضاء

بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده :تذکر
نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 

.نمایمساقط می

به امضاء رسیده است، دریافت ................................خانم / فرم مزبور که توسط آقاي.................... در تاریخ 
.گردید

پژوهشیواحد امضاء 
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فرم تأیید استعالم-8
)داكایران(کتابخانه مرکزي و پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 

مقطع دانشجوي ..... ............................................خانم /رساله آقاي/نامهاینجانبان اساتید راهنما پایان

..........................................................................................عنوانبا..............................رشتهارشدکارشناسی

مبنی بر ) داكایران(هاي اخذ شده کتابخانه مرکزي و پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران استعالم

هاي عناوین مشابه عنوان فوق را مطالعه نموده و با عنایت به کلمات کلیدي عنوان پروپوزال در سایت

www.irandoc.ac.irو سیکاsika.iau.irباشدتکراري نبودن عنوان پروپوزال مذکور مور تأیید می.

:نام و نام خانوادگی استاد راهنماي اول

:نام و نام خانوادگی استاد راهنماي دوم


