فرم شماره 1

فرم تعیین استاد راهنما (مقطع کارشناسی ارشد)


شورای محترم گروه آموزشی

دانشجوی گرامی این فرم را در سه نسخه تهیه نمایید

....................................

اینجانب  .............................دانشجوی رشته  ..........................گرایش  ..........................به شماره دانشجویی .........................با
اطالع کامل از آیین نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنمای پایان نامه خود را به ترتیب زیر پیشنهاد می نمایم ،لذا خ واهشمند است اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد.
امضاء دانشجو

مشخصات استاد (استادان راهنما) به ترتیب اولویت:

( تکمیل تمامی مشخصات خواسته شده در جدول ذیل،برای اساتید راهنمای مدعو الزامی است)

اولویت اول
محل خدمت :

رتبه دانشگاهی :

سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس پست الکترونیکی:

نسخــــــــــه استاد راهنـــــــــــــما

* نام و نام خانوادگی:

* رشته  -گرایش

اولویت دوم
* نام و نام خانوادگی:

* رشته  -گرایش

محل خدمت :

رتبه دانشگاهی :

سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس پست الکترونیکی:
اولویت سوم

* نام و نام خانوادگی:

* رشته  -گرایش

محل خدمت :

رتبه دانشگاهی :

سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس پست الکترونیکی:

* برای اعضای هیات علمی موسسه  ،تکمیل تنها قسمتهای ستاره دار الزم است.

اینجانب دکتر  ...............................با به عهده گرفتن راهنمایی پایان نامه دانشجوی فوق الذکر موافقت کامل دارم.
تاریخ:

امضاء:

موضوع در جلسه شورای گروه  ........................مورخ  .................. .....مطرح و خانم  /آقای دکتر .....................
به عنوان استاد راهنمای ایشان تعیین شدند.
نام و نام خانوادگی مدیر گروه

تاریخ :

امضاء:

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه
بدینوسیله مراتب تعیین خانم  /آقای  .......................را به عنوان استاد راهنمای خانم  /آقای  ..................................با شماره دانشجویی
 .....................اعالم می دارد.
نام و نام خانوادگی مدیر گروه

تاریخ:

* زمان انتخاب استاد راهنما و تحویل این فرم تا پایان اردیبهشت ماه (نیمسال دوم سال تحصیلی) می باشد.

امضاء :

فرم شماره 2

مؤسسه آموزش عالی پارسیان

تاریخ ............... :

« فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد »

شماره .............. :

آموزش مرکز تحصیالت تکمیلی
بدینوسیله اینجانب  .............................................با شماره دانشجویی  .....................................تقاضا دارم
سمینار خود تحت عنوان :
..................................................................................................................................................................
و با نظارت جناب آقای /سرکار خانم دکتر  ....................................به میزان  2واحد در نیمسال اول /دوم
 ....................اخذ نمایم.
خالصه ای از موضوع سمینار پیشنهادی و ضرورت انجام آن در ذیل ارائه می گردد :

نام و امضاء دانشجو :
تاریخ :
مدیریت محترم گروه
اینجانب دکتر  ...................................عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی  ..............................با
گذراندن سمینار با عنوان مذکور ،تحت نظر اینجانب موافقت می نمایم.
نام و امضاء استاد متخصص سمینار :

تاریخ :
اداره محترم تحصیالت تکمیلی
مراتب فوق در تاریخ  ....... / ........... / ...........به تصویب گروه مهندسی  ...........................................رسید .
امضاء مدیر گروه :
تاریخ :

توجه  :زمان ارائه سمینار تا پایان نیمسال فوق می باشد

فرم شماره ( 3صفحه )1-2

مؤسسه آموزش عالی پارسیان

تاریخ ............... :
شماره ............... :

« اعالم نمره سمینار کارشناسی ارشد »

پیوست .............. :

مدیر محتــرم گروه ......................................:

با سالم
باطالع می رساند جلسة ارائه سمینار آقای /خانم  .......................................به شماره دانشجویی  .............................رشته  ..........................با
عنوان ........................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

در تاریخ  31..... /..... /.....برگزار و نسخه نهایی سمینار در تاریخ  31 ..... /..... /.....به اینجانب تحویل گردید  ،که به پیوست تقدیم می گردد.

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نمره

 – 3حضور فعال در ارائه سمینار سایر دانشجویان
 -2شرکت در کالس های درس سمینار
 – 1نحوه تدوین و نگارش
 – 4نحوه ارائه
ارائه به موقع
جمع نمره :
با توجه به موارد فوق نمره ارزیابی سمینار به عدد

22

( به حروف  ......................از بیست ) می باشد.
استاد درس سمینار
تاریخ و امضاء :



توجه  :ثبت نمره نهایی منوط به تحویل نسخه نهایی سمینار توسط دانشجو به مدیریت پژوهشی است.

3

فرم شماره ( 3صفحه )2-2

مؤسسه آموزش عالی پارسیان

تاریخ ............... :
شماره ............... :

« اعالم نمره سمینار کارشناسی ارشد »

پیوست .............. :

مدیریت محتــرم تحصیالت تکمیلی :
با توجه به تایید امور پژوهشی در خصوص اخذ شدن و بررسی صورت گرفته نسبت به نمره .....................

مدیر گروه

امضاء

مدیریت پژوهشی

نسخه نهایی سمینار دانشجو تحویل گردید
نمـــــره در سیستم ثبت شد
تاریخ

2

امضاء

مراحل انجام درس سمینار

انتخاب موضوع سمینار با نظارت استاد راهنما تا قبل از اتمام ترم دوم

دریافت و تکمیل فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد و تحویل
آن در ابتدای ترم به مدیریت گروه ( فرم شماره ) 2

نگارش سمینار بر اساس ضوابط مربوط به نگارش پایان نامه و سمینار
کارشناسی ارشد ( دریافت از سایت مؤسسه)

دفاع از سمینار تا پایان ترم تحصیلی جاری و تحویل نسخه های مربوط
به مدیریت پژوهشی

تایید گروه و ارجاع به واحد تحصیالت تکمیلی جهت ثبت نمره نهایی

مراحل تصویب و ثبت پایان نامه کارشناسی ارشد

انتخاب موضوع پایان نامه با نظارت استاد راهنما تا قبل از اتمام ترم دوم

تکمیل فرم کواهی عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه

دریافت فرم پروپوزال از سایت مؤسسه

تحویل فرم تکمیل شده پروپوزال به استاد راهنما و مدیر گروه

دفاع موضوع دانشجو از موضع در گروه و تصویب گروه

تأیید موضوع پایان نامه توسط شورای آموزشی مؤسسه

مراجعه جهت دریافت حکم تصویب پایان نامه از معاونت آموزشی

مؤسسه آموزش عالی پارسیان

فرم شماره 4

معاونت آموزشی – مدیریت تحصیالت تکمیلی

تاریخ ............... :

کاربرگ شماره 4

شماره .............. :

گواهی عدم تکراری بودن پایان نامه

پیوست ............. :

لطفاً توضیحات زیر را قبل از تکمیل کاربرگ مطالعه نمائید:
 . 3دانشجو می باید جهت بررسی عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه به استاد راهنمای خود و با راهنمایی او کلید واژه هایی که در اختیارش قرار داده
می شود ،جستجو ( )searchرا در پایگاههای اطالعات علمی زیر انجام دهد:
الف – پایگاه اطالعاتی ایران داک ( ، )Irandocبه نشانی  www.irandoc.ac.ir :و با کمک دستورالعمل پشت کاربرگ و یا بهره گیری از
راهنمایی لینک اخبار تحصیالت تکمیلی موجود در سایت دانشگاه .
ب – سایر پایگاههای اطالعات علمی که استاد راهنما توصیه می نماید.
 . 2تهیه پرینت از جستجوهای انجام شده
 . 1ارائه نتیجه جستجو به استاد راهنما
 . 4استاد راهنما و دانشجو باید پس از بررسی و تایید عدم تکراری بودن موضوع پیشنهادی ،کاربرگ زیر را تکمیل و آنرا پیوست کاربرگ شماره :
 ( ......کاربرگ تصویب نهایی موضوع پایان نامه ) می نمایند.
استاد محترم راهنما ...........................
با سالم و احترام؛
اینجانب  ..............................به شماره دانشجویی  ............................دانشجوی رشته  .......................موضوع پایان نامه خود را تحت عنوان
 ...............................................................................در سایت  www.irandoc.ac.irمربوط به مرکز اطالعات علمی ایران و سایر پایگاههای
علمی توصیه شده  ،مورد جستجو قرار دادم و موضوعات مشابه با موضوع پیشنهادی مشاهده نگردید  ،ضمناً مدارک نتیجه جستجو به پیوست می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو :
تاریخ و امضاء :

مدیر محترم گروه ............................
با سالم و احترام ؛
عنوان پایان نامه فوق برسی و عدم تکراری بودن مورد تایید می باشد .ضمن ارسال پروپوزال و مدارک مقتضی است مقرر فرمائید نسبت به تصویب آن در شورای گروه اقدام الزم
مبذول گردد .

امضاء استاد راهنما :
تاریخ :

راهنمای جستجوی اطالعات کتابشناختی پایان نامه جهت عدم تکرارآن
 - 1استفاده از سایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران
 – 2کلیک بر روی پایگاههای اطالعاتی

www.irandoc.ac.ir

 – 3در قسمت جستجو  ،کلید واژه مورد نظر را همانند مثال ذیل درج نموده و عنوان را در قسمت فیلد روبروی آن انتخاب می نماییم.
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی

تذکر :جهت درج کلید واژه های مورد نظر از حروف الفبای موجود درصفحه جستجو نمایید.
 – 4از ترکیب کلید واژه های عنوان پایان نامه می توان جستجو را خاص تر نمود ،به طوریکه در هر فیلد خالی یک کلید واژه را درج نموده و یا با استفاده
از عالمت ( * ) دو کلید واژه را با هم ترکیب نماییم .
نمونه . 3
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی

نمونه 2 2

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی

 - 5پس از درج کلید واژه ها دکمه جستجو را زده و چنانچه عنوانی دارای کلید واژه های مورد نظر شما باشد را بازیابی می نماید و یا جستجو را صفر
عنوان می نماید.
 – 6هنگامی که عنوانی دارای کلید واژ های مورد نظر شما بود ،باید آن صفحه را پرینت نموده و جهت مشاهده و مشورت به استاد راهنمای خود ارائه
دهید .اگر هم جستجو صفر بود باز هم  ،آن صفحه را پرینت نموده و به استاد مربوطه ارائه نمایید.
تذکر :دقت نمایید در صورتی که جستجو صفر بود ،تمامی کلید واژ های مربوطه را در بانک اطالعاتی کنترل نمایید.

مؤسسه آموزش عالی پارسیان

فرم شماره 5

معاونت آموزشی – مدیریت تحصیالت تکمیلی

تاریخ ............... :

کاربرگ شماره 5

شماره .............. :

در خواست تصویب موضوع پایان نامه

پیوست ............. :

 -1اطالعات مربوط به دانشجو :
نام و نام خانوادگي دانشجو  ...................................................................................شماره دانشجويي ...........................................................
دانشكده  ........................................................................رشته تحصيلي ...............................................................................................................
آدرس  ...........................................................................................................................................................تلفن ................................................ :

 -2اطالعات مربوط به پايان نامه :
 عنوان پايان نامه :به فارسي :
به انگليسي :
 كلمات كليدي :به فارسي :
به انگليسي :
 نوع كار تحقيقاتي :كاربردي 

بنيادي 

نظري 

 تعداد واحد پايان نامه : -3اطالعات مربوط به استاد راهنما :
نام و نام خانوادگي  ...............................................................................................شغل و سمت فعلي ..............................................................
آخرين مدرك تحصيلي  .........................................................................................تخصص اصلي .......................................................................
آدرس  ......................................................................................................................تلفن ..........................................................................................

 -4اطالعات مربوط به استاد مشاور :
نام و نام خانوادگي  ...............................................................................................شغل و سمت فعلي .............................................................
آخرين مدرك تحصيلي  ......................................................................................تخصص اصلي .........................................................................
آدرس  ......................................................................................................................تلفن .........................................................................................

 -5جزئيات طرح پايان نامه :
الف  :تعريف مسئله :

ب  :فرضيات :

ج  :هدف از اجراء ( شامل داليل ضرورت انجام و كاربرد نتايج پايان نامه )

د  :ارگانها و مؤسساتي كه مي توانند از نتيجه پايان نامه بهره مند شوند .

 -6روش پژوهش و مراحل انجام پايان نا مه :
الف  :طراحي پايان نامه :

ب  :نمونه برداري :

ج  :روش آماري تجزيه و تحليل اطالعات :

 -7سابقه علمي و فهرست منابع :
تاريخچه طرح و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه :

 در صورت زياد بودن منابع ليست آنها ضميمه گردد.

 -8وسايل و تجهيزات مورد نياز :

 -9اعتبار اجراي پايان نامه و نحوه تأمين آن ( ارزي و ريالي ) :
پرسنلي :
تجهيزات :
مواد و لوازم :
مسافرت :
هزينه هاي ديگر :
جمع :

 -11تفکيک كار :

 -11جدول زماني مراحل انجام و پيشرفت كار :

مدت زمان احتمالي اجراي پايان نامه  .............................ماه مي باشد و از تاريخ  .............................شروع خواهم نمود .
تذكر  :دانشجو موظف است گزارش پيشرفت پژوهشي خود را هر سه ماه يكبار به تحصيالت تكميلي جهت درج در پرونده ارائه نمايد .

رديف

مراحل انجام پروژه

18

17

16

15

14

13

12

11

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

صورتجلسه داخلی گروه :

نام و نام خانوادگي دانشجو ............................................................. :

محل امضاء :

نام و نام خانوادگي استاد راهنما ..................................................... :

محل امضاء :

نام و نام خانوادگي استاد مشاور ...................................................... :

محل امضاء :

نام و نام خانوادگي مدير گروه ......................................................... :

محل امضاء :

شماره تصويب :
تاريخ تصويب :

صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی :

نام و نام خانوادگي مدير تحصيالت تكميلي ................................... :محل امضاء :

نام و نام خانوادگي مدير پژوهشي  .................................................. :محل امضاء :

نام و نام خانوادگي معاون آموزشي مؤسسه .................................. :محل امضاء :

تاريخ تصويب :

