باسمه تعالی

پيشنهادة رسالة دکتری  /پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة  ...................................دانشکدة...............................................

عنوان پژوهش:
-1فارسی:

-2انگليسی:

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

امضا

رشته و گرایش

مشخصات استادان راهنما و مشاور:
رديف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه و گروه آموزشی/

تخصص

سایر مؤسسات

راهنما یا مشاور

ثبت پيشنهاده در ایرانداک:
نوع ثبت

شماره نامة گواهی ثبت

همانندجویی
ثبت نهایی
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تاریخ نامة گواهی ثبت

امضا

هدفمندسازی پایاننامه و رساله:
کد ماموریت پژوهشی استاد راهنما

عنوان ماموریت پژوهشی استاد راهنما

سازمان حمایت کننده

نوع حمایت یا شماره و مبلغ قرارداد

شناسه اخالق در پژوهش:
نياز ندارد

نياز دارد

در صورت نیاز به شناسه اخالق ،بالفاصله پس از تصويب پیشنهاده در گروه ،اقدام شود.

نوع تحقيق:
-1بنيادی

-2توسعهای

-3کاربردی

کليد واژهها:
(در صورت نیاز ،واژهها تعريف و ارجاعدهی شود).

انگليسی

فارسی
-1

1-

-2

2-

-3

3-

-4

4-

-5

5-

2

تذکر :هر يک از بخشهای اين صفحه ،بر حسب نظر استاد راهنما و گروه آموزشی در تعداد صفحات بیشتری ارائه میشود.
مسالة پژوهش:
(مسالة اصلی پژوهش به صورت صريح بیان میشود و اهمیت ،زمینة بروز و ابعاد مساله ذکر میشود).

پيشينة پژوهش:
(تحقیقاتی که تاکنون در ارتباط با مسالة اين پژوهش ،توسط پژوهشگران ديگر ،در مراجع معتبر علمی منتشر شده است ،به تفصیل ارائه و نقد میشود).

فرضيهها یا سوالهای پژوهش:
(در اين بخش ،بر اساس مطالعات پیشینه و تحلیل مساله ،فرضیههايی که بايد در اين پژژوهش اببژات شژوند يژا سژوا هژايی کژه بايژد پاسژد داده شژوند،
جمعبندی و به صورت صريح بیان میشوند).
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اهداف پژوهش:

پيشبينی دستاوردها( :دانشجويان دکتری در تکمیل جدو بايد شیوه نامة ارزيابی کفايت بروندادهای رسالة دکتری دانشگاه را مد نظر قرار دهند).
رفع نیازهای ملی

□

آدرس موضوع در اسناد باالدستی ملی يا در سازمانهای مرتبط:

انتشارات علمی

□

نوع (مقاله ،گزارش فنی ،کتاب) و محل ارائه:

ببت اختراع

□

محل ببت اختراع:

تولید محصو و تجاریسازی

□

محل ارائه و مشتريان احتمالی:

ساير

□

توضیحات:

بيان نوآوری اصلی تحقيق در یک یا دو جمله:
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روش تحقيق:
(روش انجام اين پژوهش از نظر ورودیها ،نحوة تجزيه و تحلیل ،روش بررسی نتايج و پاسد به مسالة پژوهش ،بژا جزئیژات الزم مطژابق نظژر دانشژکده
توضیح داده می شود و در صورت نیاز ،با نمودار ترسیمی و جدو زمانی کامل خواهد شد .در طو انجام پژوهش ،اگر تغییری در اين بخش الزم بود،
دانشکده در مورد آن تصمیمگیری خواهد کرد).

نمونة جدو زمانی مراحل اجرا:
زمان مورد نياز بر حسب ماه

1

مراحل پژوهش
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2

3

4

5
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مراجع پژوهش( :بر اساس فرمت  APAیا  IEEEیا فرمت اعالم شده توسط دانشکده)
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا

منشور اخالق پژوهش
با استعانت از خدای سبحان و با اعتقاد راسد به اينکه عالم محضر خداسژت و او همژواره نژابر بژر اعمژا ماسژت و بژه منظژور انجژام شايسژتة
پژوهشهای اصیل ،تولید دانش جديد و بهسازی زندگانی بشر ،ما دانشجويان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور:
تمام تالش خود را برای کشف حقیقت و فقط حقیقت به کار خواهیم بسژت و از هژر گونژه جعژل و تحريژف در فعالیژتهژای علمژی پرهیژز
میکنیم.
حقوق پژوهشگران ،پژوهیدگان (انسان ،حیوان ،گیاه و اشیاء) ،سازمانها و ساير صژاحبان حقژوق را بژه رسژمیت مژیشناسژیم و در حفژآ آن
میکوشیم.
به مالکیت مادی و معنوی آبار پژوهشی ارج مینهیم ،برای انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزيده از سرقت علمژی و ارجژاع نامناسژب اجتنژاب
میکنیم.
ضمن پايبندی به انصاف و اجتناب از هر گونه تبعیض و تعصب ،در کلیة فعالیتهای پژوهشی رهیافتی نقادانه اتخاذ خواهیم کرد.
ضمن امانتداری ،از منابع و امکانات اقتصادی ،انسانی و فنی موجود استفاده بهرهورانه خواهیم کرد.
از انتشار غیراخالقی نتايج پژوهش نظیر انتشار موازی همپوشان و چندگانه (تکهای) پرهیز میکنیم.
اصل محرمانه بودن و رازداری را محور تمام فعالیتهای پژوهشی خود قرار میدهیم.
در همه فعالیتهای پژوهشی به منافع ملی توجه کرده و برای تحقق آن میکوشیم.
خويش را ملزم به رعايت کلیه هنجارهای علمی رشته خود ،قوانین و مقررات ،سیاستهای حرفهای ،سازمانی ،دولتی و راهبردهژای ملژی در
همه مراحل پژوهش میدانیم.
رعايت اصو اخالق در پژوهش را اقدامی فرهنگی می دانژیم و بژه منظژور بالنژدگی ايژن فرهنژ

 ،بژه تژرويج و اشژاعة آن درجامعژه اهتمژام

میورزيم.

امضاء استاد راهنما

امضاء دانشجو
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