 مشخّصات دانشجو

دوره :کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

رشته:

گرايش:

گروه:

دانشکده:

دکتری

 مشخّصات استاد يا استادان راهنما
نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

تخصص

درصد مشارکت

محل خدمت



امضاء

 مشخّصات استاد يا استادان مشاور
نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

تخصص...................

درصد مشارکت

محل خدمت ......

امضاء ..........................

عنوان پاياننامه:
Thesis title:

 فرایند تصویب
مرجع بررسي کننده

تاريخ بررسي

رأی شورا

مهر و امضای مسئول مرجع رسیدگي

شورای گروه آموزشی

شورای آموزشی دانشکده

شورای تحصیالت تکمیلی پردیس

مدير گروه

معاون آموزشي دانشکده

معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي
پرديس کشاورزی و منابع طبیعي

نکات درخور توجه
میزان مشارکت استاد یا استادان مشاور به صالحدید استاد راهنما ،حداکثر تا  52درصد کل واحد پایان نامه تعیین و از تعداد کل واحدهای پایان نامه کسر گردد.
 در صورتی که استادان راهنما یا مشاور عضو هیات علمی دانشگاه رازی نباشند ،ارسال فرم تکمیل شده اطالعات استاد ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی ایشان الزامی است.

 ارسال یك نسخه از پروپوزالی که در فرایند اجرای آن نیاز به کار با حیوان باشد ،به کمیتۀ «اخالق کار با حیوانات» و أخذ تأییدیّه از آن کمیته الزامی است.
 رعایت مصادیق مورد اشاره در آییننامۀ شمارۀ  /502545و ،مورّخ  39/25/52در زمینۀ لزوم رعایت موازین اخالق پژوهشی (مندرج در سایت دانشگاه رازی ،صفحۀ تحصیالت
تکمیلی ،بخش آییننامههای عمومی) در تمامی مراحل پژوهش حاضر ،الزامی است.
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الف -کلیدواژهها:
ب  -موضوع پاياننامه (شرح و بیان مسئله)

ازآنها)

ج -پیشینۀپژوهش (مطالعات و تحقیقاتي که دربارۀ اين موضوع صورت گرفته است و ذکر نتايج بهدستآمده

د  -اهداف پاياننامه

ه  -اهمّیّت ،ارزش و کاربرد نتايج پاياننامه

و  -فرضیهها (در صورت لزوم) يا سؤالهای تحقیق

1

ز  -روش تحقیق



به تشخیص گروه آموزشی و متناسب با ماهیت پژوهش ،در این بخش ،نوع مطالعه ،روش بررسی فرضیّهها و یا پاسخگویی به سؤاالت (توصیفی ،تجربی ،تحلیل محتوا ،اسنادی ،تاریخی

و ،)...جامعۀ آماری ،روش و طرح نمونهبرداری ،طرح آزمایشی ،حجم نمونه  ،روش محاسبه ،ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامه ،مصاحبه و )...و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها تبیین گردد.
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ح -منابع و مآخذ علمي

ط -جدول زماني و مراحل اجرای پژوهش
مراحل انجام کار

مدّت زمان پیشبیني شده برای اجرای هر مرحله

مدت اجرای پژوهش:

تاريخ پیشبیني شده برای دفاع نهايي:

پیشبیني هزينههای مواد ،تجهیزات و لوازم مورد نیاز که صرفاً از محل اعتبار اين تحقیق بايد خريداری شود
نوع هزينه

برآورد قیمت کل (ريال)

شرح هزينه (نام مواد ،وسايل و ماهیت ساير هزينهها)

مواد و وسایل مصرفی
هزینههای اجرایی و پرسنلی و ...
جمع کل
کلیۀ حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتايج تحقیق پاياننامه (اعم از چاپ مقاله ،ارائه به بخش صنعت و  )...متعلق به دانشگاه رازی است و انتشار
نتايج ،نیز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استاد راهنما صورت ميگیرد.

امضاء دانشجو

امضاء استاد يا استادان راهنما

امضاء استاد يا استادان مشاور
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