مراحل مقدماتی در تهیه و تکمیل فرم پروپوزال دکتری
 -1براساس بخشنامه  ،اواخر ترم اول و اویل ترم دوم سال تحصیلی زمان مراجعه به سایت دانشگاه.
( تعیین موضوع پایان نامه  ،استاد راهنما و مشاور ) و تایپ فرم مربوطه می باشد .
 -2تحقیق و پژوهش در مورد موضوع رساله و ثبت آن در فرم خام ( مشروط بر تکراری نبودن موضوع ) با توجه به مراجعه و راهنمایی
مدیر گروه رشته مربوطه .
 -3تائید و امضاء استاد راهنما در فرم پروپوزال ( اطالعات استاد راهنما باید بصورت کامل در پروپوزال وارد شود )
 -4تائید و امضاء استاد مشاور در فرم پروپ وزال  ( .اطالعات استاد مشاور باید بصورت کامل در پروپوزال وارد شود )
 -5تحویل فرم مذکور به مدیر گروه جهت طرح و تصویب در کمیته تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه  ،به انضمام فرم تعهد مقاله .
 -6تحویل فرم پروپوزال به اداره پژوهش دانشگاه توسط مدیر گروه مربوطه جهت تصویب نهایی شورای پژوهشی واحد .
 -7حداکثر یک ماه پس از اقدام بند  6مراجعه جهت دریافت تاریخ تصویب پروپوزال و اقدامات الزم جهت دفاع از رساله
( به اداره پژوهش  /اداره تحصیالت تکمیلی ) .
 -8مراجعه به سایت دانشگاه جهت دریافت فرمت نحوه نگارش رساله .
 -9در صورت گذراندن کلیه واحدهای درسی و اخذ درس پایان نامه  ،چنانچه حداقل یکسال از تاریخ اخذ کد شناسایی و تصویب پروپوزال
توسط مراجع ذیصالح بگذرد دانشجو مجاز به دفاع از رساله تحصیلی خود می باشد .

*** زمان اخذ رساله با زمان اخذ تکمیل فرم مذکور هیچ ارتباطی ندارد.

جهت رفع هر گونه ابهام به مدیر محترم گروه مربوطه خود مراجعه فرمائید.
اداره پژوهش و اداره تحصیالت تکمیلی

1

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بافت

فرم پیشنهاد تحقیق
پاياننامهی دکتری
عنوان تحقیق به فارسی......................................................................................... :

نام:

دانشکده:

نام خانوادگی دانشجو:

گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:

گرايش:

سال ورود:

نیمسال ورودی:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

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

امضاء:

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

امضاء:

امضاء:

اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تکمیل میگردد
تاريخ تصويب در گروه:
تاريخ تصويب شورای پژوهشی:
تائید معاونت علمی(پژوهش و فناوری) :

تاريخ بررسی و اخذ کد رساله:
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به نام خدا

توجه :لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

-1

اطالعات مربوط به دانشجو:

نام....................................... :نامخانوادگي............................................ :شماره دانشجويي...........................................:
مقطع....................................:رشته تحصيلي.......................................... :گروه تخصصي..............................................:
گرايش.................................:نامدانشكده...............................................:سال ورود به مقطع جاري .............................. :نيمسال
ورودي............................:
آدرس پستي در تهران...................................................................................................................................................
تلفن ثابت محل سكونت ............................. :تلفن همراه .......................................:پست الكترونيك.........................:
آدرس پستي در شهرستان............................................................................................................................................:
تلفن ثابت محل سكونت.............................. :تلفن محل كار .................................. :دورنگار.................................:
-2

اطالعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

 دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور ميتوانند انتخاب نمايند. در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي و پژوهشي كامل ايشان(رزومه كامل) شامل فهرست پاياننامههاي كارشناسي ارشد و رسالههاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد
مدعو ،راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند ،به همراه تصوير شناسنامه و آخرين حکم کارگزينی قبل از
ارسال طرح پيشنهادي  ،جهت اخذ مجوز همكاري به حوزه معاونت پژوهشي واحد ارسال گردد.
 اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورتتكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار
دانشجويان جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و
عواقب كار ،متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
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اطالعات مربوط به استاد راهنما:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
نام پدر  ..............:شماره شناسنامه .................... :تاريخ تولد ...................:محل تولد................:كد ملي.......................:
تخصص اصلي ...........................:تخصص جنبي ...................................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي)........................ :
كارشناسي ارشد
سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ  ........................................ :شغل و سمت فعلي.......................................................... :
دكتري
آدرس محل كار.......................................................................................................................................................... :
تلفن هم راه ..................................:تلفن محل كار................................:دورنگار..........................................:
پست الكترونيك ).............................................................. :(Email
نحوه همكاري با واحد بافت:
تمام وقت:

نيمه وقت:

مدعو:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد راهنمائي شده:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد رسالههاي دكتري راهنمائي شده:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائي:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد رسالههاي دكتري در دست راهنمائي:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:
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اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
نام پدر  ..............:شماره شناسنامه .................... :تاريخ تولد ...................:محل تولد................:كد ملي.......................:
تخصص اصلي ...........................:تخصص جنبي ...................................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي)........................ :
كارشناسي ارشد
سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ  ........................................ :شغل و سمت فعلي.......................................................... :
دكتري
آدرس محل كار.......................................................................................................................................................... :
تلفن همراه ..................................:تلفن محل كار................................:دورنگار..........................................:
پست الكترونيك ).............................................................. :(Email
نحوه همكاري با واحد بافت:
تمام وقت:

نيمه وقت:

مدعو:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد راهنمائي شده:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد رسالههاي دكتري راهنمائي شده:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائي:
واحد بافت:

ساير دانشگاهها:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

تعداد رسالههاي دكتري در دست راهنمائي:
واحد بافت:

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي:

ساير دانشگاهها:
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 -3اطالعات مربوط به اساتید مشاور:

استاد مشاور اول:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
نام پدر  ..............:شماره شناسنامه .................... :تاريخ تولد ...................:محل تولد................:كد ملي.......................:
تخصص اصلي ...........................:تخصص جنبي ...................................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي)........................ :
كارشناسي ارشد
سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ  ........................................ :شغل و سمت فعلي.......................................................... :
دكتري
آدرس محل كار..........................................................................................................................................................:
تلفن همراه ..................................:تلفن محل كار................................:دورنگار..........................................:
پست الكترونيك ).............................................................. :(Email
نحوه همكاري با واحد بافت:
تمام وقت:

نيمه وقت:

مدعو:

استاد مشاور دوم :

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
نام پدر  ..............:شماره شناسنامه .................... :تاريخ تولد ...................:محل تولد................:كد ملي.......................:
تخصص اصلي ...........................:تخصص جنبي ...................................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي)........................ :
كارشناسي ارشد
سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ  ........................................ :شغل و سمت فعلي.......................................................... :
دكتري
آدرس محل كار..........................................................................................................................................................:
تلفن همراه ..................................:تلفن محل كار................................:دورنگار..........................................:
پست الكترونيك ).............................................................. :(Email
نحوه همكاري با واحد بافت:
تمام وقت:

نيمه وقت:

مدعو:
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 -4اطالعات مربوط به رساله:
الف -عنوان تحقيق
 -1عنوان به زبان فارسي:
......................................................................................................................................................
 -2عنوان به زبان انگليسي :

..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............
ب – تعداد واحد رساله :
ج -بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن ،بيان جنبههاي مجهول و مبهم ،بيان متغيرهاي مربوطه و
منظور از تحقيق) :
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د  -اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود ،ميزان نياز به موضوع ،فوايد
احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد ،روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده
قرار ميگيرد:

ه -مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج
آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
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و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
نام و نام خانوادگي استاد راهنما:
امضاء:
ز -اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني ،كلي ،اهداف ويژه و كاربردي):

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي ،نام بهرهوران (سازمانها ،صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت ديگر محل
اجراي مطالعه موردي):

ط -سؤاالت تحقيق:

ي -فرضيههاي تحقيق:
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ك -تعريف واژهها و اصطالحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):

-5روش شناسي تحقيق:
الف -شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در
قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به كار بردن عناوين كلي نظير« ،گردآوري اطالعات اوليه»،
«تهيه نمونههاي آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و
مراكز تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
ب -متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها( در صورت وجود
وامكان ):

ج – شرح كامل روش (ميداني ،كتابخانهاي) و ابزار (مشاهده و آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه ،فيشبرداري و غيره) گردآوري
دادهها :

د – جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امكان):
11

هـ  -روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:

 -6زمان بندي انجام تحقيق:

الف -تاريخ شروع .................................:ب -مدت زمان انجام تحقيق..........................:ج -تاريخ اتمام.......................:
تذكر :الزم است كلیه فعالیتها و مراحل اجرايی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهاي) و مدت زمان مورد نیاز براي هر يك ،به
تفکیك پیشبینی و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملی تحقیق ،حتیاالمکان رعايت گردد.
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پیشبینی زمانبندي فعالیتها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار
ردیف
لللل
1

شرح فعالیت

زمان کل
(ماه)
1

زمان اجرا به ماه
2

3

4

5

6

7

8

9

24 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11

2
3
4
5

ه

6
7
8
9
11
11
12
توجه -1 :زمان و نوع فعالیتهاي اجرایی رساله  ،حتیاالمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
 -2حداقل زمان قابل قبول براي پیشبینی مراحل مطالعاتی و اجرایی رساله دکتري  12ماه میباشد.
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 -9صورتجلسه گروه تخصصی

نام و نامخانوادگي دانشجو:

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي استاد راهنما

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي استاد يا استادان مشاور

امضاء

تاريخ

 -1عضو گروه

 -2عضو گروه

 -3عضو گروه

 -4عضو گروه

شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ  ............................با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع رساله ـــــــــــــــ ................................با عنوان............................................................................................
آقاي
................................................................................................................................................................بررسي و به تصويب رسيد.
امضاء:

نام و نام خانوادگي مدير گروه:
نام و نامخانوادگی اعضای شورا پژوهشی

تاريخ

امضاء

-1
-2
-3
-4
-5
-6

امضاء

نام و نام خانوادگي مسئول/مدير پژوهشي:

امضاء

نام ونام خانوادگي معاون علمي(پژوهش و فناوري) واحد:
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تاريخ

تاريخ

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بافت
بنام خدا
(فرم اساتيد مدعو)

استاد گرامي
باتشكر از همكاري علمي پژوهشي جناب عالي با اين واحد دانشگاهي  ،لطفاًنحوه همكاري و نوع امكاناتي را كه جهت
انجام پژوهش در رساله دكتري
تحت عنوان........
در اختيار دانشجو قرار خواهيد داد مشخص فرماييد .
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
اينجانب  ..................................................با آگاهي از لزوم پذيرش يا چاپ مقاله حاصل از رساله در مجالت علمي
معتبر قبل از تكميل فرم تعيين داور (در صورت راهنمايي ) و حضور در جلسه دفاعيه
راهنمايي  /مشاور خانم  /آقاي .....................................را مي پذيرم .

تاريخ و امضاء
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بسمه تعالی

اینجانب

دانشجوي مقطع

گرایش

رشته

می گردم که مقاله استخراج شده از رساله خود را که با راهنمایی
مشاوره

ورودي

متعهد
و

تحت عنوان"

"
انتخاب نموده ام را به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت طبق بخشنامه شماره  55779مورخ
 88/7/14به چاپ خواهم رساند.

نکته:پیوست کپی کارت دانشجویی(دو طرف) الزامی است

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
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فرم مربوط به اختصاص کد شناسايی رساله دکتری
عنوان

رديف

توضیحات

مشخصات



1

شماره دانشجويي :

2

نام :

3

نام خانوادگي :

4

نام ونام خانوادگي استاد راهنما اول  :

5

نوع همكاري استاد راهنما اول با واحد  :

6

نام ونام خانوادگي استاد راهنما دوم :

7

نوع همكاري استاد راهنما دوم با واحد  :

8

نام و نام خانوادگي استاد مشاوراول:

9

نوع همكاري استاد مشاور اول باواحد  :

محل تولد استاد مشاور اول:

11

نام و نام خانوادگي استاد مشاوردوم:

شماره شناسنامه استاد مشاور دوم:

نوع همكاري استاد مشاور دوم باواحد :

سال تولد استاد مشاوردوم :

براساس كارت دانشجويي صادره از مركز آزمون دانشگاه
آزاد اسالمي


شماره شناسنامه استاد راهنما اول:
سال تولد استاد راهنما اول:
محل تولد استاد راهنما اول :

شماره شناسنامه استاد راهنما دوم:
سال تولد استاد راهنما دوم :
محل تولد استاد راهنما دوم:

شماره شناسنامه استاد مشاور اول:
سال تولد استاد مشاور اول :

محل تولد استاد مشاور دوم :
11

عنوان رساله :

12

سال و نيمسال تصويب رساله :

13

تعداد واحد رساله :

نوع همكاري

24

 -تمام و ت  44ساعت

 -5تمام و ت – طر م مولی

 -تمام و ت  32ساعت

 -6تمام و ت  -بورسیه

 -نیمه و ت

 -7ع و هی ت علمی –

همکاري

 -حق التدري

معاونت علمی(پژوهش و فناوری) واحد :

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت :

تاريخ و امضاء:

تاريخ و امضاء:

17

مشخصات رساله هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي

دانشكده  :علوم انسانی
كد رساله
تاريخ اخذكد :

استاد

مقطع دكتري رشته تحصيلی :

نام دانشجو

عنوان

نوع همكاري

همكاري

مرتبه علمی

تعداد همكاري در رساله در واحد

راهنما ()1

راهنمايي

مشاوره

راهنما ()2

راهنمايي

مشاوره

مشاور ()1

راهنمايي

مشاوره

مشاور ()2

راهنمايي

مشاوره

18

