
Page 1 of 6 

 

 

 …………   شماره:

 .………… تاريخ:

 ...……… پيوست:

 

 به نام خدا 

 

 3ي فرم شماره

 ي کارشناسي ارشد نامه طرح پيشنهادي پايان

 
 موسسه آموزش عالی غير انتفاعی فراز

 معاونت آموزشی 

 و تحصيالت تكميلی 

 

 

  اطالعات دانشجو  -1

 :  ي دانشجويیشماره :  نام و نام خانوادگی

 :  ي تحصيلی و گرايش رشته :   گروه :  آموزشیموسسه 

 من ماه به                         ورودي: مهرماه    نوبت دوم        ي:      روزانه دوره

 نشانی

 

 تلفن:   

 :   همراه  تلفن 

 

Email : 

 

و   -2 راهنما  اساتيد  اطالعات 

 مشاوره
 

 نام و نام خانوادگی  
تخصص  

 اصلی

ي  رتبه

 دانشگاهی 

محل  

 خدمت

درصد 

 مشاركت 

ها/ رساله هاي  نامهتعداد پايان

 مصوب و در حال اجرا

تحت   امضا

 راهنمايی 
 تحت مشاوره

 دكترا  ارشد  دكترا  ارشد 

استاد راهنماي  

(1 ) 
          

استاد راهنماي  

(2 ) 
          

           استاد مشاور  

 

 ها/ رساله هاي مصوب در موسسه آموزش عالی غير انتفاعی فراز بر اساس درصد مشاركت درج گردد. نامه تعداد پايان*
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 نامه ي پايانشناسنامه  -3

 
 

 : عنوان فارسی

 

 عنوان انگليسی: 
 

 كليد واژگان فارسی 

 

 كليدواژگان انگليسی: 
 

 كاربردي   اي توسعه نوع پژوهش:    بنيادي  

 ميدانی  -عملی  عملی    نظري                     
 نامه:  تعداد واحد پايان

 از ج    ،ب    ،از سطح الف موضوع ...................................................  هاي علم و فناوري كشور با  نامه در راستاي اولويت پاياناين  

 باشد.   جامع علمی كشور می ي نقشه 2-3بخش 
 
 

 نوآوري و مالکيت نتايج طرح -4

 

 

ايران هاي معتبر علمی و پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی  باشد. با جستجو در پايگاهشود نوين مینامه اجرا میپژوهشی كه در اين پايان

نامه )اعم از چاپ مقاله، ارائه  اي با اين عنوان تاكنون به ثبت نرسيده است. ضمناً كليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج پاياننامهپايان

موافقت  است و انتشار نتايج نيز تابع مقررات دانشگاهی است و با موسسه آموزشی عالی غير انتفاعی فراز به بخش صنعت و ... ( متعلق به 

 گيرد. استاد راهنما صورت می

  

 استاد راهنما:    

 دانشجو:                                                                         تاريخ و امضا:

 تاريخ و امضا:                                                                                           

 تاريخ تصويب در موسسه:    

 ي آموزشي: نامه در سامانه ي پايانشماره                                                                                            

 شود. دفاع صادر مي ياجازهآموزشي موسسه حداقل نه ماه پس از تصويب طرح پيشنهادي در شوراي 
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  اصلي پژوهش  يمسئله بيان  -5

 

 

 

 

 

 

 

  مسئله اهميت و ضرورت   -6

 

 

 

 

 

 

 

و      -7 نظري  علمي    يتاريخچه مباني 

 پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهش اهداف -8
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  هاي پژوهش  پرسش ها و يا فرضيه -9

 

 

 

 
 

  روش اجراي پژوهش -10

 

 

 

 

 
 

ه شده ييکي از الگوهاي ارا  برابرمنابع )-11

 نامه( پايان ي نگارشنامهدر شيوه 

 

 

 

 

 

 نامه هاي پايانهزينه -12

 خير   بلههاي ديگر تامين اعتبار شده است؟  آيا اين طرح از سوي سازمان  -الف

 در صورتی كه پاسخ بلی است، اطالعات زير را بنويسيد:     

 :نام سازمان :           تاريخ تصويب: ميزان اعتبار                

 

 خير بله نامه بخشی از يك طرح پژوهشی موسسه است؟       آيا پايان  -ب

 ي طرح پژوهشی بنويسيد:در صورتی كه  پاسخ بلی است، اطالعات زير را در باره

 :عنوان طرح

 :ي قرارداد با معاونت پژوهشیشماره

 :                     گروه:                موسسه آموزشی :                    نام مجري 

 :وضعيت اجرايی طرح       :                    ي مصوببودجه               :                    تاريخ تصويب طرح 

 :توضيحات

 ريال است...........................  نامه براي اجراي اين طرح برابر باي پيشنهادي استاد راهنماي پايانهزينه -ج
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  نامهمراحل تصويب پايان -13

موافقت   .............................  ينامه با هزينهبا انجام پايان  .................................ي مورخ  شوراي گروه آموزشی در جلسه

 كرد. 

 خانم /آقاي:  دکتر    

 مدير گروه    

 تاريخ و امضاء  

   

ريال موافقت  ............................  ينامه با هزينهبا انجام پايان ............................  ي شوراي آموزشی موسسه مورخدر جلسه

 گرديد.  

 آقاي دکتر   

 موسسه آموزشي غير انتفاعي فراز  رياست  

 تاريخ و امضاء  

   

 (گيرد.ها در زمان تسويه حساب انجام می)تأييد ريز هزينههاي طرح پيشنهادي با مصوبات موسسه آموزشی  تطبيق دارد.  سقف هزينه 

 
  

 آقاي دکتر 

 موسسه آموزشي غير انتفاعي فراز  رياست  

 تاريخ و امضاء  

 

 هزينه هاي درخواستي به صورت جداگانه دريکي از جداول ذيل درج گردد.

 

 

 :   ي دانشجويیشماره :   نام و نام خانوادگی

 :  ي تحصيلی و گرايش رشته :    گروه :   موسسه آموزشی 

 تاريخ تصويب در شوراي آموزشی موسسه غير انتفاعی فراز گچساران    :   

 : هزينه پايان نامه هاي عملی1جدول 

 رديف نوع هزينه  سقف رديف )ريال( مبلغ در طرح پيشنهادي)ريال( 

 الف 1تجهيزات ) اموالی( 000/10/ 000 

 ب مواد )مصرفی(  

 ج آناليز آزمايشگاهی  

 جمع كل  000/10/ 000 
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 ميدانی  -: هزينه پايان نامه هاي عملی2جدول 

 رديف نوع هزينه  سقف رديف )ريال( مبلغ در طرح پيشنهادي)ريال( 

 
 

 الف تجهيزات ) اموالی( 

 ب مواد )مصرفی(  

 ج آناليز آزمايشگاهی  

 د افزاركتاب و نرم  000/2/ 000 

 ه مسافرت هاي دانشجو براي انجام تحقيق  

 چاپ، تكثير و صحافی 
 

 و
 

 ز پرسنلی

 جمع كل  000/10/ 000 

 : هزينه  پايان نامه هاي نظري3جدول 

 رديف نوع هزينه  سقف رديف )ريال( مبلغ در طرح پيشنهادي)ريال( 

 د 2كتاب و نرم افزار 000/2/ 000 

 ه مسافرت هاي دانشجو براي انجام تحقيق  

 3چاپ، تكثير و صحافی
 

 و

 جمع كل  000/2/ 000 

اموالی  با ارائه فاكتور و شماره ثبت اموال قابل پرداخت است    1  - و تجهيزات اموالی شامل  كامپيوتر،  هزينه تجهيزات 

 تجهيزات جانبی و قطعات آن نمی شود. 

كتاب و نرم افزار خريداري شده قالم اموالی محسوب شده و الزم است در زمان تسويه حساب پايان نامه ، تحويل    2  -

كتابخانه موسسه گردند. ضمناً براي خريد كتاب الزم است عدم وجود كتاب يا كمبود نسخ آن در كتابخانه  موسسه  به  

 تأييد مسول كتابخانه برسد.

تكثير و صحافی صرفاً فاكتور شركت خدمات چاپ و تكثير مستقر در دانشگاه قابل قبول  در خصوص هزينه چاپ ،  3  -

 است.

هزينه خريد تجهيزات اموالي و مواد مصرفي در مواردي که اين تجهيزات يا مواد  براي انجام تحقيقات پايان   *  

                                                                              نامه  دو يا چند دانشجوي يک استاد راهنما استفاده شده باشد، قابل تجميع است.

 **   کليه فاکتورها بايد به تأييد استاد راهنما رسيده باشد. 

 . مبلغ...................... ريال مورد تأييد مي باشد

 موسسه آموزش عالي غير انتفاعي فراز رياستتاريخ و امضاء 


