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 1د/شناسه: 

 شماره:

 تاریخ:

:پیوست

 مطالعه شود. به دقت ،کاربرگرساله، مندرج در انتهای این  ةپیشنهادیتصویب  قبل از تکمیل، مقررات مربوط به 

 مشخصات دانشجو :
    یهبورس   مربیان    آزاد: نوع پذیرش            ی:                 یشماره دانشجو                        نام و نام خانوادگی: 

                             : دانشکده                                   گروه:                                    :      گرایش تحصیلی /رشته 

      تاریخ قبولی در امتحان جامع:                                                  پژوهشی     پژوهشی -شیوه : آموزشی  

 2: نمره کسب شده در آزمون زبان انگلیسی                                                                                5:عنوان آزمون زبان انگلیسی 

 : و تلفن نشانی 

 پست الکترونیکی:

 :رسالهمشخصات  -

 عنوان -5

 فارسی:

 :انگلیسی

 ....................... تعداد واحد.......................  رسالهاولین نیمسال اخذ واحد         ایتوسعه  بنیادی     : کاربردیرسالهنوع 

 :9مشخصات استادان راهنما و مشاو -
 

آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی مسئولیت

تحصیلی /مرتبه 

 علمی

/ گروه/دانشکده

 یا موسسه دانشگاه

 تعداد پایان نامه های 

 تحت راهنمایی

 امضاء

 دکتری کارشناسی ارشد

       استاد راهنمای اول 

       استاد راهنمای دوم 

       استاد مشاور اول 

       استاد مشاور دوم 

در ضمن، ماهیت ه تاریخ . . . . . . . . . . . . .  مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ب  گروه شورای. و در  . . . . . . . . . . . . . . . . جلسه هیأت داوران به تاریخاین پیشنهادیه در 

4هرسال
 گردد. اعالم می تجربی   : نظری5

 :گروهنام و امضای رئیس                                                                                                    
 

و اطالعات مربوط به آن در سامانه پژوهشگاه  . . . . . . . . . . . . . . . .   به تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . .  مورد بررسی و تصویب قرار گرفتدانشکده این پیشنهادیه در شورای 

 . تایید شده است ثبت وبه کد رهگیری ................................ علوم و فنآوری اطالعات ایران 
 

 دانشکده: رئیسنام و امضای     
 

 اصل پیشنهادیه تأیید شده باید بهصفحه اول ، همچنین  اسکن و در سیستم گلستان بارگذاری شوددانشکده رئیس ، مشاور و مدیرگروه و  پس از تأیید استادان راهنماپیشنهادیه باید 

 تحویل داده شود.اداره آموزش دانشگاه 

 

                                                           
 نامۀ دکتری قبل از دفاع از پیشنهادیه ضروری است.   ـ کسب حداقل نمرۀ آزمون زبان مندرج در آیین1
 ـ تصویر گواهی آزمون زبان که به تأیید کارشناس تحصیالت تکمیلی رسیده پیوست است.2
نامه مربـو  بـه شـرکت اسـتادان راهنمـا و       توان بر اساس شیوه خاص می در مواردشود.  پذیرفته نمی "از طرف  "امضای استادان راهنما و مشاور الزامی است وامضای  ـ3

، ضـمن درج  در صورتی که هر یک از استادان یاد شده عضو هیات علمی دانشـااه یـزد نباشـند   ای در جلسه پیشنهادیه عمل نمود.  مشاور بصورت ویدئو کنفرانس و مکاتبه
 ضمیمه گردد.    باید ایشان  رین مدرک تحصیلیآخیا  ، آخرین حکم کارگزینینشانی و شماره تلفن آنها

برداری و انجـام آزمایشـاتا اسـت، تجربـی محسـو        هایی که انجام آنها مستلزم تامین لوازم و مواد مصرفی و هزینه خدمات آزمایشااهی و میدانی )مانند نمونه رسالهـ 4
برای تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلـی ضـرورت پیـدا     مین آنها معموالَ شود و لوازم مصرفی که تأ میشوند. هزینه انجام کلیه اموری که جزء وظایف دانشجو محسو    می
               کند )نظیر تهیه مقاله یا کتا ، نرم افزار، داده یا تکمیل پرسشنامه و ...ا مالک تجربی بودن رساله نیست. می
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 پایان نامه: شرح -2

 
 و کاربرد نتایج تحقیق(: موضوع)تعریف مسأله، هدف از اجرا الف( تعریف

 

 

 

 ب( سابقه تحقیق:
 

 

 

 : ج( کلمات کلیدی

 فارسی :

 انگلیسی :

 

 د( فرضیات )یا سئواالت پژوهشی(:
 

 

 و هنر و معماری(: ، منابع طبیعیهای علوم انسانی هـ( روش تحقیق )مخصوص دانشکده
 

 

 :اجرای پروژه و زمان بندی و( مراحل
 

 

 ز( خالصه پیشنهادیه رساله به زبان انگلیسی:

 

 
 ( فهرست منابع ومآخذ:ح
 

 
 

 

 های مورد نیاز و منبع تأمین:مواد، وسایل و دستگاه -9
 

 نیمحل تامـ                                     نام ماده یا دستااه           

 

 
 تعهد نامه دانشجو: -4

راهنما و مشاور انجام  استادانشوم که با توجه به مفاد این پیشنهادیه به طور تمام وقت، زیر نظر  ............. متعهد می....اینجانب .....................................

التحصیلی  شر  فارغ که را مطالعه نموده و با اطالع از این «میبدعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه ت»ضمن در وظیفه نمایم. 

اقدام به انجام رعایت حقوق معنوی مذکور است و باید تعهدنامه امضاء شده را همراه رساله صحافی نمایم، اینجانب پایبندی شرعی و قانونی به 

 خواهم کرد. پیشنهادیه تصویب شده
 

 دانشجو یتاریخ و امضا                                                                                                                              
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 نیست و صرفاً جهت اطالع دانشجو است.  میبدنیازی به پرینت و تحویل صفحه مقررات و تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه 

 

 

 :مقررات مربوط به تصویب پیشنهادیة رسالة دکتری

رساله خود را زیر نظر  ۀ، پیشنهادیپنجمدانشجو موظف است پس از موفقیت در ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال * 

و کسب موافقت اولیۀ شورا، در حضور هیأت داوران از  دانشکدهو  پس از طرح در شورای گروهاستاد/استادان راهنما و مشاور تدوین، و 

 دفاع از پیشنهادیۀ رساله دکتری به شرح زیر است: ۀآن دفاع کند. ترکیب هیأت داوران در جلس

 الفا استاد/استادان راهنما )استاد راهنمای اول به عنوان رئیس هیأت داورانا 

  ا استاد/استادان مشاور

های رشتۀ مربو  با مرتبۀ علمی حداقل استادیاری و سه سال سابقه تدریس و تحقیق در دوره یک نفر عضو هیأت علمی در * 

و یک نفر عضو هیأت علمی در رشتۀ مربو  و صاحبنظر در موضوع پیشنهادیه با حداقل مرتبۀ  میبدتحصیالت تکمیلی از دانشااه 

 ./ دانشکده به انتخا  شورای گروه میبددانشیاری خارج از دانشااه 

 تواند به ترتیب اولویت، جایازین حضور داور خارجی در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله شود: های زیر میکی از روشی* 

 داور خارج از دانشااه به صورت ویدئو کنفرانس  -1 

 ایداور خارج از دانشااه به صورت مکاتبه -2 

 دانشکده گروه / با ذکر دلیل به تشخیص شورای  / دانشکده داور خارج از گروهـ 3

 دانشکدهگروه / با ذکر دلیل به تشخیص شورای  /دانشکده داور داخل گروه -4 

 دانشکده است. و گروهمصو   ۀمنو  به دارا بودن پیشنهادی ششمثبت نام دانشجو در نیمسال * در صورت گذراندن آزمون جامع، 

ابد. در صورتی که رساله دارای دو استاد راهنما یرسمیت میحضور تمام اعضای هیأت داوران با رساله  ۀپیشنهادیدفاع از  ۀجلس* 

 توانند در جلسه حضور نداشته باشند. میکی از استادان راهنما ی، / دانشکده باشد در شرایط خاص با ارائه دالیل موجّه به مدیر گروه

 شود که حداقل آراء موافق نصف بعالوه یک هیأت داوران را کسب کند و در شورای رساله در صورتی پذیرفته می ۀپیشنهادی * 

اصلی پیشنهادیه جهت بایاانی در پرونده دانشجو  ۀرساله، باید نسخ ۀپس از تصویب پیشنهادیدانشکده، به تصویب نهایی برسد.  / گروه

 شود. تحویل  داده اداره آموزشبه 

دفاع نشده دانشجو موظف است بر اساس تقـویم   آن واحد رساله توسط دانشجو، تا زمانی که ازپس از تصویب پیشنهادیه و اخذ  * 

عدم ثبت نام )انتخـا  واحـدا رسـاله در زمـان مقـرر، بـه منزلـه        نام و واحد رساله را اخذ نماید. دانشااه در نیمسال)هایا بعد نیز ثبت

   شود.یانصـــراف دانشـــجو از تحصـیل تلقی م

در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشـجو  ر قابل قبول یا غیار خو ، خو  و ی، بسیصورت درجه عالدفاع از رساله بهامتیاز  

 ر نخواهد داشت.یدانشجو تأث یهاا میاناین کل نمرهیرساله در میاناین آن نیمسال  ۀن حالت نمریاست در ا یهیشود. بدمی

تواند تغییر موضوع رساله را درخواست کند. تغییر موضوع رساله پس از موجّه، استاد راهنما میدر شرایط خاص و با ارائه دالیل * 

 شنهادیه  قابل انجام است. یدفاع از پ ۀبرگزاری مجدد جلس / دانشکده و تأیید شورای گروه

 

 توجه: 

در سامانه پژوهشگاه علـوم و فنـاوری    توسط دانشجو دانشکده، اطالعات مربوطگروه / پس از تصویب پیشنهادیه در 

 دانشـکده  و رئیس مدیر گروه/استادراهنما  پس از تأییدثبت و  www.thesis.irandoc.ac.irاطالعات ایران به آدرس 

 شود. ه تحویل میآموزش دانشگابه اداره در پرونده دانشجو جهت درج  ی پیشنهادیه مصوبصلانسخه به همراه

  

http://www.thesis.irandoc.ac.ir/
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 میبدتعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه 

 

 

 
 تحصیالت تکمیلیمدیریت 

 

 .........................................رشته......آموخته مقطع دکتری در     ....... دانش..........................اینجانب........................

 ............................................. ........................... از رساله خود تحت عنوان:.... که در تاریخ ........................گرایش....

 ............................. سب درجه................ با ک.....................................................................................................................

 شوم:  ، شرعاً و قانوناً متعهد می  ام دفاع نموده

مطالب مندرج در این رساله حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای   ا1

 ام، رعایت کامل امانت را نموده استفاده نموده ، کتا ، مقاله و غیره نامه علمی و پژوهشی دیاران اعم از پایان

 ام.  ها نموده مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع اقدام به ذکر آن و

یا باالترا در سایر   تر سطح، پایین ا تمام یا بخشی از این رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم2

 ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.  دانشااه

ا مقاالت مستخرج از این رساله کامالً حاصل کار اینجانب بوده و از هرگونه جعل داده و یا تغییر اطالعات 3

 ام.  ودهپرهیز نم

های گوناگون  ا از ارسال همزمان و یا تکراری مقاالت مستخرج از این رساله به نشریات و یا کناره4

 نمایم.  خودداری نموده و می

شوم هرگونه  بوده و متعهد می میبدکلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این رساله متعلق به دانشااه   ا5

مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتا ، مقاله، ثبت اختراع و غیره )در  بهره

 میبدو ذکر نام دانشااه استادان راهنما استاد/زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیلا با کسب اجازه از 

 باشد. 

از درجه اعتبار  میبد هر زمانا مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشااه ا در صورت اثبات تخلف )در6

 و اینجانب هیچاونه ادعایی نخواهم داشت. است ساقط 

 
 

 دانشجو:نام و نام خانوادگی 

 :امضاء و تاریخ


