
  یتعال بسمه                                    

 ارشد یکارشناس نامه انیپا پیشنهاده

 دانشکده:..........

 گروه: ..........

 

 مشخصات دانشجو: 

 نوبت دومروزانه  دوره: ....................................:و گرایش رشته. .........................یی: ........دانشجو شماره ........................ی: ....................خانوادگ نام و نام

 . ...................: ........نامهتعداد واحد پایان..........................نیمسال اخذ واحد پایان نامه:............................................سال تحصیلی:......................

 .................................................................................پست الکترونیکی: ........................................: ..................................ثابت و همراه شماره تماس

 
 

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................... ی:فارس بهپیشنهاده  عنوان

 ...................................................................................................................................................................................................... ی:سیانگل به پیشنهاده عنوان

 ارداد پیوستی(حل مشکالت جامعه و صنعت )بر اساس قر  میدانی         /عملی       آزمایشگاهی نظری             :نامهپایان نوع
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 مرتبه علمی نام و نام خانوادگی نوع همکاری
رشته/گرایش 

 )تخصص اصلی(

محل 

 خدمت
 امضاء تاریخ

    استاد راهنمای اول
دانشگاه 

 گلستان
  

       استاد راهنمای دوم
       استاد مشاور اول

       استاد مشاور دوم
آخرین مدرک حکم کارگزینی یا و  استاد راهنمابرای  حکم کارگزینیتصویر  ،ده از اساتید راهنمای مشترک یا مشاور خارج از دانشگاهدر صورت استفا

 الزامی است. استاد مشاوربرای  تحصیلی

 

 تعیین داور:

............  شماره جلسه مصوبه به توجه با

.... ..............یآموزش گروه.................مورخ

 به پیشنهاده یداور

 واگذار........... ............................خانم/آقا

 .گرددیم

 

 گروه ریمد یخانوادگ نام و نام

:                                                  یآموزش

 :                خیتار

 :امضاء

 :داور نظر

 نجانبیا توسط نامه انیپا پیشنهاده

 دییتأ مورد و گرفت قرار یبررس مورد

 .باشد ینم دییتا مورد/ است

 ذکر پیشنهاده دییتا عدم صورت در)

  (.است یالزام دالئل

 

 : داور یخانوادگ نام و نام

 

 :        خیتار

 :امضاء

 تایید مدیر گروه:

 که دارد یم اعالم لهینوسیبد

در جلسه  نامه انیپا پیشنهاده

.......... شماره ..............تاریخ ...

 قرار بیتصو موردگروه 

 .       نگرفت قرار/گرفت

 

 گروه ریمد یخانوادگ نام و نام

 :    آموزشی

:                            :خیتار

 :امضاء

 تایید دانشکده:

 که دارد یم اعالم لهینوسیبد

در جلسه  نامه انیپا پیشنهاده

شماره ............. تاریخ ............ 

 قرار بیتصو موردده دانشک

 .نگرفت قرار/گرفت

 

معاون  یخانوادگ نام و نام

 آموزشی دانشکده:

:                            :خیتار

 :امضاء

 . / قرار نگرفت نامه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفتپیشنهاده پایان

 گاه:                                               امضا و تاریخ:نام و نام خانوادگی مدیر تحصیالت تکمیلی دانش

شود ميتكميل دانشگاه تحصيالت تكميلي اين قسمت توسط دفتر   

 تاريخ تصويب:

جلسه: شماره  

 

نتخابی در نیمسال جاری مجاز به ارائه پیشنهاده های مشروطی و تعداد واحدهای ادانشجو با توجه به تعداد نیمسال  تایید کارشناس آموزشی دانشکده:

 تاریخ و امضا:                        نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش:                        باشد.         نمیباشد/ مینامه پایان

 79تاریخ بازنگری: بهمن ماه         033فرم شماره 
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 این بخش باید با مساعدت و هدایت استاد )ان( راهنما تکمیل شود.() اطالعات مربوط به موضوع پایان نامه:

 آن: انجام یها ضرورتبیان مسئله و  -1

 

 

 )در تکمیل این بند به منابع اشاره شود(: پیشینه پژوهش -2

 

 

 

 :پژوهشهای نوآوری  و جنبه های اصلی ، پرسشافاهد -3

 

 

 

 :پژوهشهای  فرضیه -4

 

 

 
 :انجام پژوهشو مراحل روش  -5

 
 

 

 :پژوهش در استفاده موردو مراجع علمی  منابع -6

 

 

 

 نامه )با رعایت سقف مجاز دوره تحصیلی(: بندی اجرای پایان زمان -9

 

 شرح فعالیت ردیف

سهم هر فعالیت )%( 

در پیشرفت پایان 

 نامه

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 9 8 7 11 11 12 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

9               

8               
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 لزوم(: مند شوند )در صورتتوانند بهرههایی که از این پژوهش می سازمان یا ارگان -8

 

 

 

 

 

 :(تکمیل گردد گلستان دانشگاه یلیتکم التیتحص یهادوره یهانامه انیپا/هارساله از تیحما نامه وهیشمطابق ) ها هزینه -9

 

 
  خیر  بلی                        های دیگر تأمین اعتبار شده است ؟             آیا این طرح از سازمان -الف 

 اریخ تصویب ، میزان اعتبار و نام سازمان را مشخص نمائید.در صورت مثبت بودن ، ت 

 

 

  افزار، تجهيزات، داده و نرممواد خريدهای هزينه 9-1

 زاتيتجهنام مواد يا  ردیف
تعداد مورد  /مقدار

 نياز
 غير مصرفي مصرفي

ساخت داخل يا 

 خارج

شركت 

 سازنده

 قيمت واحد

 يال(ر) 

 قيمت كل

 )ريال(   

1         

2         

  به ريالكل جمع 

 

9-2 

  

 علمي و فني خدماتيهای هزينه

 قيمت كل )ريال( يال(ر) قيمت واحد / ساعتتعداد خدمتنوع  ردیف

1     

2     

3     

  به ريالكل  جمع
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 های مسافرتهزينه 9-3

 (لريا) كل هزينه های هر سفرهزينه نوع وسيلة نقليه تعداد سفر هدف از سفر مقصد

      

      

  جمع كل به ريال

 

9-4 

  

 جمع كل هزينه ها

 مبلغ ) ريال ( نوع هزينه رديف

   افزار، تجهیزات، داده و نرممواد خرید 1

  یو فن یلمع خدماتی هایهزینه 2

  مسافرت 3

  به ریال مع كلج

 

 ريال :                                1مبلغ پژوهانه )گرنت( دانشجو 9-5

 

 دانشجو بيشتر شده است: پژوهانهنامه از در صورتي كه هزينه تخميني انجام پايان 9-6

  (ريالپژوهانه )تر از  اضافهمبلغ  

  محل تامين اعتبار 

                                                             
 ."شودحمایت مالی شامل دانشجویان نوبت دوم نمی" گلستان دانشگاه یلیتکم التیتحص یهارهدو یهانامه انیپا/هارساله از تیحما نامه وهیش 9بند مطابق  1
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 :نامه انیپا پیشنهاده ثبت

ژوهش  ای پیشنه پهسامانه درترتیب ه بمطابق روندنما  را خود نامهانیپا پیشنهاده اطالعات است ملزم دانشجو

(http://pishineh.irandoc.ac.ir) همانندجو و (http://tik.irandoc.ac.ir)   و اطالعات مرکزدر سامانه سپس  وبررسی 

 . دینما پیوست پیشنهاده نیا به اهر یک از آنها ر یگواه و دینما ثبت (http://sabt.irandoc.ac.ir) رانیای علم مدارک

 :جینتامالی و معنوی  تیمالک

 صورت راهنما استاد موافقت با وی دانشگاه مقررات تابع زین جینتا انتشار و است گلستان دانشگاه به متعلق نامه انیپا جینتا با مرتبط حقوق هیکل

 1.ردیگ یم

 

 :تاریخ و امضاء                                :         دانشجو خانوادگی نام و نام

 :تاریخ و امضاء                      :         استاد)ان( راهنما خانوادگی نام و نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 :گلستان دانشگاه یلیتکم التیتحص یهادوره یهانامه انیپا/هارساله از تیحما نامه وهیش 8بند  مطابق 1

 این گردد می تعیین دانشگاه پژوهشی امور مدیر توسط که )… و تاب،ک اختراع، مقاله،( آن دستاوردهای کلیه و نامه پایان در مناسبی جای در است ضروری

  » است شده انجام گلستان دانشگاه اعتبارات از استفاده با مقاله /نامه پایان این «شود:  درج جمله
«The present study was supported by Golestan University, Gorgan, Iran.» 

http://pishineh.irandoc.ac.ir/
http://tik.irandoc.ac.ir/
http://sabt.irandoc.ac.ir/

