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 ، به دقت مطالعه شود. ، مندرج در انتهای این کاربرگ  نامه ، مقررات مربوط به تصویب پیشنهادیۀ پایان قبل از تکمیل

 مشخصات دانشجو :
 آزادی  پردیس  نوبت دوم  ی:                                      دوره: نوبت اول یشماره دانشجو               نام و نام خانوادگی:

                         پردیس:دانشکده مستقل/                           :           دانشکده/مستقل گروه                         شته/ گرایش تحصیلی:ر

 : و تلفن نشانی
 

 

 مشخصات پایان نامه: -

 عنوان -7
 فارسی:   

 :انگلیسی  

 اولین نیمسال اخذ واحد پایان نامه ....................... تعداد واحد.......................         ایتوسعه  بنیادی     نوع پایان نامه: کاربردی

 7:مشخصات استادان راهنما و مشاور -
 

 نام و نام خانوادگی مسئولیت
درصد 

 مشارکت

آخرین مدرک 

 تحصیلی /مرتبه علمی

گروه/دانشکده/ دانشگاه یا 

 سسهؤم
 امضا

      ای اول استاد راهنم

      استاد راهنمای دوم 

      استاد مشاور اول 

      استاد مشاور دوم 

 

 4نامه ایانماهیت پ در ضمنمورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ...........................  9به تاریخ..................................... / گروه / پردیس آزادی  2بخشاین پیشنهادیه در شورای 

                                                    گردد. اعالم می تجربی   نظری

 : / مدیرگروه / مشاور پردیس آزادیرئیس بخش ینام و امضا                                                                                       
 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و اطالعات مربوط به آن ............................ به تاریخ  ....................................... / پردیس آزادی دانشکده گروه مستقل/ این پیشنهادیه در شورای

 ثبت و تایید شده است.      به کد رهگیری ............................... در سامانه پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران 

 :/ رئیس پردیس آزادی/ معاون دانشکده مدیرگروه مستقلنام و امضای                                                                        

 

، همچنین اصل  اسکن و در سیستم گلستان بارگذاری شود یس پردیس آزادی/رئ ، مشاور و مدیرگروه مستقل/ معاون دانشکده پس از تأیید استادان راهنماپیشنهادیه باید صفحه اول 

  تحویل داده شود. اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردیس پیشنهادیه تأیید شده باید به

                                                           
شخورای   )به تشخخی   الزامی است. در مواقع خاص (دهاصل یا اسکن ش) )داخل یا خارج از دانشگاه( در فرم پیشنهادیهو استاد / استادان مشاور امضای استاد / استادان راهنما  -7

اد شده ی استاداندرصورتی که هریک ازوی شود.  یتواند جایگزین امضامی / مشاور به رئیس بخش گروه مستقل / دانشکده( تأیید کتبی یکی از استادان راهنما بخش و تایید شورای
  ضمن درج نشانی و شماره تلفن آنان، آخرین حکخم کخارگزینی   و نامه کارشناسی ارشد را داشته باشند شیوه مربوط درد مواالزم است شرایط عضو هیات علمی دانشگاه یزد نباشند، 

 ضمیمه گردد. ایشان
وه مسختقل امضخا   رهای آموزشی مستقل که بخش وجود ندارد، تاریخ تصویب پیشنهادیه در گروه آموزشی مستقل در این قسمت وارد شده و بجای رئیس بخش، مدیرگ در گروهخ 2
 تواند به مدیرگروه مستقل و یا معاون پردیس واگذار شود.  گروه مستقل در مرحلۀ بعد میمدیردر اینگونه موارد بر اساس صالحدید شورای پردیس، امضاء  ماید.ن می 

 در صخورت . ردیخ گ یسوم در گروه مستقل/دانشکده( تعلق م مسالیهاردهم نهفته چ انی)تا پا هیشنهادیپ ریبدون تاخ بینمره به تصو 5/0 نامه، پایان یقیتشو نمره 5/7 سقف ازخ 9
 .ردیگ ینم تعلق دانشجو به یقیتشو نمره چهارم مسالین انیپا تا سوم مسالین پانزدهم هفتهاز پیشنهادیه تصویب 
شوند.   برداری و انجام آزمایشات( است، تجربی محسوب می و میدانی )مانند نمونهکه انجام آنها مستلزم تامین لوازم و مواد مصرفی و هزینه خدمات آزمایشگاهی  هایی نامه خ پایان 4

کنخد )نظیخر تهیخه     مین آنها معموالً برای تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی ضرورت پیدا می شود و لوازم مصرفی که تأ هزینه انجام کلیه اموری که جزء وظایف دانشجو محسوب می
 نیست. نامه پایانداده یا تکمیل پرسشنامه و ...( مالک تجربی بودن  مقاله یا کتاب، نرم افزار،

 



 
 تحصیالت تکمیلی

 سمه تعالیاب

 نامهتصویب پیشنهادیه پایان کاربرگ

 کارشناسی ارشد  

 EP/B001 :مدرک شناسه

 7931پاییز   ویرایش:

 5 از 2 صفحه:

 

2 

 نامه: شرح پایان -2
 الف( تعریف موضوع)تعریف مسأله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( سابقه تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 ج( کلمات کلیدی 

 :)بر اساس حروف الفبای فارسی( فارسی 

 

 )بر اساس حروف الفبای انگلیسی(: انگلیسی 

 

 

 د( فرضیات )یا سئواالت پژوهشی(:

 

 

 

 

 

 

 و هنر و معماری(: ، منابع طبیعیهای علوم انسانیهخ( روش تحقیق )مخصوص دانشکده
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 و( مراحل اجرای پروژه و زمان بندی:

 

 

 

 

 

 

 :های استاندارد( )بر اساس قالب مآخذ ز( فهرست منابع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 محل تامـین                                     نام ماده یا دستگاه           

 

 

 

 

 

 

 

 *: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 اینجانب پایبندی  که شرط فارغ و با اطالع از اینرا مطالعه نموده  «تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد» ضمندر وظیفه نمایم. 

شده را همراه پایان نامه صحافی نمایم، اقدام به انجام پیشنهادیه تصویب  مذکور است و باید تعهدنامه امضا شرعی و قانونی به رعایت حقوق معنوی

 شده خواهم کرد.
 

 

 دانشجو یتاریخ و امضا                                                                                                                              
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نامه نیست و این  پایان* نیازی به پرینت و تحویل بخش مربوط به مقررات و تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد همراه با پیشنهادیه 
 جهت اطالع دانشجوست.  بخش صرفاً

 

 شند:ان محترم باید به آن توجه داشته بایدانشجوکه موارد مهم **

هفته پس از شروع نیمسال  8خود را حداکثر تا  ۀنامپایان ۀراهنما پیشنهادی استاداندانشجو موظف است با نظر استاد/ ـ 1

 بخشتحویل دهد. همچنین دانشجو باید با اعمال تغییرات مورد نظر /مدیرگروه / مشاور پردیس آزادی  رئیس بخشسوم به 

و حداکثر /گروه  بخشهفته پس از شروع نیمسال سوم به تصویب شورای  11حداکثر تا  خود را ۀنامپایان ۀ، پیشنهادی/گروه

ی قیتشو نمره 5/1 سقف ازدانشکده برساند.  گروه مستقل/ هفته پس از شروع نیمسال سوم به تصویب شورای 14تا 

 مسالین پانزدهم هفتهاز نهادیه پیشتصویب  در صورت. ردیگ یتعلق م هیشنهادیپ ریبدون تاخ بینمره به تصو 5/1 نامه، پایان

در صورت عدم تصویب پیشنهادیه بعد از پایان نیمسال  .ردیگ ینم تعلق دانشجو به یقیتشو نمره چهارم مسالین انیپا تا سوم

های پیشرفت، به تشخیص شورای پردیس / دانشکده مستقل و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی  چهارم، با توجه به گزارش

 شود.  گیری می وص ادامه تحصیل دانشجو تصمیمدانشگاه، درخص

در سامانه پژوهشگاه باید  جودانشکده، اطالعات مربوط توسط دانش شورای گروه مستقل/پس از تصویب پیشنهادیه در ـ  2

 /مستقل )مدیرگروهراهنما  ثبت و توسط استاد /http://sabt.irandoc.ac.irعلوم و فناوری اطالعات ایران به آدرس 

 تایید گردد. ( / مشاور پردیس آزادیمعاون دانشکده

در پیشخوان خدمت و اسکن صفحه اول پیشنهادیه آن اطالعات  عالوه بر ثبت نامه،پایان ۀپس از تصویب پیشنهادی ـ 3

ژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران جهت در پ آنثبت  ۀتاییدیو  پیشنهادیهنسخه اصلی الزم است  سیستم گلستان،

 ارسال شود. توسط دانشجو  /دانشکده مستقل پردیس اداره آموزشبایگانی در پرونده به 

دی تکمیل  15 / شهریور 15 حداکثر تاهای پیشرفت کار خود را دانشجو موظف است از نیمسال چهارم تحصیلی، گزارشـ 4

ئیس بخش و مدیر گروه مستقل / معـاون دانشـکده بـه اداره آمـوزش دانشـکده مسـتقل/       کرده، پس از تأیید استاد راهنما، ر

، کسر نمـره  پیشرفت تحصیلی منجر به منع ثبت نام دانشجوهای  عدم تکمیل و تحویل به موقع گزارشپردیس تحویل دهد. 

 گردد.  و در نهایت محروم شدن از تحصیل می تشویقی

 

 

 

 

 

 

http://sabt.irandoc.ac.ir/
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 دانشگاه یزدهد رعایت حقوق معنوی تع

 
 تحصیالت تکمیلی

 

ــب.................................................. دانـــــش ــد در   اینجانـــ ــی ارشـــ ــع کارشناســـ ــه مقطـــ آموختـــ

نامه  ...... از پایان................................. که در تاریخ ..................................... گرایش........................................رشته

 .........................................................................................................................................خود تحت عنـوان:.............. 

 شوم:  قانوناً متعهد می ، شرعاً و  ام با کسب درجه................................. دفاع نموده

حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از نامه  مطالب مندرج در این پایان  (1

ام، رعایت  ، کتاب، مقاله و غیره استفاده نموده نامه دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران اعم از پایان

 ام.  ها نموده نابع اقدام به ذکر آنکامل امانت را نموده و مطابق مقررات ارجاع و در فهرست م

یا باالتر(   تر سطح، پایین برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم نامه قبالً ( تمام یا بخشی از این پایان2

 ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.  در سایر دانشگاه

ز هرگونه جعل داده و یا تغییر حاصل کار اینجانب بوده و اکامالً نامه  ( مقاالت مستخرج از این پایان3

 ام.  اطالعات پرهیز نموده

های گوناگون  به نشریات و یا کنگرهنامه  االت مستخرج از این پایان( از ارسال همزمان و یا تکراری مق4

 نمایم.  خودداری نموده و می

شوم  تعهد میمتعلق به دانشگاه یزد بوده و منامه  معنوی حاصل از این پایان کلیه حقوق مادی و  (5

مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و  هرگونه بهره

استادان راهنما و ذکر  استاد/غیره )در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل( با کسب اجازه از 

 نام دانشگاه یزد باشد. 

مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه یزد از درجه اعتبار  ( در صورت اثبات تخلف )در هر زمان(6

 ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضا و تاریخ:
 


