بسمه تعالی
شماره:

تحصیالت تکمیلی دادکشنه عمران

تاریخ:

فرم درخواست تصويب موضوع رساله دکتری
1ـ اطالعات مربوط به دانشجو:
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجويی:

رشته و گرايش:

گروه آموزشی:

دانشکده:

وضعيت زبان خارجه:

2ـ اطالعات مربوط به اساتيد راهنما:
استاد راهنمای اول:
نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

رتبه:

نشانی و تلفن:

_______________________________________________________________________________________

استاد راهنمای دوم:
نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

رتبه:

نشانی و تلفن:

1

3ـ اطالعات مربوط به اساتيد مشاور:
استاد مشاور اول:
رتبه:

نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

نشانی و تلفن:
_______________________________________________________________________________________

استاد مشاور دوم:
رتبه:

نام و نام خانوادگی:

گروه آموزشی:

نشانی و تلفن:

4ـ اطالعات مربوط به رساله
 4-1عنوان رساله:
زبان فارسی:
زبان خارجی:
_______________________________________________________________________________________
دروس يا دوره هايی که در ارتباط با موضوع رساله توسط دانشجو گذرانده شده است:

_______________________________________________________________________________________

 4-2نوع کار تحقيقاتی:

کاربردی

بنيادی

توسعه ای

_______________________________________________________________________________________

 4-3کلمات کليدی:
)1

)5

)2

)6

)3

)7

)4

)8

2

شرح و بيان موضوع پيشنهادی:

پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق (مطالعات و تحقيقاتی که در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل از آن):

3

فرضيهها يا سئوالهای تحقيق:

اهداف تحقيق:

4

کاربرد نتايج تحقيق:

منابع و مراجع طرح سئوال:

5

5ـ زمانبندی تقريبی
ـ مقدمات شروع تحقيقات:

ماه

ـ انجام تحقيقات:

ماه

ـ بررسی و ارزيابی نتايج:

ماه

ـ چاپ مقاله و تدوين رساله:

ماه

6ـ پيش بينی هزينه ها
مواد و لوازم مصرفی:

مواد و لوازم غير مصرفی:

ساير هزينه ها:

جمع هزينه ها به تفکيک سالهای اجرای رساله
نوع هزينه

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

جمع

مواد و لوازم مصرفی
مواد و لوازم غير مصرفی
مسافرت
انتشارات
آناليز و آزمايشات
خدمات فنی و کامپيوتر
جمع کل

امضاء استاد راهنمای اول:

درصد مشارکت ........

امضاء استاد مشاور اول:

امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنمای دوم:

درصد مشارکت ........

امضاء استاد مشاور دوم:

تاريخ:
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7ـ فرم مشخصات استاد /اساتید راهنما
تاریخ:
فرم مشخصات استاد /اساتید راهنمای رساله دکتری دانشجو........
نیمسال

 ......... ......به شماره دانشجویی

سال تحصیلی

موضوع رساله:

مشخصات

استاد راهنمای اوّل ( سهم مشارکت

)%

استاد راهنمای دوّم ( سهم مشارکت

)%

حداقل %06

نام نام خانوادگی
وضعیت استخدامی
سابقه خدمت
محل خدمت
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی و تخصص
مرتبه علمی
مجموع امتیازات وتویی ماده  3آیین نامه ارتقاء
(حداقل  55امتیاز)

امتیازات پژوهشی

بند  1-3آیین نامه ارتقاء (حداقل  5امتیاز)
مجموع بندهای  11-3 ،8-3و 3 -18-3
آیین نامه ارتقاء (حداقل  11امتیاز)

تعداد فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد تحت راهنمایی
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی
تعداد فارغ التحصیالن دکتری تحت راهنمایی
تعداد دانشجویان دکتری تحت راهنمایی

امضای استاد راهنمای اوّل
تذکر:

امضای استاد راهنمای دوّم

درج سهم مشارکت هر استاد راهنما الزامی است  .در صورت وجود  1استاد راهنما و عدم درج سهم مشارکت  ،سهم استاد راهنمای اول  %01و سهم استاد

راهنمای دوم  %31تعیین خواهد شد.

مهر و امضای مدیر پژوهش دانشکده

مهر و امضای مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده
 برای هیأت علمی با مرتبه استادیار تکمیل شود.

7

 -8صورتجلسه ارزيابی و تصويب موضوع رساله
شماره دانشجويی:

نام و نام خانوادگی دانشجو:
عنوان رساله:
نظر هيات داوران:
طرح پيشنهادی اين رساله در جلسه مورخ

هيات داوران توسط شورای متشکل از اعضای زير مطرح و مورد تصـوي

قـرار

گرفت  /نگرفت .
اعضای هيات داوران:
-1

امضاء

-4

امضاء

-2

امضاء

-5

امضاء

-3

امضاء

-6

امضاء

نماینده تحصیالت تکمیلی:
مهر و امضاء مدير گروه
________________________________________________________________________________________

نظر شورای تحصيالت تکميلی دانشکده:
طرح پيشنهادی اين رساله در جلسه مورخ

شورای تحصيالت تکميلی دانشـکده مطـرح و مـورد تصـوي

قـرار گرفـت 

نگرفت .
مهر و امضاء مدير تحصيالت تکميلی دانشکده
________________________________________________________________________________________

نظر شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه:
طرح پيشنهادی اين رساله در جلسه مورخ

شورای تحصيالت تکميلـی دانشـگاه مطـرح و مـورد تصـوي

قـرار گرفـت 

نگرفت .
مهر و امضاء مدير تحصيالت تکميلی دانشگاه
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