فرم اطالعات پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي

فرم الف

نام واحد دانشگاهي :واحد شاهرود
تاريخ تصويب شوراي گروه:

اين قسمت توسط پژوهش تكمیل ميشود.

تاريخ تصويب شوراي پژوهش دانشكده:

تاريخ اخذ كد:

كد شناسايي پاياننامه:

عنوان پاياننامة كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي:
نام و نام خانوادگي دانشجو:

نيمسال اخذ پاياننامه:

شماره دانشجويي:

تعداد واحد پاياننامه:

گروه تحصیلي:

علوم پايه

علوم انساني

علوم پزشكي

فني و مهندسي

كشاورزي

هنر

رشته تحصيلي و گرايش:
رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي استاد راهنماي اول:
كد شناسائي استاد راهنماي اول:

مرتبه علمي:

پايه:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
شماره شناسنامه

سال تولد

محل تولد

نام پدر

امضاي استاد راهنماي اول:
رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي استاد راهنماي دوم:
كد شناسائي استاد راهنماي دوم:

مرتبه علمي:

پايه:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
شماره شناسنامه

سال تولد

محل تولد

نام پدر

امضاي استاد راهنماي دوم:
رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور :1
كد شناسائي استاد مشاور :1

مرتبه علمي:

پايه:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
شماره شناسنامه

سال تولد

محل تولد

نام پدر

امضاي استاد مشاور :1
رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور :2
كد شناسائي استاد مشاور :2

مرتبه علمي:

پايه:

تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
تعداد پاياننامههاي كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند.
شماره شناسنامه

سال تولد

محل تولد

نام پدر

امضاي استاد مشاور :2
توجه:

 -1اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود -2 .كامل كردن مشخصات فردي اساتید الزامي ميباشد.
دکتر صاحبعلی منافی
امضاي مديرگروه

معاون پژوهش و فناوري واحد شاهرود

چک لیست فرم تحقیق پاياننامه (پروپوزال)
رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي دانشجو:
عنوان پاياننامه:

تعداد واحد پاياننامه:
رديف

بلي

موضوع

1

تمامي اطالعات مربوط به پاياننامه درست تنظيم شده و به صورت صفحات پشت و رو تحويل داده شده است.

2

روش كار به درستي تنظيم شده است.

3

بخش مربوط به نوآوري تحقيق (آيتم  )11توسط اساتيد راهنما تکميل شده است.

4

جداول مربوط به هزينههاي پاياننامه به درستي تنظيم شده است (هزينه متفرقه را شامل ميشود).

5

تاييديه اساتيد راهنما مبني بر عدم تکراري موضوع را دارد.

خیر

تائید و امضای مدیرگروه مربوطه با ذکر تاریخ:

رديف

بلي

موضوع

1

فرم الف درست تنظيم شده است.

2

اطالعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور درست تنظيم شده است.

3

در صورت بورسيه بودن اساتيد مشاور يا راهنما مجوز شوراي پژوهشي و سازمان مركزي را دارد.

4

خیر

در صورت پيشنهاد استاد راهنما مبني بر استفاده از دو استاد مشاور طرح در جلسه شوراي پژوهشي و
اخذ مجوز از سازمان مركزي بهمراه دارد.

5

جدول زمانبندي به درستي تنظيم شده است.

6

تأييدات اساتيد راهنما و مشاور را دارد (آيتم .)15

7

فرم نظر كميته تخصصي گروه تنظيم گرديده است.

8

تأييد نهايي گروه را دارد.

9

تصويب گروه تخصصي همراه با ذكر تاريخ را دارد.

11

فرم تعهد اساتيد راهنما ،مشاور و دانشجو را دارد (فرم شماره .)1

11

فرم و مدارک اساتيد مدعو يا حقالتدريس ضميمه گرديده است (فرم شماره .)2

تائید و امضای مسئول پژوهش دانشکده با ذکر تاریخ:

دانشگاه آزاد اسالمي
(واحد شاهرود)

فرم طرح تحقیق

درخواست تصويب موضوع پاياننامه
كارشناسي ارشد/دكتراي حرفهاي/دكتري تخصصي

بسمهتعالي
درخواست تصويب موضوع پاياننامه
كارشناسي ارشد 

دكتراي حرفهاي 

دكتري تخصصي 

توجه :اين فرم با مساعدت و هدايت اساتید راهنما و مشاور تكمیل شود.
عنوان تحقیق به فارسي:

عنوان تحقیق به انگلیسي:

 -1اطالعات مربوط به دانشجو:
نام خانوادگي:

نام:
شماره دانشجويي:

گرايش:

رشته تحصیلي:
مقطع:
تاريخ و سال ورود:
نشاني پستي و تلفن:

 -2اطالعات مربوط به اساتید راهنما:
الف -استاد راهنماي اول:
نام خانوادگي:

نام:
تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصیلي:
مرتبه علمي:
نحوه همكاري با دانشگاه:
نشاني و تلفن:

تمام وقت 

نیمه وقت 

مدعو 

ب -استاد راهنماي دوم:
نام خانوادگي:

نام:
تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصیلي:
مرتبه علمي:
نحوه همكاري با دانشگاه:

تمام وقت 

نیمه وقت 

مدعو 

نشاني و تلفن:
 -3اطالعات مربوط به اساتید مشاور:
الف -استاد مشاور اول:
نام خانوادگي:

نام:
تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصیلي:
مرتبه علمي:
نحوه همكاري با دانشگاه:

تمام وقت 

نیمه وقت 

مدعو 

نشاني و تلفن:
ب -استاد مشاور دوم:
نام خانوادگي:

نام:
تخصص اصلي:
آخرين مدرک تحصیلي:
مرتبه علمي:
نحوه همكاري با دانشگاه:

تمام وقت 

نیمه وقت 

مدعو 

نشاني و تلفن:
 -1تحقیق بنیادي :پژوهشي كه به كشف ماهيت اشياء پديده هاا و رواباط بايت متهيرهاا ،اصاول ،قاوانيت و سااخت ياا آزماايش
تئوريها و نظريهها ميپردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمک مينمايد.
 -2تحقیق نظري :نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي اساتدلل و تحليال عقالناي اساتفاده مايكناد و بار پاياه معالعاات
كتابخانهاي انجام ميشود.
 -3تحقیق كاربردي :پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها ،وساايل،
توليدات ،ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام ميشود.
 -4تحقیق عملي :پژوهشي است كه با استفاده از منابع تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انجام ميشود.

 -4اطالعات مربوط به پاياننامه
 -1الف ) عنوان پاياننامه:

غیر فارسي 

فارسي 

بنیادي 

ب) نوع كار تحقیقاتي:

نظري  كاربردي  عملي 

توجه :اكثر پژوهش هايي كه در دانشگاه ها در رشته مديريت دولتي انجام مي شود
از دسته پژوهش هاي بنیادي هستند.
پ) تعداد واحد پاياننامه:
ت) پرسش اصلي تحقیق (مسأله تحقیق):

همان عنوان پژوهش است كه به صورت سئوالي مطرح مي شود.

 -5بیان مسأله (تشريح ابعاد ،حدود مسأله ،معرفي دقیق مسأله ،بیاان جنباههااي مجهاول و مابه و متغیرهااي
مربوط به پرسشهاي تحقیق ،منظور تحقیق) (فونت :فارسي ،B Zar :انگليسي Times New Roman :و سايز)12 :

در ايت بخش بسيار مختصر به سه مقوله زير بپردازيد:
 -1مفاهيم موجود در عناوان پاژوهش باه ابعااد ،مولفاه هاا و شااخ

هاا(متهيرهاا) شکساته شاوند

و چند خط در ايات ماورد توضاي داده شاود ،همننايت ،در ماورد قلمارو مکااني پاژوهش هام
مي توانيد در اينجا توضي مختصري ارائه دهيد.
 -2سه سئوال را در ذهت خود داشته و پاسخ آنها را با جمالت خبري در اينجا بيان فرماييد:
 چرا ايت موضوع في نفسه مهم است؟ چرا پرداختت به ايت موضوع در شرايط كنوني زماني و مکااني اياران(ياا ساازمانهاي ايراناي)مهم است؟
 چرا پرداختت به ايت موضوع براي شما به عنوان پژوهشگر مهم است؟(پاسخ شما به ايت سه سئوال جنبه هاي مجهول و مبهم مسأله و اهميت پرداختت به آن را نشان مي دهد) .

 -3سئوالت پژوهش (اصلي و فرعي) را در اينجا معرح فرماييد.
(هميت روند را در فصل اول پايان نامه هم رعايت فرماييد)

 -6سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور
نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقیقاتي) (فونت :فارسي ،B Zar :انگليسي ،Times New Roman :سايز)12 :

ايت بخش به  4قسمت مرتبط تقسيم شده و توالي معالب به شرح ذيل بايد رعايت شود:
 -1بخش ادبيات پژوهش:
بيان مختصري از نظرات تئوريسین هاا در خصاو

مفهاوم اصالي ماورد نظار شاما (متهيار وابساته)

و ارتباط و تاثير و تاثر آن در رابعه با متهيرهاي مستقل و تعديل گر پژوهش شما

 -2بخش پيشينه پژوهش:
بيان مختصري از سوابق پژوهش هاي انجام شده توسط پژوهشگران ايراني و خارجي مرتبط با عنوان
پژوهش شما ( در اينجا نام پژوهشگر ،عنوان  ،ساال ،متهيرهااي بررساي شاده و نتاايج پاژوهش باياد باه
اختصار ذكر شود)

 -3چارچوب نظري:
جمع بندي و تلخي

ابعاد ،مولفه ها و شاخ

هاي استخراج شده از مفاهيم اصلي پژوهش (متهيرهااي

وابسته ،مستقل و تعديل گر) ،بدون ذكر نام تئوريسيت ها يا پژوهشاگران باه منظاور انتخااب متهيرهااي
مورد نظر براي ترسيم مدل مفهومي و انجام پژوهش

 -4مدل مفهومي:
همان چارچوب نظري است كه به صورت شماتيک ترسيم مي شود.

(هميت روند را در فصل دوم پايان نامه هم رعايت فرماييد)

 -7فرضیهها (هر فرضیه به صورت يک جمله خبري نوشته شود).
(فونت بندهاي  11 ،9 ،8 ،7و ساير موارد ذكر نشده :فارسي ،B Zar :انگليسي Times New Roman :و سايز)12 :

در اين بخش فرضیه اصلي /اه

(يا سئوال اصلي) و فرضیه هاي فرعي/اخص

(يا سئواالت فرعي) براساس روابط میان متغیرهاي وابسته ،مستقل و تعديل گر مبتني بر عنوان پژوهش
مطرح مي شود.

 -8اهداف تحقیق (شامل اهداف علمي ،كاربردي و ضرورتهاي خاص انجام تحقیق)

در اين بخش اهداف اصلي و فرعي مبتني بر فرضیه ها يا سئواالت پژوهش مبتني بر عنوان پژوهش
مطرح مي شود.

 -9در صورت داشتن هدف كاربردي بیان نام بهرهوران (اع از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غیره)

با عنايت به اينكه اكثر پژوهش هايي كه در دانشگاه ها در رشته مديريت دولتي انجام مي شود از
دسته پژوهش هاي بنیادي هستند ،در اينجا صرفا ذكر مي شود كه :

" اين پژوهش از دسته پژوهشهاي بنیادي است اما چنانچه نتايج آن توسط مديران (كشوري/
سازمان /شركت و( ...نام قلمرو مكاني پژوهش خود را بیاوريد)) به كار گرفته شود احتماال

مي تواند جنبه كاربردي ه بیابد".
 -11انجام نوآوري و جديدترين تحقیق در چیست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكمیل شود)

امضاء اساتید راهنما

 -11روش كار
الف -نوع روش تحقیق( :فونت :فارسي ،B Zar :انگليسي Times New Roman :و سايز)12 :

در ايت بخش به سه مقوله اشاره بفرماييد:
 -1مخاطب استفاده از پژوهش:
 بنيادي كاربردي (ارزيابي -پژوهش حيت عمل -ارزيابي اثر اجتماعي) -2هدف پژوهش :اكتشافي(چه چيزي) -توصيفي(چگونه -چه كساني) -تبييني(چرا)
 -3بعد زماني پژوهش :
 مقععي-

طولي (سريهاي زماني -معالعه گروه ( -)Panel studyگروه هم سانان())Cohort

-

پژوهش موردي يا موردكاوي()Case study

ب .روش گردآوري اطالعات (میداني ،كتابخانهاي و غیره):

در ايت بخش براساس اينکه داده هاي شما كمي يا كيفي هستند روش گردآوري اطالعات را بيان فرماييد:
 -1داده هاي كمي:
 آزمايش-

پيمايش ()Survey

 غيرتعاملي(تحليل محتوا -تحليل ثانويه -آمارهاي موجود) -2داده هاي كيفي:
 ميداني (قوم نگاري -مشاهده مشاركتي) تاريخي -تعبيقيپ .ابزار گاردآوري اطالعاات (پرسشانامه ،مصااحبه ،مشااهده ،آزماون ،جادول ،نموناهبارداري ،تجهیازات
آزمايشگاهي و بانکهاي اطالعاتي و شبكههاي كامپیوتري و ماهوارهاي و غیره):

ت .روش تجزيه و تحلیل اطالعات:

در ايت بخش اشاره مختصري به روش هاي آماري و نرم افزارهاي احتمالي كه به كار خواهيد برد داشته باشيد.

 -12جدول زمانبندي مراحل انجام دادن از زمان تصويب تا دفاع نهايي

شرح فعالیت

زمان اجرا به ماه

مطالعات كتابخانهاي
جمعآوري اطالعات
تجزيه و تحلیل دادهها
نتیجهگیري و نگارش پاياننامه
تاريخ دفاع نهايي
طول مدت اجراي تحقیق

 -13فهرست منابع و مأخذ (فارسي و غیر فارسي) مورد استفاده در پاياننامه به شرح زير:
كتاب :نام خانوادگي :نام ،سال انتشار ،عنوان كتاب ،مترج  ،محل انتشار ،جلد
مقاله :نام خانوادگي ،نام ،عنوان مقاله ،عنوان نشريه ،سال ،دوره ،شماره ،صفحه
(فونت :فارسي ،B Zar :انگليسي Times New Roman :و سايز)11 :

 -14هزينههاي تحقیق پاياننامه (تمامي بند  14در يک صفحه طراحي گردد).
الف) هزينههاي مواد و وسايل
نام ماده يا وسیله

مقدار مورد نیاز

مصرفي– غیرمصرفي

ساخت داخل يا خارج

شركت سازنده

قیمت واحد

قیمت كل

جمع هزينههاي مواد و وسايل به ريال

ب) هزينههاي متفرقه
رديف

1
2
3
4
5
6
7
جمع

شرح هزينه

ريالي

ارزي

معادل ريالي بودجه ارزي

كل هزينه به ريال

 -15تأيیدات (تمامي بند  15در يک صفحه طراحي گردد).
الف) اساتید راهنما و مشاور:
نام و نام خانوادگي استاد راهنماي اول:

تاريخ

امضاء

نام و نام خانوادگي استاد راهنماي دوم:

تاريخ

امضاء

نام و نام خانوادگي استاد مشاور اول:

تاريخ

امضاء

نام و نام خانوادگي استاد مشاور دوم:

تاريخ

امضاء

ب) نظر كمیته تخصصي گروه (كمیته تحصیالت تكمیلي):
 -1ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلي دانشجو:
ارتباط دارد 

ارتباط فرعي دارد 

 -2جديد بودن موضوع:

بلي 

 -3اهداف بنیادي و كاربردي:

قابل دسترسي است 

-4تعريف مسأله:

رسا است 

ارتباط ندارد 

در ايران بلي 
قابل دسترسي نیست 

مطلوب نیست 

رسا نیست 

درست تدوين شده است 

 -5فرضیات:

خیر 

درست تدوين نشده و ناقص است 

 -6روش تحقیق دانشجو:

مناسب است 

مناسب نیست 

 -7محتوا و چارچوب طرح:

از انسجام برخوردار است 

از انسجام برخوردار نیست 

پ) تأيید نهايي

رديف

سمت و تخصص

نام و نام خانوادگي

نوع رأي

امضاء

1
2
3
4
5
6
نام و نام خانوادگي دانشجو:
رشته:
مقطع:

كارشناسي ارشد 

دكتري تخصصي 

دكتراي حرفهاي 

عنوان پاياننامه:
در جلسه مورخ
اكثريت اعضاء (تعداد
نام مديرگروه

كمیته تخصصي گروه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظار ماورد تصاويب
نفر) قرار گرفت  قرار نگرفت .
تاريخ

امضاء

 )16نظر شوراي پژوهشي دانشگاه (تمامي بند  16در يک صفحه طراحي گردد:).
نام و نام خانوادگي دانشجو:
رشته:
كارشناسي ارشد 

مقطع:

دكتري تخصصي 

دكتراي حرفهاي 

عنوان پاياننامه:
كه به تصويب كمیته تخصصي مربوط رسیده بود .در جلسه مورخ:
شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء
(تعداد

نفر) قرار گرفت  قرار نگرفت .

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع رأي

امضاء

(موافق يا مخالف)
1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري واحد

تاريخ

امضاء

دکتر صاحبعلی منافی

شماره ثبت در امور پژوهشي واحد

تاريخ ثبت

توضیحات

فرم شماره 1
معاونت محترم پژوهش و فناوری
اینجانب  .................................دانشجوی مقطع  ..............................رشته  ........................گرایش  .............ورودی  ...........متعهد میگردم بدون
در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات پایاننامه مذکور اقدام ننمایم در غیر اینصورت
طبق بخشنامه شماره  78/490152مورخ  78/8/45با اینجانب برخورد قانونی صورت گیرد.
امضا
نام و نام خانوادگی
تاریخ
معاونت محترم پژوهش و فناوری
اینجانب ..............................استاد راهنمای اول پایاننامه آقای/خانم  ............................دانشجوی رشته  ....................گررایش ...................
متعهد می گردم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات پایراننامره دانشرجوی
مذکور اقدام ننمایم در غیر اینصورت طبق بخشنامه شماره  78/490152مورخ  78/8/45با اینجانب برخورد قانونی صورت گیرد.
امضا
نام و نام خانوادگی
تاریخ
معاونت محترم پژوهش و فناوری
اینجانرب  ...............................اسررتاد راهنمررای دوم پایرراننامرره آقررای/خررانم  ..............................دانشررجوی رشررته  .......................گرررایش
 ..................متعهد می گردم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات پایاننامره
دانشجوی مذکور اقدام ننمایم در غیر اینصورت طبق بخشنامه شماره  78/490152مورخ  78/8/45با اینجانب برخورد قانونی صورت گیرد.
امضا
نام و نام خانوادگی
تاریخ
معاونت محترم پژوهش و فناوری
اینجانب  ................................استاد مشاور اول پایاننامه آقای /خانم  ..........................دانشجوی رشته  ......................گررایش ...................
متعهد می گردم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات پایراننامره دانشرجوی
مذکور اقدام ننمایم در غیراینصورت طبق بخشنامه شماره  78/490152مورخ  78/8/45با اینجانب برخورد قانونی صورت گیرد.
امضا
نام و نام خانوادگی
تاریخ
معاونت محترم پژوهش و فناوری
اینجانب  .................................استاد مشاور دوم پایراننامره آقرای /خرانم  ...............................دانشرجوی رشرته  ...........................گررایش
 ...................متعهد می گردم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات پایاننامه
دانشجوی مذکور اقدام ننمایم در غیراینصورت طبق بخشنامه شماره  78/490152مورخ  78/8/45با اینجانب برخورد قانونی صورت گیرد.
امضا
نام و نام خانوادگی
تاریخ

فرم شماره  -2فرم و مدارک الزم به منظور تكمیل پرونده بیمهاي جهت پرداخت حقالزحمه پاياننامهها

الصاق
عکس

اعضاي هیأت علمی مدعو يا حقالتدريس
استاد راهنما 

محل

استاد مشاور 

توجه :اعضاي هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود نیازي به پر كردن اين فرم ندارند.

وضعيت همکاري :هيأت علمي  حقالتدريس 

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

تاريخ تولد:

محل تولد:

محل صدور شناسنامه:

مرتبه علمي:

كد ملي ده رقمي:

/

پايه:

شماره حساب بانک ملي (ترجيحاً بانک ملي شعبه دانشگاه باشد):
در صورتيکه بيمه تأميت اجتماعي ميباشيد شماره بيمه را اعالم فرماييد:
دورنگار:

شماره تلفت ثابت:

شماره همراه:

آدرس پست الکترونيکي:

مدارک لزم در صورتيکه بيمه شده اصلي تأميت اجتماعي ميباشيد
 – 1كپي صفحه اول دفترچه بيمه تأميت اجتماعي
 – 2كپي صفحه اول شناسنامه
 – 3كپي كارت ملي
 – 4آخريت حکم كارگزيني يا فيش حقوقي
مدارک لزم در صورتيکه بيمه شده اصلي غير تأميت اجتماعي ميباشيد

 – 1كپي صفحه اول دفترچه بيمه
 – 2آخريت حکم كارگزيني يا فيش حقوقي
مدارک لزم در صورتيکه عضو هيچ بيمهاي نميباشيد

 – 1كپي صفحه اول شناسنامه
 – 2كپي كارت ملي
 3 – 3قععه عکس 3×4
 – 4اخذ فرم شماره بيمه از كارگزيني هيأت علمي
 - 5مراجعه به تأميت اجتماعي
 – 6ارائه شماره بيمه اعالم شده از تأميت اجتماعي

/
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از اينجا پیوست هاي پروپوزال را ضمیمه فرمايید ،شامل:
-

فرم پیشنهاد و انتخاب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد

-

تايیديه عدم تكرار از سايت سیست يكپارچه كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمي (سیكا) كه
به امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده است.

 تايیديه عدم تكرار از سايت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران ( )IRANDOCكهبه امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده است.
 -مقاله يا مقاالت مرتبط با موضوع كه به امضاء اساتید راهنما و مشاور رسیده اند.

