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معماري دانشکده 

پایان نامه پژوهشیاطالعات
.........................................کارشناسی ارشد 

توضیحات ضروري
شوراي تحصیالت تکمیلی : تاریخ 

:شماره دانشجویی 
نوبت دوم    □روزانه    □

ـ مشخصات  دانشجو  1
: ................................................شماره تماس ●: .......................................شماره دانشجویی ●: ....................................... خانوادگینام و نام ●

:امضاء و تاریخ 

ـ مشخصات استاد راهنما و مشاور4
امضاء و تاریخمحل اشتغالمرتبه علمیمسئولیت

آمادگی دانشجو را براي برگزاري جلسه دفاع به  گروه اعالم 4فرم شماره با تکمیل , نیمسال چهارم پایان نامه و پیش از پایانالزم است استاد راهنما پس از اخذ گزارش نهایی●
. راي پایان نامه هایی که دو استاد راهنما دارند گزارش هر دو استاد الزم است .فرمایند

.مطرح و تصویب شد.........................................................................در شوراي گروه ......................... ر تاریخ نامه دپایان●
مدیر گروه آموزشی

:امضاء
.دمطرح و تصویب ش........................................دانشکدهدر شوراي تحصیالت تکمیلی......................... ر تاریخ نامه دپایان●

و پژوهشی دانشکدهتحصیالت تکمیلی معاون
:امضاء 

اطالعات مربوط به پایان نامه ـ3
:عنوان پایان نامه

٣



توضیحات پژوهشی پایان نامه 
: تعریف مساله )  1

:سابقه تحقیق) 2

:هدفها) 3

:کاربردها) 4

: استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ) 6

:روش تحقیق) 7

:روش گردآوري اطالعات) 8

.جنبه جدید بودن و نوآوري طرح در چیست) 9



:  سايت -10

:  برنامه فیزیکی-11
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مقاله/ 
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برآورد هزینه ها- 15
)ریال (مبلغ نوع هزینه 

رف نشدنیلوازم مص1
خرید کتاب و نشریه و نظایر آن2
لوازم مصرف شدنیمواد و3
)حداکثر طبق آئین نامه ( انتشارات 4

4,500,000جمع کل

مصوبه شوراي گروه-16
مطرح و نظر کمیته به شرح زیر ..................................درشوراي گروه.............................فرم پیشنهاد پایان نامه در تاریخ

.اعالم می شود
.به تصویب نرسید.ح داردنیاز به اصال.تصویب شد

مدیر گروهامضاء 
:تاریخ

پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمصوبه شوراي-17

٣صفحه 



:شماره
:تاریخ

زیبامعاونت محترم پژوهشی پردیس هنرهاي
با سالم،

.…………………………خانم/ رساله دکتري آقاي / طرح پیشنهادي پایان نامه کارشناسی ارشد
.......................................................……………………………………………………………:با عنوان

…………………خانم دکتر/ به راهنمایی آقاي 

.به تصویب رسید… ……………....رخمودانشکدهپژوهشی –در شوراي تحصیالت تکمیلی 
.خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی انجام شود

معاون تحصیالت تکمیلیامضاء 
دانشکدهو پژوهشی


