
 باسمه تعالی

 فرم پیشنهاد استاد راهنما و موضوع پایان نامه

 تاریخ                                      دانشکده/گروه .......                                                  
 شماره                                                                                                                      

 قبل از تکمیل فرم به نکات مهم زیر توجه فرمائید:
 ی است.رائه به دفتر تحصیالت تکمیلی تا قبل از شروع ترم سوم الزامتکمیل کلیه بخش های فرم و ا .1

 پروپوزال( و ارائه به دفتر تحصیالت تکمیلی پایان ترم سوم تحصیلی دانشجو می باشد.-4م پیشنهاده )فرم حدأکثر مهلت تدوین فر .2

 تغییر استاد راهنما پس از تصویب در گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی امکان پذیر نخواهد بود. .3
 

 دانشجومشخصات الف( 

 رشته و گرایش:  شماره دانشجویی: :خانوادگینام نام و 

 آدرس پست الکترونیکی: شماره تلفن:

 

 )عضوهیأت علمی دانشگاه و استادیار به باال(استاد راهنمای پیشنهادی  ب( 

 محل خدمت: مرتبه علمی: نام ونام خانوادگی:   

   

  موضوع پیشنهادیج( 

 

 

 د( امضاء و تأیید

 دانشجو: نام و نام خانوادگی

 امضاء:

 

 : استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 :ءامضا

 

 (درموارد خاص)نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 ء:امضا

 

 ه( تأیید مدیرگروه

 مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی

 سالم علیکم
الزم به ذکر است موضوع پیشنهادی در  استاد/ استادان فوق به عنوان استاد راهنما / مشاور پایان نامه مذکور موافقت می گردد. بدینوسیله با انتخاب    

 شورای گروه آموزشی مطرح خواهد شد و نتیجه نهایی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

 مدیر گروه.........................                                                                  

 امضا                                                              

 ت( نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

تخصصی و با توجه به نظر گروه آموزشی پیشنهاد دانشجو مورد  با توجه به دستور العمل اجرائی مصوب دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری

 تأیید قرار می گیرد.

 امضاء مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

F-1 



 منشور اخالق ژپوهش

وهش یای ایل،  وویدد داشش دددد و هساازی زدداایی شرر  ما داشجوودان و بااستعانت از خدای سبحان و باااقتعد راسخ هب اینکه عالم محضر خداست و او همواره انظر رب اعمال ماست و هب منظور انجام شایسته ی ژپ

 :غیر انتفاعی(–ایوان کی )غیر دویتی دااگشنه  اعضای هدإت علمی دااگشنه

حقوق ژپوهشگران  ژپوهدداان)اشاان  حیوان  گداه و اشداء( سازمان تمام تالش خود ربای کشف حقیقت و فقط حقیقت هب کار خواهیم شست و از ره گوهن جع، و تحریف رد فعالیت یای علمی رپهیز می کنیم. 

ژپوهشی ایل،  اهتمام ورزدده و از سرقت علمی و ارجاع یا و ساری صاحبان حقوق را هب رسمیت می شناسیم و رد حفظ آن می کوشیم. هب مالکیت مادی و معنوی آاثر ژپوهشی ارج می نهیم  ربای انجام 

کاانت یم. ضمن پادنبیی هب انصاف و اجتناب از ره گوهن تبعیض و تعصب  رد کلیه ی فعالیت یای ژپوهشی رهدافتی نقاداهن اتخاذ خواهیم کرد. ضمن انمناسب اجتناب می کن  امانت داری  از منابع و ام

ر موازی  هوشوشان و دند ااهن )تکه ای( رپهیز می کنیم. ا ، محرماهن دودن و رازداری را مرور تمام اقتصادی  اشاایی و فنی موجود استفاده ههره وراهن خواهیم کرد. از ااشتنر غیر اخالقی نتایج ژپوهش نظیر ااشتن

قوانین و مقررات سداست رعایت کلیه ی هنجاریای علمی رشته خود  فعالیت یای ژپوهشی خود قرار می دهیم. رد همه فعالیت یای ژپوهشی هب منابع ملی ووهج کرده و ربای ترقق آن می کوشیم. خویش را ملزم هب 

م و هب منظور بایندگی این فرهنگ هب رتویج و اشاهع ی آن رد یای حرهف ای  سازمایی  دویتی  و راهبردیای ملی ردهمه ی مراح، ژپوهش می دانیم. رعایت اصول اخالق رد ژپوهش را اقدامی فرهنگی می دانی 

 جامعه اهتمام می ورزیم.

 ا:استاد راهنمانم و انم خانوادگی 

 /      /   اترخی:

 امضاء:

 :انم و انم خانوادگی داشجوو

 /    /  اترخی :

 امضاء:

 

 


