خالصه وضعیت طرح تحقیق  ،تصویب و تعیین زمان دفاع ،دكتري (این فرم صفحه اول طرح تحقیق قرار گیرد)

دانشجو

تاریخ تحویل:

نام ونام خانوادگی

رشته :

شماره دانشجویی :

ورودی سال  .........مهر

بهمن

شبانه

دوره  :روزانه

طرح تحقیق

موضوع :

تاییدیه تحصیلی

تعیین واحد نیمسال

نمره کامپیوتر

ریزنمرات

پیش نیاز

سنوات تحصیلی

خالصه پرونده

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

در جلسه مورخه

استادان

استاد  /استادان راهنما

استاد /استادان مشاور

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

تایید ایرانداک

کارشناس پرونده

دارد

نام ونام خانوادگی

ندارد

امضاء
در گروه آموزشی تایید شده.

مدیر گروه آموزشی
امضا

.3

.1

موردنظرشوراء

اصالحات

.4

.2

نظردانشکده

نماینده گروه در تحصیالت
تکمیلی

این طرح تحقیق در مورخ.............درجلسه شماره ................شورای تحصیالت
تکمیلی به تصویب رسید

دبیر شوراء

نرسید

این طرح می بایست در محدوده زمانی  .......................تکمیل و مراحل دفاع از پایان نامه انجام شود  .بدیهی است مسئولیت عواقب احتمالی به عهده

زمان دفاع

دانشجو خواهد بود.
امضاء راهنما

تعهد دانشجو

اینجانب :

امضاء مشاور

دانشجوی دکتری رشته

متعهد می گردم نسبت

به رفع نقص پرونده و دفاع از پایان نامه بر اساس زمان مشخص در ستون فوق اقدام نموده و مسئولیت تکراری بودن موضوع و
یا عدم رعایت هر نوع حقوق مادی و معنوی استفاده از آثار دیگران در این پایان نامه به عهده اینجانب خواهد بود.

امضاأ دانشجو

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
طرح پایان نامه

عنوان پایان نامه به فارسی ...............................................................................................................................................................:
.......................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................

عنوان پایان نامه به انگلیسی............................................................................................................................................................ :
........................................................................................................................................................................................................................................
مشخصات استادان راهنما و مشاور :
مشخصات

نام ونام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

آدرس

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد مشاور

مقدمه:
بیان مسأله:
** مقدمه و بیان مسأله شامل( :ورود به موضوع ،توضیح روشن مفاهیم ،رویکردها وپژوهشهای مرتبط با موضوع شکافها و تناقض هایی زمینه که موجب پیدایش مسأله شده
است ،بیان روشن مسأله)

اهمیت و ضرورت پژوهش(یك تا یك و نیم صفحه)

هدف پژوهش

سوالها یا فرضیههای پژوهش(سوال ها یا فرضیه ها با توجه به اهداف پژوهش نوشته شوند)
روش( منظور نوع روش تحقیق با توجه به هدف ،راهبرد ،مسیر و محل جمع آوری داده است)
جامعه مورد پژوهش(تعریف جامعه و ذکر تعداد )

نمونه و روش نمونه گیری (ذکر حجم نمونه ،نحوه انتخاب نمونه متناسب با روش پژوهش به طور عملی توصیف شود) (حد اکثر نیم صفحه)

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری دادهها( :در مورد آزمون ها :تاریخچه ساخت ،روایی پایایی ،نحوه نمرهگذاری و تفسیر به اختصار توضیح
داده شود .در مورد روش کیفی روش و ابزار جمع آوری دادهها بیان شود)
گردآوری داده ها( توضیح داده شود که محقق چگونه قرار است داده ها را جمع آوری کند)
روش تحلیل داده ها( اشاره مختصر در مورد روشهای آماری اضافه شود)
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم (فقط متغیرهای مربوط به سوالها یا فرضیهها در پژوهش کمی و مفاهیم در پژوهش کیفی تعریف شود)

منابع (ذکر منابع فارسی و التین مطابق با سبك  APAو اصول تایید شده در دانشکده)

پیوستها (حکم هیات علمی ،تعهد نامه برای حضور در جلسه دفاع و رزومه استادان راهنما یا مشاور خارج از دانشکده و یا دانشگاه ،پرسشنامه ،فرم مصاحبه ،ابزار اندازه
گیری ،الگو یا روش مداخله و درمان)
جدول زمان بندی اجرای پایان نامه( :ذکر این بخش از طرف دانشجو اب تأیید استاد راهنما الزامی است و باید در آینده مطابق آن عمل شود)

 تدوین فصول یك تا سه (چارچوب تحقیق ،ادبیات پژوهش ،روش پژوهش) به مدت  .............از تاریخ .................تا ................
 اجرای پژوهش یا جمع آوری اطالعات به مدت ........................از تاریخ ................تا ...............
 تحلیل یافته ها به مدت  .................................از تاریخ............................تا ................................
 تدوین فصل چهارم به مدت..........................از تاریخ ..........................تا .................................
 تدوین فصل پنجم به مدت ..........................از تاریخ ...........................تا .................................
 تدوین کامل پایان نامه و تایید استادان مشاور و راهنما برای ارایه به تحصیالت تکمیلی برای تعیین داور از تاریخ .........................تا
.........................
جدول مراجعه به استادان راهنما و مشاور
(ذکر این بخش از طرف دانشجو با تأیید استاد راهنما الزامی است و باید در آینده مطابق آن عمل شود)

ردیف

ردیف

تاریخ مراجعه

امضاء راهنما

امضاء مشاور

1

5

2

6

3

7

4

8

تاریخ مراجعه

امضاء راهنما

امضاء مشاور

