فرم الف

فرم پیش نویس عنوان طرح رساله نهایی کارشناسی صنایع دستی

اطالعات شخصی دانشجو
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی:

رشته :

سال ورود:

عناوین پیشنهادی
عنوان نظری :
عنوان عملی :

اساتید راهنما
بخش نظری :

بخش عملی :

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

روش تحقیق
روش گردآوری اطالعات :
روش پژوهش :

پروژه ی عملی

هدف و نحوه اجرای کار عملی:

( در صورت نیاز اتودهای پیشنهادی را ضمیمه کنید )
نظر شورای گروه

شورای گروه با بررسی تمام جوانب موافقت  /مخالفت اولیه خود را با عناوین فوق اعالم می نماید .
بدیهی است تصویب یا عدم تصویب رساله نهایی منوط به ارائه فرم ب ( طرح نهایی تحقیق ) از سوی
دانشجو و بررسی مجدد آن در شورای گروه خواهد بود.
مهر امضای مدیر گروه

فرم ب

فرم درخواست تصویب عنوان طرح و رساله نهایی دوره کارشناسی صنایع دستی
مشخصات دانشجو
نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی:

رشته :

سال ورود:

نشانی :
تلفن :

پست الکترونیک:

عناوین رساله
عنوان نظری:

;Theoretical Subject
عنوان عملی:

;Practical Subject

اساتید راهنما

استاد راهنمای بخش نظری :
نام و نام خانوادگی :

آخرین مدرک تحصیلی :

مرتبه دانشگاهی:

نشانی :
تلفن :

پست الکترونیکی :
امضا:

استاد راهنمای بخش عملی :
نام و نام خانوادگی :

آخرین مدرک تحصیلی :

مرتبه دانشگاهی:

نشانی :
تلفن :

پست الکترونیکی:
امضا :

توجه :این فرم بایستی توسط دانشجوی متقاضی و با کمک استاد راهنما پر شده و طرح و تصویب در زمان مقرر تحویل گروه آموزشی گردد.
آن دسته از دانشجویانی که اساتید راهنمای ایشان غیر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان می باشند ،بایسته است در هنگام تحویل این
فرم  ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا حکم کارگزینی ایشان را نیز پیوست نمایند.

تشخیص و تبیین مسأله

در این بخش که یکی از مهمترین بخش های طرح نامه ( پروپوزال ) می باشد  ،دانشجو طرح اصلی و
خالصه ای از کلیت پژوهش خود و شرح مختصری از نحوه برخورد با موضوع وایده خود را بیان می
کند ،به بیان دیگر دانشجو در این بخش توضیح می دهد که در پژوهش خود به دنبال چیست ؟

سواالت محوری ( فرضیه )

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه ،در باره ماهیت ،چگونگی و روابط بین پدیده ها،
اشیاء و متغییر ها  ،که محقق را در تشخیص بهترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می
کند .به عبارت دیگر فرضیه گمانی است موقتی که باید درست بودن یانبودنش مورد آزمایش قرار گیرد.

پیشینه تحقیق

در این بخش دانشجو به چند نمونه از پژوهش ها و پایان نامه های صورت گرفته در خصوص موضوع رساله
خود اشاره می کند و ضمن بیان ویژگیهای آن تفاوت های پژوهش خود را خاطر نشان می کند.

هدف از انجام پژوهش ( اهداف ،ضرورت ها و نتایج)

دالیل  ،اهداف ،ضرورت ها و نتایج حاصل از انجام پژوهش

روش تحقیق

الف :روش گردآوری اطالعات:
ب :روش پژوهش:
پ :طراحی رساله (فصل بندی پیشنهادی) :

منابع علمی مورد استفاده
الف – فهرست کتابها و نشریات

ب – فهرست منابع پایان نامه ای

ب – فهرست منابع اینترنتی

بخش عملی
الف – هدف و کاربرد بخش عملی :
در این بخش دانشجو موظف است درخصوص ارتباط بخش عملی با بخش نظری و نتایج حاصل از اجرای بخش عملی و کاربرد
های احتمالی آن مطالبی را درج کند.

ب – اتودهای پیشنهادی و تکنیک و روش اجرا:
دراین بخش دانشجو ضمن بیان تکنیک و روش اجرای بخش عملی در صورت لزوم نمونه هایی از اتودهای پیشنهادی خود را نیز
ارائه می دهد.

نظر شورای آموزشی گروه
موضوع پایان نامه دانشجو  ............................به شماره دانشجویی ...........................
در شورای اموزشی گروه به تاریخ  ...................مطرح و مورد تصویب قرار گرفت  /نگرفت.
توضیحات............................................................................................................
.......................................................................................................................

مهر و امضای مدیرگروه
شماره و تاریخ صورتجلسه گروه

فرم پ

مراجعات حضوری و پیشرفت طرح نهایی

استاد راهنمای محترم  ،خواهشمند است پس از هر نوبت مشاوره و راهنمایی دانشجو ،فرم ذیل را تکمیل نموده و در پایان نیمسال
پس از تکمیل فرم نسبت به آمادگی دفاع یا تمدید پروژه نهایی دانشجو نظر خویش را اعالم فرمائید.
ردیف

تاریخ مراجعه

توضیحات و درصد پیشرفت کار

امضای استاد راهنما

مدیرگروه .......................
با توجه به روند پیشرفت ،پروژه آماده دفاع می باشد  /اماده دفاع نبوده و باید برای نیمسال آینده تمدید شود.

امضای استاد راهنما

تعهد دانشجو مبنی بر تکراری نبودن عنوان و محتوای رساله نهایی

فرم ت

اینجانب ... ......................................دانشجوی رشته ...............................................
به شماره دانشجویی......................تعهد می نمایم  ،عنوان و محتوای طرح رساله نهایی  ،کپی نبوده
و در صورت هر گونه تشابه اسمی و محتوایی مسئولیت آن را می پذیرم.

نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضاء

فرم ث

تسویه کامل با انبار و امور کارگاه های دانشکده

تسویه با انبار
می

گواهی

شود

دانشجو

خانم/

دانشجویی.......................................

آقای

.......................................

به

شماره

نسبت به تسویه کامل با امور انبار دانشکده اقدام نموده

است و هیچ گونه بدهی به انبار ندارد.
مهر و امضای مسئول انبار

تسویه با امور کارگاه ها
گواهی

می

شود

دانشجو

خانم/

دانشجویی.......................................

آقای

.......................................

به

شماره

نسبت به تسویه کامل با امور کارگاه های دانشکده اقدام

نموده است.
مهر و امضای مسئول امور کارگاهها

فرم ج

فرم دریافت مجوز دفاع

مسئول محترم آموزش دانشکده
سرکارخانم محمدی
با سالم و احترام
دانشجو ..............................................به شماره دانشجویی .........................................
جهت هماهنگی مکان جلسه دفاعیه در روز .............................معرفی می گردد.
امضای مدیر گروه

مدیر محترم گروه .............
با سالم و احترام
با توجه به برنامه آموزشی سمعی بصری شماره  /........کالس  ........................در ساعت .......
روز  ..................تاریخ ...................به منظور انجام جلسه دفاع فوق در نظر گرفته شده است.
امضای مسئول آموزش

فرم چ

فرم دعوت از اساتید داور.

استاد محترم جناب آقای  /سرکار خانم .......................................
با سالم
احتراما از حضرتعالی دعوت می شود در جلسه دفاعیه دانشجو ..............................................
با عنوان .............................................................................................................
که در تاریخ  ..................................در مکان  ......................................دانشکده هنر
تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی کمال تشکر را دارد.

مدیر گروه .....................

فرم چ

فرم دعوت از اساتید داور.

استاد محترم جناب آقای  /سرکار خانم .......................................
با سالم
احتراما از حضرتعالی دعوت می شود در جلسه دفاعیه دانشجو ..............................................
با عنوان .............................................................................................................
که در تاریخ  ..................................در مکان  ......................................دانشکده هنر
تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی کمال تشکر را دارد.

مدیر گروه .....................

فرم تائید نهایی استاد راهنما جهت صحافی و تحویل رساله نهایی به گروه .

فرم ح

مدیر محترم گروه ..................................
با سالم
اصالحات مورد نیاز صورت گرفته توسط دانشجو..............................................به شماره
......................................مورد تائید اینجانب می باشد  .همچنین یک نسخه صحافی شده از رساله
نهایی ایشان تحویل اینجانب گردید.
تاریخ و امضای استاد راهنما

