بسمه تعالي

نمون برگ پیشنهاد طرح پسادکتری
الف) مشخصات پژوهشگر متقاضی پسادکتری:
نام و نام خانوادگی
تخصص اصلی :

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

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

دانشکده :
تخصص جنبی ............................................... :
......................................................

ب ) استاد محترم سرکار خانم  /جناب آقای :

گروه :

تاريخ :

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

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

با سالم و احترام،
بدين وسيله نمون برگ پيشنهاد طرح پسادکتری اينجانب ايفاد میشود .خواهشمند است در خصوص پذيرش راهنمايی طرح اينجانب اعالم نظر
فرماييد.
نام و نام خانوادگی و امضای متقاضی پسادکتری

تاريخ ................... :

ج ) مديرکل محترم دفتر تحقيقات ،خدمات پژوهشی و فناوری:

با سالم و احترام،
بدين وسيله با راهنمايی طرح پسادکتری خانم /آقای  ..............................................با شرايط مندرج در آييننامه مربوطه موافقت
مینمايم.
نام و نام خانودادگی و امضای استاد راهنما

د ) رئيس محترم بخش.........................
با سالم و احترام،
بدين وسيله نمون برگ پيشنهاد طرح پسادکتری خانم/آقای .................................و موافقت استاد راهنما ....................................
جهت اعالم نظر مطابق ضوابط و مقررات جاری ارسال میشود.
مديرکل دفتر تحقيقات ،خدمات پژوهشی و فناوری

ه ) مديرکل محترم دفتر تحقيقات ،خدمات پژوهشی و فناوری
با سالم و احترام،
نمون برگ پيشنهادی طرح پسادکتری خانم/آقای  .........................................مورد بررسی قرارگرفت .با توجه به ضوابط و
مقررات جاری پذيرش نامبرده بالمانع است.
رئيس دانشکده

آدرس محل سكونت پژوهشگر پسادکتری :
..............................................................................................................
تلفن ثابت و همراه............................................. :

Email:
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نمون برگ پيشنهاد طرح پسادکتری
و) اطالعات مربوط به عنوان طرح :
عنوان فارسي طرح :

عنوان التین طرح :

واژگان كلیدي فارسی:

واژگان کلیدی التین :
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ز) اطالعات مربوط به استاد راهنما :
نام ونام خانوادگي :

تخصص جنبي :
سنوات تدريس :

تخصص اصلي :
رتبه دانشگاهي :

آخرين مدرك تحصيلي:

دوره كارشناسي ارشد :
دوره دكتري :

محل خدمت :

سمت فعلي :
نشاني وتلفن :
Email:

دانشگـــــــــــــــــاه

تعداد پاياننامه-
ها/رسالههای راهنمايي
شده
كارشناسي
ارشد

دكتــري

تعداد پاياننامهها/
رسالههای دردست
راهنمايي
كارشناسي
ارشد

تعداد پژوهشگر پسا-
دکتری راهنمايی شده

تعداد پژوهشگر پسادکتری
در دست راهنمايی

دكتــري

دانشگاه پيام نور
ساير دانشگاهها

تعهدات استاد راهنما:
 تعهد به تامين هزينههاي مرتبط با پروژه پسادکتری متقاضی از محل اعتبار پژوهانه (گرنت) و يا ساير اعتبارات خارج از دانشگاه . کمک به فراهم نمودن امکانات و فضای کار مناسب برای پژوهشگر با هماهنگی گروه و دانشکده.نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما
 )1نوع تحقیق :

□ بنیادي □ نظري □ كاربردي □ توسعه اي

 )2زمان پیش بیني شده براي انجام طرح :

 )3تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:
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 )4سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

 ) 5فرضیه

ها ( :هر فرضیه به صورت جمله خبري نوشته شود ) .

 ) 6هدف ها :

 ) 7كاربردهاي متصور از تحقیق:

 )8مراجع استفاده كننده از نتیجه طرح :

 )9روش انجام تحقیق:
1ـ )9روش و ابزار گرد آوري اطالعات :

 )9-2روش تجزیه و تحلیل داده ها

3ـ )9قلمرو تحقیق ( زماني  ،مكاني  ،موضوعي ) :

 )11جامعه آماری و روش نمونه گیری
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 )11فهرست منابع و مآخذ ( فارسي  ،غير فارسی )

ح) جنبه جدید بودن و نوآوري تحقیق از منظر پژوهشگر :

تاريخ  /امضاي پژوهشگر

ط ) اظهار نظر استاد راهنما( :اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل گردد )

جنبه جدید بودن و نوآوري تحقیق از نظر استاد راهنما :

تاريخ و امضاء استاد راهنما
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موضوع طرح خانم /آقاي .................................................متقاضی دوره پسادکتری
با عنوان ..................................................................................................................
تحت راهنمايی استاد راهنما خانم/آقای ..............................
در ..........جلسه مورخ  ......../....../......:شوراي پژوهشی مطرح و مورد تصويب قرار گرفت
با اعمال اصالحاتي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت
نگرفت

قرار

اصالحات پيشنهادي:
.1
.2
.3
.4
.5
نام و نام خانوادگی رئيس شورای پژوهشی
تاريخ

امضاء

نام ونام خانوادگی دبير شورای پژوهشی
امضاء

تاريخ
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