
  بسمه تعالی
  شیوه پژوهشی يدکترپایان نامه  پیشنهاديفرم طرح 

 
 

 

 
 
 

  :تاریخ  مشخصات دانشجو 1
    دانشجو: مضاءا

  شماره دانشجویی:                               نام و نام خانوادگی:  
  بخش تحقیقاتی/ مدیریت منطقه:  پژوهشکده:

  تلفن ثابت:  رشته/ گرایش تحصیلی:
  تلفن همراه:

  لکترونیکی:پست ا

  :گاهعنوان طرح یا پروژه تحقیقاتی پژوهش .2
  

  نام مجري:                                                    تاریخ تصویب:                  
  را بنویسید: نام سازمان هاي دیگر تأمین اعتبار شده است، تاریخ تصویب، میزان اعتبار ودر صورتیکه این طرح از سازمان                           

  
  

  عنوان پایان نامه: .3
  فارسی:

  
  
  

English:  
  

  واژه) 400خالصه طرح پیشنهادي (حداکثر  .4
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  / اساتید راهنما و مشاوراستاد .5
  تاریخ و امضاء  تلفن همراه  آدرس   رتبه دانشگاهی  تخصص  مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی  مشاور  راهنما

                  

                  

                  

                  
  بیوتکنولوژي کشاورزي گاه: پژوهش1
2 :  
  

  

 طالعات مربوط به استاد راهنماي اولا 1-5
  امضاء  محل خدمت  علمیمرتبه   تخصص اصلی  آخرین مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی

            
  سالهاي تدریس در دوره کارشناسی ارشد :  سالهاي تدریس در دوره کارشناسی :

            
  در دست تهیه  راهنمایی شده  تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد / دکتري

      
      

 

  در مرحله پژوهش  در مرحله آموزش  فارغ التحصیل  تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد / دکتري
        پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران

        سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 
 

  : چاپ شده یا پذیرفته شده در مجله هاي معتبر داخلی و خارجی در پنج سال اخیرمقاله هاي 
  

1- 
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 
 

6- 
 

7- 
 

8- 
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 دومطالعات مربوط به استاد راهنماي ا 2-5
  امضاء  محل خدمت  علمیمرتبه   تخصص اصلی  آخرین مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی

            
  سالهاي تدریس در دوره کارشناسی ارشد :  ناسی :سالهاي تدریس در دوره کارش

            
  در دست تهیه  راهنمایی شده  تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد / دکتري

      
      

 

  در مرحله پژوهش  در مرحله آموزش  فارغ التحصیل  تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد / دکتري
        پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 

        دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیسایر 
  

  : مقاله هاي چاپ شده یا پذیرفته شده در مجله هاي معتبر داخلی و خارجی در پنج سال اخیر
  

1- 
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 
 

6- 
 

7- 
 

8-  
 

  اطالعات مربوط به استاد مشاور اول 3-5
مرتبه   آخرین مدرك تحصیلی  تخصص اصلی  نام ونام خانوادگی

  دانشگاهی
  امضاء  محل خدمت

            
  سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد / دکتري :  سنوات تدریس در دوره کارشناسی :

  نشانی و تلفن :
  

 اطالعات مربوط به استاد  مشاور دوم : 4-5
مرتبه   آخرین مدرك تحصیلی  تخصص اصلی  نام ونام خانوادگی

  دانشگاهی
  امضاء  محل خدمت

            
  سنوات تدریس در دوره کارشناسی ارشد / دکتري :  اسی :سنوات تدریس در دوره کارشن

  نشانی و تلفن :
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a. :(مبتنی برسابقه تحقیق) 12نازنین واژه)(قلم و اندازه پیشنهادي: بی 1500(حداکثر  تعریف مساله( 
  مشتمل بر موارد زیر را بنویسید: لطفا شرحی از  پیشنهاد تحقیق

  اجراي این تحقیق باشد.  توجیه کننده ·
  داف نهایی تحقیق را به روشنی ارائه کند. اه ·
 ها پرداخته شوند را مستند کند.هایی که باید در این تحقیق به آنها یا فرضیهسوال ·
  دستاوردهاي مورد انتظار ذکر شود. ·

  هاي مطرح شده ممکن نباشد. رضیهها و یا فلعبارات مورد استفاده باید به روشنی تعریف شوند به شکلی که تعابیر دیگري از اهداف، سوا
  ها اشاره کنید.دهد استفاده کرده و در متن به آنروز قرار میها، طرح را در قالب یک پژوهش علمی بهکه استفاده از آن و جدیدي از منابع علمی معتبر

  
  

  
  
  
  
  
  

b.  واژه) 2500(حداکثر  :پایان نامه مواد و روش انجام 
a. حقیق، دالیل مرتبط به انتخاب آن رهیافت و فهرسـت کـاملی از رویـه    تواالت و یا موارد یک روش مناسب براي پاسخ به س

هـا و اطالعـات مـورد بررسـی اولیـه و      ها، نمونـه آوري و تجزیه و تحلیل دادههاي جمعانجام کار نوشته شود. همچنین روش
هیت تحقیق انجام پژوهش مـوردي کارگـاهی،   نگارش قرار گیرد. ارائه نمودار جریانی انجام تحقیق ضروري است. بسته به ما

   هاي پیشنهادي در تحقیق قابل اجرا است.آزمایشگاهی و یا میدانی براي آزمون، ارزیابی و یا تجزیه و تحلیل سوال یا فرضیه
  
  
  
  
  
  
  

c. واژه) 100(حداکثر  کنندگان از نتایج کدامند؟چه کاربردهایی از این تحقیق متصور است و استفاده 
  ها، نهادها و یا جوامع بنویسید.اي از کاربرد احتمالی نتایج انجام تحقیق را براي سازمانصهلطفا خال

  
  
  
  
  
  
  

d.  :ارائه مقاله معتبر خارجی با تعهداتIF>2   2+1 تعداد  
  

  فهرست منابع .6
  نویسی بر پایه دستورالعملمنبع

. نقش ساختار ریشه و 1393ا.  ،و محسنی فرد ع. ،احمدي ،ق. ،حسینی سالکده ،و. ،محمدي ،م. ،شهبازي ،ر. ،کشاورزنیا .1
 .563- 553صفحات  4شماره  45صفات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران دوره 

2. Karami, A., Shahbazi, M., Niknam, V., Shobbar, Z.S., Sarabadani Tafreshi, R., Abedini R. 
and Ebrahimzadeh Mabood, H. 2013. Expression analysis of dehydrin multigene family across 
tolerant and susceptible barley (Hordeum vulgare L.) genotypes in response to terminal 
drought stress. Acta Physiol Plant , 35: 2289-97. 
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  بندي مراحل انجام تحقیقزمان .7

  
  سال   فعالیت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

                          تصویب طرح
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

  سال   
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  سال  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  
  
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو:
  تاریخ:
  امضاء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  هاي پایان نامههزینه .8
  

  هاي مواد و وسایل:هزینه 1-8
قیمت واحد   غیرمصرفی  مصرفی  مقدار یا تعداد  نام مواد یا وسایل

  (ریال)
  قیمت کل

            
            
            
            
            

    قیمت کل به ریال
  

  ه پرسنلی:هزین  2-8         
  جمع به ریال  حق الزحمه در ساعت  کل ساعات کار  تعداد پرسنل  نوع مسئولیت

          
          
          

    جمع کل به ریال
  

  هزینه مسافرت و چاپ مقاالت: 8- 3      
  جمع به ریال  هزینه هر سفر  نوع وسیله  تعداد   مقصد

          بازدید از منطقه
          شرکت در کنفرانس

          
          

    پژوهشی -مقاالت در مجالت علمی چاپ
    جمع کل به ریال

  
  
  هاي متفرقه (مانند تایپ و تکثیر):هزینه 4-8
  
  ها  (به ریال):جمع کل هزینه  5-8
  

  نام و نام خانوادگی دانشجو:
  تاریخ:
            امضاء:

                  
                                    متن تعهد:
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