
 رساله دکتري طرح پیشنهادي

  کشاورزي و منابع طبیعیدانشکدگان 
 گروه:                                                     دانشکده: کشاورزي

 
 مشخصات مربوط به دانشجو: -1

 : شماره دانشجویی  : نام و نام خانوادگی
 : گرایش : رشته تحصیلی : گروه آموزشی

 :   تاریخ قبولی در امتحان جامع :     تاریخ شروع مقطع دکتري
  :  متبوع یا بورس دهنده مؤسسه    مامور به تحصیل      بورسیه     آزاد

 
 :  E-mailپست الکترونیک  

  

 مشخصات مربوط به رساله: -2
  عنوان رساله - 1

  فارسی: -الف

  التین: -ب
  18 عداد واحد رساله:ت - 2
 /      /                تاریخ تصویب موضوع رساله در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه: - 3

 مشخصات مربوط به استاد راهنما: - الف -3
  استاد راهنماي اول: -الف

 تخصص:  رشته اصلی:  نام و نام خانوادگی: 
 مرتبه دانشگاهی:  صیلی: سال اخذ آخرین مدرك تح دکتراي تخصصیآخرین مدرك تحصیلی: 

 : گروه آموزشی

  استاد راهنماي دوم (حسب مورد): -ب
 تخصص:    رشته اصلی:   نام و نام خانوادگی: 

 مرتبه دانشگاهی:  سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی:  آخرین مدرك تحصیلی:  
  گروه آموزشی: 

 
 مشخصات مربوط به استادان مشاور: -4
آخرین مدرك  رشته اصلی نام و نام خانوادگی ردیف:

 تحصیلی
 محل خدمت مرتبه دانشگاهی

1       
2      



 

 اطالعات مربوط به رساله دکتري شامل: -5
  و ضرورت انجام آن: مسئلهتعریف  -5-1

  و اهداف طرح: سؤاالتفرضیات،  -5-2

  سابقه علمی: -5-3

 طرح: یاجرائ يهاروش -5-4

  ی پیشنهادیه:هاي احتمالنتایج، دستاوردها و نوآوري -5-5

  برنامه زمانی انجام مراحل مختلف طرح: -5-6

  طرحفلوچارت مراحل انجام 
  زمان (ماه)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

بررسی منابع و مطالعه اسناد 
  علمی

                                                
                                                  اجزاي آزمایش

                                                  هاي دادهآورجمع
                                                  هاداده لیوتحلهیتجز

                                                  تدوین مقاله
                                                  تدوین رساله

  
  

  راهنما و مشاور: اناستاد ،دانشجو يامضاتاریخ و  -6

 :اامضتاریخ و  اشتغالمحل  نام و نام خانوادگی: 

    دانشجو: - 1

    استاد راهنما: - 2

    :دوماستاد راهنماي  - 3

    استاد مشاور: -4

    استاد مشاور: -5

  
شده و محل انجام آزمایش  نیتأمهاي ...................................................  در فرآیند انجام رساله، هزینه از محل / محل

  نماید.دانشجو در مدت مجاز تحصیل، رساله را انجام و دفاع می .است................................... .....................
  راھنما استاد یامضا                                        دانشجو یامضا

 



 

  :تصویب در گروه آموزشیروند اطالعات  - 7
دفاع دانشجو  بهباتوجهدر شوراي تحصیالت تکمیلی گروه مطرح و  ..................................این پیشنهاد در تاریخ 

  از پروپوزال خود، نظر شورا به شرح زیر اعالم گردید:..................................... در تاریخ 
 
 ویب نشدتص   نیاز به اصالحات دارد   تصویب شد  

الت تکمیلی و راهنمایی حداقل دو دانشجویی ارشد  یسه سال سابقه تدریس در تحصحداقل اساتید راهنما داراي  -
 است.

  دارد.را راهنما ظرفیت پذیرش دانشجو  تاداس -
     امضاي مدیر گروه و تاریخ: 

 
  
  :منابعفهرست  -8

 


