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 شماره:.............................

 تاريخ:..............................

 

 «نامه دانشجوييهمكاري با بانك ملي ايران براي پايان فرم تقاضاي» 

 

 

 

 بانك ملي ايران

 اداره كل تحقيقات و نوآوري

 (Proposal)پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي 

 نامه كارشناسي ارشد/دكترا:پايان

 گرايش:

 

 نامه:عنوان پايان

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 

 

 دانشگاه:
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 مشخصات دانشجو -1

 نام و نام خانوادگي:

 

 گروه عمده تحصيلي: نام دانشگاه:

 رشته و گرايش تحصيلي:

 

 شماره دانشجويي: كد ملي:

 تلفن منزل: تلفن همراه: 

 تلفن ضروري: تلفن محل كار: 

 الكترونيكي:آدرس پست 

 آدرس منزل:

 آدرس محل كار:

 :نامهاطالعات عمومي مربوط به پايان -2

 نامه )به فارسي(:عنوان پايان

 نامه )به انگليسي(:عنوان پايان

 واژگان كليدي )به فارسي(:

 واژگان كليدي )به انگليسي(:

 مشخصات اساتيد راهنما و مشاور -3

 الف( استاد راهنماي اول:

 و نام خانوادگي: نام

 

 رتبه دانشگاهي: آخرين مدرك تحصيلي:

 تخصص جنبي: تخصص اصلي:

  ندارم  دارم ب( استاد راهنماي دوم: 

 نام و نام خانوادگي: 

 

 رتبه دانشگاهي: آخرين مدرك تحصيلي: 

 تخصص جنبي: تخصص اصلي: 



3 
 

 

 .شوندميبا هماهنگي استاد راهنما و تاييد شوراي گروه انتخاب 

 الف( استاد مشاور اول:

 

 نام و نام خانوادگي:

 

 دانشگاهي: رتبه آخرين مدرك تحصيلي:

  تخصص جنبي: تخصص اصلي:

 ب( استاد مشاور دوم: 

 

 ندارم                                     دارم 

 نام و نام خانوادگي: 

 

 رتبه دانشگاهي: آخرين مدرك تحصيلي:

 تخصص جنبي:  تخصص اصلي: 

 نامه اطالعات اصلي مربوط به پايان -4

 

 بيان مساله و تبيين موضوع:( 1

 

 ( ضرورت و اهميت انجام تحقيق:2

 

 ( مباني نظري )ادبيات موضوع(:3

 

 ( پيشينه تحقيق )مرور مطالعات گذشته مرتبط با موضوع(:4

 

 هاي تحقيق: )در صورت وجود(( فرضيه5

 

 تحقيق:( اهداف اصلي 6

 

 ( سواالت اصلي تحقيق:7
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 * در صورت نياز به توضيح در هر بخش از فضاي بيشتري استفاده شود.

 شناسي تحقيق:( روش8
 ساير )توضيح دهيد(   رويدادي پس   موردي   همبستگي   علمي          الف( نوع تحقيق براساس ماهيت و روش: پيمايشي

                                                                                                         
 توان چند گزينه را انتخاب نمود.* با توجه به موضوع تحقيق، مي

 

 ب( جامعه مورد مطالعه: )در صورت لزوم وجود(

 

 گيري: )در صورت لزوم(، در اين قسمت به نمونه آماري و روش آن به طور كامل اشاره گردد.ج( روش نمونه

 

 ها: د( روش و ابزار گردآوري داده

 

 ها:شيوه تجزيه و تحليل داده ه(
 

 ( كاربردهاي تحقيق: )براي سازمان(9

 

 

 

 ( منابع و مآخذ:11

 

 

 

................... ................اينجانب ........................................................... دانشججوي مقطع كارشناسي ارشد  دكترا رشته ............ 

اعالم مي دارم كه مطالعات مربوط به اين پيشجججنهاديه و مرابل بعدي را  .................................................. در دانشجججگاه

 شخصاً و زير نظر اساتيد و مشاوران بانكي انجام خواهم داد.

 

 امضاء دانشجو

 تاريخ                                                                                                                  


