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بسمه تعالي
اين قسمت توسط معاونت
دانشگاه تکميل ميگردد.

شماره:

فرم طرح تحقيق رساله دکتری
(فرم شماره )1

تاريخ:
پيوست:

درخواست تصويب موضوع رساله دکتری
توجه :اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود.
عنوان تحقيق به فارسي:

استراتژی هوشمند سازی و بهينه سازی مصرف انرژی با رويکرد توسعه پايدار
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Energy Consumption; Making Intelligent and Optimization Strategy through Sustainable
Development Approach
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استراتژی هوشمند سازی و بهينه سازی مصرف انرژی با رويکرد توسعه پايدار
انگليسي:
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بايد اظهار داشت بزرگترين چالش گسترده کشورهاي جهان در قرن بيست و يکم حرکت در مسير توسعه پايدار
انرژي مي باشد که نيازمند برنامه ريزي و مديريت استراتژيک ويژه دربخش توليد و بهينه سازي هر کشوور موي
باشد (نوري .)1392 ،مصرف انرژي در چند دهه اخير به طور قابل توجه اي افوزايش يافتوه اسوت .پايوان پویير
بودن منابع انرژي و اثرات نامطلوب و بعضاً جبران ناپیيري مصرف بي رويه آن بر محيط زيست از يوک سوو و
افزايش قيمت آن در سال هاي اخير باعث گرديده است تا توجه به اين امر بيش از پيش به عنوان يک ضرورت
مطرح گردد و متوليان امر به دنبال راههايي براي صرفه جويي و استفاده صحيح از انرژي باشند (دينسور.)2013،
جديدترين ايده براي حفظ انرژي استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد مي باشد کوه بوه صوورت هوشومند
انرژي مصرفي ساختمان را مديريت مي کند .ساختمانهاي هوشمند مجموعه اي از تکنولوژي ها و سورويس هوا
در شبکه خانگي براي بهبود کيفيت زندگي است .استفاده از سيستم مديريت هوشمند عالوه بر کواهش مصورف
انرژي ،سبب ايجاد شرايط مناسب و ايده آل و افزايش آسايش ساکنين ساختمان نيز مي گوردد (افوزا و قنبوري،
 .)1392از سويي نيز ،با توجه به بحران انرژي و پيامدهاي مخرب ناشي از مصرف سوخت هاي فسويلي ،بهينوه
سازي مصرف انرژي امري ضروري است .بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي با هوشمندسازي مناسب منابع،
مصالح و انرژي هاي تجديدناپیير مانند سوخت هاي فسيلي و کنترل و به کارگيري هر چه بهتر و بيشوتر منوابع
طبيعي و انرژي هاي تجديد پیير يکي از اهداف معماري و توسعه پايدار است .پيشرفت هاي تکنولوژي ،ابوداع
مصالح هوشمند و نوين و به دنبال آن ساخت ساختمان هاي هوشمند که متناسب بوا تغييورات محويط از خوود
عکس العمل نشان مي دهند ،در رسيدن به اين هدف مؤثر است (حطان .)1394 ،در راستاي پيشرفت روزافزون
دانش و فن آوري هاي نوين در عرصه هاي مختلف زنودگي بشور ،ايجواد سيسوتم هواي هوشومند در صونعت
ساختمان از جمله اين عرصه هاست .هدف از استفاده از مصالح هوشمند در ساختمان ايجاد انطباق هوشمند بوا
توجه به شرايط محيطي است .مصالحي که در زمان و مکان محدود نمي گردند و در اداره حفظ بهتر اکوسيستم
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نقش کليدي ايفا مي کنند (گادفورد ،کلمنتز و جرونيميوديس .)2013 ،مصوالحي کوه پتانسويل درک و پورداز
رويدادهاي محيطي را داشته و نسبت به آن پاسخ مي دهند .به عبارت ديگر مصالح ه وشمندانه در برابر شورايط
اکولوژيکي واکنش نشان مي دهند .از جمله مهمترين کاربردهاي مصالح هوشمند در صونعت سواختمان کنتورل
فعال سازه ،تهويه مناسب ،توليد انرژي از طريق پوسته ساختمان است (برورکوي .)2010 ،بوا توجوه بوه اهميوت
پوسته ساختمان در کنترل تبادل حرارتي بين درون و بيرون بنا مصالح بکار رفته در آنها داراي اهميوت بسوزايي
در ايجاد شرايط آسايش حرارتي در ساختمان مي باشد .بر ايون اسواس يکوي ازمهمتورين راهکارهوا در جهوت
دستيابي به معماري پايدار محيط و شناسخت فناوري هاي نوين و مزاياي استفاده از آنها بوه منظوور بکوارگيري
مواد و مصالحي است که موجب کاهش انرژي و همچنين تأمين شرايط آسايشي مطلوب براي ساکنان ساختمان
گردد (بيرانوند .)1392 ،وجود مصالح و سيسوتم هواي سوازه اي هوشومند در پيشورفت ايوده کنتورل هوشومند
ساختمن نقش اساسي داشته است .ساختمانهاي هوشمند اين قابليت را دارند که با تغيير شرايط محيطي نسوبت
به تغييرات عکس العمل نشان داده امنيت و آرامش را در جهت توسعه پايدار بوراي سواکنين سواختمان فوراهم
آورند ،استفاده از تکنولوژي هاي جديد جهت کاهش مصرف انرژي هاي تجديد ناپیير و نيز ذخيوره ي انورژي
هاي پايا از مباحث عمده اي است که در معماري و توسعه پايدار مطرح مي شوند (قراباغي و همکاران.)1393 ،

 -1تحقيق بنيادي پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديدهها و روابط بين متغيرها ،اصول ،قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و نظريهها ميپردازد و به
توسعه مرزهاي دانش کمک مينمايد.
 -2تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از رو هاي استدالل و تحليل عقالئي استفاده ميکند و بر پايه مطالعات کتابخانهاي انجام ميشود.
 -3تحقيق کاربردي پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،رو ها ،ابزار ،وسايل ،توليدات ،ساختارها
و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام ميشود.
 -4تحقيق علمي پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انساني انجام ميشود.

 -6سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و
نظرهای علمي موجود درباره موضوع تحقيق):
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و بلوغي و ابراهيمي ( )1389در تحقيقي با عنوان بررسي نقش مصالح در ايجاد معماري پايدار و مقايسه
ويژگيهاي مصالح بومي با مصالح پايدار بيان مي کنند که روشهاي نادرست ساخت و ساز درجامعه با عث بيمار
شدن محيط زيست اطرافمان شده است و يک سيستم زيستي ناسالم ايجاد کرده است براي ايجاد ساخت و ساز
درست و حفظ محيط زيست مصالح به کاررفته در ساختمان ها نقش بسزايي دارد انتخاب مصالح ساختماني
پايدار و مناسب باعث کاهش مصرف انرژي مي شود و سالمتي بيشتر محيط زيست را تامين مي کند زيرا اين
مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمايش ساختمان ها مي شود و اين امر باعث کاهش نشر
االينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي مي شود همچنين استفاده از منابع طبيعي کاهش مي يابد و جامعه به سوي
معيارهاي پايداري نزديک مي شود .استفاده از مصالح مناسب باعث رسيدن به يک معماري پايدار مي شود
بنابراين اين مقاله نقش مصالح براي ايجاد معماري پايدار بررسي شده و به ويژگيهاي اين مصالح اشاره شده
است و در نهايت براي هدايت معماري کشور به سوي معماري پايدار ويژگيهاي مصالح بومي مورد تجزيه و
تحليل قرارگرفته تا در نهايت به اين پرسش پاسخ بدهيم که ايا مصالح بومي ما به عنوان مصالح پايدار مي تواند
مورد استفاده قرارگيرد و اگر نه  ،ايا مي توان با انجام يک سري تغييرات برروي آنها ويژگيهاي آن را به سوي
مصالح پايدار سوق داد؟

و گودرزي و اکرمي ( )1393در تحقيقي با عنوان تأثير مصالح وفرآورده هاي ساختماني درمحيط زيست وايجاد
معماري پايدار بيان مي کنند که دراين مقاله،ابتدا به بررسي مصالح ساختماني مورد استفاده درگیشته وامروزه
پرداخته ودر پي يافتن بهترين پاسخ به اين پرسش مي باشيم که آيا مي توان مصالح ساختماني را به سوي
مصالح پايدار سوق داد ودر اين رابطه ،معماران مي توانند کمکي به حفظ محيط زيست کنند؟ اين پژوهش به
لحاظ هدف از نوع کاربردي وبه احاظ ماهيت و رو

از نوع بنيادي بوده ورو

گردآوري اطالعات ،ميداني
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وکتابخانه اي مي باشد .نتيجه کلي دراين تحقيق نشان مي دهد که باطراحي هاي انديشمندانه معماران درجهت
پايداري واستفاده از مصالح پايدار،مي توان درجهت کاهش نشر آالينده هاي هوا وگازهاي گلخانه اي،کاهش
هزينه نگهداري ساختمان ها،حفظ محيط زيست و درنهايت رسيدن به معماري پايدار گام هاي موثري برداشت.

و خيري و همکاران ( )1393در تحقيقي با عنوان نقش امروزي مصالح ساختماني بومي و هوشمند در معماري
پايدار بيان کردند که بين مصالح و پايدار و هوشمندي نقش بسيار مهمي در تأمين انرژي ساختمان دارند .چرا
که اين مصالح به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از محيط پيرامون انرژي ساختمان را جیب مي کنند و اين
يعني کاهش استفاده از انرژي هاي فسيلي و در نتيجه پايداري ساختمان .رو

اين پژوهش مبتني بر مطالعات

کتابخانه اي است .نتايج به دست آمده از اين پژوهش با هدف بررسي نقش مصالح بومي و هوشمند در معماري
پايدار است.

و دانشور و ايمني ( )1392در تحقيقي با عنوان ارزيابي تاثيرات مصالح هوشمند بر معماري پايدار ،مقالههاي
همايشهاي ايران بيان کردند که ا توجه به رشد جمعيت و بهره گيري قابل توجه از منابع انرژي در ساختمان ها
الزم است تا رويکرد پايداري در فرايند طراحي و مرحله بهره برداري مورد توجه قرار گيرد .نظر به اهميت
معماري پايدار و با توجه به آن که در پژوهش هاي انجام شده به ندرت به جنبه هاي استفاده از مصالح هوشمند
به منظور افزايش کيفيت معماري پايدار پرداخته شده است .لیا در اين نوشتار تال

بر اين است تا پيوند ميان

حوزه هاي معماري پايدار و نقش مصالح هوشمند بر معماري پايدار با توجه به گستر

نانوتکنولوژي مدنظر

قرار گيرد( .به خصوص نقش نانوتکنولوژي در بهبود کيفيت استفاده از انرژي خورشيدي) .در اين پژوهش
ضرورت توجه ،به راهکارهاي پايداري در معماري و تاثيرات نانو تکنولوژي بيشتر با معرفي مصالح جديد ،و
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اين که چگونه استفاده از انرژي بر معماري و طراحي در جهان تاثير مي گیارد ،و با استفاده درست از مواد
توليد شده از فناوري نانو مي توان به معماري پايدار دست يافت را بيان مي کند .اين مقاله تاثيرات
نانوتکنولوژي بر آينده معماري پايدار را ارائه مي دهد.

و عاليي و همکاران ( )1392در تحقيقي با عنوان مصالح هوشمند افقي به سوي معماري پايدار بيان کردند که
اين پژوهش مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي صورت گرفته و به معرفي و تبيين مصالح هوشمند و
کارکرد آنها ،عملکرد آنها در بهينه سازي و مديريت هوشمند انرژي و نيز نقش آنها در نيل به اهداف معماري
پايدار پرداخته مي شود .تمرکز نوشتار حاضر بر معرفي مصالح و فرآورده هاي نوين و به طور خاص مصالح
هوشمند مي باشد .بررسي نقش اين مصالح در ذخيره سازي و استفاده بهينه از انرژي از م وضوعات شاخص
ديگري است که به آن پرداخته مي شود .همچنين سعي شده است که مثال هاي موردي از کاربرد اين مصالح در
معماري روز جهان در مقاله گنجانده شود.

و جليل پوراقدام و همکاران ( )1393در تحقيقي با عنوان ارائه الگوي پايدار معماري با تکيه بر بناهاي سنتي
ايران (نمونه موردي :خانه تاريخي آل ياسين کاشان) بيان کردند که نتيجه اين تال

ارائه ايده هايي بهينه در

طراحي است ،که نياز آشکار جامعه کنوني و مقدمه الزم براي شکل دهي به معماري معاصري است که از
معضالت و آسيب هاي بسياري رنج مي برد .آنچه که در بطن خانه تاريخي آل ياسين ديده مي شود ،حکايت از
گیشته اي طوالني دارد که پيشينه غني فرهنگي و ميراث ارزشمند معماري ايراني در آن نهفته است .در اين
نوشتار تال

شده است تا با استفاده از رو

توصيفي  -تحليلي و با نگاهي موشکافانه به خالقيت ها و

ابتکارات معماران قديم ايران (نمونه مورد مطالعه :خانه آب ياسين) به شناختي پرمايه در جهت دست يابي به
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مولفه هاي ايده آل که برخاسته از حرکتي آگاهانه است رسيد .اين آغاز مسيري است براي ارائه الگوهاي نوين،
که پايداري کالبدي و معنايي معماري را به ارمغان دارد .تا درنهايت اين تال

ها بتواند از مرز تئوري و ايده پا

فراتر گیاشته و به هدف غايي خود در رابطه با توسعه پايدار برسد.

 -7فرضيهها (هر فرضيه به صورت يک جمله خبری نوشته شود):

تحقيق حاضر از نوع اکتشافي است؛ لیا در اين مرحله از پژوهش از سواالت تحقيق استفاده مي شود:
 .1استراتژي هاي هوشمندسازي مصرف انرژي با تکيه بر شاخص هاي توسعه پايدار کدامند؟
 .2استراتژي هاي بهينه سازي مصرف انرژي با تکيه بر شاخص هاي توسعه پايدار کدامند؟
 .3استانداردهاي مصالح پايدار براي هوشمندسازي مصرف انرژي با تکيه بر شاخص هاي توسعه پايدار
کدامند؟
 .4استانداردهاي مصالح پايدار براي بهينه سازي مصرف انرژي با تکيه بر شاخص هاي توسعه پايدار
کدامند؟

 -8اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي  ، 1کاربردی  ، 2و ضرورتهای خاص انجام تحقيق ) 3

 .1طراحي و تبيين استراتژي هاي مرتبط با هوشمندسازي مصرف انرژي با رويکرد توسعه پايدار
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 .1طراحي و تبيين استراتژي هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي با رويکرد توسعه پايدار

 .3تبيين استانداردهاي مصالح پايدار

 -9درصورت داشتن هدف کاربردی بيان نام بهرهوران (اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره)

و بخش پروژه هاي ساخت و ساز کشور
و شهرداري ها
و کليه دانشجويان مقاطع مختلف کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري

 -10جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق در چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود)

امضاء
 -11روش کار:
الف -نوع روش تحقيق:
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اين تحقيق از نوع توصيفي و اکتشافي است .هودف اصولوي در توحوقويوق اکوتوشافي حاضر ،شناخت
وضعيتي است که به تبيين استراتژي هاي مرتبط با انتخاب مصالح پايدار در پروژه هاي ساخت و ساز
بيانجامد؛ بطوري که اين معيارها به مديريت هوشمندسازي و بهينه مصرف انرژي کمک کند .در راستاي
اين تحقيق ،شاخص هاي اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي توسعه پايدار در نظر گرفته مي شود.

ب -روش گردآوری اطالعات (ميداني ،کتابخانهای و غيره):

محقق در پژوهش حاضر از مصاحبه به عنوان ابزار اصلي گردآوري داده ها بهره خواهد برد .بدين ترتيب
که در صدد است پس از انجام مصاحبه هايي ساختار يافته با متخصصان و خبرگان صنعت ساخت و ساز و
مصالح پايدار و افرادي که داراي تجارب موثر در اين زمينه هستند به شاخص هايي دست يابد .اين
شاخص ها مبناي تهيه پرسشنامه اي مي گردد .سپس پرسشنامه با استفاده از تکنيک دلفي توزيع مي گردد.
مقصود از تکنيک دلفي روشي است که سواالت پاسخ داده شده توسط هر گروه از پاسخ دهندگان ،در
اختيار گروه هاي ديگر قرار گيرد و اين فرآيند بطوري تکرار شود که در نهايت به اجماع نظري در اين
خصوص در بين خبرگان صنعت دست يابيم .آنچه محقق در اين پژوهش مد نظر دارد دستيابي به اجماعي
در خصوص استراتژي هاي هوشمندسازي و بهينه سازي مديريت مصرف انرژي است .محقق در نظر دارد
داده هاي اين تحقيق را از بين مجامع صنعت ساخت و ساز شهر تهران بدست آورد.

پ -ابزار گردآوری اطالعات (پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ،فيش ،جدول ،نمونهبرداری ،تجهيزات آزمايشگاهي و
بانکهای اطالعاتي و شبکههای کامپيوتری و ماهوارهای و غيره)

در اين تحقيق از ابزاري چون پرسشنامه ،مصاحبه ،داده هاي آماري شرکت هاي فعال در عرصه ساخت و
ساز ،استفاده مي شود.
ت -روش تجزيه و تحليل اطالعات:

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق از نرم افزار تجزيه و تحليل آماري  SPSSاستفاده مي شود.
بطوري که پس از توزيع پرسشنامه بين جامعه آماري (کارشناسان و کارشناسان ارشد فعال در زمينه
هوشمندسازي و بهينه سازي مصرف انرژي) ،داده هاي بدست آمده وارد نرم افزار مي شود .در اين تحقيق
از رو

هاي آماري تي استيودنت ،نرمال سازي از طريق کلموگروف اسميرنف و غيره استفاده مي شود.
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 -12جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي:
از تاريخ

تاريخ تصويب

تا تاريخ

مطالعات کتابخانهاي
جمعآوري اطالعات
تجزيه و تحليل دادهها
نتيجهگيري و نگار

رساله

تاريخ دفاع نهايي

طول مدت اجرای تحقيق:

 6ماه

 -13فهرست منابع و ماخذ (فارسي و غيرفارسي) مورد استفاده در رساله به شرح زير:
کتاب :نامخانوادگي ،نام ،سال نشر ،عنوان کتاب ،مترجم ،محل انتشار ،جلد
مقاله :نامخانوادگي ،نام ،عنوان مقاله ،عنوان نشريه ،سال ،دوره ،شماره ،صفحه

خیری ،ب ،.ناصرنصیر ،ح.و شالی امینی ،و ،1393 ،.نقش امروزی مصالح ساختمانی بومی و هوشمند در معماری پایدار،
کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
دانشور ،ز.و ایمنی ،ز ، 1392 ،.ارزیابی تاثیرات مصالح هوشمند بر معماری پایدار ،اولین همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی
و محیط زیست پایدار
عالیی ،ع ،.تابان ،ا ،.رازانی ،ع.و تقی خانی ،ا ،1392 ،.مصالح هوشمند افقی به سوی معماری پایدار ،اولین همایش ملی جغرافیا،
شهرسازی و توسعه پایدار
علی آبادی ،م ،.زمردیان ،ز.و بنازاده ،ب ،1390.استراتژی مدیریت پایدار مصالح ،اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین
در نگهداشت انرژی
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 کنفرانس ملی، تأثیر مصالح وفرآورده های ساختمانی درمحیط زیست وایجاد معماری پایدار،1393 ،. غ، و اکرمی،. م،گودرزی
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، همایش ملی عمران، نگرش ها و اصول در معماری پایدار،1390 ، پریچهر، غفاری، علیرضا، براتی فرد،حدیثه،کامران کسمایی
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ed.Oxford:Elsevier;2013.
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 هزينههای تحقيق رساله-14
) تجهيزاتي و غيره، ارزی، منابع تامين بودجه رساله و ميزان هر يک (ريالي-الف

تجهيزات و تسهيالت

بودجه ارزی

بودجه ريالي

نام موسسه

رديف

جمع

 هزينههای رساله-ب
) هزينههاي پرسنلي (براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد-1ب

جمع

حقالزحمه در ساعت

کل ساعات کار
برای طرح

تعداد افراد

نوع مسئوليت
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جمع هزينههای تخميني به ريال
ب -2هزينههاي مواد و وسايل (وسايلي که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)

نام ماده يا وسيله

مقدار

مصرفي -

موردنياز

غيرمصرفي

ساخت
داخل يا
خارج

قيمت واحد

شرکت
سازنده

ريالي

ارزی

قيمت کل
ريالي

ارزی

جمع هزينههای موارد و وسايل به ريال

ب -3هزينههاي متفرقه
شرح هزينه

رديف

1

هزينه تايپ

2

هزينه تکثير

3

هزينه صحافي

4

هزينه عکس و اساليد

5

هزينه طراحي ،خطاطي ،نقاشي،
کارتوگرافي

6

هزينه خدمات کامپيوتري

7

هزينههاي ديگر

ريالي

ارزی

معادل ريالي
بودجه ارزی

کل هزينه به ريال
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جمع

 جمع کل هزينههانوع هزينه

رديف
1

پرسنلي

2

مواد و وسايل

3

مسافرت

4

متفرقه

ارزی

ريالي

هزينه کل به ريال

جمع کل

 -15تائيدات
الف-
نام و نامخانوادگي استاد راهنماي اول

تاريخ

امضاء

نام و نامخانوادگي استاد راهنماي دوم

تاريخ

امضاء

نام و نامخانوادگي استاد مشاور اول

تاريخ

امضاء

نام و نامخانوادگي استاد مشاور دوم

تاريخ

امضاء

نام و نامخانوادگي مديرگروه

تاريخ

امضاء

ب -نظريه شورای تحصيالت تکميلي دانشکده درباره:
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 -1ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:
ارتباط دارد

ارتباط ندارد

ارتباط فرعي دارد

 -2جديد بودن موضوع:
بلي

خير

در ايران بلي

 -3اهداف بنيادي و کاربردي:
قابل دسترس است

مطلوب نيست

قابل دستري نيست

 -4تعريف مساله:
رسا نيست

رسا است
 -5فرضيات:
درست تدوين شده است
 -6رو

درست تدوين نشده و ناقص است

تحقيق دانشجو:
مناسب نيست

مناسب است
 -7محتوا و چارچوب طرح:
از انسجام خوبي برخوردار است

از انسجام برخوردار نيست

 -8هزينههاي در نظر گرفته شده:
کافي است

زياد است

کم است

پ -تاييد نهايي:
رديف

نام و نامخانوادگي

نوع رای

سمت و تخصص

1

موافق

مخالف

2

موافق

مخالف

3

موافق

مخالف

4

موافق

مخالف

5

موافق

مخالف

امضاء

www.ebooka.ir
دانلود نمونه پروپوزال آماده درس روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت ،عمران،
روانشناسی ،علوم تربیتی ،مهندسی صنایع و ..
6

موافق

مخالف

7

موافق

مخالف

موضوع تحقيق رساله خانم/آقای:
دانشجوی مقطع دکتری رشته:
تحت عنوان:
در جلسه مورخ
رای از

شورای تحصيالت تکميلي دانشکده

رای مورد تصويب اعضاء قرار گرفت

مطرح شد و به اتفاق آرا

قرار نگرفت

معاون پژوهشي دانشکده:

امضاء

تاريخ:

موضوع تحقيق رساله خانم/آقای:
دانشجوی مقطع دکتری رشته:
تحت عنوان:
در جلسه مورخ
رديف

شورای پژوهشي دانشگاه به شرح ذيل بررسي گرديد.
نام و نامخانوادگي

سمت و تخصص

نوع رای

1

موافق

مخالف

2

موافق

مخالف

3

موافق

مخالف

4

موافق

مخالف

5

موافق

مخالف

امضاء

يا با تعداد

www.ebooka.ir
دانلود نمونه پروپوزال آماده درس روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت ،عمران،
روانشناسی ،علوم تربیتی ،مهندسی صنایع و ..
موافق

6

مخالف

نظريه معاون  /مديرکل پژوهش و فناوری دانشگاه
نام و نامخانوادگي

تاريخ

امضاء

