
  بسمه تعالي

  و نيازهاي دستگاههاي اجرايي فرم اعالم تناسب عنوان و محتواي رساله با اسناد باالدستي كشور

  :اطالعات دانشجو - الف
    :صادره از    :شمارة ملّي    :شمارة شناسنامه    :نام خانوادگي    :نام

     مجرد   متأهل: وضعيت تأهل     زن   مرد: جنسيت
  :دانشگاه       دكترا    كارشناسي ارشد : مقطع        :گرايش    :ة تحصيليرشت

  :آدرس دانشگاه
  :آدرس منزل

                :شمارة تلفن همراه      :شمارة تلفن ثابت
      :شمارة تلفن رابط جهت تماس در مواقع اضطراري

  : نوع حساب       :كُد بانك    :شعبه      :نام بانك      :شمارة حساب بانكي

  :مربوط به استاد راهنمااطالعات  - ب
    :پايه    :مرتبة علمي      :رشتة تحصيلي    :نام خانوادگي    :نام

  :عضو هيأت علمي دانشگاه يا پژوهشگاه        :تخصص
  :شمارة شبا    :كد بانك    :شعبه    :نام بانك      :شمارة حساب بانكي

  :آدرس محل كار
  :شمارة تلفن همراه      :شمارة تلفن ثابت

  :مربوط به استاد مشاور اولاطالعات  - ج
    :پايه    :مرتبة علمي      :رشتة تحصيلي    :نام خانوادگي    :نام

  :عضو هيأت علمي دانشگاه يا پژوهشگاه        :تخصص
  :شمارة شبا    :كد بانك    :شعبه    :نام بانك      :شمارة حساب بانكي

  :آدرس محل كار
  :شمارة تلفن همراه      :شمارة تلفن ثابت

  :مربوط به استاد مشاور دوم اطالعات - د
    :پايه    :مرتبة علمي      :رشتة تحصيلي    :نام خانوادگي    :نام

  :عضو هيأت علمي دانشگاه يا پژوهشگاه        :تخصص
  :شمارة شبا    :كد بانك    :شعبه    :نام بانك      :شمارة حساب بانكي

  :آدرس محل كار
  :شمارة تلفن همراه      :شمارة تلفن ثابت

    جاري 
الحسنه  قرض

 مدت  كوتاه  



  :عنوان رساله

  :تخصص در گرايش -3      :گرايش -2    :هرشت -1: دي موضوعي رسالهبن رده
  تاريخ اجتماعي قاجار: تخصص در گرايش -3    تاريخ اجتماعي: گرايش -2  تاريخ: هرشت -1: لامث     

 تواند مؤثر واقع شود؟ اين رساله در جهت برآوردن چه نيازهايي از جامعه مي -1

  -الف
  -ب
   -ج
 -د

  :وري خود استفاده كنند نتيجة رساله در جهت رشد و بهره توانند از هايي مي چه سازمان -2
  -الف
  -ب
   -ج
 -د

  در جهت تحقق اهداف كدام بند از اسناد باالدستي ذيل است؟مستقيماً موضوع رساله  -3

 :انداز سند چشم .1
  :شرح    :بند 

  :شرح    :بند
  :شرح    :بند

 :هاي كلي برنامة پنجم توسعه سياست .2
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  :رحش    :بند

 :نقشة جامع علمي كشور .3
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند

 :برنامة پنجم توسعة كشور .4
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  



 
  در تحقق چه بندي از اسناد باالدستي مؤثر است؟ غيرمستقيمموضوع رساله بطور  -4

 :انداز سند چشم .1
  :شرح    :بند 

  :شرح    :بند
  :شرح    :بند

 :برنامة پنجم توسعههاي كلي  سياست .2
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند

 :نقشة جامع علمي كشور .3
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند

 :برنامة پنجم توسعة كشور .4
  :شرح    :بند
  :شرح    :بند
 :شرح    :بند

   



  :عنوان رساله
 كند؟ موضوع رساله نياز چه دستگاه اجرايي را تأمين مي -1

          :نام دستگاه اجرايي
  :شمارة تلفن                  :دستگاه اجرايي آدرس

 :عنوان پست سازماني مسئول دستگاه        :نام مسئول دستگاه اجرايي
 وري خود استفاده كند؟  تواند از نتابج بدست آمده پس از تكميل رساله در جهت رشد و بهره دستگاه اجرايي چگونه مي -2

  .)گذاري بر رساله خواهد بود توجيه الزم و ميزان اقناع كميتة بررسي كننده مالك ارزش :توجه(
  
  
  
  
  

    
  :گردد اين قسمت توسط دستگاه اجرايي تكميل مي

  بسمه تعالي
  : شود كه وسيله تأييد مي بدين

از تكميل با سازوكار ذيل در رسالة فوق در جهت برآوردن نياز دستگاه اجرايي تحت مسئوليت اينجانب است و از نتايج آن پس  -1
 :اين دستگاه استفاده خواهد شد

 : توضيح نياز دستگاه اجرايي .1
 

 :سازوكارهاي استفاده از نتايج .2
 

 :رود كه استفاده از نتايج تحقيقات رسالة مذكور تحوالت مثبت زير را در اين دستگاه اجرايي ايجاد كند انتظار مي -2
1.    
2.     
3.     
4.    

اي و نهايتاً ارتباط دادن نتايج رساله با  هاي دوره اجرايي براي پيگيري پيشرفت رساله و دريافت گزارشمشخصات نمايندة دستگاه  -3
 :شرح ذيل خواهد بود نيازهاي دستگاه اجرايي به

  :مدرك تحصيلي      :سمت اجرايي      :نام خانوادگي      :نام
  :آدرس

  :تلفن همراه      :تلفن ثابت

  ائينام و نام خانوادگي مسئول دستگاه اجر
  امضاء
  :تاريخ

  
  

  .فوق بار مالي براي دستگاه اجرايي نخواهد داشت ةانجام رسال: تذكر



  
 


