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 كلید واژه بصورت فارسي وانگلیسي قید شود( 5)حداقل  ها:( كلید واژه3-4

 

 دانشجویان . 4سالمت روان.3 رضایت از زندگي.2  سبك زندگي اسالمي.  1كلید واژه: 
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 ( شرح تحقیق:5 – 3

 

 ( موضوع تحقیق:1 – 5 – 3

 

 ( زمینه ، سابقه و  تاریخچه موضوع تحقیق : 2 – 5 – 3

یژه در تحقیقات روان شناختی کاری انجام نشده به اصطالح رایج امروزی به فارسی،به و"سبک زندگی اسالمی"پیرامون 

تالیف مهدوی کنی اشاره کرد.در مطالعات دینی هم "دین و سبک زندگی"است.در جامعه شناسی میتوان به کتاب

(،به بررسی هدف و فلسفه ی زندگی، 1386.جعفری)تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است

 ، به حقوق متقابل والدین و فرزندان،،(1383اک نیا)ه احادیث اسالمی،پ(،رضایت از زندگی از دیدگا1384پسندیده)

(به بررسی هدف در زندگی از دیدگاه اسالم، موسوی زنجان 1379(،به نقش دعا در زندگی،مطهری)1379امیدی فر)

مکارم ،(،به زندگی برزخی با قلمی داستانی 1378( به زندگی از نوع سیر و سلوک اسالمی،نجفی قوچانی)1378رودی)

(،به هدف و مقصد زندگی اسالمی،مکارم شیرازی 1376،فقیهی علینقی) (به زندگی در پرتو اخالق،1376شیرازی)

دیدگاه دینی (،به عوامل کنترل کننده ی غرائز از 1369،مظاهری)کصد و پنجاه درس از دیدگاه اسالم(،به ی1376ناصر)

 پرداخته اند.

( 1390کجباف و همکاران)یت از زندگی تحقیقات کمی صورت گرفته است.رضاو  اسالمی سبک زندگیدر مورد رابطه 
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تحقیقی با عنوان رابطه ی سبک زندگی اسالمی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام داده 

 .از زندگی است اند که نتایج آن حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک زندگی اسالمی و شادکامی با رضایت

بررسی سالمت روانی و "(،در تحقیقی با عنوان 1391سلیمی و همکاران،)در مورد سالمت روان و رضایت از زندگی،

به این نتیجه رسیدند که سالمت روانی افراد رابطه ی "رابطه ی آن با افسردگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان

ارتباط حمایت "(،در تحقیقی با عنوان1390حسام و همکاران،)دارد. معناداری با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی

نشان "اجتماعی ادراک شده،سالمت روان و رضایت از زندگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های دولتی شهر گرگان

دگی ارتباطی دادند که حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی دوستان و افراد مهم زندگی با سالمت روان و رضایت از زن

( در تحقیق خود نشان دادند 1389فراهانی و همکاران)ندارد اما سالمت روان با رضایت از زندگی ارتباط معنادار دارد. 

که  رضایت از زندگی از طریق دو متغیر یعنی بهزیستی روانی و کیفیت زندگی قابل پیش بینی می باشد و در چندین 

های مثبت بین دو دهنده همبستگیضایت از زندگی و  سالمت روان، نتایج نشانتحقیق انجام شده درباره رابطه بین ر

معناداری زندگی،امید،رضایت از زندگی و سالمت  "(،در تحقیقی با عنوان 1387.نصیری و همکاران،)متغیر بوده است

امل با امید می تواند سبب به این نتیجه دست یافتند که معناداری زندگی به گونه ای غیر مستقیم و در تع"روان در زنان

 افزایش شادی و رضایت از زندگی و کاهش افسردگی گردد.

( نشان داد که بین سبک زندگی اسالمی و سکته 1383متعارفی ) در مورد سبک زندگی اسالمی و سالمت روان نیز

 قلبی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

  

 

 

 ( اهداف تحقیق 3 – 5 – 3
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 توان به شرح زیر خالصه کرد:حاضر را می اهداف پژوهش

 هدف كلي:

تعیین تاثیر سبک زندگی اسالمی بر  سالمت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه کاشان)سال  -

 (91-92تحصیلی 

 اهداف جزیي:

مشخص کردن رابطه بین سبک زندگی اسالمی و سالمت روان در دانشجویان دانشگاه کاشان)سال تحصیلی  -

92-91) 

مشخص کردن رابطه بین سبک زندگی اسالمی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه کاشان)سال  -

 (91-92تحصیلی 

-92مشخص کردن رابطه بین سالمت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه کاشان)سال تحصیلی  -

91) 

ک زندگی اسالمی و سالمت روان در مشخص کردن رضایت از زندگی دانشجویان از طریق زیر مولفه های سب -

 (91-92دانشجویان دانشگاه کاشان)سال تحصیلی 

تعیین تاثیر جنسیت بر سبک زندگی اسالمی ،سالمت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه  -

 (91-92کاشان)سال تحصیلی 

 

 

 ( اهمیت و ارزش تحقیق با تاكید بر كاربرد نتایج آن : 4 – 5 – 3

در حال حاضر از موضوعات مهمی است که مورد توجه محققان است. نکته قابل تأمل این است که مفهوم  1دگیسبک زن

سبک زندگی به معنای امروزی پدیده ای متعلق به دنیای اجتماعی معاصر است. زیرا با ظهور مدرنیته و پیامدهای 

شدن و گسترش ارتباطات می توان گفت  حاصل از آن همچون پدیده شهر نشینی، عمومیت آموزش و پرورش، صنعتی

که در آداب و رسوم و شیوه زندگی سنتی افراد تغییرات اساسی بوجود آمده است. بعبارتی آن نوع شیوه و سبک زندگی 

                                           
1 -Life Style 
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جوامع سنتی که تقریباً مبتنی بر همسانی و مشابهت بود با ظهور مدرنیته تغییر بنیادی یافت. در واقع پیامدهای حاصله 

ه، که ترویج دهنده نوعی روحیه مصرف گرایی در بین افراد می باشد، سبب شد تا دامنه اختیارات افراد با توجه از مدرنیت

به تنوع چشمگیر مصرف کاالهای مادی )اقتصادی( و فرهنگی افزایش یابد و شیوۀ جدیدی از زندگی را تجربه کنند. 

ی و مصرف کاالها دست یافتند و دیگر به جای آنکه بیشتر از بطوری که افراد به توانایی خاصی درارتباط با انتخاب زندگ

سبک های زندگی پیشین پیروی کنند، خودشان اکنون آزادانه، می توانند از میان مجموعه ای از انتخاب های ممکن 

دست به گزینش بزنند. بدین ترتیب دیگر همچون گذشته شاهد همسانی و مشابهت در سبک زندگی افراد 

سبک زندگی یکی از موضوعات یا قلمروهائی است که بخشی از رفتارها و مناسبات افراد را با (.1386 نیستیم)خانی،

یکدیگر شکل و جهت می دهد. از طرف دیگر دانشجویان بخش قابل مالحظه ای از جمعیت کشور هستند که به دلیل 

از این رو مطالعه سبک زندگی  تخصص و مهارت هایشان تأثیر بسزایی بر شکل گیری جریان های اجتماعی دارند.

دانشجویان که می تواند بخشی از الگوهای رفتاری آنان را مشخص سازد و شیوه تأثیر پذیری آنها از یک عامل فرهنگی 

یعنی دین را روشن کند، از جهت علمی حائز اهمیت است. و از آنجا که در جامعه ی همچون ایران، افراد در یک 

محلی و جهانی قرار گرفته اند به این معنی که از یک طرف شاهد تغییر و تحوالت در سطح وضعیت دیالکتیکی بین امر 

باورها و ارزش های افراد جامعه دارد، رف دیگر با توجه به اینکه دین نقش مهمی درنگرش ها، جامعه  می باشند؛ از ط

موقعیتی به وجود آمده است که افراد می بایست از بین مسیر های مختلف جامعه، مسیری را انتخاب نمایند که در 

تواند متأثر از عامل فرهنگ و دین  باشد  راستای نگرش های دینی آنان باشد. از آنجا که، شیوه و سبک زندگی افراد می

 مطالعۀ کنش و کردار و سبک زندگی اسالمی افراد ضرورت دارد. 

امروزه هدف روان شناسی، ایجاد تغییراتی در زندگی افراد است تا به موجب آن کیفیت زندگی افراد افزایش یابد.  

های مثبتی مانند رضایت از خود یا رضایت از اخصشناسان، سنجش سالمت روانی، باید بر مبنای شبراساس نظر روان

 زندگی باشد. 

دارد به محض اینکه نیازهای اساسی مردم برطرف شود، ( اظهار می2000) 4و اویشی 3، ساه2در این باره دینر، گوم

مت ذهنی تنها تر از زندگی نیز بشود. بنابراین اگرچه سالاحتمال دارد که رضایت از زندگی، تبدیل به هدفی بسیار مهّم

                                           
2 Gohm, C. L. 
3 Suh, E. M. 
4 Oishi, S. 
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مندی دانشجویان  از زندگی، شرط الزم برای زندگی خوب نیست، ولی به طور روز افزونی برای آن الزم است. رضایت

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. افزایش ساز گسترش دامنه رضایت آنها به حیطهزمینه

نیز از جمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که پیامدهایی چون مشکالت روانی و رفتاری مانند اضطراب و افسردگی 

رضایت از (.1386کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی را در ِپی خواهد داشت )زکی، 

و دینر  زندگی در مقایسه با اضطراب و افسردگی در علوم انسانی به مراتب کمتر مورد توجه بوده است.برای مثال مایر

به این نتیجه رسیدند  1994تا  1967(،با مراجعه به چکیده های مقاله های علوم روانشناختی بین سال های 1997)

مقاله بوده است،در حالی که  36851و  46380تعداد مقاله های منتشر شده در قلمرو،افسردگی و اضطراب به ترتیب 

در این زمینه قابل توجه است که  به سبک  (.1390اشد)کجباف،مقاله در رابطه با رضایت از زندگی می ب 2389فقط 

سبک »بر همین اساس، یکی از مباحث عمده در موضوع شناخت زندگی اسالمی در تحقیقات کمتر توجه شده است.

و تا حدودی نیز متأسفانه گشاست و نقش اساسی ایفا خواهد نمود که برای تحقیقات نظری و عملی آیندگان راه« زندگی

سبک زندگی در تعریف از « چیستی»بحث عدم توجه به اختالف ماهوی نگاه غربی و اسالمی به  ز آن غفلت شده استا

 است.« سبک زندگی»

های اصلی توسعه، فناوری، اختراع  و دانشجویان به عنوان نیروهای آماده به خدمت در قسمتهای کلیدی جامعه و مهره

نمودن زمینۀ مناسب برای تأمین سالمت روانی دانشجویان و شناخت درست  ماکتشاف همیشه موردتوجه هستند وفراه

و کامل از آنها به کارآیی و سالمت بیشتر دانشجویان و در نتیجه جامعه کمک شایانی خواهد کرد؛ لذا با توجه به  

ترین ، پرفشار اهمیت سبک زندگی اسالمی ،سالمت عمومی و  رضایت از زندگی دردانشجویان )که در یکی از حساس 

ترین  و سرنوشت سازترین دوره زندگی به سر می برند( به عنوان سه عامل بسیار مهمی که تمام زندگی فرد را تحت 

الشعاع قرار می دهند، تحقیق  علمی ودقیق، برای شناخت  ویژگیهای  سبک زندگی دانشجویان وعوامل  موثر بر 

نها در حل بحرانهای  زندگی به شیوه موفقیت آمیز وارائه راهکارهای سالمت عمومی و رضایتمندی آنها، جهت کمک به آ

مفید  و عملی، در  زمینه سالمت عمومی ضروری به نظر  می رسد . احتماالً دانشجویانی که دارای سبک زندگی اسالمی  

رند ، احساسات ، هستند به راحتی با موقعیت های مختلف زندگی سازگاری می یابند ، با دیگران به راحتی تعامل دا

 عقاید و عواطف خود را با آسودگی بیان می کنند و در نهایت زندگی را دوست دارند و احساس رضایت می کنند. 
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 های ویژه :ا سئوالها یه( فرضی 6 – 3

 توان به شرح زیر خالصه کرد:های پژوهش حاضر را میفرضیه

 فرضیه ی اصلی:

 رابطه ی مثبت وجود دارد. )دانشجویان(ن و رضایت از زندگیسالمت روا,بین سبک زندگی اسالمی -

 فرضیه ی فرعی:

 رابطه مثبت وجود دارد. (دانشجویان)ن سبک زندگی اسالمی و سالمت روانبی -

 رابطه مثبت وجود دارد. (دانشجویان)ک زندگی اسالمی و رضایت از زندگیبین سب -

 مثبت وجود دارد.رابطه  (دانشجویان)بین سالمت روان و رضایت از زندگی  -

مولفه های سبک زندگی اسالمی و سالمت روان  قابل تبیین می زیر  از طریق  (دانشجویان)رضایت از زندگی  -

 باشد.

 

 سواالت پژوهش حاضر را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

 

 

 

 آیا  بین رشته ی تحصیلی و سبک زندگی اسالمی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ -

 سبک زندگی اسالمی دانشجویان رابطه وجود دارد؟آیا بین معدل و  -

 آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان رضایت از زندگی تفاوت وجود دارد؟ -

 ایا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر سالمت روان تفاوت وجود دارد؟ -

 ایا بین دانشجویان دختر و پسر و سبک زندگی اسالمی تفاوت وجود دارد؟ -
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 ( روش انجام تحقیق: 7 – 3

 نوع پژوهش،جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری:

جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل کلیّۀ دانشجویان دانشگاه پیمایشی خواهد بود. -این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی

شده با توجه به هدف  از جامعۀ یاد مشغول به تحصیل هستند،خواهد بودکه 1391-1392کاشان که در سال تحصیلی 

دانشکده  4از 5ایای چند مرحلهگیری خوشهنفر با روش نمونه 360ای به حجمپژوهش و بر اساس جدول مورگان، نمونه

 خواهد گردید.انتخاب  (603)و معماری و هنر (1870)،مهندسی(1157)،علوم پایه(848)ی علوم انسانی

 ابزارها: 

 اضر سه پرسشنامه به کار گرفته می شود که عبارتند از:برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش ح

(،که توسط ILST(:پرسشنامه ی سبک زندگی اسالمی)ILSTپرسشنامه ی سبک زندگی اسالمی) .1

سوالی( می باشد که در این  76سوالی( و فرم کوتاه) 135م بلند)دارای دو فر(ساخته شده است،1388کاویانی)

این آزمون ده مولفه دارد که سوال استفاده خواهد شد. 786/0آلفای کرانباخ( آن با پایایی ) پژوهش از فرم کوتاه

های انها در هم آمیخته و با عناوین از هم تفکیک نشده است.این آزمون تمام وظایف زندگی را پوشش می دهد 

 که به اختصار به هر کدام از مولفه های آن اشاره می شود:

.مولفه ی 6.مولفه ی مالی؛ 5.مولفه ی اخالق؛ 4. مولفه ی باورها؛ 3 .مولفه ی عبادی؛2.مولفه ی اجتماعی؛ 1

.مولفه ی زمان 10امنیتی؛ -.مولفه ی دفاعی9.مولفه ی تفکر و علم؛ 8.مولفه ی سالمت؛ 7سالمت؛ 

 (1390)کاویانی،شناسی

ر ( :این پرسشنامه به بررسی سالمت عمومی فرد طی یک ماه اخیGHQپرسشنامه ی سالمت روان گلدبرگ) .2

 28سوال می باشد. در این پژوهش از فرم کوتاه شده ی  60می پردازد. فرم اصلی این پرسشنامه دارای 

                                           
5 - multistage cluster sampling 
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( معرفی شده است، استفاده خواهد گردید. این 1979( که توسط گلدبرگ و هیلر )GHQ-28سوالی)

ر کارکرد پرسشنامه دارای چهار مقیاس فرعی شامل عالیم جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل د

پرسش در پرسشنامه منظور شده است. روش  7رای هر مقیاس فرعی عی و عالیم افسردگی می باشد. باجتما

ماده ای این  28( اعتبار و روایی فرم 1380های مختلفی برای نمره گذاری این آزمون وجود دارد. تقوی )

 %72و ضریب اعتبار برای کل مقیاس ها را پرسشنامه را در ایران در گروهی از دانشجویان مورد بررسی قرار داد 

 گزارش کرد. %93و ضریب روایی آن را 

( تهیه و از پنج گزاره،که مولفه 1985(:این مقیاس توسط دینر و همکاران)SWLSمقیاس رضایت از زندگی) .3

شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند،تشکیل شده است.آزمودنی ها اظهار می دارند که برای 

ثال،چقدر از زندگی خود راضی هستند و یا چقدر به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.هر گزاره دارای هفت م

نمره گذاری می شود.این مقیاس به صورت گروهی قابل اجرا می باشد.مقیاس رضایت  7تا  1گزینه است که از 

یی و ژاپنی توسط ساه،دینر،اویشی و (می باشد.این مقیاس به زبان های آلمانی،اسپانیا69/0از زندگی با اعتبار)

 (،در یک مطالعات بین فرهنگی ترجمه شده است.1998تریاندیس)

 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطالعات:

در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفادهخواهد شد. در 

آزمون همبستگی پیرسون  و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از سطح توصیفی از جداول، نمودارها، میانگین

. در این تحقیق جهت تحلیل موارد ذکر خواهد شد استفاده  گروههای مستقل tو تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون 

در نظر  (α=0/05. احتمال خطا پذیری در این پژوهش )گردید خواهد استفاده SPSS19شده از نرم افزار آماری 

 خواهد شد.گرفته  

 

 جدول زمان بندی مراحل انجام تحقیق:(8 – 3
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 ماه 2انتخاب موضوع: 

 ماه2جمع آوری اطالعات: 

 ماه 1پخش پرسشنامه: 

 ماه 2تجزیه و تحلیل داده ها: 

 ماه 1بحث و نتیجه گیری :

 

 

 

 

 

 

  ( فهرست منابع و مأخذ : 9 – 3

ترجمه ی گوهری انارکی و همکاران،اصفهان،جهاد دانشگاهی واحد (،روان شناسی شادی،1382آرگایل،مایکل،) .1

 اصفهان.

 (،نقش دعا در زندگی،قم،میثم تمار.1379)،امیدی فر،عبداهلل .2

(،بررسی رابطه ی بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان در 1384بخشی پور،عباس،) .3

 .145-152،ص 27-28دانشجویان،فصلنامه ی اصول بهداشت روانی،شماره ی 

 فرزندان و والدین،قم،کمال الملک. (،حقوق متقابل1382پاک نیا،عبدالکریم،) .4

بررسی سالمت روانی و رابطه ی  ،(1390حسام،مسلم،آسایش،حمید،قربانی،مصطفی،شریعتی،علیرضا،نصیری،حسن،) .5

ایی گرگان،دوره ی آن با افسردگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان،مجله ی علمی دانشکده ی پرستاری و مام

 .34-41،ص 1هشتم،شماره ی 

نامه اجتماعی و میزان دینداری بر سبک زندگی دانشجویان، پایان -بررسی نأثیر پایگاه اقتصادی ،(1386)،هادیخانی،  .6

 .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه  تربیت معلم تهران

مجله روانپزشکی و روانشناسی ،رضایت از زندگی دانش آموزان اعتباریابی مقیاس چندبعدی(. 1386)،زکی، محمد علی .7

 .57-49، ص1. سال سیزدهم. شماره بالینی ایران

(،بررسی سالمت روانی و رابطه ی آن با 1391سلیمی،امیر حسین،آزاد مرز آبادی،اسفندیار،عابدی درزی،محمد،) .8

 .6،ص54 افسردگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان،مجله ی طب نظامی،شماره ی
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رابطه بین رضایت از زندگی با کیفیت زندگی و ،(1389)،؛ محمدخانی، شهرام؛ جوکار، فرهادفراهانی، محمد نقی .9

 .5-14فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی، دوره سوم، شماره اول، ص  ن،هزیستی ذهنی در معلمان شهر تهراب

روان شناسی و دین، سال چهارم، شماره دوم، می، سازی و سنجش سبک زندگی اسال(. کمی1390)،کاویانی، محمد .10

 .27-44ص 

(،رابطه ی سبک زندگی اسالمی با شادکامی در 1390)،؛سجادیان،پریناز؛کاویانی،محمد؛انوری،حسنکجباف،محمد باقر .11

 .74-61رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان،روان شناسی و دین،سال چهارم،شماره ی چهارم،ص 

(. تجدد و تشخص ) جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(، مترجم: ناصر موفقیان، نشر نی ، 1382)،گیدنز، آنتونی .12

 چاپ دوم.

 ،تهران، انتشارات ارسباران.بهداشت روانی ،(1382)،گنجی، حمزه .13

، «بررسی سبک زندگی بیمارن قلبی و عروقی در چابهار و ارایه برنامه آموزشی»،(1383)،محمدی زیدی، عیسی .14

 کار شناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس. نامهپایان

های بعداز سی بررسی سبک زندگی قبل از ابتال به سکته قلبی بیماران بستری در بخش» ،(1383)،حسین متعارفی، .15

ه علوم امایی، دانشگانامه دکتری، دانشکده پرستاری و مپایان، «سی یو در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 .پزشکی تهران

(،معناداری زندگی،امید،رضایت از زندگی و سالمت روان در زنان،فصلنامه ی زن 1387نصیری،حبیب اهلل،جوکار،بهرام،) .16

 .157،ص21در توسعه و سیاست)پژوهش زنان(،شماره ی 

17. -Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with 

life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. 

18. -Diener, E., Gohm, C. L., Suh, E. M., & Oishi, S. (2000). Similarities of the relations 

between marital status and subjective well- being across cultures. Journal of Cross- 

Cultural Psychology, 31, 419- 436. 

19. -Huebner, E. S., Suldo, M. S., Smith, C. L., & Mcnight, G. C. (2004). Life satisfaction 
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in the School, 41, 81-93. 
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21. -Stathaakos D, Pratsinis H,Zachos  I, Vlahaki I, et al.Greek centenarians.(2005). 
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 مورد نیاز: ایمواد و وسایل شیشه

 مبلغ کل )ریال( قیمت واحد )ریال( تعداد وسیله مورد نیازمواد و  ردیف

1     

2     

3     

4     

 

 د.مبلغ و شرح كامل آن ( پیوست گرد ( هزینه های ضروری درخواستي : ) 4

ردی

 ف

 مبلغ كمك مصوب  لغ كمکهای درخواستي مب نوع كمك درخواستي

1 
 

تهیه مواد مصرفی از قبیل مواد شیمیایی، شیشه آالت، 

فیلم و عکس، اسالید، نسخه برداری از منابع ، زیراکس 

 حیوانات آزمایشگاهی و غیرهفتوکپی ، 

  عدد :به

 به حروف :
 

 عدد:به

 به حروف :

2 
 

ه مواد غیر مصرفی ، مشخصات و قیمت وسایل تهی

قیمت منابع و مجالت آزمایشگاهی مورد نیاز، مشخصات و 

 و کتب و غیره

 عدد :به

 به حروف :
 

 عدد :به

 به حروف :
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3 
 

حق الزحمه دستیاران ، کارگران روز مزد، تعداد ساعات 

 یکار روزانه و هفتگی و مدت کل استفاده از دستیاران حق الزحمه ا

 عدد :به

 به حروف :
 

 عدد :به

 به حروف :

4 

 
 

هزینه مسافرت ، شرح علت مسافرت ، تعدا دفعات و 

 محلهای مسافرت و مدت هزینه تقریبی هر بار مسافرت

 عدد :به

 به حروف :

 عدد :به

 به حروف :

 

5 
 

 هزینه خرید کتاب و منابع علمی

  عدد :به

 به حروف :

 د :عدهب

 به حروف :

 هزینه طیف نگاری 6

 عدد :به

 به حروف :
 

 عدد :به

 به حروف :

7 

 

 جمع کل درخواستی

 

  عدد :به

 به حروف :

 عدد :هب

 به حروف :

 

 تصویب موضوع پایان نامه یصورتجلسه

می با سالمت روان ورضایت از زندگی در دانشجویان )دانشگاه بررسی رابطه بین سبک زندگی اسال   : عنوان پایان نامه

 (91-92کاشان،سال تحصیلی

 

   

 

 تاریخ :      امضاء :                                                      فریده درب اصفهانی نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 

 تاریخ :       امضاء :                                              دکتر فریبرز صدیق ارفعی     جناب آقایاستاد راهنما :

 

 تاریخ :      امضاء :                                 دکتر محمد رضا تمنایی فر                جناب آقایاستاد مشاور : 

 

 تاریخ:                                       استاد مشاور:جناب آقای دکتر علی حسین زاده                        امضاء:

   

 

شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی                    در تاریخ                    یالف( موضوع پایان نامه در جلسه

 مورد  بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

 



 

14 

 محل امضاء                 نام و نام خانوادگی                        مدیر گروه                                             

 

 

در تاریخ                                        یی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهنامه در جلسهب( موضوع این پایان

               مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.                                   

 

 رییس دانشکده      

 

 

 


