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 دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد الکترونیکي

 

 تحقیقفرم پیشنهاد 
 ی كارشناسي ارشد نامهپايان

 

 : به فارسي عنوان تحقیق

 استخراج آنتولوژی از وب فارسی 

       نام: 

 گروه تخصصي:    :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش     :رشته تحصیلي

  :نیمسال ورودی    سال ورود به مقطع جاری:

 

نام و نام خانوادگي استاد )اساتید( راهنما:               نام و نام خانوادگي استاد )اساتید( 

 مشاور:

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 
 

 

 

 .کمیل میگرددتواحد  اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

 

 تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي واحد : 

 

  تاريخ تصويب در گروه:                                           

 

 :                                                                   و فناوری معاونت پژوهشتائید    يتائید كارشناس پژوهش  
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 به نام خدا 
 

 

 لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.  توجه:

 
 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1
 

 ................. : .........................................شماره دانشجويي: ...خانوادگي......... نام: ............................. نام

 ....................... وه تخصصي:...................................گرتحصيلي: ..... مقطع: ....................................رشته

 ....................... نيمسال ورودي:.........................ري: ........د به مقطع جا..............  سال وروگرايش:........

 ................آدرس پستي در تهران...........................................................................................................

 ....................................... تلفن همراه:..........................ثابت محل سكونت: ........تلفن 

 ..............................................پست الكترونيك:...................

آدرس پستي در 

 ...................................................شهرستان:...................................................................

 دورنگار:................................................. تلفن ثابت محل سكونت: ...................تلفن محل كار: ...

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما : -2

 تذكرات: 

يان استاد مشاور و دانشجو توانند يك استاد راهنما و حداكثر دودانشجويان دوره كارشناسي ارشد مي -

 .توانند انتخاب نماينددوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

 كتريد هايرسالهو  هاي كارشناسي ارشدنامهپايانفهرست  شاملپژوهشي كامل ايشان )رزومه كامل( 

راه به هماند، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهساتيد مدعو، كه ا حال انجامدفاع شده و يا در 

 گردد. )حكم هيأت علمي( ضميمه  و همچنين آخرين حكم كارگزينيمدارك مربوطه

ود توجه يرش خاساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذ -

نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به واحد و حوزه پژوهشي و يا در 

نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم 

صي تخص گروه رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه

 خواهد بود.
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 اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول:
 

آخرين مدرک تحصيلي ........................................... نام و نام خانوادگي :
دانشگاهي

حوزوي
  :.......................... 

 ...................( : دانشگاهي )مرتبه علميرتبه ........... .تخصص جنبي : ..................: ............تخصص اصلي

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
شغل و سمت فعلي :  ....................: ...........

.............................................. 

 آدرس محل كار:

 دورنگار:................ ...........................محل كار:..... ........... تلفن همراه: ...................منزل:تلفن 

 :(Email)پست الكترونيك
 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 ساير دانشگاهها : گاه آزاد اسالمي :        مجموعه دانش  واحد الكترونيكي :
 

 هاي دكتري راهنمائي شدهتعداد رساله

 :ساير دانشگاهها    :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 
 

 هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائينامهتعداد پايان

 :ا هساير دانشگاه :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :
 

 مائيهاي دكتري در دست راهنتعداد رساله

 :ساير دانشگاهها     :   دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 

 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم :

........... آخرين مدرک تحصيلي ............نام و نام خانوادگي : ..........
دانشگاهي

حوزوي
 ........................................ 

 ........................... رتبه دانشگاهي )مرتبه علمي(: : ..............تخصص جنبي........... : ..........تخصص اصلي

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
 ..............................................لي : .................................... شغل و سمت فع 

 ..........................................................................................................................آدرس محل كار:
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...............محل . تلفن همراه:...........منزل:...................تلفن 

 كار:................................دورنگار:................

 .......................................................: .......(Email)پست الكترونيك

 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 ساير دانشگاهها : گاه آزاد اسالمي :         مجموعه دانش  واحد الكترونيكي :

 

 هاي دكتري راهنمائي شدهرسالهتعداد 

 :ساير دانشگاهها   :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 

 

 هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائينامهتعداد پايان

 :ا هساير دانشگاه :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :

 

 هاي دكتري در دست راهنمائيتعداد رساله

 :ساير دانشگاهها     :   دانشگاه آزاد اسالمي وعه مجم

 

 

 

 اطالعات مربوط به اساتيد مشاور:   -3

 

 استاد مشاور اول :

........................... آخرين مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي : ...
دانشگاهي

حوزوي
 ............................................. 

 ................( : ....مرتبه علمي.... رتبه دانشگاهي )........ تخصص جنبي : ...........................ص اصلي : تخص

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
 ..................................................................... شغل و سمت فعلي : ............. 
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آدرس محل 

 ...................................................................................................................................كار:

منزل:......................... تلفن همراه:..........................محل تلفن 

 كار:...........................دورنگار:................

 : ..............................................................(Email)پست الكترونيك
 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 استاد مشاوردوم :

نام و نام خانوادگي : .................................. آخرين مدرک تحصيلي 
دانشگاهي

حوزوي
 .......................................... 

 ..................( : .................. رتبه دانشگاهي )مرتبه علميتخصص اصلي : ..................... تخصص جنبي : ..

سنوات تدريس 
كارشناسي ارشد

دكتري
..................... شغل و سمت فعلي : ............ 

.................................................. 

آدرس محل 

 ...................................................................................................................................كار:

ل منزل:......................... تلفن همراه:..........................محتلفن 

 كار:...........................دورنگار:................

 : ..............................................................(Email)پست الكترونيك

 

 نحوه همكاري با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :عنوان به زبان فارسي -1

 استخراج آنتولوژی از وب فارسی 

 عنوان به زبان انگليسي/ )آلماني، فرانسه، عربي( : -3
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Ontology Extraction of Persian Web 

ه زبان نامه خود را بفرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 خش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. مربوطه در اين ب

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

 نامه: تعداد واحد پايان –ب 
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مجهول و مبهم،  هايبه طور كلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق( :

ای که با توسعه روز افزون وب برای محققان مطرح رود. مسالهوب به عنوان یکی از منابع مهم اطالعات به شمار می

 هایبه عبارتی تمایز الیه ساختاری بانکه شکلی موثر است. شود پردازش هوشمند این حجم از اطالعات بمی

های اطالعاتی را در بر دارد، مشکل اصلی بر سر راه گسترش وب و اطالعاتی و الیه دانشی که محتوای این بانک

وقتی مطالب پیرامون هر موضوع در وب دائما در حال گسترش هستند دست یابی به ناتوانی در پردازش آن است. 

رود. این مشکالت چالش کنونی محققان در وب به شمار می ،در زمان کوتاهترین آنها از منظر یک کاربر دقیق

 . [4] خصوصا برای موتورهای جستجو شرایط خاصی را ایجاد کرده است

وب معنایی با هدف معنادار سازی اطالعات برای امکان پردازش و استخراج اطالعات مطرح شده است. این حوزه 

و با برچسب گذاری داده های  [،1] مطرح شده است xmlحقیقات در وب پس از ایجاد تکنولوژی های مانند از ت

وب آنها را برای ماشین قابل فهم می سازد و هرنوع ارتباط معنایی که از ارتباط ساختاری اطالعات قابل دریافت 

نتولوژی از تحقیقات استخراج آ. [3] ژی است. در وب معنایی تمرکز بر استخراج آنتولو[2] کندنیست را ایجاد می

جذاب در حوزه وب معنایی است با این وجود توجه چندانی به وب فارسی و تالش برای استخراج آنتولوژی از وب 

. نتولوژی از وب فارسی هستیمدنبال معرفی روشی برای استخراج آ فارسی انجام نگرفته است. در این تحقیق به

 سپس استخراج آنتولوزی برای یک دامنه مشخص را اجرا خواهیم نمود. 

انجام تحقيق شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  ضرورتاهميت و  -د

موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه 

 گيرد :رد استفاده قرار ميدر اين تحقيق مو

رشد وب فارسی در چند ساله اخیر وب فارسی به عنوان یک بستر مشخص از اطالعات به زبان فارسی است. 

آر وب فارسی را مهم ساخته آیهای استاندارد داتافزایش یافته و تنوع اطالعاتی، حجم اطالعاتی و بکارگیری دامنه

های متعدد ها، سایتهای مجازی، وبالگن فروشگاه های آنالین، انجمنهای مختلفی همچواست. امروزه درگاه

های مختلف سازمانی در وب فارسی فعال هستند. اما آنچه بهره برداری از چنین بستری خبری و تخصصی و پرتال

های نشرا ضعیف و در مواردی ناممکن ساخته است، نبود ابزارهای پردازشی و پیمایشی موثر است. در وب فارسی دا

شوند اما این وب هیچ قابلیتی در پردازش این دانش ها و زیادی به شکل رایگان و بدون هیچ هزینه ای تولید می

 نماید. اطالعات ندارد. لذا از داشته های خود کمترین بهره برداریها را می

ده است، ضروری است درحالیکه وب معنایی به کل وب جهان گستر، هوشمندسازی و ارتقاء پردازشی را هدیه کر

هر چه سریعتر مطالعه وب معنایی در بستر وب فارسی مورد توجه قرار بگیرد. این کار باعث رونق فضای مجازی 

متعدد با اهداف تجاری، علمی و فرهنگی را فراهم خواهد ساخت  ITوب فارسی شده که امکان اجرای پروژه های 

[5،8 .] 

مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون  مرور ادبيات و سوابق مربوطه )بيان -ه

 موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق( :
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است که ماشین ها را قادر می سازد معنا و مفهوم اطالعات موجود روی وب  1در واقع وب داده ها معنایی وب .1 -هـ

 :[3]  دقیق تربه طور  .ددرک کنجهان شمول را 

 ژه ای با هدف ایجاد رسانه ای جهانی برای رد و بدل کردن اطالعات بصورتی که برای ماشین قابل فهم  پرو

 .و پردازش باشد

 پذیر باشدشبکه ای از اطالعات در مقیاس جهانی است به نحوی که پردازش آنها توسط ماشین امکان. 

  توسط ماشین قابل پردازش استوب معنایی شامل داده های هوشمند وب است که 

 

 معنایی های وبالیه.2 -هـ

(: بسیاری از استانداردها و ابزارهای وابسته به فنّاوری Components of the Semantic Webهای وب معنایی )مولّفه

ال اماکسنیز مربوط دانست. از آن جمله باید شمای  یاینتوان به اینترنت آینده و وب مع( را میXMLال )اماکس

(XML Schema(( چارچوب شرح منابع ،)Resource Description Framework (RDFشمای آردی ،)( افRDF 

schemaشناسی وب ))(، و زبان هستیWeb Ontology LANGUAGE (OWL.را برشمرد ) 

 
که زبان پایه استفاده شده در وب معنایی است بر پایه  RDFمعنایی، در تصویر باال آمده است.  های مختلف وبمولّفه

XML .بنا نهاده شده اندXML  نیز خود بر اساسUnicode  وURI  بنا نهاده شده است بنابراین از زبانهای مختلف

نوعی  URLنیز برای مشخص کردن مفاهیم در وب معنایی استفاده می شود، برای مثال  URIپشتیبانی می کند. از 

URI که برای مشخص کردن منابع در وب استفاده می شود. قسمت اصلی وب معنایی آنتولوژی ها هستند که  است

ارتباط بین برچسب های اسناد وب معنایی و اشیا واقعی که اسناد مذکور آنها را تشریح می کنند، برقرار می کند. در 

انش جدیدی را از دانش موجود نتیجه گرفت. در صورتی باالی آنتولوژی قواعد قرار دارد که با استفاده از آنها می توان د

های بدست آمده را در توانیم به اثبات برسیم و اثباتکه یک چهارچوب استاندارد برای قواعد موجود بوجود آوریم، می

ار رمعنایی رسیدن به اطمینان است که در باالترین الیه ق کاربردهای مختلف به اشتراک بگذاریم. یکی از اهداف وب

 اند.گیری و استفادههای گوناگونی در حال شکلدارد. در این جهت استاندارد

 

 استخراج آنتولوزی  .3 -هـ

 RDFسه تايي ها در . 1.3-هـ

                                                 
1 web of data 
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که در وب کنونی استفاده می شود توانایی بیان اشیا و روابط بین آنها در وب را ندارد. بنابراین زبان دیگری  HTMLزبان 

که جهت تشریح مفاهیم  XMLزبانی است بر اساس  RDFنام دارد.  1RDFجهت استفاده در وب معنایی بوجود آمده که

واقع حاوی توضیحاتی در مورد اطالعات در وب معنایی  در RDFو ایجاد اسناد در وب معنایی بوجود آمده است. اسناد 

بصورت سه قسمت فاعل، گزاره و  RDFکند. هر عبارت در هستند به نحوی که آنها را قابل درک برای ماشین ها می

( یا رشته Resourceمفعول بیان می شود. گزاره و فاعل خود از نوع منبع هستند و مفعول نیز می تواند از نوع منبع )

 ( باشد.Literalی ثابت )ا

 آنتولوزی  ايجاد .2.3-هـ

مختلف بهره گیری سه عامل از نویسان باید ی برنامهاینافزارهای کاربردی برروی وب معرمبه منظور ساخت و ایجاد ن

نها آهای وب که اطالعات وب بر اساس زبان برنامه نویسی، زبان مورد نظر برای ایجاد وب معنایی  و پروتکل نمایند. 

 [. 10شود ]منتشر می

 Javaا :نویسی زبان اصلی برنامه -

 Owlو  RDFمثل  یاینزبان وب مع -

 (Simple Object Access Protocol - SOAPو ) HTTPپیتیتیهای وب نظیر اچپروتکل -

 ييانابزار ايجاد وب مع .3.3-هـ

  نرم افزارهای زیادی عرضه شده اند. ی ایجاد وب معنایی و ساخت آنتولوژبرای 

  نرم افزار Altova Semantic Works [9] : عبارت است از یک ویرایشگر بصری برای ساخت و ایجادRDF  برای وب

توان به صورت آزمایشی از محل سایت آن فراهم کرده و مورد بررسی قرار افزار را می. صورت رایگان این نرمیایمعن

 داد.

  نرم افزارProtégé [11 ،] ابزاری است که اجازه می دهد کاربر آنتولوژی دامنه بسازد. فرمهای ورود اطالعات و

 دهد.اطالعات ورودی رابه صورت سفارش در اختیار کاربر قرار می

 ها عبارتند از:برخی از این کالس دهد.این ابزار به کاربران اجازه استفاده هزمان از کالسها و نمونه ها را می

  Class tab.تعریف کالسها و سلسله مراتب کالسها: 

  Slot tab.مقادیر اسالت ها، محدودیت ها،روابط بین کالسها و خصوصیات هر یک از این روابط : 

  Instance tab.نمونه کالسهای تعریف شده در آنتولوژی : 

  Forms tab: است، به کار می رود.رای استخراج نمونه های انواع اسالت هایی که کاربر تعریف کرده ب 

 های موجود و تولید دانش جدید نیز اهمیت دارد. در استنتاج روی دانش 2اینگونه نرم افزارها به عنوان استداللگر

سازی منابع اینترنتی قابل فهم توسط ماشین است، توانایی بر پردازش زبان فراهم ییاناز آنجا که هدف وب مع

  برداری از این گونه منابع نیاز دارند.ست که در آینده به بهرههاییهای عمده در سامانهشناسی وب یکی از ویژگیهستی

 تعامل آنتولوژی ها .4.3-هـ

                                                 

1
Resource Description Framework  

2 Reasoner 
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. روش های مختلفی [6،7] به تعامل بین آنتولوژی ها نیز دقت شود عالوه بر مشکالت مربوط به ساخت آنتولوژی باید

باشد. از طرفی پس از ساخت آنتولوژی ها و ایجاد آنتولوژی مرجع می 1برای تعامل وجود دارد که از آن جمله تطبیق

 ود. آنتولوژی تبدیل نم 2یک آنتولوزی باید بتوان به طور خودکار تاپل های پایگاه داده را به نمونه های

 

 

 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق : –و 
معین در دامنه های مختلف و  3استخراج انتولوژی در وب فارسی به دلیل مشکالتی همچون عدم وجود شبکه واژگان

نیز پشتیبانی پردازشی ضعیف استانداردهای وب از زبان فارسی نتایج سودمندی در پی نداشته است. لذا این تحقیق را 

این تحقیق برای اولین بار با تمرکز بر استخراج انتولوژی وب فارسی سعی می توان از این منظر بسیار با اهمیت دانست. 

 ایی در دامنه های وب فارسی دارد. در توسعه وب معن

 

 :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردي(  -ز
 اهداف این تحقیق پاسخگویی به سواالت مطرح شده زیر خواهد بود:

 شناسایی نرم افزارهای مناسب برای ساخت و توسعه آنتولوژی وب فارسی  .1

برطرف ساختن مشکالت پردازشی زبان فارسی توسط استانداردهای وب برای استخراج انتولوژی از  .2

 وب فارسی 

 ارائه یک روش نیمه خودکار در ساخت آنتولوژی وب فارسی  .3

 استخراج آنتولوژی از وب فارسی در یک یک دامنه مشخص به عنوان مطالعه موردی  .4

 

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به وران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي( :

 سؤاالت تحقيق :  -ط
 استخراج انتولوژی در وب فارسی نیازمند چه قابلیت های دانشی است ؟ .1

 رسی برای استخراج انتولوژی کدامند؟مشکالت زبان فارسی به عنوان زبان زمینه در وب فا .2

 توانند برای استخراج انتولوژی از وب فارسی بکار گرفته شود؟هایی میچه روش .3

 مناسب ترین شبکه واژگان وب فارسی برای استفاده در ساخت آنتولوژی کدام است؟ .4

 تواند به شکل موثری پیاده سازی شود؟ هایی میاستخراج انتولوژی برای چه دامنه .5

 

 :هاي تحقيقفرضيه  -ي

 :ها و اصطالحات فني و تخصصي ) به صورت مفهومي و عملياتي( تعريف واژه -ک

 

 روش شناسي تحقيق : -5

                                                 
1 Matching 
2 Samples 
3 Word Net 
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و ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك( : مورد استفاده استانداردهاي 
   شود که با ارزیابی و پیاده سازی نرم افزاری اجرا ای از منابع اطالعاتی انجام میاین تحقیق به روش مطالعه کتابخانه

 IEEE, Scopus, Springer, Thomsonگردد. منابع مطالعاتی تحقیق از پایگاه های اطالعاتی معتبر مانند می

Reuters  استفاده خواهد گردید. همچنین برای  ارزیابی و پیاده سازی نرم افزاری توسط زبان برنامه نویسیJava  و

 بکار خواهد رفت.  Perotegنرم افزارهای ساخت آنتولوژی مانند 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «وليهگردآوري اطالعات ا»

ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. روش

 

 فاده در پايان نامه :فهرست منابع و مأخذ مورد است
[1] Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future 

of XML, Web Services, and Knowledge Management. John Wiley & Sons, (2006). 

[2] B. Popov, A. Kiryakov, D. Ognyanoff, D. Manov, A. Kirilov, M. Goranov, Towards 

semantic web information extraction. In proceedings of ISWC, (2003) 

 [3] Guarino N., Welty C. A., "An Overview of OntoClean", S. Staab, and R. Studer, editors, 

Handbook on Ontologies, Springer-Verlag, pp.10-25, 2004. 

[4] K.S. Esmaili, H. Abolhassani, A Categorization Scheme for Semantic Web Search Engines, 

In IEEE Computer Systems and Applications 2006, pp. 171-178, (2006) 

 [5] A. Léger, J.B. Nixon, P. Shvaiko, J. Charlet, Semantic Web Applications: Fields and 

Business Cases, The Industry Challenges, The Proceedings of the 1st International 

IFIP/WG12.5 Working Conference on Industrial Applications of Semantic Web (IASW), 

vol.188, pp 27-46, (2005). 

 [6] Khalid M.Albarrak and Edgar H.Sibley, "A survey of methods that transform data models 

into Ontology models“, Information Reuse and Integration (IRI), George Mason Univ., 

USA, pp.58-65, 3-5 August 2011. 

[7] Samîn Fatima, Quratulain Rajput, “A comparison of algorithms to construct ontologies 

from relational databases”, ICCGI2012 : The seventh international multi-conference on 
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 [8] D'Aquin M., Motta E., Sabou M., Angeletou S., Gridinoc L., Lopez V., and Guidi D., 
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[9] IsaViz: A Visual Authoring Tool for RDF, http://www.w3.org/2001/11/IsaViz/, last visited: 
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[10] U. Shah, T. Finin, A. Joshi, R.S. Cost, and J. Mayfield. Information Retrieval on the 
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 تاريخ ارائه گزارش موضوع  مرحله 

 10/7/92  بررسي پيشينه و وضعيت استخراج آنتولوژي از وب فارسي  مرحله اول

 20/8/92 هاي مختلف استخراج آنتولوژي  بررس روش مرحله دوم

 30/9/92 ارائه روشي موثر براي استخراج آنتولوژي از وب فارسي مرحله سوم

 30/10/92 مطالعه موردي و تنظيم پايان نامه  مرحله چهارم

 

 اي( و مدتگزارشات دورهها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه تذكر: الزم است كليه فعاليت

بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش

 االمكان رعايت گردد.عملي تحقيق، حتي
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش

 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به 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 

1 
 

                          

2 

 

                          

3 

 

                          

4 

 

                          

5 

 

                          

6 

 

                          

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

10 

 

                          

11 

 

                          

12 

 

                          

 توجه:

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتيهاي اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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 ) هزينه ها فقط برای دانشجويان مشمول دريافت هزينه ها تکمیل و ارائه شود. (
 

 يزان هر يك :و م منابع تأمين بودجه، مواد اوليه و تجهيزات–7
 

 رديف

 

نام مؤسسه، شركت، مركز 

 دانشگاهي يا تحقيقاتي

 بودجه ريالي

 )ريال(

 تجهيزات مواد اوليه بودجه ارزي

 نوع تعداد يا  مقدار نوع معادل ريالي ارز

 
 

       

 

 

       

 
 

       

 جمع
 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ

 

ــه واحد به موارد   نامههاي تحقيقاتي به پايانهزينهتذكر: پرداخت كمك ــد توس ــي ارش ــناس هاي كارش

مشــخص و تا ســقف مجاز مصــوب تعلق گرفته و تصــويب پروپوزال در حوزه معاونت پژوهشــي واحد  

 باشد. ها نميلزوماً به معناي تقبل پرداخت كليه هزينه

 توضیحات تکمیلي )در صورت نیاز( : 

 

 هاي تحقيق:هزينه –8

 هاي پرسنلي )براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( :هزينه -8-1

 كل هزينه الزحمه در ساعتحق كل ساعات كار براي تحقيق  تعداد افراد نوع فعاليت 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 جمع كل
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 مورد نياز در تحقيق، تجهزات و ادوات مواد و نوع  هزينه -8-2

 نام ماده يا وسيله

مقدار يا 

تعداد مورد 

 نياز

 مصرفي
غير 

 مصرفي

شركت 

 سازنده

كشور 

 سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ريالي

 ارزي

 ريالي

 ارزي

 

 معادل ريالي ارز
 ارز
 

 معادل ريالي

            

 

 

 
  

 جمعکل
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 هاي متفرقه:هزينه -8-3

 هزينه كل تعداد هزينه واحد  شرح هزينه

    هزينه تايپ  -الف

    هزينه تكثير -ب

    هزينه صحافي  -ج

هزينه عكس و اساليد،  -د

 كارتوگرافي و غيره 

   

هزينــه خريــد خــدمــات  -هـــــــ

ــخصــــــــــصــــــــــــي    تـــــــ

ــاده از  و مشــــاوره ــف اي )اســــت

 ها و غيره(آزمايشگاه

   

    هاي ديگرهزينه -و

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جمع 

 

 

 ها:جمع كل هزينه-8-4

 ريالي نوع هزينه رديف
 ارزي

 هزينه كل به ريال
 معادل ريالي ارز

     پرسنلي 1

     مواد اوليه )مصرفي( 2

     تجهيزات )غيرمصرفي( 3

     مسافرت 4

     متفرقه 5

     جمع كل 6



 

17 

 صورتجلسه گروه تخصصي -9
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 

 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء  نظارت بر تحقيقخانوادگي عضو كميته نام و نام

1- 

 

 .......... ......... در تاريخ ........................ در محل .....................ي .....................شوراي گروه تخصص

تشكيل و موضوع پايان نامه با حضور اعضاي مربوطه 
خانم

آقاي
ن .... با عنوا................................. 

و به تصويب .............................. بررسي .............................................................................................

 رسيد.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  امضاء      نام و نام خانوادگي مدير گروه :

 تاريخ  
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 : واحد صورتجلسه شورای )پژوهشي(  -10

موضوع و طرح تحقيق پايان نامه  
خانم

آقاي
...................................... دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه       

ــ  ــص ــويب كميته گروه تخص ــيده ..........................گرايش ............................... كه به تص ي مربوطه رس

است، در جلسه مورخ ........................شوراي ) پژوهشي ( واحد مطرح شد وپس از بحث و تبادل نظر        

 مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 تاريخ   امضاء  واحد :نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي 

 

 

 تاريخ   امضاء    واحد : معاون پژوهش و فناوري
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 اسالمي  ددانشگاه آزا

 بسمه تعالي

 فرم سازمان مركزي
 تاريخ:

 شماره:

 پيوست:

 هاي كارشناسي ارشد نامهفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

 نام واحد دانشگاهي: واحد الكترونيكي 

 نامه كارشناسي ارشد: عنوان پايان
 

 خانوادگي دانشجو: نام و نام

 دانشجويي:شماره

 رشته تحصيلي:                                                 كد رشته:

   پزشكي                رشته فرعي:              علوم انساني        رشته فرعي:                  علوم پايه     

رشته فرعي:فني و مهندسي      رشته فرعي:                  كشاورزي          رشته فرعي:                   هنر                

 رشته فرعي:
 

 :    مرتبه علمي:1خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 رشته تحصيلي: كد شناسايي استاد راهنما:                                             

 :                                    مرتبه علمي:2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                                               رشته تحصيلي:

 :2نام استاد مشاور             :                                                        1نام استاد مشاور

 مرتبه علمي:                                                                           مرتبه علمي:

 :2:                                                    كد شناسايي استاد مشاور 1كد شناسايي استاد مشاور 

 رشته تحصيلي:                                                                        رشته تحصيلي: 

 

 اين فرم بايد توسه دانشجو تكميل شود
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 1فرم شماره 

 

 فرم تعهد اساتید در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد 

 

شاور پايان     ساتيد راهنما وم شجوي  اينجانبان ا نامه ، خانم / آقاي ...................................................... دان

عنوان            ــا  يش ......................... ب گرا  مقطع ...........................رشـــتــه .............................................. 

"......................................................................................................................................................"

گرفتن حقوق دانشــگاه آزاد اســالمي واحد الكترونيكي نســبت به انتشــار  مي شــويم بدون در نظرمتعهد 

اقدام  راع، اكتشـــاف و ... (نتايج حاصـــل از تحقيق مذكور ) در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اخت

 ننمائيم .

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ و امضاء         

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 تاريخ و امضاء         

 

 

دريافت  در تاريخ ................................. فرم مزبور كه به امضـاء اسـاتيد راهنما و مشـاور رسـيده اسـت،     

 گرديد.

 

 حوزه پژوهش واحد الکترونیکي
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 2فرم شماره 

 

 فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتری

 

ــوي ورودي ..................      ــب .................................................................. دانشـــــجـ ــانـ ــجـ ــنـ ايـ

ته ................................................... گرايش ....................................   ــ ...........  مقطع..................... رشـ

.........  .................................................................................عنوان/رساله ام تحت  كه موضوع پايان نامه 

در شــوراي گروه تخصــصــي به تصــويب رســيده متعهد مي  ............................................................... 

ــل از تحقيقات   ــول علمي و حاص ــاس اص ــاله ام بر اس گردم الف( كليه مطالب و مندرجان پايان نامه/رس

ستفاده از مطالب، نتايج تحقي     قاتنقل قول ها، جداول و نمودارهاي ديگران خودم تهيه شود و درصورت ا

در پايان نامه/رســاله، منابع و مأخذ آن به نحوي كه قابل تشــخيص و تفكيك از متن اصــلي باشــد قيد    

 گردد.

ــاف، و               ــاله، كتاب، مقاله، اختراع، اكتشـ ــورتي كه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه/رسـ ب( درصـ

ــر  ــود، ص ــل ش ــالمي واحد الكترونيكي بوده و اين هرگونه توليدات علمي حاص ــگاه آزاد اس فا بنام دانش

 موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابه دانشگاه اقدام نمايم.

ــاني عهده دار مكاتبات                ) نامه نشـ پايان  ــل از  واحد   (CorrespondingAuthor)در چاپ مقاالت حاصـ

آنكه نام  مشروط بهدانشگاهي محل تحصيل دانشجو و به نام دانشجو مي باشد و نويسنده اول، به نام استاد راهنما 

 ( واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو قيد گردد.
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