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  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  دانشکده مهندسی برق

  نکته هاي مهم در تدوین پیشنهاد رساله دکتري

 )عالمت بزنیدیا بررسی فرموده و به صورت  هاي زیر را در پیشنهاد رسالهلطفاً نکته(

 اي است که هم از دیدگاه فرمت و هم از نظر محتوا منطبق با نمونه)هم فارسی و هم انگلیسی(شنهادیه هاي شناسنامه پیصفحه
 .دانشکده تعیین کرده است

 منطبق برهم است و عنوان انگلیسی عنوان فارسی پیشنهادیه. 

 اي ازضرورت، اهمیت موضوع و نوآوري مد نظر استچکیده حاوي خالصه. 

 حورهاي اصلی و تمرکز پیشنهادیه انتخاب شده اندکلیدواژه ها با توجه به م. 

  انجام شده است] 1[در نگارش متن پیشنهادیه قواعد نگارشی با رعایت قواعد ذکر شده در. 

 ها قابل قبول استکیفیت شکل. 

 اند و زیرنویس دارندگذاري شدهها به ترتیب شمارهتمام شکل. 

 باالنویس دارند گذاري شده اند وها به ترتیب شمارهتمام جدول.  
 ها در متن اشاره شده استها و جدولبه همه شکل. 

  دارند) و واحد(در همه نمودارها محورهاي افقی و عمودي عنوان. 

 اندها به صورت استاندارد و منظم شماره گذاري شدهها و بخشفصل. 

 انجام شده است] 1[گذاري با رعایت قواعد ذکر شده در در تمام متن، مرجع. 

 اندمراجع به ترتیب ظاهر شدن در متن شماره گذاري شده. 

 دهی به صراحت مرجع) باالنویس جدول/ هم در متن و هم در زیرنویس شکل(جدول که از مرجعی آورده شده /براي هر شکل
 .انجام شده است

  با شیوه  "مراجع"همه مراجع در انتهاي پیشنهادیه در قسمتی به نامIEEE ) اندورده شدهآ) ]1[ذکر شده در . 

 بندي براي انجام پیشنهادیه با جزییات مناسب ارایه شده استجدول زمان. 

 فصلی در پیشنهادیه به ارایه نوآوري الزم به صورت صریح پرداخته است. 

  صفحه 60تا  30حدود (پیشنهادیه به صورت دورو چاپ شده و تعداد صفحات پیشنهادیه کمتر و بیشتر از حد معمول نیست.( 

 صورت گرفته است] 2[حرفه اي مطرح شده در -ن پیشنهادیه با رعایت نکته هاي اخالقیای. 
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