
 

  

  

  

 

  تاسیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  دانشکده مهندسی برق

 نامهپیشنهاد عنوان پایان بازبینه

 
  اند.طور کامل رعایت شدهبه "نامهپیشنهاد عنوان پایان"موارد ذیل در 

  استفاده براي متن فارسی فونت موردB Nazanin یو براي متن انگلیسTimes New Roman   .است 

 اند. (مشخصات دانشجو، استاد راهنما و مشاور) به دقت تکمیل شده ب-1لف و ا-1هايبخش 

 لف ارایه شده است. ا -1دانشگاهی دانشجو در بخش  کیآدرس پست الکترون 

 نامه بیانگر موضوع پیشنهادي است. (عناوین کلی لطفاً استفاده نشود). عنوان پایان  

 نامه مطابقت دارند. ارسی و انگلیسی پایانعناوین ف 

  کمیل شده است. تبه دقت  هاي تحقیقاتیشیوه نامه حمایتی پروژهت با توجه به -1بخش  

  نام و مشخصات صنعت مرتبط کامل قید شده است.  ت-1بخش  

  ف (هدف و مشخصات پایان نامه)، سه بخش ذیل ال-2در بخش 

 ،تعریف مسئله و ضرورت موضوع  

  ،مروري بر تحقیقات انجام شده در آن موضوع  

 اند. و هدف نهایی از انجام پایان نامه در قالب حداقل سه پاراگراف در این بخش با شفافیت الزم مشخص شده  

  جاع دهی شده اند.است و در متن به دقت ار سال اخیر) 5تا  3 (هاي اخیر ز پژوهشمرجع ا سهمرور ادبیات انجام شده شامل حتی االمکان  

 د. انپ اشاره شده-2و  ب-2هاي نامه و دستاوردهاي مورد انتظار نهایی آن به وضوح در بخشنوآوري موضوع پایان  

 ت، سطح -2نامه، بخش در بخش دستاوردهاي نهایی خروجی پایانTRL نامه قید شده است.جی پایانخرو  

o یه (ایده اولTRL0(  

o ) مشاهده و درك اصول علمی پایه و گزارش آنهاTRL 1.(  

o سازي ایده اصلی فناوري و کاربرد آن (تبدیل ایده به طرح) (مدلTRL 2(  

o ) (تالش براي پیاده سازي) اثبات عملکرد در سطح مدل ریاضیاتی و آزمایش هاي اولیهTRL 3(  

o  آزمایشگاهی (پیاده سازي آزمایشگاهی) (دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطTRL 4(  

o ) (نمونه اولیه) دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت داردTRL 5(  

o ) (نمونه کامل) دستیابی به  نمونه اولیه کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت داردTRL 6(  

o  نمونه اولیه در محیط واقعی (ورود به دنیاي واقعی) (اثبات عملکردTRL 7(  

o یل) (وت (تکمتکمیل سیستم نهایی و دستیابی به شرایط الزم براي کاربرد عملیاتی/ افزایش مقیاس تولید به سطح تولید پایلTRL 8(  

o ) (تکرارپذیري) راه اندازي سیستم نهایی در محیط واقعی/ راه اندازي خط تولیدTRL 9(  

  ده و در متن استفاده است. شذکر  یکنواخت و استانداردت با فرمت -2مراجع در بخش 

 و با ذکر مراحل کار با دقت تکمیل شده است. 2متناسب با موارد ذکر شده در بخش  3در بخش  جدول زمانی 

  امضا دانشجو

  نام و  نام خانوادگی:

  تاریخ:

  امضا استاد راهنما

  نام و  نام خانوادگی:

  تاریخ:

  



 
  بسمه تعالی

 

  

  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  نامهایانپیشنهاد عنوان پ
  شماره:

  :تاریخ 

  

 نامه:مشخصات عمومی پایان -1

  مشخصات دانشجو الف: 

  000000000000000000000000000: نام و نام خانوادگی

  000000000000000000000000000 :شماره دانشجویی

  000000000000000000000000000 :دانشکده

  000000000000000000000000000 :رشته/گرایش

  00000000000000000000000 :آدرس پست الکترونیک

  000000000000000000000000000 :تعداد واحد گذرانده

  0000000000000000000000000 :تعداد واحدهاي باقیمانده

  000000000000000000000000000 :معدل کل تاکنون

  000000000000000000000000000 :تلفن ثابت

  000000000000000000000000000 :تلفن همراه

  :آدرس منزل

  ب: مشخصات اساتید راهنما و مشاور:

  راهنما خانوادگی استادنام و نام

  مرتبه علمی  مدرك تحصیلی

کارشناسی 

  ارشد
  سایرعناوین استاد  دانشیار  استادیار  دکتري

        راهنماي (اول):استاد 
        :راهنماي (دوم)استاد 

       استاد مشاور:
  نامهپ: عنوان پایان

   
 فارسی:

 انگلیسی:

  

  نامهت: مشخصات خروجی پایان

 نامهنوع پایان
  نامهمحل انجام پایان

 دانشگاه/سازمان
 نامه منجر به تولید محصول می شود؟پایان آیا نوع خروجی پایان نامه

 تحلیلی
تجربی نوع 

 الف

تجربی نوع 

  ب
 نظري

قرارداد 

 پژوهشی
 خیر بلی اختراع

        
   نام و مشخصات صنعت مرتبط:

  

  ست.اشخص شده ممیلی تکهاي تجربی و عملی دانشجویان تحصیالتو ب در شیوه نامه حمایت از پروژهپروژه هاي تجربی نوع الف  توضیح:

  

 

 4205/  98بهمن ماه 

 



 
 

  

  :پایان نامه هدف و مشخصات -2

  هاي مورد نیاز و روش انجام تحقیق)(شامل طرح مسئله، پیشینه، ضرورت، اهداف و سواالت، داده تعریفالف) 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

  

  سازد.ها متمایز میرا از سایر پروژه نامه که آنهاي اصلی این پایانب) ویژگی

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
  

  پ) دستاوردهاي نهایی:

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
  

  

  را ذکر نمائید. نامهپایان) مرتبط با این ISI کتاب یا مقالهت) حداقل سه مرجع (

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

  

  

 4205/  98بهمن ماه 

 



 
 

  برنامه زمانی: -3

     اهم                                 

 لیتنوع فعا

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

  

  بینی شده:هاي پیشهزینه -4

  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الف) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ب) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000پ) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ت) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ث) 

  

  لا) ری...................................................به حروف(  .................................به عدد جمع کل هزینه: 

  

  

  منابع تأمین بودجه مورد نیاز: -5

  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الف) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ب) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000پ) 

  

  سایر موارد: -7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  

  

  

 4205/  98بهمن ماه   

 



  

  دارم.نامه فوق اعالم میبدینوسیله موافقت خود را با سرپرستی پایان -8

  

  :مشاور استاد ام و نام خانوادگین                        :استاد راهنماي دوم نام و نام خانوادگی                     :استاد راهنماي اول نام و نام خانوادگی

  

  :امضاءتاریخ و                                                    :ضاءامتاریخ و                                                             :امضاء تاریخ و                              

  

  

  

  

ه مانپایان ..........................................................................................م دکتر محترم جناب آقاي / سرکار خان اساتید /با رعایت ظرفیت راهنمایی استاد -9

  د تصویب قرار گرفت.مور 14.......... /............ /...........مورخ  ......................................................به شرح فوق در شوراي گروه 

  

  :مدیر گروهنام و نام خانوادگی                 

  :امضاءتاریخ و                                         

  

  .ورد تصویب قرار گرفتم..........  ........................شوراي آموزشی دانشکده   14........... /........... /..........مراتب فوق در جلسه مورخ  -10

  

  :آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده معاوننام خانوادگی  نام و

  :امضاءاریخ و ت                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4205/  98بهمن ماه   



 بسمه تعالی 
  

  

 

  1307تاسیس 

  یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

  

تعیین اساتید داور جهت حضور در جلسه دفاع از 

  کارشناسی ارشد پایان نامه

  شماره:

  :تاریخ 

  معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

  با سالم و احترام

رشد به شماره ع کارشناسی اطق.. دانشجوي م.............به استحضار می رساند پیرو تصویب پایان نامه آقاي/خانم .............................................     

د داور به منظور یتااس.......... ................................................دانشجویی ............................................... تحت راهنمایی جناب آقاي/سرکار خانم دکتر ....

  به شرح زیر تعیین شدند:روه مورخ ................................. در جلسه گحضور در جلسه دفاعیه 

  

ره
ما

ش
 

  خانوادگینام و نام

  سمت

استاد داور   دانشکده  دانشگاه  رتبه علمی

  داخلی

استاد داور 

  خارجی

1            

2            

3            

4            

  

  مدیر گروه

  تاریخ و امضاء:
  

   

  شوراي آموزشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت. 14......... /........... /..........رخ مراتب فوق در جلسه مو

  

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده:

  اریخ و امضاء:ت                                                                                 

  

  فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه در زمان تصویب پایان نامه تکمیل شود. یادآوري: این فرم می بایست همراه با 

 
  
 
   

  

20/07/1399 


