
 

 

 

 

 

 تاسيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دانشکده مهندسي برق

 نامهچک لیست پیشنهاد عنوان پایان
 

 اند.طور کامل رعايت شدهبه "نامهاد عنوان پايانپيشنه"موارد ذيل در 

  استفاده برای متن فارسی فونت موردB Nazanin و برای متن انگلیسیTimes New Roman   .است 

 اند. ب )مشخصات دانشجو، استاد راهنما و مشاور( به دقت تکمیل شده-1الف و -1هایبخش 

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

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

 نامه مطابقت دارند. عناوین فارسی و انگلیسی پایان 

  به دقت تکمیل شده است.  های تحقیقاتیتی پروژهشیوه نامه حمایت با توجه به -1بخش 

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

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

 تعریف مسئله و ضرورت موضوع، ✓

 مروری بر تحقیقات انجام شده در آن موضوع،  ✓

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

  های اخیر است و در متن به دقت ارجاع دهی شده اند.مرجع از پژوهش سهمرور ادبیات انجام شده شامل حتی االمکان 

 اند. شده پ اشاره-2ب و -2های نامه و دستاوردهای مورد انتظار نهایی آن به وضوح در بخشنوآوری موضوع پایان 

 ت، سطح -2نامه، بخش در بخش دستاوردهای نهایی خروجی پایانTRL نامه قید شده است.خروجی پایان 

o ( ایده اولیهTRL0) 

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

o تبدیل ایده به طرح( )مدل( سازی ایده اصلی فناوری و کاربرد آنTRL 2) 

o تالش برای پیاده سازی( ) اثبات عملکرد در سطح( مدل ریاضیاتی و آزمایش های اولیهTRL 3) 

o ( )پیاده سازی آزمایشگاهی( دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهیTRL 4) 

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

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

o ( )ورود به دنیای واقعی( اثبات عملکرد نمونه اولیه در محیط واقعیTRL 7) 

o تکمیل( )تکمیل سیستم نهایی و دستیابی به شرایط الزم برای کاربرد عملیاتی/ افزایش مقیاس تولید به سطح تو( لید پایلوتTRL 8) 

o ( )تکرارپذیری( راه اندازی سیستم نهایی در محیط واقعی/ راه اندازی خط تولیدTRL 9) 

  ذکر شده و در متن استفاده است.  یکنواخت و استانداردت با فرمت -2مراجع در بخش 

 با دقت تکمیل شده است.و با ذکر مراحل کار  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:

 

https://ee.kntu.ac.ir/page-EEKNTU9911/FA/8/news/16658-G992


  

 بسمه تعالي

 

 
 1307تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 نامهايانپيشنهاد عنوان پ
 شماره:

 :تاريخ 

 

 نامه:عمومي پايانمشخصات  -1

 مشخصات دانشجو الف: 

 000000000000000000000000000: نام و نام خانوادگی

 000000000000000000000000000 :شماره دانشجویی

 000000000000000000000000000 :دانشکده

 000000000000000000000000000 :رشته/گرایش

 00000000000000000000000 :آدرس پست الکترونیک

 000000000000000000000000000 :واحد گذرانده تعداد

 0000000000000000000000000 :تعداد واحدهای باقیمانده

 000000000000000000000000000 :معدل کل تاکنون

 000000000000000000000000000 :تلفن ثابت

 000000000000000000000000000 :تلفن همراه

 :آدرس منزل

 مشاور:ب: مشخصات اساتيد راهنما و 

 خانوادگي استاد راهنمانام و نام

 مرتبه علمي مدرک تحصيلي

کارشناسي 

 ارشد
 سايرعناوين استاد دانشيار استاديار دکتري

 راهنمای )اول(:استاد 
      

 :راهنمای )دوم(استاد 
      

 استاد مشاور:
      

 نامهپ: عنوان پايان

 

 

 
 

 
 فارسی:

 ی:انگلیس

 

 نامهت: مشخصات خروجي پايان

 نامهنوع پايان
 نامهمحل انجام پايان

 دانشگاه/سازمان
 نامه منجر به توليد محصول مي شود؟آيا پايان نوع خروجي پايان نامه

 تحليلي
تجربي نوع 

 الف

تجربي نوع 

  ب
 نظري

قرارداد 

 پژوهشي
 خير بلي اختراع

        
  رتبط:نام و مشخصات صنعت م

 

 تکمیلی مشخص شده است.های تجربی و عملی دانشجویان تحصیالتو ب در شیوه نامه حمایت از پروژهپروژه های تجربی نوع الف  توضيح:

 
 

 4205/  98بهمن ماه 

 



 
 

 

 :پايان نامه هدف و مشخصات -2

 ق(های مورد نیاز و روش انجام تحقی)شامل طرح مسئله، پیشینه، ضرورت، اهداف و سواالت، داده تعريفالف( 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 سازد.ها متمايز ميرا از ساير پروژه نامه که آنهاي اصلي اين پايانب( ويژگي

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 پ( دستاوردهاي نهايي:

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
 

 را ذکر نمائيد. نامهپايان( مرتبط با اين ISI کتاب يا مقالهت( حداقل سه مرجع )

1- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

3- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

4- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

 4205/  98بهمن ماه 

 

 



 

 

 برنامه زماني: -3

    ماه                                 

 نوع فعاليت

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

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 بيني شده:هاي پيشهزينه -4

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الف( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ب( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000پ( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ت( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ث( 

 

 ( ريال...................................................به حروف)  .................................به عدد جمع کل هزينه: 

 

 

 منابع تأمين بودجه مورد نياز: -5

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الف( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ب( 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000پ( 

 

 ساير موارد: -7

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

 4205/  98بهمن ماه  

 

 



  

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

 

 :مشاور استاد نام و نام خانوادگي                        :استاد راهنماي دوم نام و نام خانوادگي                     :تاد راهنماي اولاس نام و نام خانوادگي

 

 :امضاءتاريخ و                                                    :امضاءتاريخ و                                                             :امضاء تاريخ و                              

 

 

 

 

نامه پایان ..........................................................................................محترم جناب آقای / سرکار خانم دکتر  اساتید /با رعایت ظرفیت راهنمایی استاد -9

 مورد تصویب قرار گرفت. 14.......... /............ /...........مورخ  ......................................................ورای گروه به شرح فوق در ش

 

 :مدير گروهنام و نام خانوادگي                 

 :امضاءتاريخ و                                         

 

 مورد تصویب قرار گرفت...................................  شورای آموزشی دانشکده   14........... /........... /..........ه مورخ مراتب فوق در جلس -10

 

 :آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده معاوننام و نام خانوادگي 

 :امضاءتاريخ و                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4205/  98بهمن ماه  

 

 



 بسمه تعالي 
 

 

 

 1307تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

تعيين اساتيد داور جهت حضور در جلسه دفاع از 

 کارشناسي ارشد پايان نامه

 شماره:

 :تاريخ 

 دانشکدهمعاونت محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي 

 با سالم و احترام

کارشناسی ارشد به شماره  به استحضار می رساند پیرو تصویب پایان نامه آقای/خانم ............................................................ دانشجوی مقطع     

اساتید داور به منظور ای/سرکار خانم دکتر .............................................................. دانشجویی ............................................... تحت راهنمایی جناب آق

 به شرح زیر تعیین شدند:در جلسه گروه مورخ ................................. حضور در جلسه دفاعیه 

 

ره
ما

ش
 

 خانوادگينام و نام

 سمت

استاد داور  دانشکده دانشگاه رتبه علمي

 داخلي

استاد داور 

 خارجي

1       

2       

3       

4       

 

 مدير گروه

 تاريخ و امضاء:
 

  

 شورای آموزشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت. 14......... /........... /..........مراتب فوق در جلسه مورخ 

 

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده:

 تاريخ و امضاء:                                                                                 

 

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