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  1307تاسیس 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  عنوان فرم
  :شماره

  جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتري تقاضاي شرکت در   :تاریخ 

        استاد محترم راهنما
دانشجوي دوره دکتراي رشته                                                    اینجانب               رساله دکتري  بدینوسیله به پیوست پیشنهاد

فرم (.که تحت نظر جنابعالی تهیه گردیده جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد ........       ....................با شماره دانشجویی 
  )به پیوست می باشد و یک نسخه پروپوزالنکته هاي مهم در تدوین پروپوزال 

  :عنوان رساله به فارسی  
  :عنوان رساله به انگلیسی    

  :خانوادگی دانشجو  نام و نام
    :تاریخ و امضاء          

  مدیر محترم گروه                      
 /آقايبا  به صورت مشترك /ملبه صورت کابدینوسیله اعالم می دارد دانشجوي دکتري با مشخصات فوق الذکر که تحت راهنمایی اینجانب 

، آماده 25/03/1389مورخبراساس دستورالعمل اجرایی دوره دکتري  بوده و امتحان جامع خود را نیز با موفقیت گذرانده             دکتر       خانم
یک نسخه (  :به شرح زیر اعالم می گرددپیشنهادي اینجانب و زمان دفاع  اساتید داور. می باشد جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتري خودبرگزاري 

                    :زمانی دفاعمحدوده ).به پیوست می باشد از پیشنهاد رساله
  

  مرتبه علمی  )با ذکر نام دانشگاه( اساتید داور خارج دانشگاه  مرتبه علمی  اساتید داور داخل دانشگاه
        
        

  :ي اولاستاد راهنمانام و نام خانوادگی 
  :و امضاءتاریخ                   

    
  معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

به    سرکار خانم دکتر                          /بدینوسیله اعالم می دارد دانشجوي دکتري با مشخصات فوق الذکر که تحت راهنمایی جناب آقاي
بوده و امتحان جامع خود را نیز با موفقیت گذرانده و آماده برگزاري جلسه                دکتر   خانم/ آقايبا  به صورت مشترك/ صورت کامل

اساتید داور و محدوده زمانی پیشنهادي گروه تخصصی به شرح زیر اعالم می گردد خواهشمند است . دفاع از پیشنهاد رساله دکتري خود می باشد
محدوده     ) 25/03/1389دستورالعمل اجرایی دوره دکتري مورخ" و"بخش طبق (  .جهت مقرر فرمائید در شوراي دانشکده طرح و تصویب گردد

      :زمانی دفاع
              

  مرتبه علمی  )با ذکر نام دانشگاه( اساتید داور خارج دانشگاه  مرتبه علمی  اساتید داور داخل دانشگاه
        
        

                                                                                   
 :نوع پروژه به شرح زیر می باشدروژه هاي عملی و تجربی شیوه نامه حمایت از پضمناً براساس 

 پروژه اي که موضوع اصلی آن ساخت، پیاده سازي عملی یا کار آزمایشگاهی است: الف.  
 ید بخشی از ایده ها یا نتایج آن نیاز به ساخت، پیاده پروژه اي که موضوع اصلی آن ساخت نبوده اما براي انجام یا تای: ب

  .سازي عملی یا کار آزمایشگاهی است
 تئوري: ج  

 
  :نام و نام خانوادگی مدیر گروه

  :تاریخ و امضاء            



 
 
 

  سرکارخانم دکتر /جناب آقاي
                آقاي  /خانم از پیشنهادیه رساله دکتريدر جلسه دفاع  نماینده تحصیالت تکمیلیاستحضار می رساند جنابعالی به عنوان به 

به خواهشمند است پروپوزال نامبرده را بررسی و در صورت تایید آمادگی دفاع، مراتب را . انتخاب شده اید                              
کر است دانشجو براي مراجعه به جنابعالی الزم به ذ. اعالم فرماییدآموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت طرح در شوراي دانشکده 

  .جهت انجام اصالحات احتمالی راهنمایی شده است
  

  :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  :تاریخ و امضاء                                                                                                          

  
  ---------- ------------------------------------------------------------------------  

  معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده
  

  دانشجوي مذکور به استحضار می رساند دفاع از پیشنهادیه رساله دکتري 
  
  .مورد تایید می باشد .1
 .. پس از اصالح موارد مشروح زیر مورد تایید می باشد .2

  
  
  
 
  
  
  
  

  :نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده                                                                                                                
  :تاریخ و امضاء                                                                                                                              

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
  :آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده

 به منظوراعالم به دانشجو جهت  .صویب گردیدت                              در شوراي دانشکده مورخ عینا/ با اصالح به شرح زیر مراتب فوق 
دانشجو موظف است شخصا مراجعه و پیگیري الزم را به انجام رسانده و فرمهاي مربوطه را از آموزش (هماهنگی با هیات محترم داوران 

 ).دانشکده تحویل بگیرد
  

  :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  :ریخ و امضاءتا
  

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .به وي تحویل گردید 6508 خام به شماره به دانشجو اطالع رسانی شد و فرم
  

 
 
 

  تاریخ و امضا                                                                    :نام و نام خانوادگی کارشناس مربوطه
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  1307تاسیس 

  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 هم از دیدگاه فرمت و هم از نظر محتوا منطبق با نمونه)هم فارسی و هم انگلیسی(هاي شناسنامه پیشنهادیه صفحه

 .که دانشکده تعیین کرده است

 منطبق برهم است و عنوان انگلیسی عنوان فارسی پیشنهادیه. 

 رت، اهمیت موضوع و نوآوري مد نظر استاي ازضروچکیده حاوي خالصه. 

 کلیدواژه ها با توجه به محورهاي اصلی و تمرکز پیشنهادیه انتخاب شده اند. 

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

 ها قابل قبول استکیفیت شکل. 

 و زیرنویس دارند اندگذاري شدهها به ترتیب شمارهتمام شکل. 

 گذاري شده اند و باالنویس دارندها 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 ، مرجعدر تمام متن. 

 اندمراجع به ترتیب ظاهر شدن در متن شماره گذاري شده. 

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

 .دهی انجام شده است

 با شیوه  "مراجع"یه در قسمتی به نام همه مراجع در انتهاي پیشنهادIEEE ) اندآورده شده) ]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. 

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

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

 :هامضا نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکد:                                     امضا استاد راهنما:                    دانشجو امضا

  
، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین آن چه هر پژوهشگر در رشته هاي فنی و مهندسی باید بداندامیرمسعود سوداگر، ] 1[

  .1393ویرایش دوم  طوسی،
  .1390، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق پژوهشی و اخالق مهندسیعلی خاکی صدیق، ] 2[
  

 
 د. ف -18/09/1394


