
 )خشٍخَصال( کاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی ضیویًاهِ  ذ زصَیة خیطٌْاد طشح خایاىفشآیٌ

اًجام یالذ زکویلی )کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکسشا( دس اتسذای صال( فشهی اسر کِ داًطجَیاى زحصًاهِ )خشٍخَ طشح خایاى ادْخیطٌ

ّذف ٍ ضشٍسذ  ،اسسادّای ساٌّوا ٍ هطاٍس طشح،ًاهِ، چْاسچَب کلی  یاىی خَد زکویل کشدُ ٍ دس آى ػٌَاى خا ًاهِ کاس خایاى

تایسر تش اساس خیطٌْاد طشح  یاى هی. داًطجَضَد هطخص هی ی خژٍّص ْا ٍ فٌَى اجشایی ٍ خیطیًٌِاهِ، سٍض خایاىاًجام 

ًاهِ ی خَد سا  یاىخا ی هٌْذسی ضیوی سسیذُ اسر، آهَصش ٍ زحصیالذ زکویلی داًطکذُ ًاهِ کِ تِ زصَیة ضَسای خایاى

 ذ.ًٌوای ٍ زذٍیي اجشا ،گیشیخی

 ای اص سًٍذ زصَیة خشٍخَصال هطخص گشدیذُ اسر. دس ًوَداس صیش خالصِ

 

 cheeng.ut.ac.irبه آدرس دانشگاه تهران ی مهندسی شیمی  پروپوزال به سایت دانشکدهفرم برای دریافت 

 مراجعه فرمایید.

دفسش آهَصش ٍ زحصیالذ  ًاهِ سا تِ خیطٌْاد طشح خایاى فشم قثل اص خایاى ًیوسال سَم زحصیلیتایسر زا  داًطجَیاى هی

زحصیالذ زکویلی ٍ اسساد آهَصش خَد اص طشیق دفسش  زحَیل دادُ ٍ خیگیش هشاحل زصَیة خشٍخَصالزکویلی هٌْذسی ضیوی 

ام ًیوسال سَم طجَیاى تِ ّش دلیل قادس تِ زحَیل فشم خشٍخَصال خَد زا قثل اص ازوًتاضٌذ. دس صَسزی کِ داساٌّوای اٍل 

 قادس تِ ثثر ًام دس ًیوسال چْاسم ًخَاٌّذ تَد. ،زحصیلی ًثاضٌذ

ی آهَصش  زصَیة ًْایی تِ اداسُ ، جْرچاج ضذُی ًْایی  ًسخِ، ٍ هذیش گشٍُ لداٍس خشٍخَصازاییذ ، اصالح ٍ داٍسیخس اص 

تِ ّوشاُ کاستشگ ثثر  PDFی ًْایی خشٍخَصال تِ صَسذ  ّوچٌیي ًسخِ گشدد. زحصیالذ زکویلی خشدیس فٌی اسسال هی

ی هَجَد دس سایر جْر ثثر ًْایی تاسگضاسی ( هطاتق ساٌّواems.ut.ac.irی جاهغ آهَصش ) تایسر دس ساهاًِ خشٍخَصال هی

 خزیشد. گشدد. ایي هشحلِ تؼذ اص زصَیة ًْایی خشٍخَصال ٍ زَسط داًطجَ اًجام هی

زاسیخ زصَیة تؼذ اص زاییذ داٍس  تاضذ. لاخشٍخَصة خس اص زاسیخ زصَی حذاقل ضص هاُتایسر  یًاهِ ه سیخ دفاع اص خایاىزا

 ضَد. خشٍخَصال ٍ هذیش گشٍُ هطخص هی

 فرم پیشنهاد طرح پایان نامه نگارشنکات ضروری در مورد 

 ِهَاسد، تذٍى ّیچ یك اص  صَسذ ًاقص تَدى ّش ٍ دس اسر صَسذ زایح ضذُ ضشٍسیِ قسوسْای فشم ت ی زکویل کلی

ی  ًیاصی ًیسر. ّوچٌیي کلیِ "زاسیخ زصَیة"کشدى خش  اقذاهی خشٍخَصال اسسال ضذُ ػَدذ دادُ خَاّذ ضذ.

 قسوسْا فاقذ اضسثاُ زایدی یا خط خَسدگی تاضذ. 



 ًَال صْای تِ کاس سفسِ دس فشم خشٍخَسفNazanin  یاB Nazanin  ی ی ًسخِ تاضذ. ٌّگام زْیِ 12ی قلن  اًذاصُتا 

 اخی ٍیشایص صَسذ گیشد.ی چ ی ًسخِ سیخسگی، قثل اص زْیِ ّن هَضَع دقر ضَد زا دس صَسذ تِچاخی ًیض تِ ایي 

 تخطْای هخسلف خَدداسی گشدد.یا اضافِ ًوَدى ّوچٌیي اص زغییش فشهر اصلی خشٍخَصال یا حزف 

 ِدس یك تایسر ّوگی  ٌوا ٍ هطاٍس ٍ اطالػاذ داًطجَ هیی اطالػاذ خایاى ًاهِ، اطالػاذ اسساد ساّ جذٍل خالص

 گٌجاًذُ ضذُ ٍ چاج گشدد. A4 ی  صفحِ

 ال تِ صَسذ خطر ٍ سٍ زْیِ صی چاخی خشٍخَ گشدد تِ هٌظَس کاّص حجن خشٍخَصال ٍ هصشف کاغز، ًسخِ خیطٌْاد هی

 گشدد.

 خشٍخَصال ضشٍسی اسر. ًْایی گام زحَیل فشم هطاٍس ٍ اهضای خَد داًطجَ دس ٌّ ساٌّوا ٍ (ّای)اهضای اسساد 

 ًاهِ هطاتقر داضسِ تاضذ. دس  تایسر تا ػٌَاى ًْایی خایاى ضَد هی اهِ کِ دس فشم خشٍخَصال ًَضسِ هیً ػٌَاى خایاى

ع کاسضٌاس الطتایسر تِ ا خَصال ػٌَاى زغییش کشد، هَضَع هیصَسزی کِ تِ ّش دلیلی زا قثل اص زصَیة ًْایی خشٍ

 ذ داضر.ّى زغییش ػٌَاى ٍجَد ًخَااص زصَیة ًْایی خشٍخَصال اهکاسذ. تؼذ تشآهَصش 

 ،ِی  خیطیٌٍِ  سٍضْا ٍ فٌَى اجشایی دس یك صفحِ، ِصفح دًٍاهِ حذاکثش دس  ًجام خایاىّذف ٍ ضشٍسذ ا زؼشیف هسال

 صفحِ ًَضسِ ضَد.دس دٍ حذاکثش خژٍّص 

  رکش ضَد.ًاهِ  ٍ خایاىهَسد اسسفادُ دس زذٍیي خشٍخَصال اساسی دس خایاى هشاجغ ٍ هٌاتغ 

  ،هطاتق تا جذٍل صیش چٌاًچِ اسساد ساٌّوای دٍم یا اسساد هطاٍس اص اسازیذ ضاغل دس خاسج اص داًطگاُ زْشاى ّسسٌذ

 هی تایسر سًٍَضسی اص هذاسک هَسد ًیاص ّوشاُ خشٍخَصال تِ دفسش آهَصش زحصیالذ زکویلی زحَیل دادُ ضًَذ.

 

 ػضَ ّیأذ ػلوی ًثاضذ ػضَ ّیأذ ػلوی تاضذ.

  کدی آخشیي حکن

کاسگضیٌی قثل اص ضشٍع 

 ی خشٍخَصال زشم اسایِ

  کدی آخشیي هذسک

 زحصیلی

 کدی کاسذ هلی  کدی کاسذ هلی 

 

   


