فشآیٌذ زصَیة خیطٌْاد طشح خایاىًاهِ (خشٍخَصال) کاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی ضیوی
خیطٌْاد طشح خایاىًاهِ (خشٍخَصال) فشهی اسر کِ داًطجَیاى زحصیالذ زکویلی (کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکسشا) دس اتسذای اًجام
کاس خایاىًاهِی خَد زکویل کشدُ ٍ دس آى ػٌَاى خایاىًاهِ ،چْاسچَب کلی طشح ،اسسادّای ساٌّوا ٍ هطاٍسّ ،ذف ٍ ضشٍسذ
اًجام خایاىًاهِ ،سٍضْا ٍ فٌَى اجشایی ٍ خیطیٌِی خژٍّص هطخص هیضَد .داًطجَیاى هیتایسر تش اساس خیطٌْاد طشح
خایاىًاهِ کِ تِ زصَیة ضَسای آهَصش ٍ زحصیالذ زکویلی داًطکذُی هٌْذسی ضیوی سسیذُ اسر ،خایاىًاهِ ی خَد سا
خیگیشی ،اجشا ٍ زذٍیي ًوایٌذ.
دس ًوَداس صیش خالصِای اص سًٍذ زصَیة خشٍخَصال هطخص گشدیذُ اسر.

برای دریافت فرم پروپوزال به سایت دانشکدهی مهندسی شیمی دانشگاه تهران به آدرس cheeng.ut.ac.ir
مراجعه فرمایید.
داًطجَیاى هیتایسر زا قثل اص خایاى ًیوسال سَم زحصیلی فشم خیطٌْاد طشح خایاىًاهِ سا تِ دفسش آهَصش ٍ زحصیالذ
زکویلی هٌْذسی ضیوی زحَیل دادُ ٍ خیگیش هشاحل زصَیة خشٍخَصال خَد اص طشیق دفسش آهَصش زحصیالذ زکویلی ٍ اسساد
ساٌّوای اٍل تاضٌذ .دس صَسزی کِ داًطجَیاى تِ ّش دلیل قادس تِ زحَیل فشم خشٍخَصال خَد زا قثل اص ازوام ًیوسال سَم
زحصیلی ًثاضٌذ ،قادس تِ ثثر ًام دس ًیوسال چْاسم ًخَاٌّذ تَد.
خس اص داٍسی ،اصالح ٍ زاییذ داٍس خشٍخَصال ٍ هذیش گشًٍُ ،سخِی ًْایی چاج ضذُ ،جْر زصَیة ًْایی تِ اداسُی آهَصش
زحصیالذ زکویلی خشدیس فٌی اسسال هیگشددّ .وچٌیي ًسخِی ًْایی خشٍخَصال تِ صَسذ  PDFتِ ّوشاُ کاستشگ ثثر
خشٍخَصال هیتایسر دس ساهاًِی جاهغ آهَصش ( )ems.ut.ac.irهطاتق ساٌّوای هَجَد دس سایر جْر ثثر ًْایی تاسگضاسی
گشدد .ایي هشحلِ تؼذ اص زصَیة ًْایی خشٍخَصال ٍ زَسط داًطجَ اًجام هیخزیشد.
زاسیخ دفاع اص خایاىًاهِ هیتایسر حذاقل ضص هاُ خس اص زاسیخ زصَیة خشٍخَصال تاضذ .زاسیخ زصَیة تؼذ اص زاییذ داٍس
خشٍخَصال ٍ هذیش گشٍُ هطخص هیضَد.
نکات ضروری در مورد نگارش فرم پیشنهاد طرح پایان نامه
 زکویل کلیِی قسوسْای فشم تِ صَسذ زایح ضذُ ضشٍسی اسر ٍ دس صَسذ ًاقص تَدى ّش یك اص هَاسد ،تذٍى ّیچ
اقذاهی خشٍخَصال اسسال ضذُ ػَدذ دادُ خَاّذ ضذ .خش کشدى "زاسیخ زصَیة" ًیاصی ًیسرّ .وچٌیي کلیِی
قسوسْا فاقذ اضسثاُ زایدی یا خط خَسدگی تاضذ.

 فًَسْای تِ کاس سفسِ دس فشم خشٍخَصال  Nazaninیا  B Nazaninتا اًذاصُی قلن  12تاضذٌّ .گام زْیِی ًسخِی
چاخی ًیض تِ ایي هَضَع دقر ضَد زا دس صَسذ تِّنسیخسگی ،قثل اص زْیِی ًسخِی چاخی ٍیشایص صَسذ گیشد.
ّوچٌیي اص زغییش فشهر اصلی خشٍخَصال یا حزف یا اضافِ ًوَدى تخطْای هخسلف خَدداسی گشدد.
 جذٍل خالصِی اطالػاذ خایاى ًاهِ ،اطالػاذ اسساد ساٌّوا ٍ هطاٍس ٍ اطالػاذ داًطجَ هیتایسر ّوگی دس یك
صفحِی  A4گٌجاًذُ ضذُ ٍ چاج گشدد.
 خیطٌْاد هیگشدد تِ هٌظَس کاّص حجن خشٍخَصال ٍ هصشف کاغزً ،سخِی چاخی خشٍخَصال تِ صَسذ خطر ٍ سٍ زْیِ
گشدد.
 اهضای اسساد(ّای) ساٌّوا ٍ هطاٍس ٍ اهضای خَد داًطجَ دس ٌّگام زحَیل فشم ًْایی خشٍخَصال ضشٍسی اسر.
 ػٌَاى خایاىًاهِ کِ دس فشم خشٍخَصال ًَضسِ هیضَد هیتایسر تا ػٌَاى ًْایی خایاىًاهِ هطاتقر داضسِ تاضذ .دس
صَسزی کِ تِ ّش دلیلی زا قثل اص زصَیة ًْایی خشٍخَصال ػٌَاى زغییش کشد ،هَضَع هیتایسر تِ اطالع کاسضٌاس
آهَصش تشسذ .تؼذ اص زصَیة ًْایی خشٍخَصال اهکاى زغییش ػٌَاى ٍجَد ًخَاّذ داضر.
 زؼشیف هسالِّ ،ذف ٍ ضشٍسذ اًجام خایاىًاهِ حذاکثش دس دٍ صفحِ ،سٍضْا ٍ فٌَى اجشایی دس یك صفحِ ٍ خیطیٌِی
خژٍّص حذاکثش دس دٍ صفحِ ًَضسِ ضَد.
 دس خایاى هشاجغ ٍ هٌاتغ اساسی هَسد اسسفادُ دس زذٍیي خشٍخَصال ٍ خایاىًاهِ رکش ضَد.
 چٌاًچِ اسساد ساٌّوای دٍم یا اسساد هطاٍس اص اسازیذ ضاغل دس خاسج اص داًطگاُ زْشاى ّسسٌذ ،هطاتق تا جذٍل صیش
هی تایسر سًٍَضسی اص هذاسک هَسد ًیاص ّوشاُ خشٍخَصال تِ دفسش آهَصش زحصیالذ زکویلی زحَیل دادُ ضًَذ.
ػضَ ّیأذ ػلوی تاضذ.
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