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 بسمه تعالی

 فرم تعریف موضوع پایان نامه ارشد/ رساله دکتری
 

 باشد. 11با اندازه  Times New Romanهای انگلیسی و تمامی فونت 11با اندازه   B Nazaninهای فارسی تمامی فونت

 هطخصات داًطجَ:
  شماسٌ داوشجًیی:  وام ي وام خاوًادگی:

  گشایش:  سشتٍ:  ممطع:

  ایمیل:  َمشاٌ: تلفه  داوشکذٌ:

 راٌّوا ٍ هطاٍر: هطخصات استاداى
دسصذ  وام ي وام خاوًادگی سمت

 َمکاسی
 تخصص مشتبط با پایان وامٍ مشتبٍ علمی داوشگاٌ/مؤسسٍ

      استاد ساَىمای ايل

      استاد ساَىمای ديم

      ايل استاد مشايس

      ديم استاد مشايس

 :پژٍّص عٌَاى پیطٌْادی
  اسسی:عىًان ف

 Title: 

 هطخصات پژٍّص
  ⃝کاسبشدی     ⃝ای تًسعٍ  ⃝وًع پژيَش:  بىیادی 

  رکش شًد(: ي وام ساصمان آیا پژيَش تماضا محًس است )شماسٌ لشاسداد
  آیا پژيَش جامعٍ محًس است )وًع معضل رکش شًد(:

  کاسگاَی داسیذ؟ -آیا بشای اوجام پژيَش ویاص بٍ خذمات آصمایشگاَی
  يَش ویاص بٍ اخز کذ اخالق داسد؟ا ایه پژآی

  : میضان َمپًشاوی با سایش مىابع بش اساس ساماوٍ ایشاوذان

 :مًسد(  5تا  3)کلوات کلیذی 

  کلمات کلیذی فاسسی: 

 Keywords: 

 )درصَرت ًیاس داًطجَ بِ ًسخِ کاغذی السم است ایي بخص تکویل ٍ اهضا گزدد.( تأئیذ ٍ تصَیب:
 مشايس: انامضای استاد امضای استاد ساَىمای ديم: امضای استاد ساَىمای ايل: امضای داوشجً:

 

 

   

 :مذیش تحصیالت تکمیلی ي استعذادَای دسخشانامضای  امضای سئیس داوشکذٌ: امضای مذیشگشيٌ:

 

 

تاسیخ تصًیب دس 

شًسای گشيٌ: 

............................... 

 

 

 

تاسیخ تصًیب دس 

: داوشکذًٌسای ش

............................... 

تاسیخ تصًیب دس شًسای  

: تحصیالت تکمیلی

............................... 
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 ضزح هختصزی اس هَضَع کلی ٍ سهیٌۀ اصلی پژٍّص: -1

 

 

 اًجام کارّای قبلی هزتبط با هَضَع پژٍّص:  یپیطیٌِ -2

 

 ّای پژٍّص:ًَآٍری -3

 

 ٍّص:اّذاف پژ -4

 

 ٍ سَاالت اصلی پژٍّص: ِ ّافزضی -5

 

 رٍش پژٍّص: -6

 

  (یبصًست جذيل صمان بىذ ایدس َش گام ي  كیتحم یشذٌ بشا یىیب شیپ یَمشاٌ با صمان بىذ تشياسی)بٍ صًست ت هاًبٌذی اًجام پژٍّصس -7

 ............... هاُ پٌجن هاُ چْارم هاُ سَم هاُ دٍم  هاُ اٍل 

       گام اٍل

       م دٍمگا

...........       

 

 :هکاًات ٍ تجْیشات هَرد ًیاس، ًحَُ تاهیي ٍ جذٍل  بزآٍرد ّشیٌِا -8

 ًحَُ تاهیي هیشاى ّشیٌِ اهکاًات ٍ تجْیشات هَرد ًیاس

   

   

 

 اصلی: هزاجعفْزست  -9

 

 

 

 


