
 

 مدارها و سيستم های مجتمعپژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی                   دانشکدة مهندسی برق                       آزمايشگاه 

 وکته های مهم در تدويه پايان وامه 03فرم شماره 

 ( عالمت بسنیدلطفاً نکته های زیر را در پایان نامه خود به دقت بررسی و رعایت کنید و به صورت )
 

 1 . ِّن اص دیذگاُ فشهت ٍ ّن اص ًظش هحتَا هٌطثك تا ًوًَِ ای است کِ  (ّن فاسسی ٍ ّن اًگلیسی)صفحِ ّای ضٌاسٌاهِ پایاى ًاه

 .داًطگاُ تعییي کشدُ است

 2 . ِعیٌاً هٌطثك تا عٌَاى تصَیة ضذُ تشای پایاى ًاهِ است (ّن فاسسی ٍ ّن اًگلیسی)عٌَاى پایاى ًاه. 

 3 . است (ّن تِ صَست کیفی ٍ ّن تِ صَست کوّی)چکیذُ حاٍی خالصِ دستاٍسدّا ٍ ًتایج. 

 4 .هحتَای چکیذُ اًگلیسی هٌطثك تا چکیذُ فاسسی است. 

 5 .کلیذٍاطُ ّا تا تَجِ تِ هحَسّای اصلی ٍ توشکض پایاى ًاهِ اًتخاب ضذُ اًذ. 

 6 . سعایت ضذُ است [1]دس ًگاسش هتي پایاى ًاهِ لَاعذ ًگاسضی رکش ضذُ دس. 

 7 .کیفیت ضکل ّا لاتل لثَل است. 

 8 .توام ضکل ّا تِ تشتیة ضواسُ گزاسی ضذُ اًذ ٍ صیشًَیس داسًذ. 

 9 .توام جذٍل ّا تِ تشتیة ضواسُ گزاسی ضذُ اًذ ٍ تاالًَیس داسًذ .

 10 .تِ ّوِ ضکل ّا ٍ جذٍل ّا دس هتي اضاسُ ضذُ است. 

 11 . داسًذ (ٍ ٍاحذ)دس ّوِ ًوَداسّا هحَسّای افمی ٍ عوَدی عٌَاى. 

 12 . اًجام ضذُ است [1]دس توام هتي، هشجع گزاسی تا سعایت لَاعذ رکش ضذُ دس.  

 13 .هشاجع تِ تشتیة ظاّش ضذى دس هتي ضواسُ گزاسی ضذُ اًذ. 

 14 . ُتِ صشاحت هشجع دّی اًجام ضذُ است (ّن دس هتي ٍ ّن دس صیشًَیس ضکل)تشای ّش ضکلی کِ اص هشجعی آٍسدُ ضذ. 

 15 . آٍسدُ ضذُ اًذ"هشاجع"ّوِ هشاجع دس اًتْای پایاى ًاهِ دس لسوتی تِ ًام  . 

 16 . َُهشاجع تا ضیIEEE ( [1]رکش ضذُ دس) ًَضتِ ضذُ اًذ. 

 17 . اسائِ ضذُ، تا دیگش کاسّای هطاتِ همایسِ ضذُ، ٍ تِ طَس خالصِ "جوع تٌذی"ًتایج حاصل اص کاس ضوا دس لسوتی تِ ًام 

 .هَسد تحث ٍالع ضذُ اًذ

 18 .صَست گشفتِ است [2]حشفِ ای هطشح ضذُ دس -اًجام ایي پشٍطُ ٍ ًگاسش ایي پایاى ًاهِ تا سعایت ًکتِ ّای اخاللی. 

 ________________________

، اًتطاسات داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی، آى چِ ّش پظٍّطگش دس سضتِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی تایذ تذاًذاهیشهسعَد سَداگش،  [1]

1390 .

. 1390، اًتطاسات داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی، اخالق پظٍّطی ٍ اخالق هٌْذسیعلی خاکی صذیك،  [2]
 

 

 ایٌجاًة                                                   هَاسد تاال سا تِ طَس کاهل هطالعِ ًوَدُ، هَاسدی کِ تِ صَست   

 .عالهت صدُ ام سا تا دلت دس پایاى ًاهِ خَد سعایت کشدُ ام

 :تاسیخ
 

/     /    

 :اهضا
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