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راهنما استاد راهنما: استاد خانوادگي نام و نام .۱
همكار استاد همكاري: درصد و همكار استاد خانوادگي نام و نام .۲

دانشجو نام دانشجو: خانوادگي نام و نام .۳
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ دانشجويي: شماره .۴

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ پروژه: پرونده شماره .۵
فارسي: به پروژه عنوان .۶

ميگيرد. قرار بخش اين در شما پروژه فارسي عنوان
انگليسي: به پروژه عنوان .۷

This is my Thesis Title in English

پروژه: چكيده .۸
مقاله يك از خالصه اي چكيده ويكيديا: اساس بر چكيده از تعريفي ميگيرد. قرار بخش اين در شما چكيده
استفاده اغلب و است؛ خاص موضوع تحليل و تجزيه گونه هر يا دانشگاهي همايش بررسي، پايان نامه، تحقيقاتي،
دست يك ابتداي در هميشه چكيده دريابد؛ را مقاله هدف سرعت، به تا كند كمك خواننده به كه مي شود
حق درخواست يا علمي مقاله هر براي ورود نقطه عنوان به و مي شود ظاهر شده تايپ نسخه يك يا نوشته
ادبيات از بدنه اي تدوين در علمي، مختلف رشته هاي براي خدماتي سازي نمايه و چكيده مي باشد. اختراع ثبت
بايد اما مي شود. استفاده نشريات از برخي در شرايط خالصه يا چكيده مي كند. فراهم خاص موضوع آن براي
حساس اطالعات اغلب و ) بيشتري اطالعات معموالً اجرائي چكيده يك مديريتي، گزارش هاي در كه كرد اذعان
مقاله يك جاي به مستقل نهاد يك عنوان به است ممكن چكيده يك مي گيرد. دربر چكيده به نسبت را تري)
پژوهش انتخاب براي مبنايي عنوان به سازمان ها از بسياري توسط چكيده يك مثال عنوان به كند. عمل كامل
يك در كارگاه ارائه يا فرم پلت پوستر، از شكل هايي در ارائه براي او هدف صورت آن در كه مي شود استفاده
بيشتر را چكيده ها مي كنند جستجو را ادبيات پايگاه هاي كه جستجو موتورهاي بيشتر مي باشد. علمي كنفرانس
هزينه هاي يا رايت كپي دليل به بايد اغلب علمي مقاالت كامل متون مي كنند. فراهم مقاالت كامل متن از
فرم هاي يا چاپ براي توجه قابل فروش نقطه يك چكيده كه گفت مي توان نتيجه در و شود خريداري ناشر

مي باشد. كامل متن الكترونيكي
كليدي: كلمات .۹

كليدي كلمه كليدي،  كلمه كليدي،  كلمه كليدي،  كلمه كليدي،  كلمه
پروژه: تعريف و هدف .۱۰

ميگيرد. قرار بخش اين در شما پروژه تعريف و پروژه انجام از هدف
پروژه: كاربردهاي .۱۱

ميگيرد. قرار بخش اين در شما پروژه هاي كاربرد شرح
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پژوهش: انجام روش و فرضيات .۱۲
ميگيرد. قرار بخش اين در شما پروژه انجام و تعريف براي رفته كار به فرضيات

مراجع: ذكر با محققين توسط شده انجام كارهاي مهمترين خالصه .۱۳
ميشود.[۱] پرداخته ديگر محققين توسط شده انجام كارهاي مهمترين اوليه بررسي به قسمت اين در
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پژوهش: نوآوري .۱۴
ميگيرد. قرار بخش اين در است شده ارائه شما توسط پژوهش اين در كه هايي نوآوري

مصرفي: مواد و دانشگاه خارج و داخل از الزم تجهيزات ليست .۱۵
ميگيرد. قرار بخش اين در شما پروژه انجام براي نياز مورد مواد و تجهيزات تعريف براي الزم توضيحات و ليست

پروژه: انجام زمانبندي و دوم) سطح (تا كار شكست .۱۶
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پيشنياز: دروس .۱۷
كنيد. ليست جا اين در را داريد گذراندن به نياز پروژه اين انجام براي كه پيشنيازي دروس

پروژه: ارزيابي جهت پيشنهادي داور سه نام .۱۸
اول داور
دوم داور
سوم داور

همكار: استاد امضاي راهنما: استاد امضاي


