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 (رساله) ان نامهيجلد پا و پشت طرح رومشخصات و 
 

  دکتریو  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان محترم مقاطع :  

 شده امضا( کاغذی نسخه) کپی هارد  اکیدا توصیه میگردد عالوه بر ارائه 1394بهمن  14بنابر تصویب جلسات تحصیالت تکمیلی مورخ 

تکمیلی ، یک کپی از فرم امضا شده مربوطه )امضا شده توسط اساتید راهنما و مشاور( را نزد  تحصیالت دفتر به نامه پایان حمایت طرح

رساله دکتری/پایان نامه ارشد( الزم است این نسخه کپی را )دفاع نهاییجهت خود نگه داشته و هنگام مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلی 

 )قبل از دفاع). دشما قرار گیرحتما تحویل داده تا در پوشه دفاع به کارشناس مربوطه 

  

 صحافی تنها  پس از ارسال نمره دفاعیه به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس دانشکده های فنی امکان پذیر است. 

 .رنگ جلد پایان نامه کارشناسی ارشد زرشکی درختی) قرمز نگینی/ چرمی( و رساله دکترا سورمه ای )آبی نفتی درختی(  می باشد 

  ه گالینگور در دفتر تحصیالت تکمیلی موجود می باشد.نمون 

 .نوشته های روی جلد با چاپ زرکوب می باشد 

 .عنوان  و نام دانشجو در محل عطف پایان نامه )رساله( زرکوب شود 

      توضیییییحات بیشییییتر در کتاباییییه راهنمییییای اطالعییییات آموزشییییی تحصیییییالت تکمیلییییی دانشییییگاه تهییییران 

 .داره کل تحصیالت تکمیلی  دانشگاه(آورده شده)توزیع شده در بدو ورود توسط ا 

 :طرح رو و پشت  جلد به صورت ذیل می باشد 
  

                  

 
 

 
 

 دانشگاه تهـران

 پرديس دانشکده های فنی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 عنوان پایان نامه )رساله( در اینجا نوشته شود

 نگارش

 وشته شودنام کامل نویسنده در اینجا ن

 

 استاد راهنما:    نام استاد راهنما در اینجا ذکر شود
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 (رساله) ان نامهيپا ترتیب صفحات
 

 ( حاشیه ها(margines (از باال   :topو از ))سمت کنار شیرازه)سمتی که داخل شیرازه میرود:  cm3.5      

 ترسانتی م 1.5در چکیده  و 1 cm (: spaceو فاصله خطوط) B-nazanin14با فونت و سايز   cm  2.5:سمت مقابل شیرازه( و از  downاز پايین )   

 سانتی متری لبه پايینی کاغذ قرار می گیرد. 1.5شماره صفحه در پايین صفحه و وسط به فاصله حدود 

     : نسخه برای کتابخانه ها و در صورت همکاری با مرکز  2نسخه به تعداد داوران  و   6الی  4نسخه اصلی برای دانشجو و 1تعداد نسخ پايان نامه ارشد

 نسخه(10 کثرنسخه و حد ا 7)حداقل ذيل برای آن مرکز 11شرايط بند نسخه با  1تحقیقات مخابرات 

 بسـم اهلل .1

 {(هه)رسالپايان نام روی جلددقیقاً  نظیر   {عنـوان  .2

 ( گـواهی دفـاع  )و صورتجلسه دفاعیه و صورتجلسه ارزيابی ويژه  دکتری () نسخه اصلی در نسخه دانشجو و کپی ها در  سايرنسخ گنجانیده شود .3

نسخه اصلی دانشجو تمام امضايی، نسخ داوران در قبال امضای نامه تکمیلیه توسط داوران تحويل ايشان  : اسامی هیـأت داوران ) پس از صحافی عنوان و .4

 گردد . ( و مرکزی دانشکده  برق کتابخانهوتحويل  ]معاون پژوهشی ت.ت و رئیس دانشکده برق [امضايی  2نسخه  2گرديده و

 ثـر  ) حتماً توسط دانشجو امضاء شود . (تعهـد نامه اصا لت ا .5

 )اختیاری(تقـديم  .6

 )اختیاری(تشـکر  .7

)انتهای پايان نامه صفحات عنوان و چکیده به زبان انگلیسی اما مقاله های  واژه(300)حداکثر داخل پايان نامه بدون کادر و امضا چـکیده پـايـان نامـه .8

صفحه به همراه کپی صورتجلسه دفاعیه به دفتر  10الی 5صورت نداشتن مقاله خالصه پايان نامه در  انگلیسی حتی االمکان به زبان فارسی درج شود در 

 تحصیالت تکمیـلی فنی ارسال گردد.(

 گرفته شود( دورو فهــرست : )از اين صفحه به بعد به صورت  .9

 فهرست مطالب 9.1

 فهرست تصاوير و نمودارها 9.2

 فهرست جداول 9.3

 صفحه برای رساله دکتری(300صفحه برای کارشناسی ارشد و  150)متن اصلی حداکثر امه و نتیـجه گیری و مراجـع و مـآخذ و پیـوستهامتن کامل پايان ن.10

 چنانچــــــــــــــــه مــــــــــــــــورد حمايــــــــــــــــت مرکــــــــــــــــز تحقیقــــــــــــــــات مخــــــــــــــــابرات بــــــــــــــــوده :       . 11

 . در صــــــفحه تشــــــکر اســــــم مرکــــــز و حتــــــی االمکــــــان شــــــماره قــــــراردادی کــــــه حمايــــــت کــــــرده ذکــــــر گــــــردد.              11.1

قید شده باشد.مقاالت را بـه صـورت جداگانـه     مرکز تحقیقات مخابرات ايران    نام رسیده باشند ودر آنها  چاپ . مقاالت انتهای پايان نامه بايستی قبالً در ژورنال يا کنفرانس به11.2

 . --   WORD  &  PDFی پايان نامه با فرمت   CDهمراه   --نیزمیتوانید ببريد به دفتر ارتباط با صنعت آقای مهندس مظلوم

  اينگونه عمل میکنید:  4در صفحه 

         دانشگاه تهـران                              

 پرديس دانشکده های فنی                      

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                    

 در رشته مهندسی ......... پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

 عنوان:     .....

 نگارش:    .......

 اين پايان نامه در تاريخ  .... در مقابل هیأت داوران دفاع گرديد و مورد تصويب قرار گرفت.

 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پرديس دانشکده های فنی:

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:    

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:معاون پژوهشی و 

 اساتید راهنما:

 استاد مشاور:

 عضو هیأت داوران:

 عضو هیأت داوران:

 عضو هیأت داوران:
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 تا چکیده التین با کادر و امضای استاد راهنماجهت در ج در  پوشه  دفاع2 , تا چکیده  فارسی 2لطفاً 

 تحويل دفتر تحصیالت تکمیلی برق 

 بدهید.
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