
 

 باسمه تعالی شانه

محققانی که حقیر افتخار راهنمائی پایان نامه آنان را دارم، الزم است در نگارش آن موارد ذیل را 

 مراعات نمایند. 

توام ضْاتط پژُّطی ّ ضیٍْ ًاهَ سػایت ضوي  ،ػضیضپژٍّ   داًص

ًکات ًگاسش پایاى ًاهَ دس هؤسسَ آهْصضی خْد، ضشّسی است تَ 

 .تْجَ ضْد ریل

 نامه طرح

ی چیست؟ چکاس تیاى هسالَ، پاسخ ایي سؤال است کَ هذمك دس پ

 پشداصد؟کٌذ؟ چگًَْ تَ پاسخ سؤال خْد هیهی

شیي جولَ خثشی لاتل ًفی ّ اثثات  ّ ًیض تفشضیَ کْتاٍ

 غیش تذیِی است. ػثاستی

 سؤال اصلی سؤالی است کَ ػٌْاى پایاى ًاهَ پاسخ آى است.

پاسخ یکی تَ تشتیة سؤال فشػی هجوْػَ سؤاالتی است کَ ُش فصل 

 اص آًِاست.

گیشد کَ تا هسألَ پیطیٌَ فمط کاسُای اًجام ضذٍ سا دس تش هی

)ػٌْاى پایاى ًاهَ( ضوا استثاطی داسد. الصم است فشق کاس 

 خْد تا آًِا سا تطشیخ کٌیذ.

 متن

آهذٍ است،  تیتشفصلػٌاّیي اصلی ُشفصل، ریل صفذَ ای کَ  -1

 تیایذ.

فصْل تایستی پی دس پی خْاًٌذٍ سا تَ ًتیجَ هْسد ًظش  -2

 تشساًذ. ،هذمك

 ًثایذ دّ تیتش، تذّى تْضیخ پطت سش ُن تیایذ. -3

ًثایذ تؼذ اص تیتش، ًمل لْل آّسدٍ ضْد. دتوا تایذ  -4

 د.تیاى گشدای کْتاٍ اص ضوا همذهَ

تا ًمل لْل توام ضْد. دتوا  هْضْع ریل ُش ػٌْاىًثایذ  -5

 ضْد. ای کْتا اص ضوا آّسدٍتایذ ًتیجَ

ّ تا داضیَ  ًمل لْل هستمین تا تغییش للن یا گیْهَ  -6

 هطخص ضْد.سفیذ تیطتش 

 .دستمین تا س. ک: دس پاّسلی هطخص گشدًمل لْل غیش ه -7



  هطاتك آئیي ًاهَ ًگاسش هؤسسَ تٌظین ضْد. پاّسلی -8

ػالئن ّیشاستاسی تایذ تا دشف لثل تذّى فاصلَ ّ تا دشف  -9

 تؼذ تا یک فاصلَ ًگاسش ضْد.

 

 نتیجه

سد ّ  کلوَ داّی تلخیص توام تذمیك ّ ًیض 666ًتیجَ دذّد 

اثثات فشضیَ است. دسًتیجَ الصم است  ایي سؤال کَ چی ضذ؟ 

 ضْد.آیا فشضیَ تَ اثثات سسیذ یا سد گشدیذ؟ پاسخ دادٍ هی

 منابع

 لشآى ّ ًِج الثالغَاص هٌثغ ی پایاى ًاهَ، ااًتِدس هٌاتغ 

دس آغاص ّ تذّى  «تؼذ اص لشآى ّ ًِج الثالغَ»تا ػثاست 

ًام خاًْادگی هؤلف، ضْد. سایش هٌاتغ تَ تشتیة ) ضواسٍ یاد

ًْضتَ ( ، ًام کتاب، چاپ چٌذم، هذل ًطش، سال ًطش.هؤلف ًام

 ضْد ّ سایت ُای هؼتثش دس پایاى آًِا هٌاتغ رکش ضْد.

 چکیده

تٌاتشایي تا « شدیذ؟چَ کاس ک»چکیذٍ  پاسخ ایي سؤال است کَ 

اًتخاتی اص یک اثش است اها هفاُین  ،خالصَ فشق داسد. خالصَ

ُای هذمك اص همذهَ، هتي ّ گیشًذٍ توام کاسذٍ دس تشچکی

دس هْجْد هؤثش تیاى ًکات  دس چکیذٍ ًتیجَ است. تٌاتشایي

ًتیجَ ضشّسی است. دس ًگاسش چکیذٍ دلت هضاػف  همذهَ، هتي ّ

 . لزا تایذ:تاتلْ سسالَ استچَ ایٌکَ الصم است 

 فِشست ًگاسی ًثاضذ. -1

ًذاضتَ تاضذ. داّی  (دطْ ّ تشادف) ّاژٍ ّ ػثاست صائذٍ -2

 ثاضذ کَ دزف آى خللی ّاسد ًوی کٌذ.ًجوالتی 

 کلوَ ًثاضذ. 366دجن آى تیص اص  -3

 ًمل لْل هستمین ًذاضتَ تاضذ. -4

تَ صْستی ًگاضتَ ضْد کَ ادتیاج تَ دادى آدسط  هطالة  -5

 ضذ.ًذاضتَ تا

جوالت تصْست هضجی ّ هشتثط تا ُن تاضٌذ. اصًْضتي جوالت   -6

 تشیذٍ تشیذٍ پشُیض ضْد. 

 اص ضویش سْم ضخص هفشد استفادٍ ضْد.  -7



کلوَ اصکلوات هشجغ اصطالح ًاهَ  5 تا 3ُا تیي کلیذ ّاژٍ -8

ػلْم لشآًی  کَ دلیما تا هسألَ هْسد پژُّص هشتثط است، 

 تاضذ. 

چکیذٍ تایستی دس اًتِای کاس تذمیك ّ تألیف ًگاضتَ  -9

 ضْد. 

 تاس هشّس ّ ّیشاستاسی ًوْد. 5تایستی چکیذٍ سا دذالل -16

 دفاعیه

الیجَ دفاػیَ سا اص لثل آهادٍ کٌیذ ّ چٌذیي تاس توشیي  -1

 کٌیذ.

دتوا تشای ایجاد آساهص، تا تالّت آیاتی اص لشآى کشین  -2

 دفاع سا آغاص کٌیذ.

لثل اص تاص ایذ تَ توام اسالیذُا آهادٍ کشدٍپاّس اگش  -3

 هسلط تاضیذ.ضذى آًِا تشای هخاطة 

 تَ تیاى فصْل هِن تپشداصیذ. -4

تَ تیاى اهْس هؤثش دس دفاع تیطتش ّلت خْد سا  -5

 تپشداصیذ.

 تَ هطکالت دس هسیش تذمیك اضاسٍ کٌیذ. -6

 اص جذال تا استاد هذتشم داّس پشُیض کٌیذ. -7

تَ ّ اص استاد داّس تَ خاطش ًمائص سا تا سّی تاص پزیشف -8

طکش ّیژٍ َ تشای پایاى ًاهَ ضوا صشف کشدٍ تّلتی ک

 کٌیذ.

تشای اخز تأئیذ ّ اصالح سًّذ تْاًیذ دس کلیَ هشادل کاس هی

ّ تشای  پایاى دس ًسخَ الکتشًّیکی اسسال کٌیذ ّلی کاس، 

فمط ًسخَ فیضیکی جِت اصالح ًِائی پزیشفتَ اخز هجْص دفاع، 

 ضْد.هی

 تاضیذ. هْفك

 ػلی غضٌفشی

 


