
دوره های آموزشی مسیر موفقیت 

 

 

معیارهاي انتخاب موضوع و پایان نامه

نحوه شناسایی علاقه (پیدا کردن موضوع سمینار و پایان نامه)

روش تحقیق (عددي/ آزمایشگاهی)

 (General)نحوه ي سرچ مقدماتی

انتخاب کردن نرم افزار مناسب

نحوه انجام آزمایشات

Grammarly  و  Mendeley نحوه کار با

نحوه اقدام براي طرح جایگزین خدمت سربازي نخبگان (ویژه آقایان)

نحوه مدیریت زمان 

plagiarism اصول نگارشی سمینار و پایان نامه و

نحوه ي تهیه و ارائه presentation  براي جلسه دفاع

مراحل فارغ التحصیلی 

1- مراحل انجام و نگارش سمینار و پایان نامه

  (به دلیل استقبال زیاد، این دوره دوباره اجرا می گردد) 

   زمان: پنجشنبه و جمعه (24 و 25 تیر از ساعت 10 تا 13) 

(Apply) شرایط لازم براي اخذ پذیرش داخل و خارج

نحوه برنامه ریزي مناسب 

نحوه رزومه نویسی

نحوه مطالعه زبان

نحوه  انتخاب دانشجو دکتري در داخل و خارج ایران

نحوه تماس و مکاتبه با اساتید و دانشگاه هاي داخلی و خارجی

اقدامات موردنیاز براي هفته اول ورود به کشور خارجی

ارائه تجربیات افراد موفق

(Apply)3-مراحل پذیرش از دانشگاه هاي معتبر داخلی و خارجی

 زمان: پنجشنبه و جمعه (4و5 شهریور از ساعت 17تا 21)   

 

 

انتخاب موضوع مقاله 

انواع مختلف مقاله

نحوه نوشتن مقاله به زبان انگلیسی

 (Advanced)نحوه  سرچ پیشرفته

نرم افزارهاي لازم براي نوشتن مقاله

نحوه پیدا کردن مجلات مناسب

نحوه ي ارسال و چاپ مقاله 

2- مراحل نگارش و چاپ یک مقاله 

   زمان: پنجشنبه و جمعه (14و15 مرداد از ساعت 10 تا 13)     

 

 

تماس با ما:
 

  021-84064425

09375141859

 
WWW.STT.KNTU.AC.IR

 

Azad@kntu.ac.ir

با مدیریت دکتر محمدرضا صبور
(دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

با ارائه مدرك معتبر از دانشگاه

 Step into a
 NEW ERA 

of your life ! 

تیم متخصص ما با ارائه بهترین

برنامه ها و نقشه راه موفقیت تحصیلی

در کنارشما عزیزان خواهد بود تا

بهترین نتایج براي شما حاصل شود

Live

(تابستان 1400)

به دلیل ظرفیت محدود دوره ها، جهت رزرو نام خود با ما تماس بگیرید

زمان اجراي کارگاه هاي مسیر موفقیت (workshops) شامل:

 Matlab، LCA، DOE(RSM)، BIM، BEM و ... در آینده اطلاع رسانی می گردد

براي داوطلبینی که پیش ثبت نام نمایند 10 درصد تخفیف تعلق میگیرد

اداره آموزش هاي عالی آزاد و تخصصی

 دانشگاه برگزارمی نماید:

دانشجویان: 240 هزار تومان

آزاد: 280 هزار تومان

دانشجویان: 240 هزار تومان

دانشجویان: 240 هزار تومان

آزاد: 280 هزار تومان

آزاد: 280 هزار تومان


