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مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

 . مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

(B Zar 13) .مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

: محتواي مقدمه
معرفی و بیان اهمیت موضوع، نقد و بررسی کارهاى انجام شده به طور کالن در رابطه با موضوع و بیان نقائص موجود، تبیین ضرورت 

تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع (حداکثر در 2 صفحه، بدون مرجع)
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(BZar 13, bold) 2-مرورى بر منابع
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.](BZar 11).[1] شکل 1. ضریب اصطکاك فلزات مختلف در تماس  با یکدیگر
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مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب[2]. 

(BZar 11)   .[2]مربوط به زیر الیه فوالدي  با آماده سازي مختلف Rrms و Ra جدول1. مقادیر

Rrms روش آماده سازي زيراليه فوالدي (nm)Ra (nm) 
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3-هدف و روش انجام پژوهش
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-مراحل، روش و برنامه زمانبندي انجام پروژه 4
مراحل، روش و برنامه زمانبندي انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمانبندي انجام پروژه مراحل، روش و 
برنامه زمانبندي انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمانبندي انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمانبندي 

 .(BZar 11) جدول 2.برنامه زمان بندى اجراى مراحل مختلف پروژه

زمانبندي (ماه)ل اجرامراح
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مواد، تجهیزات و آزمون هاي مورد نیاز -5
(B Zar 12, bold) مواد مورد نياز -4-1

-مواد، تجهیزات و آزمون هاي مورد نیاز 5
(B Zar 12, bold )5-1-مواد مورد نیاز

مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد مواد  
شامل:

--

: کلمات کلیدى
سوال اصلى تحقیق:
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تجهیزات مورد نیاز و محل تامین آنها -5-2

-تجهیزات مورد نیاز و محل تامین آنها 2-5
تجهیزات مورد نیاز تجهیزات مورد نیاز تجهیزات مـورد نیـاز تجهیـزات    مـورد نیـاز تجهیـزات    مـورد 

نیـاز، شامل:

-

-آزمونهاي مورد نیاز و محل انجام آنها 3-5
آزمون هاي مورد نیاز  آزمون هاي مورد نیاز  آزمون هاي مورد نیاز  آزمون هاي مورد نیاز  ، شامل:

- 
-
-

-هزینههاي انجام پروژه و محل تأمین آن 4-5
هزینههاي انجام پروژه و محل تأمین آن هزینههاي انجام پروژه و محل تأمین آن هزینههاي انجام پـروژه و 
محل تأمین آن هزینههاي انجام پروژه و محل تأمین آن هزینههاي انجام پروژه و محل تأمین آن هزینههاي 

. انجام پروژه و محل تأمین آن مطابق جدول 3
جدول 3. هزینه مواد، آزمون ها و تجهیزات

ساعات كار رآوردب دستگاه مورد نياز آزمون  رديف
تعداد نمونه)يا (

مونآز  هزينه

)
(هزار ریال)

-  

- -  
هزینه مربوط به خرید مواد مورد نیاز (بخش 1-5):

هزینه مربوط به استفاده، خرید یا ساخت تجهیزات(بخش 2-5)»

ها:ونجمع هزينه آزم
 -----ها:جمع كل هزينه
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 - 
6-مراجع

مقاالت مندرج در نشریات ادواري

، نـام نشـريه اداوري، نـام ناشـر (درصـورت"عنـوان مقالـه  "(هاي) مؤلف،  نام خانوادگي، حروف اول نام
وجود)، شماره مجلد و شماره نشريه، صفحات از ... تا ...، سال انتشار.

  مثال:  
-27، ص ص 5نعتي اصـفهان، شـماره   ، استقالل دانشگاه صـ "هاي مخابراتياثر اغتشاش در سيستم"عالمي، ح،  ]1[

34 ،1361. (B Zar 12)

[2] Song Y.B., Chin D.T., “Current efficiency and polarization behavior of trivalent

chromium electrodeposition process”, Electrochimica Acta, Vol. 48, pp. 349-356, 2002 

(Times New Romans, 12) 

كتب  -

نوادگي، حرف اول نام مؤلف / مترجم (ين)، نام كتاب، شماره ويرايش، ناشر و محل نشر، تاريخ انتشار.نام خا
مثال:

[4] Ash R., Information theory, John Wiley, New York, 1985.

.1377 ،انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان، ، مكانيك سياالتاحدي، م ]5[
  پايان نامه ها (گزارشات علمي) -

نام خانوادگي، حرف اول مؤلف (مؤلفين)، عنوان پايان نامه (گزارش)، دانشكده، دانشگاه، (ناشر)، سال انتشار.
  مثال:

منصــوري، س، بررســي خــوردگي در محــيط هــاي پوشــيده، دانشــكده مهندســي مــواد، دانشــگاه صــنعتي ]6[
.1364، 33اصفهان، گزارش علمي، ش 

  مجموعه مقاالت در كنفرانس ها -

، نام كنفرانس، شماره مجله، صفحات از ... تا ...،"عنوان مقاله"م خانوادگي، حرف اول نام مؤلف (مؤلفين)، نا
محل، سال كنفرانس.

  مثال:
، مجموعـه مقـاالت چهـارمين كنفـرانس بـين المللـي"پايداري صـفحات ...  "كاظمي، م و احمدي، م م ،  ]7[

.1374، تهران 37-20مهندسي عمران، ص ص 
[8] Hodges J.L. and Lehmann E.L., “Some application of the Cramer-Rao

inequality”, proceeding of 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics, and 

probability, Vol. 1, pp. 13-22, 1991. 
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