
 

 

 

 

 
(B Zar 10, bold) دانشگاه صنعتی اصفهان   

 (B Zar 14) دانشکده مهندسی مواد   

 

  (B Zar 16)پيشنهاد موضوع تحقيق پايان نامه كارشناسی ارشد 

 

 : (B Zar 12) عنوان به فارسی

(B Zar 18, bold) 
 

 

 :(B Zar 12) عنوان به انگليسی

(Times New Roman14, bold) 
 

 

 (B Zar 12, bold):  (B Zar 12)ی خانوادگنام و نام

 (B Zar 12, bold):  (B Zar 12)ی يشماره دانشجو

 (B Zar 12, bold):  (B Zar 12)گرايش 
 

 

 : (B Zar 12)استاد )اساتيد( راهنما 

 (B Zar 12, bold) دكتر ...........          (B Zar 12, bold)دكتر ..........   
 

 : (B Zar 14, bold) استاد )اساتيد( مشاور

 (B Zar 12, bold). دكتر .........
 

 
 

 (B Zar 12, bold): (B Zar12)تاريخ )سال، ماه، روز( 
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 (B Zar 13, bold) موضوع كلي و زمینه اصلي تحقیق -1
 دو صفحه تهيه شود و مرجع دراين بخش نيازی نيست  حداکثراين بخش در 

مطالب  مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالبمطالب مطالب مطالب مطالب 

 . مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

ب مطالب مطال مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

ب مطالب مطال الب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالبمطالب مطالب مط

ب مطالب مطال مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

مطالب  مطالب مطالب مطالب مطالب مطالبمطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

ب مطالب مطال مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

ب مطالب مطال مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

ب مطالب مطال ب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالبمطالب مطالب مطال

ب مطالب مطال 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

 (B Zar 13, bold) مروركارها و نتايج قبلی -2
 . ]1[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 

تعداد  حداکثر انتخاب شود. ( single) 1وسط صفحه آغاز شود. فاصله بين خطوط در کل گزارش  صفحه اول از** 

 صفحه باشد  12صفحات کل گزارش 



 صفحه شماره                

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 

ب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطال

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 

الب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مط

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

مطالب  مطالب مطالب مطالب مطالب مطالبمطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب 

ب مطالب مطال مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

 .]3[مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
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 (B Zar 11)     .]3[. ضريب اصطکاک فلزات مختلف در تماس با يکديگر 1شکل

 

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

 مطالب مطالب. 1مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب

(1-1 )                                     _

22 442 eOHOH   
   ) 11B Zar(  ]4[ه زير اليه فوالدی  با آماده سازی مختلفمربوط ب rmsRو  aR. مقادير 1جدول

 Rrms (nm) Ra (nm) روش آماده سازی زيراليه فوالدی

7/11 پوليش مکانيکی  1/9  

2/22 الکتروپوليش  9/16  

4/105 اعمال جريان آندی در محلول چربی زدا  2/82  
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 صفحه شماره                

 

 ی تحقيق پيشنهاد و نوآوری اهداف ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش -3

ورت ضر ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

 جام،ضرورت ان ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

نجام، ضرورت ا ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

ضرورت انجام،  ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

ضرورت انجام،  ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

  ،ضرورت انجام، ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری ،ديدگاه/روش، اهداف و نوآوری

 

 دستاوردهای تحقيق نحوه ارزيابی -4

نحوه ،  قدهای تحقينحوه ارزيابی دستاور،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق

حوه ارزيابی ن،  حقيقنحوه ارزيابی دستاوردهای ت،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق، ارزيابی دستاوردهای تحقيق

ی وه ارزيابنح،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق، تاوردهای تحقيقنحوه ارزيابی دس،  دستاوردهای تحقيق

 ،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق،  نحوه ارزيابی دستاوردهای تحقيق،  دستاوردهای تحقيق

 

 بندی انجام پروژهزمان و برنامهمراحل  -5

امره حرل، روش و برندی انجام پرروژه مرابنمراحل، روش و برنامه زمانبندی انجام پروژه زمان ش و برنامهو، رمراحل

روژه پربنردی انجرام نبندی انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمابندی انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمانزمان

 بندی انجام پروژهبندی انجام پروژه مراحل، روش و برنامه زمانمراحل، روش و برنامه زمان

 
 (B Zar 11)بندی اجرای مراحل مختلف پروژه . برنامه زمان2  جدول

 زمانبندی )ماه( مراحل اجرا
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 صفحه شماره                

 انات و تجهيزات مورد نياز، نحوه تامين و برآورد هزينهامك -6

 (B Zar 12, bold) مواد مورد نياز -1-6

 د مورد نياز، موادنياز، موا د موردمورد نياز، موا مواد مورد نياز، مواد مورد نياز، مواد مورد نياز، مواد مورد نياز، مواد

 . 3ول مطابق جد ، مواد مورد نيازمورد نياز مواد مورد نياز،

 مورد نياز . هزينه مواد3جدول 

 مقدار ماده  شرکت سازنده ماده رديف

  

 قيمت

 )هزار ريال(

-     

-     

-     

 ----- ها:جمع كل هزينه

 

 (B Zar 12, bold) تامين آنهامورد نياز و محل  تجهيزات -2-6

ات تجهيز ، ورد نيازمتجهيزات  ، يزات مورد نيازتجه ، تجهيزات مورد نياز ، تجهيزات مورد نياز ، مورد نياز تجهيزات

رد تجهيرزات مرو ، ازتجهيرزات مرورد نير ، تجهيزات مورد نياز ، تجهيزات مورد نياز ، تجهيزات مورد نياز ، مورد نياز

 ازجهيرزات مرورد نيرت ، تجهيرزات مرورد نيراز ، تجهيزات مورد نيراز ، تجهيزات مورد نياز ، تجهيزات مورد نياز ، نياز

 4طابق جدول م

 تجهيزات مورد نياز. هزينه 4جدول 

برآورد ساعات کار  شرکت سازنده تجهيز رديف

 )يا تعداد نمونه(

 هزينه  

 )هزار ريال(

-     

-     

-     

 ----- ها:جمع كل هزينه

 

   

 (B Zar 12, bold) آنها انجام و محل های مورد نيازآزمون -3-6

از  ای مورد نيهزمون آ های مورد نياز  آزمون های مورد نياز  آزمون های مورد نياز  آزمون های مورد نياز  آزمون

 5مورد نياز  آزمون های مورد نياز مطابق جدول آزمون های 
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 های مورد نيازآزمون. هزينه 5جدول 

برآورد ساعات کار  دستگاه مواد نياز آزمون رديف

 )يا تعداد نمونه(

 هزينه  

 )هزار ريال(

-     

-     

-     

 ----- ها:جمع كل هزينه

 

 

 های انجام پروژه هزينه -4-6

 روژهپرانجرام  هرایهزينره های انجام پروژههزينه های انجام پروژههزينههای انجام پروژه هزينههای انجام پروژه هزينه

 .6 مطابق جدول های انجام پروژه هزينه

 

 ها و تجهيزاتمون . هزينه مواد، آز6 جدول

   هزينه مواد، تجهيزات و آزمون رديف

 ريال(هزار )

  :(1-6)بخش مورد نيازهزينه مربوط به خريد مواد  

  :(2-6)بخش  تجهيزاتاستفاده، خريد يا ساخت ه مربوط به هزين 

  (3-6)بخش  آزمون های مورد نيازهزينه مربوط به  

 ----- ها:جمع كل هزينه
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 مراجع  -7
 مقاالت مندرج در نشريات ادواری -

ره ت وجرود(، شرماشر )درصور، نام نشريه اداوری، نام نا"عنوان مقاله")های( مؤلف،  نام خانوادگی، حروف اول نام
 مجلد و شماره نشريه، صفحات از ... تا ...، سال انتشار.

 مثال: 

، 34-27ص  ، ص5، اسرتقلل دانشرگاه صرنعتی اصرفهان، شرماره "های مخابراتیاثر اغتشاش در سيستم"عالمی، ح،  ]1[
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  -

 ريخ انتشار.نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف / مترجم )ين(، نام کتاب، شماره ويرايش، ناشر و محل نشر، تا
 مثال: 

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

 .1377 ،انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ، مکانيك سياالتاحدی، م ]5[

 پايان نامه ها )گزارشات علمی( -

  ال انتشار.نام خانوادگی، حرف اول مؤلف )مؤلفين(، عنوان پايان نامه )گزارش(، دانشکده، دانشگاه، )ناشر(، س
 مثال:

 منصررروری، س، بررسررری خررروردگی در محررريط هرررای پوشررريده، دانشرررکده مهندسررری مرررواد، دانشرررگاه صرررنعتی ]6[
 .1364، 33اصفهان، گزارش علمی، ش 

 مجموعه مقاالت در كنفرانس ها -

ل، حر.. ترا ...، م.، نام کنفرانس، شرماره مجلره، صرفحات از "عنوان مقاله"نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف )مؤلفين(، 
 سال کنفرانس.

 مثال:

مهندسری  ، مجموعره مقراالت چهرارمين کنفررانس برين المللری"پايرداری صرفحات ... "کاظمی، م و احمدی، م م ،  ]7[
 .1374، تهران 37-20عمران، 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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نسخه پی دی اف قابل تايپ -در آخر گذاشته شود ارشد یکارشناس نامه انيپا قيتحق موضوع شنهاديپ مالکيت نتايج)فرم 

 (ت.اين فرم در سايت دانشکده)بخش تحصيلت تکميلی( بارگذاری شده اس

  مالكيت نتايج:

قررات ميز تابع نتايج نکليه حقوق مادی مترتب بر نتايج تحقيق پايان نامه متعلق به دانشگاه است و انتشار 

 دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما صورت می گيرد.

 

 نشجو:مضاء دااتاريخ:                                                                       

 

 تاييد استاد )استادان( راهنما و مشاور پايان نامه:

دانشجو  شاورهدر صورت تصويب موضوع تحقيق پيشنهادی، بدينوسيله آمادگی خود را برای راهنمائی و م

نشگاه و بط دادر کليه مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشارکت در ارزيابی پايان نامه، بر اساس ضوا

 اييم.  دانشکده، اعلم می نم

 

 يخ:تار             :                                  1 نام و امضاء استاد راهنما

 

 

 خ:تاري                                              :2 نام و امضاء استاد راهنما

 

 

 خ:نام و امضاء استاد مشاور:                                                 تاري

 

 ظر كميته تحصيالت تكميلی دانشكده:ن

      .با فرم فعلی مورد تصويب قرار گرفت 

      .به شرط اعمال اصلحات و تغييرات زير به تصويب رسيد 

 .تصويب نشد 

 
 نام و نام خانوادگی سرپرست تحصيالت تكميلی دانشكده:                     

 

                      امضاء:                                تاريخ:                                 


