
 

 سسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشروؤم

 تحصيالت تكميلي

 كارشناسي ارشد(پروپوزال) تحقيق پايان نامه طرح 

 )مواد، مكانيك، صنايع و كليه گرايشهاي عمران(رشته هاي 
 (Bzar16,bold) 

 

  )B Zar10( ارسي:به فعنوان 

(Bzar18,bold) 

 

 )B Zar10( :عنوان به انگليسي

 )Times New Roman14,bold( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )Bzar12(دانشجومشخصات  

 همراهتلفن   گرايش رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي نام و

)Bzar12,bold(    
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )Bzar12( مشخصات استاد راهنما

 تلفن همراه  محل كار مرتبه دانشگاهي تخصص نام خانوادگي نام و

)Bzar12,bold(     

 )Bzar12( (در صورت نياز)مشاور تادمشخصات اس

 تلفن همراه محل كار مرتبه دانشگاهي تخصص نام ونام خانوادگي

)Bzar12,bold(    
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۲ 

 (Bzar13,bold) :مقدمه و بيان موضوع تحقيق -1

 (Bzar13, Regular) اين بخش به معرفي و بيان مسئله واهميت موضوع اختصاص دارد. (حداكثر يك صفحه)

 (Bzar 13, bold)تحقيقات:سابقه و پيشينه  -2

ضرورت تحقيقات بيشتر و يان نقائص موجود بشود. همچنين ط با موضوع ارائه ميبدر اين سابقه تحقيقات انجام شده مرت

 (Bzar13, Regular) در رابطه با موضوع تبيين مي شود. (حداكثر دو صفحه)

 (Bzar 13, bold)تحقيق:جمع بندي و هدف از اجراي -3

 (Bzar13, Regular) شود.اهداف اصلي تحقيق بيان مي 3تا  1مطالب بند بندي در اين بخش با جمع

  (Bzar 13, bold)فرضيات:و  هاي تحقيق بيان سؤال -4

هايي كه بايد صحت و سقم آنها در تحقيقات مورد بررسي قرار گيرد يدر اين بخش سؤاالت تحقيق و فرضيه ها يا تئور

 (Bzar13, Regular) شود. (حداكثر يك صفحه)ارائه مي

 (Bzar 13, bold)تحقيق:و ابزار روش  -5

وري داده ها به همراه ابزارهاي آدر اين بخش روش تحقيق (آزمايشگاهي، شبيه سازي، تحليلي، ميداني يا....) و نحوه گرد

 (Bzar13, Regular) شود(حداكثر يك صفحه).الزم معرفي مي

 (Bzar 13, bold) طرح:مراحل و برنامه زمان بندي انجام -6

 (Bzar13, Regular)شود. ) ارائه مي1بندي پيشنهادي جهت انجام طرح طبق جدول (جدول زمان

 )(BZar11 بندي اجراي مراحل مختلف پروژهبرنامه زمان) 1(جدول

 مراحل اجرا
 زمانبندي (ماه)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                

 



۳ 

 (Bzar 13, bold)هاي مورد نياز تجهيزات و آزمون مواد،-7

 (Bzar 12, bold)ياز:مواد مورد ن -7-1
- 

- 

- 

 (Bzar 12, bold) :مين آنهاأتجهيزات مورد نياز و محل ت -7-2
- 

- 

- 

 (Bzar 12, bold)آنها:هاي مورد نياز و محل انجام آزمون -7-3
- 

 

 :مراجع-8

 مقاالت مندرج در نشريات ادواري

، نام نشريه ادواري،نام ناشر(در صورت نام خانوادگي)،شماره مجلد "عنوان مقاله"نام خانوادگي، حروف اول نام (هاي)مؤلف، 

 و شماره نشريه، صفحات از .....تا.....، سال انتشار.

 مثال:

 1361،  34-27،ص ص 5،استقالل دانشگاه صنعتي اصفهان،شماره  "اثر اغتشاش در سيستم هاي مخابراتي"عالمي،ح،  ]1[

(Bzar 12) 

[2] Song Y.B.,Chin D.T.,“ Current efficiency and polarization behavior of trivalent 
chtomium electrodeposition process” ,Electrochimica Acta, Vol.48,pp.349-356,2002    
(Times New Roman,12) 

  



۴ 

 

 كتب

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

 :مثال

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

 .1377احدي،م، مكانيك سياالت ،انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،  ]5[

 

 ها ( گزارشات علمي)نامهپايان

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

 مثال:

،دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان،گزارش علمي، منصوري، س..، بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده  ]6[

 .1364، 33ش

 مجموعه مقاالت در كنفرانس

 ، نام كنفرانس ،شماره مجله،صفحات از....تا....،محل ،سال،كنفرانس."عنوان مقاله"نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف ،

 مثال:

 .1374، تهران  37-20مقاالت كنفرانس بين المللي...،ص ص.، مجموعه "پايداري صفحات..."كاظمي،م.و احمدي،م م، ]7[

[8] Hodges J.L. and Lehmann. E. L“  Some application of the Cramer-Rao inequality” , 
proceeding of 2nd Berkely Symposiumc on Mathematics ,Statistics, and probability, Vol.1 
,pp.13-22 ,1991. 

 

 

 

 

 



۵ 

 :مهم نكات

 ها رعايت شود.  در صورت وجود شكل فرمت ذيل براي ارائه شكل-1

 

  (Bzar11) ]3[ضريب اصطكاك فلزات مختلف در تماس با يكديگر ) 1(شكل

 قرار گيرند.صفحه توضيحات مربوط به واژگان انگليسي يا فارسي به صورت زيرنويس در پايان هر  -2

   گذاري شوند.در صورت وجود روابط، اين روابط بايد شماره-3

0202 σσεε BA ==
 

)1(
 
 

 جداول به صورت زير ايجاد شوند(بدون نمايش خطوط عمودي و نمايش خطوط افقي اصلي)-4

 (BZar11) مربوط به زير اليه فوالدي با آماده سازي مختلف Rrmsو R1مقادير ) 2(جدول

 Rrms(nm) Ra(nm) روش آماده سازي زير اليه فوالدي
 1/9 7/11 مكانيكيپوليش 

 9/16 2/22 الكتروپوليش
 2/82 4/105 اعمال جريان آندي در محلول چربي زدا

 

هاي الزم را جهت توضيح بهتر پروپوزال به اين فرمت توانند بخشبر حسب تشخيص مدير گروه دانشجويان مي -5

 پيوست نمايند. 

پروپوزال به نحوي تنظيم شود كه جدول صفحه آخر(امضاهاي مربوطه) فقط در يك صفحه قرار گيرد و جداسازي  -6

 نشود. 

  



۶ 

 

 دانشجو

درخواست تاييد پروپوزال تحقيقاتي خود را با نظارت  ،اينجانب با مشخصات فوق
ط به مربونمايم كه كليه حقوق مادي و معنوي استاد راهنماي مربوطه دارم. تعهد مي

است و انتشار  پيشرو نامه متعلق به مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهانتحقيق پايان نتايج
 نتايج نيز تابع مقررات دانشگاهي است و با موافقت استاد راهنما صورت مي گيرد.

 هستم. سامانه ايرانداكخود در  پروپوزال تصويب شدههمچنين ملزم به ثبت 

 امضا و تاريخ:، نام

 دانشجو بدهي مالي ندارد. امور مالي

 
 نام، امضا و تاريخ:

 

 استاد راهنما
بدينوسيله آمادگي خود را براي راهنمائي دانشجو در كليه  فوق، اينجانب با مشخصات

مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان نامه، براساس ضوابط مؤسسه 
 اعالم مي نمايم. پيشروآموزش عالي دانش پژوهان 

 نام، امضا و تاريخ:

 استاد مشاور
بدينوسيله آمادگي خود را براي مشاوره دانشجو در كليه فوق، اينجانب با مشخصات 

اساس ضوابط مؤسسه  مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان نامه، بر
 .عالي دانش پژوهان پيشرو اعالم مي نمايمآموزش 

 تاريخ: نام، امضا و

گروه 
 موزشيآ

 نام، امضا و تاريخ: محتواي پروپوزال و موارد فوق مورد تاييد است.

تحصيالت 
 تكميلي

 .دانشجو درس پايان نامه را اخذ كرده است 
  مطابقت دارد. 1مشخصات پروپوزال و فرم شماره 
.دانشجو درس باقيمانده ندارد و كليه دروس خود را اخذ نموده است 

 نام، امضا و تاريخ:

شوراي 
تحصيالت 

 تكميلي

 طرح تحقيق با موضوع:
 كه توسط دانشجو:

 در تاريخ:با مشخصات فوق ارائه شده است 
 به تصويب رسيد.

 نام، امضا و تاريخ:

تحصيالت 
 تكميلي

 فايل اساتيد ثبت اطالعات اساتيد راهنما و مشاور در 
 ثبت اطالعات اساتيد راهنما و مشاور در نرم افزار گلستان 
 دريافت و بايگاني مدارك اساتيد راهنما 
 راهنما به دانشجو اختصاص نام استاد 
 بايگاني در پرونده دانشجو 

 نام، امضا و تاريخ:


	7-1- مواد مورد نیاز:(Bzar 12, bold)
	7-2- تجهیزات مورد نیاز و محل تأمین آنها: (Bzar 12, bold)
	7-3- آزمونهای مورد نیاز و محل انجام آنها:(Bzar 12, bold)

