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تیرعا ریلطفاً ساختار ز

  نیاسفرا یو مهندس

 .اندی از ارگانها یا افرادي که در دسترسی به داده ها همکاري نموده 

.ی از افرادي که توصیه هاي علمی و تکنیکی در طورل انجام پروژه داشده اند

لطفاً ساختار ز. آورده شود

و مهندس یفن یمجتمع آموزش عال
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ی از افرادي که توصیه هاي علمی و تکنیکی در طورل انجام پروژه داشده اند
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آورده شود نجایا ی

 ی از استاد مشاور صنعتی در صورت موجود

 

مجتمع آموزش عال

ی از ارگانها یا افرادي که در دسترسی به داده ها همکاري نموده 
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 تید راهنما و مشاور
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. باشـد  یکلمه م
نوشـته شـود و بصـورت    

در  زرکوب
یک نسخه 

صفحه  هیشب
بـودن کلمـات،   

 دیـ با باشـد، 

کلمه م 300کلمه و حداقل کلمات آن 
نوشـته شـود و بصـورت     یـا جدیـدتر  
زرکوببصورت  يرنگ سورمه ا

یک نسخه صورت اعالم استاد راهنما 
شب قاینامه دق انیشده پا

بـودن کلمـات،    ادیـ در صـورت ز 
باشـد،  "اثر پارامترهاي مختلف در فرایند تولید بیـودیزل 

(  

  .5، واژه کلیدي 

کلمه و حداقل کلمات آن 
Word    یـا جدیـدتر

رنگ سورمه ا
صورت اعالم استاد راهنما 

شده پا یالزم به ذکر است جلد صحاف
در صـورت ز ( .نامه آورده شود

اثر پارامترهاي مختلف در فرایند تولید بیـودیزل 
Bzar 12 نازك(

، واژه کلیدي 4، واژه کلیدي 

کلمه و حداقل کلمات آن  400حداکثر کلمات 
ord 2010نامه با 

رنگ سورمه ابا پایان نامه استاد 
صورت اعالم استاد راهنما گردد و در 

الزم به ذکر است جلد صحاف
نامه آورده شود انیو عنوان پا

اثر پارامترهاي مختلف در فرایند تولید بیـودیزل 
Bzarفونت ( ).دشو 

، واژه کلیدي 3، واژه کلیدي 

  

   ذ    

  
حداکثر کلمات  !در اینجا باید چکیده در یک پاراگراف نوشته شود
نامه با  انیکل پا. )حد اکثر یک صفحه
استاد  دیتائ از بعد ن

گردد و در  مجتمعتحویل کتابخانه مرکزي 
الزم به ذکر است جلد صحاف .گرددتحویل استاد راهنماي مربوطه 

و عنوان پا سندهینام نو
اثر پارامترهاي مختلف در فرایند تولید بیـودیزل  یبررس" :نامه

 انیب...  اثر پارامترهاي مختلف در

  

  قی

، واژه کلیدي 2، واژه کلیدي 

  

  )درشت 
در اینجا باید چکیده در یک پاراگراف نوشته شود
حد اکثر یک صفحه

نیهمچن. داده شود
تحویل کتابخانه مرکزي 

تحویل استاد راهنماي مربوطه 
نام نو دینامه با ان

نامه انیشود بعنوان مثال اگر عنوان پا
اثر پارامترهاي مختلف در

  :شود تیرعا ر

قیروش تحق، موضوع

  :در مورد پایاننامه هاي مدلسازي و شبیه سازي
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روش مدل

  :در مورد پایاننامه هاي مدلسازي و شبیه سازي

 نرم افزار بکار رفته در مدلسازي

روش مدل                             

در مورد پایاننامه هاي مدلسازي و شبیه سازي

  موضوع

  روش مدلسازي

  فرضیات موضوع

نرم افزار بکار رفته در مدلسازي

  شرایط عملیاتی مدلسازي

                             

در مورد پایاننامه هاي مدلسازي و شبیه سازي

موضوع تیصورت مسئله و اهم

  :ق

روش مدلسازي

فرضیات موضوع

نرم افزار بکار رفته در مدلسازي

شرایط عملیاتی مدلسازي

 مقاله یاصل

  محل اجراي پروژه

  

                             

  مقدمه 

در مورد پایاننامه هاي مدلسازي و شبیه سازي

صورت مسئله و اهم 

قیروش تحق 

o روش مدلسازي

o فرضیات موضوع

o نرم افزار بکار رفته در مدلسازي

o شرایط عملیاتی مدلسازي

اصل جیارائه نتا 

محل اجراي پروژه 
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