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 شیوه نگارش گزارش طرح تحقیقاتی سربازان نخبه

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

 بخش های گزارش و ترتیب آنها -1

، دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعتطرح روی جلد: شامل آرم شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، نام  -

دانشجو، نام شرکت آب و فاضالب مقطع تحصیلی، رشته و گرایش، شماره طرح تائید شده، عنوان طرح، استاد راهنما، 

 .حامی،  ماه و سال تهیه گزراش

 صفحه سفید -

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم -

 صفحه عنوان روی جلد به همان صورت که روی جلد چاپ شده است -

 حامیصفحه تائیدیه شرکت آب و فاضالب  -

 صفحه تقدیر و سپاسگزاری -

 کلمه همراه با کلمات کلیدی 300چکیده فارسی حداکثر  -

 فهرست مطالب -

 فهرست جداول -

 فهرست نمودارها -

 فهرست شکل ها -

 فهرست منابع -

 پیوست ها -

 چکیده انگلیسی -

 خالصه مقاله استخراج شده از طرح -

 

 ساختار متن اصلی پایان نامه شامل موارد ذیل باشد: -2

 معرفی پژوهشفصل اول  .1

 مقدمه .1-1

 بیان مسئله و ضرورت اجرای پژوهش .1-2
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 اهداف پژوهش شامل اهداف کلی، اختصاصی و کاربردی .1-3

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 مقدمه .2-1

 مبانی نظری پژوهش .2-2

 مروری بر پیشینه پژوهش در ایران و خارج .2-3

 نوآوی طرح یا موضوع پیشنهاد شده نسبت به طرحهای موجود .2-4

 

 و روشها فصل سوم مواد .3

 نوع مطالعه .3-1

 جامعه آماری پژوهش و محل مطالعه .3-2

 ابزار گردآوری داده ها .3-3

 روش تجزیه و تحلیل داده ها .3-4

 محدودیت ها و مشکالت اجرای پژوهش .3-5

 

 فصل چهارم یافته های پژوهش .4

 

 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهشی و اجرایی .5

 بحث .5-1

 نتیجه گیری .5-2

 پیشنهادات پژوهشی .5-3

 اربردیپیشنهادات ک .5-4

 

و  12التین با فونت همچنین متن  Bnazaninو   12جداول با فونت ،  Bnazaninو  14متن پایان نامه با فونت   توجه:

Times New Roman  .نوشته شود 


