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-جدول، اجباري مي10فزوني تعداد از شرط به( )6 پيوست شمارهمطابق (فهرست جداول دهمين برگ:  -10

 باشد). 

  ).7مطابق پيوست شماره (يازدهمين برگ: فهرست نمادها  -11

 عنوان بهوجود)  صورت در( هفتمتا  هاي اول يك از برگگذاري صفحات، با احتساب هر : شماره1تبصره
 cmاصلي در وسط به فاصله  شود و تا قبل از متن  حه مربوط به فهرست مطالب شروع مييك صفحه، از صف

  شود. ...) نوشته مي ،نه ،هشت( صفحه با حروف از لبه پايين 1

اي از روش اجرا و نتايج الصههدف و خ كننده مشخصكلمه): چكيده  300چكيده فارسي(حداكثر  -12
   .)8 (طبق پيوست . از ذكر منبع و زيرنويس در چكيده خودداري شود.باشد ميتحقيق صورت گرفته 

 كلمه كليدي ارائه شود.5تا  3در پايان چكيده،  -

شهرسازي بايستي چكيده را بعد از صفحه واگذاري حقوق و قبل از   -: دانشجويان رشته معماري2تبصره 
  .)8-1مطالب قرار دهند(طبق پيوست فهرست 

  در بند ب شده ارائهيا رساله مطابق با ساختار  نامه پايانمتن اصلي  -13

از لبه باال  cm2و... در سمت چپ باالي صفحه (به فاصله  3و 2و 1: صفحات متن اصلي با اعداد 3تبصره 
، شماره روي صفحه اول هر فصله شود كه بر توجشود.  مي گذاري شمارهلبه سمت چپ كاغذ) از  cm5/2و 

  .باشد مي صفحه 200 نامه پايانحداكثر صفحات  .آيد مي حساب به، ولي شود نميصفحه ذكر 

  ها پيوست -14

  .ها (اختياري) : معادل فارسي كلمات و عبارات التين معادل آننامه واژه -15

  .)7-(طبق الگوي بند ج مراجع -16

  متن اصلي است. گذاري شمارهتابع ضوابط  14-16هاي  صفحات قسمت گذاري شمارهتذكر: 



 

به فاصله )  9سايز  و Times New Romanانگليسي چكيده (با فونت : ترجمه برگ ما قبل آخر سه -17
كلمه 5تا  3. در پايان چكيده، كلمه) 003(حداكثر در و تنظيم از حاشيه پايين صفحه  cm6/0خطوط حدود 

  كليدي ارائه شود.

با اسامي اساتيد راهنما و مشاور و تحصيالت تكميلي رساله  نامه تصويببرگ ما قبل آخر:  دو -18
  .)9 پيوست مطابق(دانشكده به زبان انگليسي 

 –(دانشجويان فني  10مطابق پيوست شماره  يك برگ ما قبل آخر: صفحه عنوان به انگليسي -19
  شهرسازي) -(دانشجويان معماري 10-1مهندسي) و مطابق پيوست شماره 

  برگ آخر: سفيد -20

  يا رساله استفاده نشود. نامه پاياندر صفحات  بندي حاشيه گونه هيچتذكر: از 

   



 

 گذاري شماره صفحه

  صفحه سفيد

  صفحه مربوط به بسم ا... الرحمن الرحيم

   (صفحه عنوان)جلد  به زبان فارسي روي  صفحه طرح

    اساتيد ی با امضا نامه تصويبصفحه 

  (در صورت وجود)صفحه تشكر و قدرداني

  صفحه واگذاري حقوق

 صفحه تقديم اثر(در صورت وجود)

 گردد مياز هشت آغاز اول تا هفتم،  هايبرگدر صورت وجود فهرست مطالب

 به حروفگذاريشمارهادامه ها شكلفهرست 

 به حروفگذاريشمارهادامه فهرست نمودارها

 به حروفگذاريشمارهادامه جداولفهرست 

  به حروفگذاريشمارهادامه  فهرست نمادها

 در يك صفحه) كلمه و  300چكيده فارسي(حداكثر 

  )آيد مي حساب بهاما  گردد نمي(شماره صفحه ذكر  1

شهرسازي، قبل از  -معماري هاي رشته هاي نامه پايانتوجه: صفحه چكيده در 

 )آيد مي حساب بهاما  گردد نمي(شماره صفحه ذكر  گيرد.فهرست مطالب قرار مي

 )آيد مي حساب بهاما  گردد نمي(شماره صفحه ذكر2 مقدمه

 به عددادامه شماره صفحات نامه فصول پايان

 به عددادامه شماره صفحات ها پيوست

 به عدد ادامه شماره صفحات منابع و مĤخذ

 به عددادامه شماره صفحات فهرست منابع فارسي

 به عددادامه شماره صفحات فهرست منابع انگليسي

 به عددادامه شماره صفحات (در صورت تمايل) ها نامفهرست 

 )Abstract چكيده انگليسي( 

رساله با اسامي  اساتيد راهنما، مشاور و تحصيالت تكميلي نامه تصويب

    انگليسيبه 

 صفحه عنوان به انگليسي

   صفحه سفيد

  



 

  يا رساله نامه پايانو ساختار متن اصلي  تيبتر- ب

 هاي  يا فرضيه سؤاالتقيق، هدف تحقيق، تح مسئلهاي بسيار كوتاه،  چكيده شامل مقدمه :چكيده
يك  ،دركلمه  300 حداكثرمختصر است و بايد  طور به آمده دست بهتحقيق، روش تحقيق و نتايج 

 شكل و منابع باشد. بدون ذكر فرمول،و صفحه 

  : عمدتاً شامل مطالب زير است: مقدمهكليات تحقيق فصل اول 

 هاي مجهول و مبهم و  (شامل تشريح ابعاد، معرفي دقيق آن، بيان جنبه بيان مسئله
 .متغيرهاي مربوطه همراه با مستندات علمي و پژوهشي)

  اهميت و ضرورت پژوهش 

  ها داده وتحليل تجزيهها و  داده گردآوريابزار 

 :الف) اهداف كلي        ب) اهداف جزئي يا فرعي تحقيق    اهداف تحقيق 

 تحقيق سؤاالت 

 تحقيق هاي فرضيه 

  مفاهيم و متغيرها: الف) تعريف نظري               ب) تعريف عملياتيها واژهتعريف ، 

 هاي بعدي محتواي فصل 

  تواند شامل مطالب زير باشد: ميفصل دوم 

 هاي پيرامون موضوع تحقيق بررسي نظريه 

 شده انجامهاي  بررسي تحقيق 

 چارچوب نظري تحقيق  
  مدل تحليلي تحقيق 

 كلي بندي جمع  
  شامل:عمدتاً  فصل سوم  

 روش و طرح تحقيق 

 فرآيند تحقيق  
  جامعه آماري  
 گيري و حجم نمونه نمونه، روش نمونه  



 

 ها      ب)پايايي آوري داده ها(اطالعات):     الف)روايي ابزار جمع ابزار گردآوري داده 
  ها آوري داده ابزار جمع

 ها(اطالعات) روش گردآوري داده  
  ها(اطالعات) داده وتحليل تجزيهروش 

  :ها(نتايج) داده وتحليل تجزيه شاملفصل چهارم  

 (آمار توصيفي):جداول و نمودارهاي توصيفيها داده توصيف  
 (آمار استنباطي)هاي تحقيق و ارائه نتايج بررسي فرضيه  

 ) تواند شامل موارد زير باشد: مي ):گيري نتيجهبحث و  فصل آخر 

  كلي نتايج بندي جمع وخالصه تحقيق 

  ها يافتهبحث: مقايسه تحقيقات و نتايج موافق و مخالف با نتايج حاصل از 

 در كنترل و خارج از كنترل محقق( با نظر استاد  هاي محدوديتتحقيق:  هاي محدوديت
 )شود ميدر فصل اول نوشته  تواند ميراهنما 

 ارائه نمود. توان مي آمده دست بهات برخاسته از تحقيق: پيشنهادهايي كه با نتايج پيشنهاد 

 پيشنهادات به ساير محققان: پيشنهاد براي انجام تحقيقات بعدي 

 مراجع 

  

  

  

  

   



 

  نحوه تايپ -ج
خطوط  بافاصلهو  Zar11(Regular)  Bبايستي روي يك صفحه و با قلم فارسي متن چكيده  -1

(پيوست حاشيه پايين صفحه قرار گيرد)ر متن در طنحوي كه آخرين س هباشد(ب cm7/0حدود 
  ).8شماره

شهرسازي، بايستي روي يك صفحه و  -معماري هاي رشته نامه پايان: متن چكيده فارسي در 4تبصره 
متن در  نحوي كه آخرين سطر باشد(به cm9/0خطوط حدود  بافاصلهو  Zar13 (Regular)  Bبا قلم 

  )8-1(پيوست شماره حاشيه پايين صفحه قرار گيرد)
 cm9/0خطوط حدود  بافاصلهو  Zar13(Regular)  Bبا قلم A4روي كاغذ  نامه پايانمتن اصلي  -2

  و حواشي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد: شده تايپ

  
 وچاپ  يكرو صورت بهخود را  نامه پايان بايستي مي مهندسي -فني  هاي رشته: دانشجويان 5تبصره           

چكيده را  جز به نامه پايانكليه مطالب  بايست مي شهرسازي -معماري  هاي رشته دانشجويان
  دو رو چاپ كنند. صورت به

از باالي صفحه و شروع فصل مربوطه  از نيمه   cm 6بافاصلههر فصل  و شماره : عنوان6تبصره 
  ).11شماره  باال و پيوستشكل (مطابق گردد ميصفحه آغاز 

  تايپ گردد.Times New Roman11(Italic) كلمات انگليسي در صورت ظهور در متن با فونت



 

شماره  6شود كه عدد  مشخص مي 2-4-6يا  4-6هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  قسمت -3
قسمت به عناوين در صورت تقسيم يك  شماره قسمت است ( 2شماره بخش و عدد  4فصل، عدد 

 3- 2-4-6شكل  هب را توان زير بندي نمي مثال عنوان بهه استفاده نشود، ديگر از شمار، تر كوچك
  نوشت).

و زير  Zar12(Bold)  Bهاي مختلف فصول با  ، بخشZar13(Bold)  Bشماره و عنوان هر فصل با 
مثال: فصل اول،  شود توجه: شماره فصل با حروف نوشته( تايپ شود Zar11(Bold)  Bها با  بخش

  ).…فصل دوم و 
  
فاصله ممكن بعد از محلي كه  ترين نزديكداخل متن و در  المقدور حتيها و جداول  شكل -4

  ، آورده شوند. ذكرشده
  با فونت  چين و در زير شكلوسط صورت بهعنوان شكل)B Zar11( گيرد و شمارهقرار مي -

اعدادي  صورت به ها شكل. باشد ميبه ترتيب فصل و شماره شكل در فصل  ها آنگذاري 
بايد  ها شكل .باشد مي دوماز فصل  اولكه بيانگر شكل  شوند ميگذاري شماره 1-2نظير 

 بعد از شماره داراي عنوان كامل باشند.

  با فونت  جدول بااليچين و در وسط صورت به جدولعنوان)B Zar11(  گيرد وقرار مي 
 صورت به ها جدول. باشد ميدر فصل  جدولبه ترتيب فصل و شماره  ها آنگذاري شماره

. باشد مياز فصل سوم  اول جدولكه بيانگر  شوند مي گذاري شماره 1-3اعدادي نظير 
  .ها بايد بعد از شماره داراي عنوان كامل باشندشكل

كنيد، ذكر شماره مرجع ديگر استفاده ميمقاالت يا منابع يا جداول  ها شكلاز  كه درصورتي: 7تبصره
  در ادامه عنوان الزامي است.



 

 
  ]4در تحقيق كريمي و همكاران [ يموردبررسهندسه  1-2 شكل

 

  

  

  

  براي  معادالت پيوستگي، مومنتم و انرژي Γو ،  S مقادير  -1-3جدول

 Φ Γ  S  معادله

  ٠  ٠  ١  پيوستگي

 X Uمومنتوم در جهت 
ϑ ƒαƒ  −  

  Y Vمومنتوم درجهت 
ϑ ƒαƒ  − ∂P∂Y + β ƒβƒ RaPrθ 

   انرژي
α ƒαƒ  ٠ 

ها در  بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آن ،شوند ميجداولي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم  :8تبصره
شوند، بايد  كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مين اشكالي نيسمت عطف پايان نامه (رساله) واقع شود. همچ

  .قرار گيرد (رساله) نامه پايانلبه طوري قرار گيرند كه متن پايين آن درسمت 
  



 

نوشته شود و شماره روابط درون پرانتز قرار گيرد.  13 Times New Roman (Italic)ها با  كليه فرمول -5
سمت راست و مقابل  هي اليهو شماره آن (درون پرانتز) در منت هنگام بيان رابطه بايد متن فرمول چپ چين

  فرمول قرار گيرد. مانند:

)2-1(  + = 0 

اولين  عنوان بهمثال در نمونه باال، اين فرمول  عنوان به. شوند ميبه ترتيب فصل شماره بندي  ها فرمولشماره 
با  2فصل  )، سومين فرمول در2-2با شماره ( 2باشد. دومين فرمول در فصل مي 2رمول بكار رفته در فصل ف

) 3-3با شماره ( 3)، سومين فرمول در فصل 2-3با شماره ( 3) و.......، دومين فرمول در فصل 3-2شماره (
  و.......

  شود. بندي پاراگراف، 12بايستي مطابق پيوست شماره  نامه پايانمتن اصلي  -6

به  نامه پايانو در انتهاي  شده مشخص [] به ترتيب ظهور در متن با شماره در داخل كروشه -مراجع -7
به ايتاليك بودن عنوان كتاب و گزارش، نام نشريات ادواري و ( شوند ميصورت زير بيان  هب شماره و ترتيب

  ).ها به نحو كامل تبعيت گردد مجموعه مقاالت كنفرانسها توجه شده و از مثال

دستورالعمل ارجاع دهي طبق  شهرسازي -معماري دانشجويان رشته   نامه پاياندر  : شيوه ارجاع دهي9تبصره 
 ها نامه آيين /تحصيالت تكميلي /سسه كه از طريق سايت مؤ شهرسازي -معماري هاي گروه رساله
  باشد.    ، مياست دسترسي قابل

  مقاالت مندرج در نشريات ادواري -7-1

شماره  نام ناشر(در صورت نام خانوادگي)، ،نام نشريه ادواري  ،"مقالهعنوان "مؤلف،  نام خانوادگي، حروف اول نام (هاي)
  مجلد و شماره نشريه، صفحات از .....تا.....، سال انتشار.

  مثال:

.  1361،  34-27 صص ،5شماره  ،استقالل دانشگاه صنعتي اصفهان ،"هاي مخابراتير اغتشاش در سيستماث"ح،  عالمي، ]1[
(zar 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) 



 

 

  كتب-7-2

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

  مثال:

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

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

  ( گزارشات علمي) ها نامه پايان -7-3

  (ناشر)، سال انتشار. دانشگاهدانشكده،  (گزارش)،  نامه پاياننام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف(مؤلفين)، عنوان 

  مثال:

دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان،گزارش علمي،  پوشيده، هاي محيطمنصوري، س..، بررسي خوردگي در  ]6[
  .1364، 33ش

  مجموعه مقاالت در كنفرانس-7-4

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

 مثال:

  .1374، تهران  37-20ص. ،...المللي بينمجموعه مقاالت كنفرانس ، "پايداري صفحات..."م م،  م.و احمدي، كاظمي،]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. 

رود به صورت  ميبه كار ار اولين بمعادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و عالئم اختصاري كه براي  -8
از بكار بردن  نامه پاياندر متن  المقدور حتيشود( بار) در صفحه مربوط درج مي زير نويس (فقط براي يك

از لبه سمت چپ كاغذ و  cm5/2زير يك خط پر كه به فاصله  ها زيرنويسشود).  لغت انگليسي خودداري
 cm5/2الزم است  درهرصورت( شوندشود، نوشته ميرسم مي موردنيازاز لبه پاييني و به طول  cm3حداقل 

،... فارسي در گوشه باالي 1،2شماره با گذاردن در هر صفحه ها زيرنويسحاشيه پايين صفحه رعايت شود). 
فقط معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و يا  ها زيرنويس(در  شوند آخرين كلمه در متن مشخص مي



 

تا سر حد  ها زيرنويستدوين  نوشته شود و حتي القدور از توضيحات ديگر اجتناب گردد). عالئم اختصاري
  افقي انجام شود. صورت بهامكان 

و در عطف  نامه پايان برگسومين  مشابهيا رساله مطابق نمونه زير است. روي جلد  نامه پاياننحوه صحافي  -9
  شود. عنوان و نام مؤلف زركوبي مي ،تشارآن سال ان

  
  باشد. اي سرمهبايد به رنگ  ها رسالهو  ها نامه پايانرنگ جلد  -10

  ساير موارد -د
ويراستيار كه از طريق آدرس  افزار نرمبايستي با استفاده از  قبل از تحويل، نامه يا رسالهمتن پايان -1

  ويراستاري شود. قابل دانلود و نصب است، virastyar.irاينترنتي 
كامل همراه با دو نسخه  سازي آمادهتايپ و يا رساله بدون صحافي و پس از  نامه پاياناصل   -2

شود كه پس از  تكميلي فرستاده مي تحصيالت دفتر به ، 9شماره و شماره  فرم پيوست شده تكميل
جهت تكثير و  نامه پايانبررسي، در صورت مطابقت با ضوابط مصوب، تأييديه صادر و همراه با اصل 

  شود. مسترد مي صحافي به دانشجو
 نامه پايانحاوي  CD سه نسخهبا فرمت مصوب و نسخه صحافي شده  دويا رساله  نامه پاياناز هر   -3

يك نسخه بايست دانشجو ميگردد كه تهيه ميتوسط دانشجو  PDFو Wordهاي يا رساله با فرمت
پس را  نامه پايانو فرم تحويل نسخه به استاد راهنما تحويل  CD يك نسخه همراه بارا صحافي شده 

همراه صحافي شده يك نسخه  همچنين ؛ارائه نمايدبه دفتر تحصيالت تكميلي از امضاء استاد راهنما 
 CD نسخه و يكبه كتابخانه ايرانداك را  سامانه در نامه پايانثبت  گيري رهو كد   CDيك نسخه با 

  تحويل دهد.دفتر تحصيالت تكميلي  نيز به
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 چكيده

 
پايين، به  نسبتاًداشتن خواص مطلوبي نظير نسبت استحكام به وزن باال، مقاومت به خوردگي خوب و چگالي  باوجودتيتانيم و آلياژهاي آن 

اند. در اين رابطه دليل مقاومت به سايش و خواص سطحي ضعيف با محدوديت كاربرد در قطعاتي كه در معرض سايش هستند، مواجه شده
ها افزايش داد. يكي از اين توان مقاومت به سايش را در آنهاي سطحي، مياليهبا اصالحاتي در ريزساختار و يا تركيب شيميايي 

روي سطح است. در اين پژوهش براي توليد پوشش كامپوزيتي  )In-Situدرجا ( صورت بههاي كامپوزيتي اصالحات، ايجاد پوشش
Al/Al3Ti  در دو نوع گاز محافظ آرگون و آرگون ) و فرايند تيگ1100آلومينيم (گريد  جوش يمسبه روش درجا بر سطح تيتانيم، از- 
ها بررسي نيتروژن بر پوشش -حداقل و حداكثر و گاز محافظ آرگون يانجر شدتهاي مشخصه يرتأثبه اين منظور استفاده شد. نيتروژن، 

حفره، ترك و آخال در نظر گرفته شدند. جهت هاي همگن و عاري از عيوب همچون هاي مناسب جهت توليد پوشششد. مشخصه
- و ريزسختيسنجي پرتوايكس پراش ميكروسكوپ نوري، ميكروسكوپ الكتروني روبشي،، يجادشدهاهاي شناسايي و بررسي خواص اليه

تك  صورت بهومينيم هاي جوشكاري شده با سيم آل، در نمونهشده انجامهاي سنجي به كار گرفته شدند. با توجه به نتايج حاصل از آزمايش
همچنين با افزايش اي شكل ايجاد شد و اي و تيغههاي ستارهدرجا با مورفولوژي صورت به Al3Ti يفلز ينبپاس در گاز محافظ آرگون، فاز 

 ايجادشدههاي سطحي حضور اين فاز، سختي متوسط اليه واسطه به. حداكثر و حداقل، ضخامت فصل مشترك افزايش يافت جريان شدت
 جريان شدتويكرز افزايش يافت. در ادامه سطح تيتانيم با مشخصه  295ويكرز بود، به حدود  165در مقايسه با نمونه فلز پايه كه برابر با 

هاي جوشكاري سختي شد. در اين رابطه با افزايش تعداد پاس دهي پوششبهينه فرايند، با سيم آلومينيم و در اتمسفر آرگون در چند پاس 
و  الخط مستقيم صورت بهكروي با چقرمگي باال در محل پوشش و  صورت به Al3Tiها مقداري كاهش يافت، اما رسوبات وششمتوسط پ

ها با سيم آلومينيم در گاز با جوشكاري نمونهحدود يك ميكرومتر، به وجود آمدند.  باضخامتناهموار در فصل مشترك پوشش/زيراليه 
درجا در منطقه ذوب به  صورت به TiN0.9و  Ti3Al، Al0.64Ti0.36، Ti3Al2N2تك پاس، فازهاي  صورت بهمحافظ آرگون حاوي نيتروژن 

 واسطه بههاي سطحي ها بسيار ناهموار و با تردي زياد بود. در اين مورد سختي متوسط اليهوجود آمدند و فصل مشترك در تمام نمونه
و تيتانيم  يافته يشافزادرصد، عمق نفوذ  25ويكرز افزايش يافت. با افزايش گاز محافظ نيتروژن به مقدار  470حضور اين فازها به حدود 

عمليات نشده در كنار ديگر تركيبات در منطقه ذوب به وجود آمد. همچنين عيوب كمتري در اين نمونه مشاهده شد. حل صورت بهبيشتري 
، 1هاي مختلف گراد و زماندرجه سانتي 550در محيط آرگون، در دماي ثابت  شده ساختههاي روي اين پوشش جوشكاري پس از حرارتي

ها نشان داد كه آن بر روي ريزساختار، فازها، سختي و مقاومت به خوردگي بررسي شد. بررسي يرتأثساعت انجام شد و  20و  10، 5، 3
و  شده ذوبگراد باعث واكنش كامل تيتانيم زيراليه با آلومينيم در منطقه درجه سانتي 550دماي ساعت و  20عمليات حرارتي در زمان 

حدود دو ميكرومتر به وجود آمد.  باضخامتو ناهموار  الخط يممستق صورت بهدر فصل مشترك پوشش/زيراليه  Al3Ti يفلز ينبتركيب 
درصد  25حاوي  شده يهتهها بيشترين مقدار بود. عمليات حرارتي بر روي نمونه در اين حالت، مقاومت به خوردگي و سختي پوشش

در كنار فازهاي قبل در  Al3Tiو  Ti2AlNها نشان داد در طول عمليات حرارتي، فازهاي نيتروژن نيز در همين زمان و دما انجام شد. بررسي
يوب، فصل مشترك صاف و هموارتر، داراي تردي كمتر و ترين عطور پوشش همگن، داراي كممنطقه ذوب به وجود آمدند. همين

فازهاي داراي مورفولوژي ظريف و كروي با چقرمگي باال به دست آمد. سختي و مقاومت به خوردگي اين نمونه، بيشترين مقدار حاصل 
  آمده در آزمايشات بود.

  حرارتي.؛ عمليات Al3Tiآلومينيم؛ فرايند تيگ؛  جوش سيمتيتانيم؛  هاي كليدي:ژهوا
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   چكيده

گونه  هاي متعددي به ادوار تاريخي به جهان فرهنگ و هنر عرضه داشته است، اما آن ايران سرزميني است كه ارمغان
توان از دو جنبه  و بررسي قرار نگرفته است. تاريخ را مي موردمطالعهكه شايسته است تاريخ تمدن و فرهنگ ايران 

، يكي از حيث حوادث فرهنگي، طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و رويدادهايي قراردادمختلف موردبررسي 
هايي است كه در ذهن  است و ديگري از حيث پديده داده رخها  و در زمان و مكان زندگي انسان درگذشتهاست كه 

هايي است كه  گيرد. الزمه دريافت احكام صحيح از تاريخ، شناخت تاريخ و معرفت به انسان ار شكل مينگ تاريخ
هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و ... كارهاي  اند و در عرصه اند، بر ترس خود چيره شده ها را ديده هدف
اي  ي غني با پيشينه تاريخي و ميراث و گنجينهاند كه در اين بازه زماني فرهنگ اند و سبب شده انگيز انجام داده شگفت

ارزشمند از ادوار مختلف برجاي بماند. ميراثي كه بيانگر چگونگي تفكر، زندگي و نشاني از فناوري روزگاران 
عنوان سندي براي  شود و به كند. اين ميراث هرگز بازآفريني نمي ها آشنا مي آن ورسوم آدابگذشته است و ما را با 

ايرانيان از كودك تا  تك تكماند، بنابراين وظيفه حفظ و حراست اين ميراث بر دوش  كشور باقي ميهويت ملي 
اند و چه  اي بوده سازان بايد بدانند داراي چه گذشته عنوان آينده كه در اين ميان كودكان به كند سنگيني مي سال بزرگ

گرفته و  ها بايد دريابند كه چگونه امروز متأثر از ديروز شكل ميراثي از ادوار گذشته برايشان به ارمغان مانده است. آن
كند تا  خ و سنجش آن با زمان حال به كودكان كمك ميها بياموزند. آگاهي از تاري توانند از آن هايي را مي چه درس

يشرو قرار دهند و پروابط دنياي مدرن امروزي را درك كنند و بتوانند مسيري متبلور از مسيرهاي درخشان گذشته 
شاهد آن هستيم نشوند. پس جهت محقق شدن اين هدف بعد از  وفور بهدچار ازخودبيگانگي كه اكنون در جامعه 

هاي آموزشي مؤثر گامي مهم  ها و يافتن راه اريخ و ميراث فرهنگي، آشنايي با كودكان، ساليق و افكار آنآشنايي با ت
  رود. در اين راستا به شمار مي

اين پژوهش تالش دارد بعد از نگاهي اجمالي به ادوار تاريخي و معرفي ميراث فرهنگي، به بررسي اهميت حفظ اين 
در اين رابطه بررسي كند كه الزمه آن ابتدا شناخت كودكان و بيان نحوه آموزش ميراث بپردازد و نقش كودكان را 

اي و مصاحبه با مربيان كانون پرورش فكري و كودكان و گروهي  صورت كتابخانه ها به آوري داده هاست. جمع به آن
توان  چگونه مي: ها برسد است به پاسخ اين پرسش درصددسال صورت گرفته است و  12تا  9از كودكان بازه سني 

توان با طراحي يك مركز ميراث  چگونه مي تاريخ و اهميت حفظ ميراث فرهنگي را به كودكان آموزش داد؟
توان كودكان را به  با طراحي چگونه محيطي مي فرهنگي مخصوص كودكان به حفظ اين ميراث كمك نمود؟

  مند نمود؟ ميراث فرهنگي عالقه حفاظت
  :ها يدواژهكل 

  ميراث فرهنگي، كودكان، زشآموتاريخ، 
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  فصل اول

    مقدمه

  

  

  

  

  

  

  مقدمه -1-1
، شرح مختصر مسئله تحقيق، اهميت و انگيزه محقق از پرداختن به آن موضوع به همراه 1هدف از فصل مقدمه

/ رساله بوده و زمينه نامه يانپااي كوتاه به روش و مراحل تحقيق است. مقدمه، اولين فصل از ساختار اصلي  اشاره
قيق با زباني روشن، ساده و . در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع تحآيد يماطالعاتي الزم براي خواننده فراهم 

عميق و هدفمند به خواننده معرفي شود. اين فصل بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را  طور به
آشكار سازد. در مقدمه بايد با ارائه سوابق، شواهد تحقيقي و اطالعات موجود ( با ذكر منبع ) به روش منظم، 

ترين جا براي  هدايت كرد. مقدمه مناسب موردنظر حل راه يسو بهد و دار، خواننده را جهت دا منطقي و هدف
توضيح  ها آنارائه اختصارات و بعضي توضيحات كلي است توضيحاتي كه شايد نتوان در مباحث ديگر در مورد 

   داد.
   

                                                            
 

1 Introduction  
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