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  چکیده 
صـنعتی مـورد پـژوهش موضوع نیاز  اعالمدر این بخش چکیده مقاله 

 4ها بـراي ایـن نـوع مقـاالت حداکثر تعداد صفحه. شودنظر ارائه می
ها به این ترتیب است که ابتدا ینگونه مقالهچارچوب ا. دشابصفحه می

نگارنده سیستم صنعتی مورد نظر را تشریح کـرده وظـایف آن و زیـر 
پـس از آن در بخـش . کنـدهاي مربوط به آن را توصیف مـیسیستم

اسـت موضـوع پژوهشـی یـاد شـدهنیاز دیگري که از آن بعنوان طرح 
شایان ذکر . نمایدمیمسئله موجود و  نیاز پژوهشی مورد نظر را ارائه 

تواند در ارتباط با عیب و نقص است که طرح موضوع پژوهشی هم می
سیستم مورد بررسی و هم در ارتباط بـا توسـعه سیسـتم مـورد نظـر 

در انتها نیز مراحل کار و یـا آزمایشـات مـورد نیـاز بـراي رفـع . دشاب
  .بیان میشودو نتایج مورد نیاز مشکل 

  
  واژه هاي کلیدي

دي، واژه کلیدي، واژه کلیدي، واژه کلیدي، واژه کلیدي، واژه واژه کلی
  کلیدي، واژه کلیدي

  
  شرح سیستم صنعتی

در این بخش سیستم صنعتی مورد نظر توصیف شـده و فراینـد هـاي 
اهمیـت . دنوشهاي مربوطه تشریح میموردنظر و همچنین زیرسیستم

ع آن و و نقش سیستم در صنعت بیان شـده و آشـنایی اولیـه بـا انـوا
  .کاربردهاي مشابه در صنعت ارائه میشود

 
 طرح مسئله و موضوع پژوهشی

بعد از شرح سیستم صنعتی و آشنا نمودن خواننده بـا موضـوع کـار و 
در این بخش مسئله موجود و نیاز پژوهشی صنعت کـه مقدمات الزم، 

  . گیردممکن است موارد مختلف ذیل باشد مورد بحث قرار می
  م صنعتی براي نیاز جدید توسعه سیست: الف
  رفع نقص و مشکل در سیستم صنعتی: ب
  طراحی سیستم جدید متناسب با شرایط صنعت: ج

  تحلیل و بررسی یک پدیده  و غیره: د
اي باشد، روابط مورد نیاز مطـابق بـا رابطـه چنانچه نیاز به بیان رابطه
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 1باشد مطابق با شـکل و یا عکس  نچه نیاز به ارائه شکلهنچنین چنا

  . در مقاله ارائه شوند

  
  شکل-Tانواع مختلف اتصاالت : 1شکل 

  
در صورت نیاز به ارجاع به مراجع مختف شماره مرجع در یک کروشه 

   ].1[به عنوان نمونه . قرار گیرد
  

  پژوهش پیشنهاديانتظارات از مراحل کار و 
و همچنین انتظارات و نتایج مورد ل کار و پژوهش در این بخش مراح

همچنین آزمایشات و تستهاي مورد . قابل طرح می باشدنیاز کارفرما 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مراحـل فـوق . نیاز نیز قابل بیان می باشـند

پیشنهادي می باشـد و چنانچـه نویسـندگان و کارشناسـان صـنعتی 
هتـر موضـوع قابـل بیـان احساس کنند که موارد دیگري براي طرح ب

  .باشد می توانند آنرا به مقاله اضافه کنند
  

  تشکر و قدردانی 
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تواند در این بخش از حامیان مقاله خود تشـکر و قـدردانی محقق می
  .نماید
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