
 

 

 

 

 تأييد هاي طزحبزاي  مدارك و مستندات مورد نياس

 

بٍ غًرت ایمیل بٍ آدرس ایمیل اوجمه احتراق ایران بٍ وطاوی  حتماًگردد، بایذ  تمامی مًارد مًرد ویاز کٍ در زیر رکر می

combustion@modares.ac.ir  ارسال ضذٌ ي تمامی مًارد بر ريیCD  لرار گرفتٍ ي بٍ َمراٌ فیص پرداختی بٍ آدرس اوجمه احتراق ایران

 بٍ وطاوی زیر ارسال گردد:

  تربیت مذرس، داوطكذٌ فىی ي مُىذسی، دبیرخاوٍ اوجمه احتراق ایرانتُران، تماطع بسرگراٌ جالل آل احمذ ي اتًبان دکتر چمران، داوطگاٌ 

  31331-133غىذيق پستی: 

 : ارسالی CDو  (zipيا  rarفايل فشزده ) نحوه قزار گزفتن مدارك درون 

 .دَیذ زیر لرار می ترتیبَای زیر را بٍ  ایجاد کردٌ ي درين آن فایل وام ي وام خاوًادگی مجری طرحای بٍ  ابتذا پًضٍ

 :سيز در آن يها ليفاو قزار دادن  «Documentation» اي با نام پوشهايجاد  -3

  در غًرت مًجًد بًدن( .ضذٌ استَای مربًط برای ومًوٍ دریافت  ارگان زفىی کٍ تاکىًن ا یَاٍ یذییتأگسارش( 

 مًجًد بًدن()در غًرت  .دار َای بٍ عمل آمذٌ ريی ومًوٍ تًسط مراکس غالحیت گسارش تست 

  در غًرت مًجًد بًدن( .کىىذٌ با رکر مطخػات فىی ومًوٍ، تعذاد، زمان ي وتایج حاغل  َای مػرف ضرکت یَاٍ یذییتأاعالم وظر ي( 

 ٍدر غًرت مًجًد بًدن( .َای اضخاظ علمی ي غىعتی تًغیٍ وام( 

 :سيز در آن يها ليفاو قزار دادن  «Reference»اي با نام  ايجاد پوشه -2

 ي مراجع علمی استفادٌ ضذٌ مىابع.  

 ٍدر غًرت مًجًد بًدن( .استاوذاردَای مخػًظ ومًو( 

 در غًرت مًجًد بًدن( .کاتالًگ ي یا اطالعات مطابٍ خارجی ي یا داخلی طرح( 

 :سيز در آن يها ليفاو قزار دادن  «Personal Documentation»اي با نام  ايجاد پوشه -1

  مجریانحايی تػًیر کارت ملی مجری ي یا. 

  روگی مجری ي یا مجریان 4*3عكس. 

 سيز در آن يها ليفاو قزار دادن  «Map Project»اي با نام  ايجاد پوشه -1

 ٌَای الكتریكی، الكتريویكی ي مكاویكی َای دلیك، ومطٍ فىی بخص بلًن دیاگرام بٍ َمراٌ تًضیح ريش بٍ کار بردٌ ضذ. 

 .PDFي  DOCبا دي فرمت  درين پًضٍ اغلیي لرار دادن آن  يدييتأپزسشنامه طزح تكمیل  -1

ومًوٍ )مُىذسی ي یا آزمایطگاَی( بایذ کامل ي بذين ومع بًدٌ ي محل استمرار دستگاٌ مطخع ي در غًرت ویاز، مجری بایذ وسبت بٍ  تذکز:

 اوتمال ومًوٍ بٍ اوجمه احتراق ایران ي یا دیگر مراکس برای تست الذام ومایذ.
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