
اولین دوره مسابقات بتن پژوهشگاه استاندارد
1393بهمن - کرج 

١

یبسمه تعال
بتن پژوهشگاه استانداردمسابقات يبراتهیه گزارشدستورالعمل

گــزارش . اسـت یالعمل الزامــرن دسـتو یــه ضـوابط ا یــت کلیـ ، رعامسـابقه هــايکســان بـودن ســاختار گـزارش  یبـه منظـور   
ــه بــه 25/11/1393تــاریخ حــداکثر تــا و ه شــود یــر تهیــفرمــت زطبــقسرپرســت تــیمتوســطد یــباش هــایآزمــا دبیرخان

.تحویل گرددمسابقات
ــت -1 ــزارشالزم اسـ ــداکثر در گـ ــفحه10حـ ــاوصـ ــر دو بـ ــتهـ ــ PDFو Wordفرمـ ــه شـ ــه آدرسدتهیـ ه و بـ
ir.ac.standard@1beton.mosabeghat ایمیل شود.

.م شود یصفحه و در وسط تنظيمتر از باالیلیم60با فاصله ) Bold(پر رنگ 14با فونت زر گزارشعنوان -2
. م شودیک خط فاصله از عنوان تنظیبا م وسط سطر ویپررنگ با تنظ12با قلم زر تیم اعضاءمحل فعالیت -3
پررنــگ بــا تنظــیم 11بــا قلــم زریکــیبــه همــراه عنــوان و آدرس پســت الکترونو اعضــاءنیخــانوادگی مــولفنــام ونــام -4

.این اطالعات براي هر مولف نباید از یک سطر تجاوز کند. تنظیم شودسطر قبلفاصله از وسط سطر و بدون 
ــتن -5 ــزارشم ــم زر  گ ــا قل ــاده و12ب ــله  س ــه فاص ــت و  یلیم30ب ــمت راس ــر از س ــ  یلیم30مت ــپ تنظ ــمت چ ــراز س م یمت

متــراز یلیم25هیز حاشــیــنه صــفحات ویــکلين صــفحه بــرایمتــراز پــائیلیم25ه ین ارتبــاط الزم اســت حاشــیدر همــ. گــردد
.ت گرددیصفحات دوم به بعد رعايصفحه برايباال

ــا قلــم زر گــزارشدر مــتن ین اصــلیعنــاو-6 ــا پــر رنــگ و12ب الزم .نوشــته شــودیک ســطر فاصــله از قســمت قبلــیــب
.شونديشماره بندیبه صورت متوالین اصلیه عناویاست کل

.ساده نوشته شوند12باقلم زر ) در صورت وجود (تر ین فرعیپر رنگ  وعناو11با قلم زر ین فرعیعناو-7
کــه بــه هــر یین جــاین محــل ممکــن نســبت بــه اولــیکتــریدر نزدوگــزارشد در مــتن یــه شــکل هــا و جــداول بایــکل-8

شـماره  .گردنـد يجاسـاز ین نسـبت بـه مـتن اصـل    یپـائ ک خـط فاصـله در بـاال و   یـ بـا  شـود و یجـدول اشـاره مـ   ا یـ شکل 
ب یـ ن ترتیبـه همـ  .جـدول ذکرگـردد  يک در بـاال یـ تالیا11ز عنـوان جـدول بـا قلـم زر     یـ پـر رنـگ ون  11جدول با قلـم زر 

.ن شکل ذکر گرددیک در پائیتالیا11ز عنوان شکل با قلم زر یپررنگ ون11شماره شکل با قلم زر
.م گرددیدر سمت راست متن تنظروابط در همان سطر وشماره معادالت و-9

.در عالمت کروشه ذکر گرددشده ويب شماره بندیبه ترتیمراجع در متن اصل-10
"يریــجـه گ یخالصـه ونت "ا یـ و"يریـ جـه گ ینت"ک عنـوان مجــزا بـه   یـ گـزارش یانیـ پايالزم اسـت در قسـمت هـا   -11

.اختصاص داده شود
ــا تنظــو"مراجــع"قســمت گــزارشان یــدر پا-12 ــا  (ب ظهــور در مــتن یــم بــر اســاس ترتیب ــه بــر اســاس حــروف الفب ) ون

. ارائه گردد
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عنوان گزارش
تیماعضاءمحل فعالیت نام 

سرپرست تیمنام 
یکیافراد گروه و آدرس پست الکترونیاسام

مقدمه-1

یمصالح مصرفمشخصات کامل مواد و -2
د کننـــده، یـــشـــامل نـــام محصـــول ، شـــرکت تول)...و ، روان کننـــدهســـیمان، ســـنگدانه هـــا(مشخصـــات مصـــالح

...و)سنگدانه هايبرا... ي و ، جذب آب، دانه بندیچگال( مصالح یمشخصات فن

انجام آزمایش هايمورد استفاده براهاي روش-3
.ساخت بتنياختالط و روش اختالط مصالح برايهان نسبتییتعشامل روش 

هاشیآزماانجامیروند کل-4
.شامل متغیر ها و روند طی شده تا رسیدن به طرح اختالط نهائی

انجام شدهيش هایج آزماینتااختالط و يهانسبت-5
...وبتنيمقاومت فشارپاسالميش هایج آزماینتااختالط، يهانسبتشامل 

نتیجه گیري و ارائه طرح اختالط نهائی-6

مراجع-7
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1393بهمن - کرج 

٢

عنوان گزارش
تیماعضاءمحل فعالیت نام 

سرپرست تیمنام 
یکیافراد گروه و آدرس پست الکترونیاسام

مقدمه-1

یمصالح مصرفمشخصات کامل مواد و -2
د کننـــده، یـــشـــامل نـــام محصـــول ، شـــرکت تول)...و ، روان کننـــدهســـیمان، ســـنگدانه هـــا(مشخصـــات مصـــالح

...و)سنگدانه هايبرا... ي و ، جذب آب، دانه بندیچگال( مصالح یمشخصات فن

انجام آزمایش هايمورد استفاده براهاي روش-3
.ساخت بتنياختالط و روش اختالط مصالح برايهان نسبتییتعشامل روش 

هاشیآزماانجامیروند کل-4
.شامل متغیر ها و روند طی شده تا رسیدن به طرح اختالط نهائی

انجام شدهيش هایج آزماینتااختالط و يهانسبت-5
...وبتنيمقاومت فشارپاسالميش هایج آزماینتااختالط، يهانسبتشامل 

نتیجه گیري و ارائه طرح اختالط نهائی-6

مراجع-7


