راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوژه
-1ﺛﺒﺖ ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﺮوژه
-2درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم اﺧﺬ ﭘﺮوژه ازوب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ

ﻓﺮم اﺧﺬ ﭘﺮوژه

-3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه از اﺳﺘﺎد درس و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺰدي ﭘﻮر ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم واﺣﺪ ﭘﺮوژه

-4ﻣﻘﺮرات ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
اﻟﻒ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ) ﻛﻨﺘﺮل  ، ICT ،ﺑﺮق  ،ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ( ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
پ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
ت(ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر ﻳﻚ ﻋﺪد  CDاز ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ و  sheetﻫﺎي اراﺋﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوژه ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.
ث(اراﺋﻪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر در روز ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﺴﺨﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ج( ﻗﺮاردادن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺑﺘﺪا ﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻗﺮاردادن ﻧﻤﺮه دﻓﺎع اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
چ( ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2ﻧﻤﺮه ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻤﺮه
ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ح(رﻧﮓ ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري )ﺳﺒﺰ(  ،رﺷﺘﻪ ﺑﺮق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )ذﻏﺎﻟﻲ(  ،رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري )زرﺷﻜﻲ (  ،رﺷﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل و
) ICTﻗﻬﻮه اي ( و رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺳﺮﻣﻪ اي ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
خ(ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮر در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( درﻳﺎﻓﺖ آرم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ از وب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 -5ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ
ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع از ﭘﺮوژه ﭘﺲ ار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد درس و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وب ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻓﺮم اﺧﺬ

وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻮﺛﺮ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻋﻨﻮان :
درج ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻧﮕﺎرش:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع :
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 91
ﻋﻄﻒ )ﻛﻨﺎر( ﺟﻠﺪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع

موارد کلی برای نوشتن پايان نامه:

v

-١ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آن در ﻣﺤﻴﻂ  micro soft wordﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ.
-2ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-3ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﭗ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﻓﻮﻧﺖ  nazaninﻳﺎ  Bnazaninاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻳﺎ  BLOTUSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﻴﺘﺮﻫﺎ  Boldو  Sizeآن  14ﻳﺎ  15و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدي ﻓﻮﻧﺖ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ  Boldﺑﺎﺷﺪ و Sizeآن  12ﻳﺎ  13ﺑﺎﺷﺪ.
-4در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺪاول آﻣﺎري،ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ  Wordوﻳﺎ Pdfﻧﺒﺎﺷﺪ آن را اﺳﻜﻦ ﻛﺮده در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ.
-5از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت وﻛﺎدر ﺑﻪ دورﻣﺘﻦ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
-6ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ و ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ درج ﻳﻚ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آن ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
-7ﻣﺤﺪوده ﺧﻄﻮط ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﺋﻲ  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ  2/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺧﻄﻮط از ﻟﺒﻪ راﺳﺖ  3/5-4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺟﺪاول،اﺷﻜﺎل،ﻋﻜﺲ ﻫﺎ و...ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ :

v

ﺑﺮاي اﻳﺠﺎدﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
.1

ﻋﻨﻮان روي ﺟﻠﺪ)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ(

ﻋﻨﻮان روي ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ آرم داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ آن)وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و در زﻳﺮ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻮﺛﺮ( ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ/ﻛﺎرداﻧﻲ ،رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﻳﺶ ،ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،...:اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ،...:اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور)در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(..:و ﻧﮕﺎرش:اﺳﻢ داﻧﺸﺠﻮ و ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در آﺧﺮﻓﺼﻞ و ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در آن
ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر1390
.2
.3
.4

ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﻢ ا)..ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ ﮔﺮدد(
ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﺬﻛﺮ:اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روي ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

.5
.6
.7

ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺬﻛﺮ:ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ(ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟
ب(راه ﺣﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
.8

ﻓﻬﺮﺳﺖ:

الف(فھرست مطالب:
در فھرست مطالب صفحات اوليه پايان نامه ذکر نمی شود،فھرست مطالب شامل عناوين فصول و بخش ھا و زير بخش ھای ھر فصل می باشد و در فھرست مطالب عناوين
بايد عينا مانند عناوين داخل متن نوشته شود.
و شامل عنوان وشماره صفحه می باشد که بين آنھا حتما بايد نقطه چين تايپ شود.
عنوان...........................صفحه
منابع و مآخذ به ترتيب در آخر اصلی پايان نامه می آيد و در فھرست مطالب به صورت تيتری مجزا و شماره صفحه بخورند.
ب(فھرست عالئم و نشانه ھا در صورت نياز
ج(فھرست جداول در صورت نياز

د(فھرست نمودارھا ،عکس ھا و نقشه ھا در صورت نياز

 vمتن اصلی پايان نامه شامل موارد زير می باشد:
-١مقدمه حداقل در يک صفحه
-٢کليات تحقيق که شامل تعريف مسئله و بيان آن ،فرضيات و اھداف می باشد که می بايست عينا براساس طرح تحقيق تصويب نوشته شود).پيشگفتار(
-٣فصول مربوط به کار اصلی تحقيق
-٤در فصل آخر نتايج،پيشنھادات،بحث،و نتيجه گيری بايد نوشته شود.
 -٥فھرست منابع و مآخذ)اول منابع فارسی و بعد منابع خارجی( و بر اساس حروف الفبا نويسنده کتاب بايد تنظيم گردد.
کليه منابعی که در متن ذکر شده اند بايد در فھرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و ھمچنين منابعی که فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقيم نيز قرار نگرفته اند در
فھرست منابع می تواند ذکر شود.
-٦ضمائم در صورت نياز
 .٩عنوان انگليسی
 .١٠دقت شود به ھيچ عنوان متن پايان نامه غلط امالئی نداشته باشد.
تذکر:اين صفحه آخرين صفحه پايان نامه می باشد و شماره صفحه نمی خورد.

 vطريقه نوشتن منابع و مآخذ:
درھر صفحه ھرگاه قسمتی از مطالب يک منبع مورد استفاده در بخشی از پايان نامه آورده شود بايد آن منبع ذکر گردد .شروع مطالب نقل شده و اتمام آنھا با عالمت )*(]شماره
منبع[ و بعد از اتمام مطالب مورد نظر منبع مورد استفاده درداخل کروشه به دو صورت مشخص می شود:
الف -شماره منبع
ب-نويسنده و سال و صفحه
فھرست منابع و مآخذ را بايد در آخر پايان نامه به اين صورت بياوريم:
اگر کتاب مورد استفاده قرار گرفت بايد مشخصات کامل کتاب و اگر از مجله استفاده شد مشخصات کامل مجله در فھرست کامل منابع و مآخذ می آيد.
•
•

مشخصات کتاب:نام خانوادگی)نويسنده کتاب(،نام،عنوان کتاب،جلد،مترجم،شماره چاپ،محل انتشار،ناشر،سال نشر
مشخصات مجله :نام خانوادگی)نويسنده(،نام،عنوان مقاله،اسم مجله،شماره،دوره،سال انتشار

 vشماره گذاری صفحات:
- ١شماره گذاری مطالب :

ھيچکدام از صفحات قبل از فھرست ھا شماره صفحه نمی خورند و صفحات فھرست ھا با حروف ابجد شماره گذاری می شود)الف،ب(...
از مقدمه تا آخر پايان نامه غير از عنوان انگليسی تمامی صفحات بايد با عدد شماره بخورند و شماره صفحه بايد در پايين و وسط ھر صفحه نوشته شود .اعداد
حتماً فارسی باشد.
- ٢شماره گذاری موضوعات:
بخش ھای ھر فصل با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا می شوند مشخص می شود.عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش
است.
در صورتيکه ھر بخش شامل زير بخش نيز باشد شماره ھر زير بخش در سمت چپ عدد فوق قرار می گيرد.
- ٣شماره گذاری جداول و نمودارھا:
در مورد تھيه جداول و نمودارھا شماره و توضيح آنھا بايد در باال و در مورد اشکال وعکس ھا در زير آنھا نوشته شود.
ھريک از اشکال ھر فصل بايد با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا می شوند،مشخص می شود،عدد سمت راست بيانگر شاره فصل و عدد سمت چپ
بيانگر شماره جدول،نمودار،اشکال...
- ٤شماره گذاری ضمائم:
با حروف ابجد نامگذاری می شوند)ضميمه الف،ب (...و شماره گذاری آن ھم با توجه به ضميمه شماره گذاری می شود.مانند )جدول الف(٢-
نکته:به طور کلی عدد سمت راست بيانگر فصل می باشد و عدد سمت چپ رابطه مورد نظر از قبيل شکل،بخش،جدول،نمودار...را نشان می دھد.

