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 اهلل الرحمن الرّحیمبسم 

 نامه ساختار پایان

 

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها، رعایت موارد ذیل الزم است. خواهشمند استت دانشتیویان        

 هنگام تایپ پایان نامه به این نکات توجه نمایند:

 

 تذکرات مهم 

فایل و  Word در قالب فرمت ویرایشگرو  pdf قالب فرمترا در  فایل مستنداتدانشیو موظف است  .1

طرح رو و باید دارای قاب باشد و  DC د.رایت نمای DCرا پس از تایید استاد بر روی  فایل پروژه ،پوستر

 باید پس از تایید استاد چاپ گردد. پشت قاب

فایل نگاه کنید.  PCover.jpgطرح رو و پشت قاب به فایل   برای آشنا شدن با چگونگی تهیه .2

cover.psdP د مربوطه دریافت نمایند.تارا دانشیویان می توانند از اس 

 نگاه کنید.  Poster.pdfبه فایل پوستر   برای آشنا شدن با چگونگی تهیه .3

 ندات باید مطابق با مواردی که در ادامه ذکر شده است تهیه گردد.مستفایل  .4
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 پروژه فایل مستندات ی تنظیم و ترتیب مباحثحوهن

 پایان نامه شامل بخش های زیر است:

 )در این صفحه باید مطالبی که در روی جلد پایان نامه قرار داده شده است قرار گیرد (ی جلد صفحه -

 الرحیم الرحمناهللسمی بصفحه -

 فرم تعهد اصالت پایان نامه -

     ی تقدیم به )اختیاری(صفحه -

 گزاری )اختیاری(ی سپاسصفحه -

    شود:تنظیم میهای زیر تا انتهای فهرست شکل ها به صورت ابیدی صفحه -

  کلمه( 300حداکثر ) ی چکیدهصفحه -

                                                               ی فهرست مطالبصفحه -

                         ی فهرست جدول ها ) در صورت وجود (صفحه -

                             ی فهرست نمودارها ) در صورت وجود (صفحه -

                              ی فهرست شکل ها ) در صورت وجود (صفحه -

ی نامه به صتورت عتددی خواهتد بتود. شتماره     ها تا انتهای پایانگذاری صفحه، شمارهبعد از فهرست شکل ها

 شود. صفحه در پایین و وسط صفحه ثبت می

        فصول پایان نامه شامل : -

 فصل اول: کلیات       

 مطابق با نظر اساتید( فصول بعدی( 

 هاو پیشنهاد گیرینتییه 

 ضمایم )در صورت نیاز( -

 فهرست منابع  -
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 توجه

 

 شماره گذاری صفحات 

 

 

  

 گذاریشماره صفحه

  صفحه ی جلد

  الرحیمنالرحماهللبسم

  )اختیاری(به  تقدیمی صفحه

  )اختیاری( ی سپاسگزاریصفحه

 الف چکیده

 گذاری ابیدیی شمارهادامه ی فهرست مطالبصفحه

 گذاری ابیدیی شمارهادامه ی فهرست جدول هاصفحه

 گذاری ابیدیی شمارهادامه ی فهرست نمودارهاصفحه

 گذاری ابیدیی شمارهادامه ی فهرست شکل هاصفحه

 1 فصل اول: کلیات

 ی اعدادادامه نامه فصول دیگر پایان

 ی اعدادادامه گیرینتییه

 ی اعدادادامه پیشنهادها

 ی اعدادادامه ضمایم )در صورت نیاز(

 ی اعدادادامه فهرست منابع و مآخذ

 ی اعدادادامه ی انگلیسیچکیده
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 چکیده نویسی 

آینه ی تمام نمای یک پژوهش است که با کمترین واژگان واجد بیشترین مفاهیم استت.   ف وچکیده معر .1

 نتایج به دست آمده، می باشد. ها و ذکر نوآوری وچکیده شامل: موضوع، اهداف، روش پژوهش و بیان دیدگاه

 خوب، به شرح زیر است: یهای یک چکیدهویژگی  . 2

 .الف. موضوع، روش کار و نتایج پژوهش را نشان دهد

 .محکم و روان باشد ب. کوتاه، مستقل،

 .های آن برقرار باشدباشد و ارتباط منطقی بین داده ج. هماهنگ با ساختار اصلی تحقیق

 دادن به آن بپردازد.د. با زبانی روشن و قابل فهم به طرح مسأله و چگونگی پاسخ

 .هت.. در چکیده بهتر است از فعل میهول استفاده شود و نیازی به استناد و ارجاعات نیست

 د. کلمه تیاوز کن 300تعداد کلمات چکیده نباید از   . 3

 نکات مهم مربوط به فصل اول 

 ضروری است : فصل اول توجه به نکات زیر در

 شامل موارد زیر است: « فصل اول: کلیات»  . 1

هتای  هتای تحقیتق، ست ال   فتر  ی تحقیق، پتیش مقدمه، ضرورت، اهمیت و هدف تحقیق، پیشینه

 نیاز(.های تحقیق، روش تحقیق و سیر کلّی مباحث، رموز )در صورت تحقیق، فرضیه

ی تحقیق مشخصات کتب ،مقاالت و پایان نامه هایی که ارتباط نزدیکی با پژوهش شما دارنتد،  در پیشینه .2

 نوشته می شود.

 گردندشده و در پایان نامه، مفرو  تلقّی میشود که در جای دیگر اثباتها، به اصولی گفته میفر پیش .3

  .ها قرار می گیردنامه بر آنو بنای پایان

ها باید برابر باشد. هر فرضیه پاسخ اجمالی و احتمالی به یکی از سواالت پایان نامه ها و فرضیهس ال تعداد .4

 کند.ها را اثبات و یا رد میپردازد و آنها مینامه، به بررسی فرضیهاست. دانشیو در طول روند تکمیل پایان

 نکات 

 .چین شوندتمام عناوین باید راست .1

تراز باشند؛ یعنی هم از راست و هتم از چتپ متنظم شتوند. بترای ایتن منظتور، در        تمام بندها باید هم .2

 شود. انتخاب می   justify lowی گزینه alignment، برای  General، در قسمت paragrafی پنیره

ها مباحث یک فصل، باید به دنبال یکدیگر قرار گیرد. بنابراین از قرار دادن جای خالی در انتهای صفحه .3

 شود.داری میخود
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 شماره گذاری 

 شماره گذاری صفحات .1

» شماره گذاری نمی شو ند. صفحات « سپاسگذاری » و « تقدیم  »، « بسم اهلل الرحمن الرحیم  »صفحات 

سایر صفحات بتا اعتداد شتماره    با حروف الفبای فارسی شماره گذاری می گردند. «  فهرست ها» ، «چکیده 

 شماره گذاری صفحات باید در وسط و پائین صفحه انیام گیرد. گذاری می شوند. 

 شماره گذاری موضوع ها .2

است. هر فصل نیز ممکن است به چند بختش تقستیم   « فصل » موضوع های اصلی پایان نامه معموالً چند 

 گردد.

. عدد هر یک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می گردد

یعنی فصل دوم،  3-2مثالً )سمت راست بیانگر شماره بخش و عدد سمت چپ شماره فصل مورد نظر است. 

بخش سوم. در صورتیکه هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هتر زیتر بختش در ستمت راستت شتماره       

 (یعنی فصل دوم، بخش سوم، زیر بخش چهارم.  4-3-2مذکور قرار می گیرد، مثالً 

 شود: گذاری میهای اصلی به صورت زیر شمارهفصل دوم، عنوان مثالً در

2 – 1- 

2 – 2 –  

2 – 3 –  

 شود: ی دیگر نشان داده میهای فرعی هر عنوان اصلی، با یک شمارهعنوان 

2 – 1 – 1 –  

2 – 1 – 2 –  

2 – 1 – 3 –  

 شوند: ی اضافی مشخص میتر با یک شمارهبه همین ترتیب عناوین فرعی

 ت 1ت  1ت  1ت  2

 ت  2ت  1ت  1ت  2

 ت  3ت  1ت  1ت  2

 

 شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها .3

شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثالً دهمین شتکل در فصتل   

 ( نوشته می شود.10-3سوم بصورت )شکل 
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 index.php: تصویر صفحه  10-3شکل 

 

)جدول  دومدر فصل  ومین جدولس توجه کنید که عنوان جداول در باالی آنها قرار می گیرد. به عنوان مثال،

  .زیر می باشدبصورت (  2-3

 جدول نرخ دهی مشتری محصول :3-2 جدول

 محصول 

A 

 محصول

B 
 محصول

C 
 محصول

D 

مشتری 
A 

  
4 5 3 

مشتری 
B 

5 2 
  

1 

مشتری 
C 

2 4 5 
  

 

 شماره گذاری روابط و فرمول ها  .4

به  هر رابطه در متن پایان نامه، با دو شماره که با خط فاصله از  یکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردد.

 عنوان مثال، دومین فرمول از فصل چهار به صورت زیر شماره گذاری می شود :

𝐹1 =
2×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
                               )2-4(                                           
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 ی ارجاع به منابعنحوه 

به هر منبع به ترتیب استفاده از آن در متن، شماره مسلسل داده و در هنگام ارجاع در متن، از شماره منبع 

استفاده شود. فهرست منابع فارسی و انگلیسی از هم جدا نشوند و به ترتیب ارائه در  ] [کروشه در داخل 

 متن، شماره دهی شوند.

 نحوه ی ارجاع به منابع در متن بر مبنای شماره مسلسل می تواند به صورت های زیر باشد :

 .]1[اگر ارجاع به یک منبع مدنظر باشد، مانند : در مورد این موضوع اشاره شده است  .1

 .]3[و  ]2[اگر ارجاع به دو منبع مدنظر باشد، مانند : نتایج تحقیقات نشان می دهد  .2

اگر ارجاع به چند منبع مدنظر باشد که در فهرست منابع پشت سر هم قرار گرفته اند، مانند : در  .3

 .]7 – 4[استانداردها قید شده است 

سر هم قرار نگرفته اند، مانند : مدل  اگر ارجاع به چند منبع مدنظر باشد که در فهرست منابع پشت .4

 .]15[و  ]12[، ]8[هایی در این حوزه ارائه شده است 

 تهیه ی فهرست منابع و مآخذ 

اند، الزم است در فهرست منابع و مآخذ با مشخصات کامل ثبت شتود.  تمام منابعی که در متن ذکر شده .1

ها، های همایشهای علمی، مقالههای میلهها، مقالهبرخی از منابع ممکن است از این موارد باشند: کتاب

افزارهتای  هتا، نترم  هتای ستایت  هتای علمتی، مقالته   هتا و گتزارش  نامههای ادواری، پایانهای نشریهمقاله

 خانه.   کتاب

 باشد، به این ترتیب که بر اساس نام ختانوادگی نویستندگان، تنظتیم    الفبایی فهرست منابع و مآخذ باید .2

  شود.

 در فهرست منابع و مآخذ بدین صورت است:  هامشخصات کتابظیم تن .3

نام کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، تعداد ،  نویسنده. نامحرف اول ، نویسنده شماره ت نام خانوادگی

 میلدات، چاپ چندم، نام ناشر، محل نشر، تاریخ نشر. 

شتوند و در متورد حترف اول نتام      از یگتدیگر جتدا  « ویرگول » توجه شود که مطالب فوق با عالمت 

 نویسنده، بعد از عالمت نقطه، از عالمت ویرگول استفاده شود.

 در فهرست منابع و مآخذ بدین صورت است:  مشخصات مقاله یا میموعه مقاالتتنظیم  .4

ی ...، نتام منبتع   ، ترجمته "نتام مقالته   "، نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نتام نویستنده.   شماره ت  

 ها. ی صفحهی میله/جلد، ناشر، محل و تاریخ نشر، شمارهنامه و ...(، شمارهزنامه/دانش)میله/رو

از آوردن عناوینی چون عالمه، شهید، امام، آیت اهلل، دکتر، پرفسور و غیره در ابتدای اسامی نویستندگان   .5
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 در فهرست منابع و نیز در ارجاعات، خودداری کنید.

و »ها، پس از نام اولتین نفتر، عبتارت    باشد، به جای ذکر نام تک تک آنهرگاه تعداد پدیدآورندگان زیاد  .6

 آید. می« دیگران

 های علمی، به این ترتیب خواهد بود: ها و گزارشنامهمشخصات پایان .7

نامته، دانشتگاه   ، مقطع تحصتیلی پایتان  "نامه )گزارش(عنوان پایان"نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک،  .8

 ارش(، سال دفاع )انتشار(.  ی گز)ناشر(، )شماره

 در ذکر منابع اینترنتی به ترتیب موارد زیر باید گزارش شود:  .9

ی ستایت  ، نشانی کامل صتفحه "عنوان مقاله"شماره ت نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. ،  

 شود، تاریخ بارگزاری )اگر ذکر شده باشد(. که مقاله در آن ظاهر می

شود، باید مشخصات کامل مقاله در میلته آورده شتود و در   ی میله در سایت نمایش داده میاگر مقاله .10

 آید. ی سایت میچین نشانی صفحهدر قسمت نقطه...«. قابل مشاهده در »انتهای آن چنین ذکر شود: 

 گیرینگارش نتیجه 

شتود.  گیتری ارائته متی   بنتدی و نتییته  های پژوهشی بتا عنتوان جمتع    در انتهای تحقیق، دستاوردها و یافته

بندی شده و پژوهشگر در این بخش به بیان نکات مهمتی کته   دستاوردهای اصلی پژوهش در این بخش جمع

ای که خواننده ، حاصل کتار نویستنده را بته اختصتار     پردازد، به گونهدر تحقیق  خود آنها را روشن نموده می

 دریابد.

 هاپیشنهاد 

ات پیشنهادی خود را در موضوع مورد بحث و کارهایی که در آینده الزم است دیگران ردانشیو می تواند نظ

 مطرح کند.« هاپیشنهاد»انیام دهند را در ذیل عنوان 

 نامهات قابل توجه در تدوین پایاننک 

 

هتا ی  غیتر معتبتر    حتی االمکان از منابع اصیل و درجه اول استفاده شود و از به کار گرفتن ترجمه .1

 خودداری شود. 

ی مطالب اکتفا شود. هنگامی به نقل مستقیم مطالتب  ها، به نقل خالصهدر استفاده از منابع و کتاب .2

 اقدام گردد که برای استناد یا به عنوان شاهد، خودِ عبارت دارای اهمیت باشد.

 خودداری شود.نامه وع پایانارتباط با موضاز آوردن مطالب غیر ضروری و مقدمات بعیده ومطالب بی .3
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نامته،  نامه م ظف است در مواردی از قبیل نوع کاغذ ، نوع تایپ و مرتب بودن پایانی پایاننویسنده .4

 ت کافی مبذول دارد.  توجه ودق ها، به کار بردن  اصول نگارش و دستور زبانامالی صحیح کلمه

 بندیی صفحهنامهشیوه 

 

ستانت و از لبته هتای بتاال و      2سانت، از لبه سمت چتپ   3متن پایان نامه از لبه سمت راست  یحاشیه .1

 در نظر گرفته شود( سانت gutter ،0ی ، اندازهpage setupی در پنیره) سانت در نظر گرفته شود. 3پایین 

 در نظر گرفته شود.  lines 1.5 فاصله خطوط متن پایان نامه از هم بصورت  .1

چنتین در  نامه به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصتفحه تایتپ شتود. هتم    پایانهای صفحه .2

 گردد. نامه از کادرهای تزیینی و تذهیب استفاده نمیتدوین و تنظیم پایان

  

                  
 

 ی بین خطوط: فاصله .3

paragraph/spacing/line spacing/ 1.5 lines 
 شود. ی جدید آغاز میبندی مربوط به آن فصل، از صفحهآغاز هر فصل به همراه شماره .4

 گیرد. ی یک صفحه از باال قرار میچین با فاصلهبه صورت وسط عنوان هر فصل با حروف درشت .5

 گیرد. تر از عنوان فصل، در ابتدای خط قرار میهای هر فصل با حروف کوچکعناوین بخش .6

ی بختش، و  ی فصل، سپس شمارهها در هر فصل، از راست به چپ، ابتدا شمارهزیربخش ها وبرای بخش .7
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 )فصل پنیم، بخش سوم، زیربخش دوم(« ت2ت  3ت  5»شود. مثالً ی زیربخش مشخص میبعد شماره

 نامه ی تایپ پایاننامهشیوه 

 

 شود. انیام  wordی نامه با برنامهتایپ پایان .1

 شود. استفاده  14ی با اندازه B Nazaninنامه از قلم پایانفارسی برای تایپ متون  .2

شتود. بترای   استتفاده   12ی بتا انتدازه   Times New Romanنامه از قلم پایان انگلیسیبرای تایپ متون  .3

 در نظتر گرفتته شتود.    12انتدازه  و پاورقی ها نیز  ( قرار دهیدBoldدرشت ) 14ی قلم را ها اندازهعنوان

 در نظر گرفته شود. 10های انگلیسی با اندازه ی پاورقی البته 

و « تتا »، «از»، «در»، «یا»، «و»هایی مانند ( قرار گیرد. کلمهspaceها، باید یک فاصله )بین تمامی کلمه .4

 ها باید یک فاصله اییاد شود. شود، لذا قبل و بعد آنها نیز یک کلمه محسوب میی ایننمونه

 پایان عناوین خودداری شود.در »:« از گذاشتن دو نقطه  .5

ی قبل متصل باشند و فقتط بتا   ویرگول، باید به کلمهتمام عالیم سیاوندی از قبیل نقطه، ویرگول، نقطه .6

 ی بعد جدا شوند. ( از کلمهspaceیک فاصله )

. «مته ناپایتان »نامه(، )پایان های داخل پرانتز، گیومه و قالب از داخل به این عالیم متصلند. مانند:عبارت .7

 شوند.  های قبل و بعد خود جدا می( از کلمهspaceپرانتز و گیومه از خارج، با یک فاصله )

و »!« ، تعیتب »:«، دو نقطته «،»، ویرگتول «؛»، نقطته ویرگتول  «0»تمام عالیم سیاوندی از قبیل نقطته   .8

( داشتته  spaceی قبل و بعتد یتک فاصتله )   ی قبل از خود متصل باشد و از کلمهباید به کلمه« ؟»س ال

 باشد. 

ی، نه مسأله گیرند؛ مانند مسألهی میازی در کنار یکدیگر قرار میاضافه، با فاصله های همراه با یایکلمه .9

 ی. 

 حروف یک کلمه، الزم است بدون فاصله در کنار یکدیگر تایپ شوند؛ مانند وحدت، نه و حدت. .10

ی بتین  تتر از انتدازه  ی بین بندها بتیش . اگر فاصلهی بین خطوط باشدی بین بندها، باید به اندازهفاصله .11

را بایتد صتفر    afterو  beforeی ، انتدازه spacingی پاراگراف، در قسمت خطوط باشد، با ورود به پنیره

 ی زیادی بین بندها از بین خواهد رفت. کرد. بدین صورت فاصله

بیش از یک خط فاصله بگیرند. برای انیتام   ها به بند بعدی متصل، و از بند قبل مقداری.الزم است عنوان12

 18، عدد spacingرا باز کنیم و در قسمت   paragrafی ، پنیرهenter این کار، بهتر است به جای استفاده از 

را صفر در نظر بگیریم. البته این عمل را بایتد فقتط در    afterانتخاب کنیم و عدد    beforeتر را برای یا بیش



12 

 

 بندهای عناوین انیام داد. 

 ( داشته باشند.  space.کلمات مستقل باید از یکدیگر یک فاصله )13
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 تحقیقات و فنآوری ،وزارت علوم

 کاربردی دانشگاه جامع علمی

 رشتجهاد دانشگاهی مرکز آموزش علمی کاربردی 

 

 گروه صنعت

 کارشناسی  . . . .  پایان نامه برای دریافت درجه

 

 عنوان پروژه:

................................................................................................ 

 

 استاد راهنما:

 ....... سرکار خانم/ جناب آقای

 

 :نگارش

............ 

 

4139زمستان   

 

 

و صفحه ی  نمونه طرح روی جلد

 جلد
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 تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه

 جهاد دانشگاهی رشتمرکز آموزش علمی کاربردی 

 
کته در   دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشتته .......................................  اینیانب .................................................

...از پایتتتتتتتتتتان نامتتتتتتتتتته  ختتتتتتتتتتود تحتتتتتتتتتتت عنتتتتتتتتتتوان    تتتتتتتتتتتاریخ .......................

".............................................................................................................................................................................................." 

 دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم : سب نمره ............. با ک

در  نیتتتام شتتتده توستتتط اینیانتتتب بتتتوده وپتتتژوهش ا ایتتتن پایتتتان نامتتته  حاصتتتل تحقیتتتق و (1

پژوهشتتتی دیگتتتران )اعتتتم از پایتتتان نامتتته، کتتتتاب،   متتتواردی کتتته از دستتتتاوردهای علمتتتی و

رویتتته موجتتتود، نتتتام منبتتتع متتتورد    ......( استتتتفاده نمتتتوده ام، مطتتتابق ضتتتوابط و   مقالتتته و

 درج کرده ام.  سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و استفاده و

قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح ، پایین تر یا باالتر( درسایر دانشگاه این پایان نامه  (2

 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.  ها و

هرگونتتته بهتتتره بتتترداری اعتتتم از چتتتاپ  چنانچتتته بعتتتد از فراغتتتت تحصتتتیل قصتتتد استتتتفاده و (3

پژوهشتتی  ازایتتن پایتتان نامتته داشتتته باشتتم، از حتتوزه معاونتتت         کتتتاب، ثبتتت اختتتراع و ....  

 واحد میوزهای مربوطه را اخذ نمایم. 

آن     چنانچتته در هتتر مقطعتتی زمتتانی بتترخالف متتتوارد فتتوق ثابتتت شتتود، عواقتتب ناشتتتی از          (4

مقتتتررات  متتتی پتتتذیریم و واحتتتد دانشتتتگاهی میتتتاز استتتت بتتتا اینیانتتتب مطتتتابق ضتتتوابط و  

در صتتتورت ابطتتتال متتتدرک تحصتتتیلی ام هیچگونتتته ادعتتتایی نختتتواهم        رفتتتتار نمتتتوده و 

 داشت. 

 

 ..................................................................... نام خانوادگی : نام و

 ............................................................................. امضاء : تاریخ و

  

فرم تعهد اصالت 

 پایان نامه
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 تقدیم به 

 

دانم. باشد ، فداکاریها و دعای خیر ایشان میزحمات ها،راهنماییپدر و مادر عزیزم که توفیق خود را نتییه 

 باشم. هایشان را سپاس گفتهکران محبتای از دریای بیکه قطره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه 

 تقدیم
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 سپاسگزاری

 

 دست و زبان که برآید    از

 کز عهده شکرش به در آید                                                        

 

ها یاری مشکالت و سختی من عطا فرمود و مرا در کوران سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر

 نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.

اساتید و دوستان عزیزی بهره هایایان نامه از راهنمایی ها و مساعدتدر طول دوران تحصیلی و تهیه این پ

ام که در اینیا الزم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشتتتتم. از برده

 . . . سرکار خانم /استاد فرهیخته جناب آقای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نمونه صفحه 

 سپاسگزاری
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 فهرست مطالب

 

 شماره صفحه                                                                                                  عنوان           

 الف  .............................................................................................................................................................................. ده چکی

 بیان نیازمندی هافصل اول: 

 1  ................................................................................................................................................................... مقدمه  -1-1

 3 ..........................................................................................................................................................  بیان مسئله -1-2

 ابزارهای مورد نیاز برای طراحی: فصل دوم

2-1-  ..................................................................................................................................................................................... 

 طراحی پایگاه دادهفصل سوم: 

3-1-  .................................................................................................................................................................................... 

  فصل چهارم: طراحی نرم افزار و ارتباط با پایگاه داده

4-1- ................................................................................................................................................................................... 

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1- ................................................................................................................................................................................... 

  نابعم

 مطالب  نمونه صفحه فهرست 
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 100  .................................................................................................................................................. فهرست منابع فارسی

 101 .............................................................................................................................................  فهرست منابع غیر فارسی
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 شکل هافهرست 

 شماره صفحه                                                                                               عنوان             

 index.php  ......................................................................................................................  6: تصویر صفحه  1-1شکل 

 10  ..................................................................................................  : تصویر صفحه ثبت اطالعات دانشیو  1-2شکل 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ونمودارها نیز بصورت فهرست های فوق تهیه شوند. جداول: فهرست 1توضیح 

 ها، اشکال و نقشه ها( بایستی در صفحات میزا آورده شوند.: تمامی فهرست ها )جداول، نمودار2توضیح

 

 

 

 

 

  

 نمونه صفحه فهرست اشکال
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