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 انتخاب موضوع (1

 .........مثال ارزيابي سيستم حقوق و دستمزد در شركت  ... ( شركت در بايد با عبارت )ارزيابي سيستم ...  (1-1

 .باشد های انتخاب شده  سازمان بورس و اوراق بهادار باشد )بازار سرمايه ايران (شركتبايد  (2-1

 (شركت بايد ثبت شده باشد.3-1

 باشد. یشماره اقتصاد ی(شركت بايد دارا4-1

 باشد . يمدير مال ی(شركت بايد دارا5-1

 باشد. يمال یصورتهای بايد دارا(شركت 6-1

بعد از انتخاب موضوع ، الزم است موضوع را در يك برگه نوشته و از استاد امضا بگيريد و در روز دفاع بايد  (7-1

 اين كاغذ را تحويل بدهيد.

 شود. ي(پروژه بايد دفاع شود.در روز دفاع از متن پروژه سوال م8-1

 محتویات پروژه (2

 .شود رعايت بايد سايز و فونت نظر از نگارش نحوه (2-2                   سه فصل است. ی(پروژه دارا1-2

 محتويات فصل اول به صورت ثابت است و اجازه كم و زياد كردن آن وجود ندارد. (3-2

 بايد دقت كنيد كه كدام صفحات را يك رو و كدام صفحات را دو رو پرينت بگيريد. (4-2

ذكر مي شود جزو حداقل ها است و بايد عالوه بر اين  نگارشمواردی كه در اين  دوم،محتويات فصل  (5-2

 موارد كلي تر نيز در خصوص موضوع توضيح داده شود. موارد،

 .شود تحويل نيز  CDپروژه بايد ي(در زمان تحويل نهاي6-2

 شود. يشود صحاف يگفته م ي(پروژه بايد مطابق آنچه كه در كالس توجيه7-2

 نداشته باشيد. يبسيار دقت نمائيد كه غلط امالي( 8-2
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 باشند. JUSTIFY يباشند يعن ی(در تايپ پروژه بايد متن ها از طرفين مساو9-2

كنيد با جمع و جور كردن  ينداشته باشيد و سع یدر نوشتن مطالب دقت كنيد كه سطر يك كلمه ا (11-2

 منتقل كنيد. يكلمات،يك كلمه را به خط باالي

 است.ي مانند نقطه و ويرگول و ... الزام ياستفاده درست از عالئم نگارش (11-2

 تيتر و عنوان نباشد و به اول صفحه بعد برود. آخرين سطر هر صفحه، (12-2

 تا دو  CDيعني در داخل  ذخيره نمايد و تحويل دهيد. 2117و ورد    2111با ورد تحويلي بايد CDدر (13-2

 .باشد فايل

 به ترتيب جلد و فصل اول و .... باشد.چند تا فايل درست نكنيد. يدر يك فايل باشد.يعن(كل مطالب 14-2

 (جلد3

باشند.جلدبايد يكرو باشد.يعني  BTitrمي باشند.كل جلد با فونت  11و متن با سايز  14جلد عناوين با سايز در 

 .باشد  پشت برگه جلد نبايد چيزی باشد.جلد بايد به صورت صحافي طالكوب

 برگه دوم (3

 ، برگه ای است كه آيه شريفه بسم ا... در آن مي باشد.مطابق نمونه پيوست.يكرو باشد. برگه دوم در اين پروژه 

 عين جلد (5

 مطابق جلد باشد.يكرو باشد. A4برگه ای 

 (تقديم به6

 باشد. 14و سايز  BTitrبرگه ای يكرو كه تقديم به مي باشد.كال با فونت 

 (فهرست کلی7

 يكرو كه حاوی فهرست كلي پروژه مي باشد.مطابق نمونه ذيل : برگه ای
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 فهرست کلی 

 شماره صفحه عنوان رديف

   مقدمه و تعاريف -فصل اول 1

   ادبيات تحقيق -فصل دوم 2

   نتيجه گيری و پيشنهاد -فصل سوم 3

   منابع و ماخذ 4

 نكات مهم برای فهرست کلی:

 BTitrو فونت  14(عنوان با سايز 1-7

 .باشد چين وسط صورت به و  11و سايز  BTitr(سطر اول با فونت 2-7

 B LOTUSوفونت 14باشندوعبارت های ديگربا سايز11وسايز BTitr(عبارت فصل اول ودوم وسوم بافونت3-7

 باشد.

 باشند. 11و سايز  BTitrاعداد مندرج در ستون رديف به صورت وسط چين باشد.اعداد با فونت  (4-7

باشد. با فونت  21نباشد بلكه به صورت  21-51شماره صفحه فقط شماره صفحه آغاز باشد.يعني به صورت  (5-7

BTitr  باشند. 11و سايز 

 دقت نمائيد كه منابع و ماخذ جزو فصل نيست و به صورت ساده و مطابق نمونه بايد نوشته شود. (6-7

 فهرست فصل اول (8

 است يكرو و محتويات در اين فهرست به صورت مشخص و به صورت ذيل مي باشند: یفهرست فصل اول برگه ا
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 فهرست فصل اول 

 شماره صفحه عنوان ردیف

   مقدمه 1

   اهميت موضوع 2

   طرح موضوع 3

   ياصطالحات تخصص 4

 نكات مهم برای فهرست فصل اول:

 BTitrو فونت  14( عنوان با سايز 1-8

 .باشد چين وسط صورت به و  11و سايز  BTitrسطر اول با فونت  (2-8

 باشد. 14و سايز  B LOTUSستون دوم با فونت  (3-8

 باشند. 11و سايز  BTitr( اعداد مندرج در ستون رديف به صورت وسط چين باشد.اعداد با فونت 4-8

باشد. با فونت  21بلكه به صورت  نباشد21-51( شماره صفحه فقط شماره صفحه آغازباشد.يعني به صورت5-8

BTitr باشند. 11و سايز 

 مطالب فصل اول (9  

شروع فصل از سمت چپ باشد و شماره گذاری صفحات از همين صفحه شروع شود.توجه كنيد كه مطالب  (1-9

 فصل اول و همچنين تمامي فصول ديگر بايد به صورت دورو باشد.

باشند.در  B LOTUSوفونت 14سايز  اما محتويات متن بايد با 14و سايز  BTitr(مقدمه : تيتر با فونت 2-9

 مقدمه بايد حداكثر در نصف صفحه بتوانيد بحث را شروع كنيد.

باشند.در  B LOTUSوفونت 14سايز  اما محتويات متن بايد با 14و سايز  BTitr(اهميت : تيتر با فونت 3-9

 اين موضوع مهم است و چرا اين موضوع در اين شركت مهم است.نصف صفحه بايد بتوانيد توضيح دهيد كه چرا 
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 B LOTUSوفونت 14سايز  اما محتويات متن بايد با 14و سايز  BTitr(طرح موضوع : تيتر با فونت 4-9

 باشند. شروع اين قسمت بايد با عبارت ذيل باشد:

. ..سواالت ذيل در خصوص شركت .... ))با توجه به مقدمه و اهميت موضوع در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به

 هستيم: ((

بعد ازعبارت فوق بايد با توجه به موضوع انتخاب شده،سواالتي طرح شود.مثال اگر موضوع پروژه در خصوص 

 :باشد ذيل شرح به تواند مي سواالت باشد دستمزد و حقوق سيستم  ارزيابي

 طرح موضوع 

با توجه به مقدمه و اهميت موضوع در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سواالت ذيل در خصوص شركت ..... 

 هستيم: 

 چيست؟ دستمزد و حقوق – 1

 ؟ است چگونه شركت اين در دستمزد و حقوق بيمه حق محاسبه نحوه – 2

  ؟ است صورت چه به شركت اين در حقوق ماليات محاسبه نحوه – 3

 ؟ شود مي رعايت شركت اين در دستمزد و حقوق مورد در كار قانون آيا –4

 آيا اين شركت دارای نرم افزار برای بخش حقوق و دستمزد مي باشد؟-5

 آيا نرم افزار حقوق و دستمزد اين شركت، پاسخگوی نيازهای اطالعاتي اين شركت است؟-6

 ت است ؟به چه صور شركت در پرسنل غياب و حضور ساعت محاسبه نحوه –7

 ساعات كاری در اين شركت چگونه است ؟-8

 آيا در اين شركت حق مسكن پرداخت مي شود ؟ -9

 آيا در اين شركت عيدی پرداخت مي شود؟ -11

 آيا در اين شركت سنوات پرداخت مي شود؟ -11
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 آيا اين شركت طرح تشويقي دارد ؟ -12

 شوند؟معموال به چه داليلي پرسنل اين شركت جريمه مي  -13

 اضافه كاری در اين شركت به چه ترتيب محاسبه مي شود؟ -14

 نحوه محاسبه مرخصي در اين شركت چگونه است ؟-15

 آيا در اين شركت حق عائله مندی پرداخت مي شود؟ -16

 آيا در اين شركت حق اوالد مطابق قانون كار پرداخت مي شود؟ -17

مورد از اصطالحات مهم مربوط به  11تعداد  ، يك صفحه اصطالحات تخصصي : در اين قسمت بايد در (5-9 

 و حقوق خصوص در شما موضوع اگر مثال .شود داده توضيح خالصه طور به  موضوع تحقيق هر كدام در يك خط

 :باشد ذيل شرح به تواند مي تخصصي اصطالحات باشد دستمزد

 عبارت است از وجوه نقد يا غير نقد يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود. مزد :

 وجوهي است كه برای كار انجام شده توليدی دريك مدت معين پرداخت ويا تعهد ميگردد.  : دستمزد توليدی

 وجوهي است كه برای كار انجام شده توليدی دريك مدت معين پرداخت ويا تعهد ميگردد.  : دستمزد توليدی

نوشته ايست كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد كاليابعضا مسترديا به ديگری  : چك

 واگذارمينمايد.

 ميشود.مخارجي كه يك موسسه برای ارائه خدمت به مشتريان وكسب درآمدمتحل  هزينه :

 انجام كار بيش از ساعات تعيين شده در قانون كار اضافه كاری نام دارد. اضافه كار : 

 فهرست فصل دوم (01 

 فهرست فصل دوم برگه ای است يكرو ومحتويات در اين فهرست به صورت مشخص و به صورت ذيل مي باشند:
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 فهرست فصل دوم 

 شماره صفحه عنوان رديف

   معرفي شركت 1

   اطالعاتي در خصوص صورتهای مالي  2

   معرفي نرم افزار مورد استفاده 3

   يمهم ترين كنترل های داخل 4

   مورد استفاده ی نمونه فرم ها 5

   و مالي  یآئين نامه ادار 6

   یاسناد حسابدار ينحوه بايگان 7

   يمختلف امور مال یمعرفي بخشها 8

   يوضعيت حسابرس 9

   ماليات بر ارزش افزودهوضعيت  11

   يوضعيت پرونده ماليات 11

   يحسابدار ماليات 12

13 ......   

14 ........   

 نكات مهم براي فهرست فصل دوم:

 BTitrو فونت  14( عنوان با سايز 1-11

 .باشد چين وسط صورت به و  11و سايز  BTitr(سطر اول با فونت 2-11

 باشد. 14و سايز  B LOTUS(ستون دوم با فونت 3-11

 باشند. 11و سايز  BTitr( اعداد مندرج در ستون رديف به صورت وسط چين باشد.اعداد با فونت 4-11

باشد. با فونت  21بلكه به صورت  نباشد21-51( شماره صفحه فقط شماره صفحه آغازباشد.يعني به صورت5-11

BTitr باشند. 11و سايز 
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 مطالب فصل دوم (00 

 فصل از سمت چپ باشد.توجه كنيد كه مطالب فصل دوم بايد به صورت دورو باشد. شروع (1-11

 ( اطالعات عمومي كه در تمام موضوعات بايد باشد:2-11

كامل ايشان از نظر تحصيالت و سوابق  يو معرف ينام مديرمال نام شركت، معرفي شركت شامل : (1

محصوالت شركت،  يعامل شركت، معرف ام مديرشركت، ن ی،آدرس دقيق شركت، تلفن شركت،كداقتصاديجربت

  صادرات دارد يا نه؟ ،  يتعداد كل پرسنل، تعدادپرسنل شاغل در بخش مال

صورت سودوزيان و   ، قبل شامل ترازنامه يسال مال يمال یصورتها باشد؟ يم يمال یصورتها یآيا شركت دارا (2

بايد ضميمه گزارشات مجمع عمومي و فوق العاده شركت  نسبت های مالي وو صورت حساب گردش وجه نقد

                              شود. ينهاي

مختلف نرم افزار به طور كامل شامل صدور سند،خزانه  ی(نرم افزار حسابداری مورد استفاده چيست؟ قسمتها3

در چه تاريخي و به چه  نرم افزار  و تهيه صورتهای مالي توضيح داده شود.اين ی، فروش و دفترداری، انبارداریدار

قيمتي خريداری شد؟قرارداد پشتيباني آن چگونه است؟يعني آيا به صورت حضوری برای رفع مشكالت مراجعه 

مي كنند و يا اينكه به صورت تلفني و مكاتبه ای و يا اينترنتي و ... .آيا بين بخش انبار با بخش حسابداری از نظر 

 ر است؟نرم افزاری ارتباط برقرا

،مشهود و چشم گير است؟به طور نمونه در مواردی   (چه كنترلهای داخلي در زمينه حسابداری در اين شركت 4

وجود  ، به شرح ذيل در اين شركت به چه صورتي اقدام مي شود :تفكيك صادركننده چك از مغايرت گيرنده

،تحويل كاال از انبار فقط به شرط برگه مدارك قوی و مستند برای صدور سند، صدور قبض انبار و حواله انبار

 درخواست كاال و .... 

حواله  قبض انبار، (يك نمونه از تمام فرم های مورد استفاده در اين شركت بايد ضميمه گردد.شامل فرم سند،5

فاكتوررسمي و غيررسمي فروش ،رسيد اسناددريافتني ،دستور پرداخت چك،رسيد  انبار، درخواست كاالازانبار،

دريافت وجه توسط صندوق،دستور پرداخت وجه از صندوق، ساير فرمهای مربوط به امور مالي،همچنين چند 

 نمونه از فاكتورهای خريد كه معموال هميشگي است و مربوط به مواداوليه مهم اين شركت است را ضميمه كنيد.

وديت و عدم اجازه يك نسخه كپي از آئين نامه اداری و مالي شركت ضميمه شود.در صورت محد (6

برای كپي گرفتن ، بايد يك گزارش كامل از آئين نامه مزبور تهيه شود.يعني آئين نامه اداری و مالي  مسئولين

 مزبور دارای چه بخشهايي و چه موادی است و در اين خصوص بايد شرح مختصری از هر ماده را بنويسيد.
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صورت است؟چگونگي چيدمان زونكن در كمد و يا قفسه ، نحوه بايگاني اسنادحسابداری در اين شركت به چه  (7

تعداد اسناد حسابداری در هر زونكن و تعداد كل اسناد حسابداری صادر شده در سال مالي قبل ، نحوه پانچ 

نحوه منگنه كردن و به طور كل هر آنچه كه در بخش بايگاني اين شركت به چشم مي خورد توضيح داده   نمودن،

ت دارای فردی به عنوان بايگان است،آيا بايگاني امور مالي با بايگاني سايرقسمتها،ادغام شده شود.آيا اين شرك

 است؟از فرد مسئول بايگان بپرسيد در زمان بايگاني نمودن به چه نكاتي توجه مي كند؟

تبارات اع ، بايگاني ،خزانه داری، تنظيم اسناد ، امور مالي اين شركت دارای چه بخشهايي است)دبيرخانه (8

اسنادی، رسيدگي و ..(؟ وظايف هر قسمت را بنويسيد و تعداد افراد شاغل در هر قسمت و ميزان تحصيالت و 

 تجربه و ... را بنويسيد .به طور كامل بايد بتوانيد قسمتهای مختلف را به طور كامل توصيف نمائيد.

ات كامل حسابرس)حسابداررسمي يا اوال مشخص ، آيا اين شركت دارای حسابرس است؟ درصورت مثبت بودن (9

شركت حسابرسي( به همراه تلفن و آدرس و ميزان تحصيالت و سوابق تجربي ايشان ارائه شود)مربوط به سال 

 مالي قبل( .ثانيا گزارش حسابرسي سال مالي قبل نيز ضميمه شود.

فزوده مي باشد؟در آيا اين شركت در خصوص ارزش افزوده ثبت نام شده است و مجاز به اخذ ارزش ا (11

خصوص ارزش افزوده اين شركت بايد اطالعات الزم را جمع آوری كنيد و روش ثبت حسابداری مورد عمل در 

اين شركت را در خصوص ارزش افزوده بنويسيد و تجزيه و تحليل كنيد و با دستورالعمل سازمان امور مالياتي 

روش ها و خريدها در پايان هر سه ماه و به همراه مقايسه كنيد . همچنين بنويسيد كه در اين شركت،ليست ف

 اظهارنامه ارزش افزوده به دارايي ارائه مي شود؟

وضعيت پرونده مالياتي اين شركت در سه سال اخير به چه صورتي بوده است؟آيا ماليات عملكرد بر اساس  (11

از برگ تشخيص اوليه و برگ دفاتر شركت محاسبه شده است و يا اينكه به صورت علي الراس بوده است؟كپي 

 قطعي مالياتي مربوط به سه سال اخير شركت را ضميمه نمائيد.

آيا اين شركت دارای حسابدار مالياتي جداگانه است؟درصورت مثبت بودن،مشخصات كامل حسابدار مالياتي  (12

عات حسابداری توسط به همراه تلفن و آدرس و ميزان تحصيالت و سوابق تجربي ايشان ارائه شود.نحوه ثبت اطال

ايشان به چه صورتي است؟ يعني آيا اين حسابدار در محل شركت مستقر است و يا فقط به منظور دريافت 

مدارك و مستندات به شركت مراجعه مي كند و در پايان دوره مالي به شركت مراجعه مي كند؟به طور 

 كل،گردش كار برای حسابداری مالياتي اين شركت را بنويسيد.

 مورد عمومي بايد موارد ذيل موجود باشد: 12اگر پروژه ای راجع به انبار و موجودی كاال باشد عالوه بر  (3-11
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، ميانگين،... (موجودی مواد و همچنين محصول در اين شركت به وسيله نرم افزار  (روش ارزشگذاری)فايفو1

يابه طورفيكس مي باشدو غيرقابل  چگونه تعيين شده است؟آياروش تعيين شده،بوسيله كاربرقابل تغييراست

 تغيير؟

 -شناسايي ويژه -ميانگين-(سيستم نگهداری موجودی كاال )دائمي يا ادواری(و روش ارزش گذاری آنها)فايفو2

...( چگونه است؟در صورتيكه سيستم ادواری است بنويسيد كه به چه داليلي از سيستم ادواری در اين شركت 

شگذاری نيز بنويسيد چرا از از اين روش استفاده مي شود؟به نظر شما چرا در استفاده مي شود؟برای روش ارز

اين شركت از روش دائمي و يا روش ادواری استفاده مي شود؟يعني دليل انتخاب سيستم مزبور چه چيزی 

 بود؟اين سوال را در خصوص روش ارزشگذاری نيز توضيح دهيد.

ت است؟يعني هم از نظر نرم افزاری توضيح بدهيد و هم از (ارتباط بخش فروش بابخش حسابداری به چه صور3

نظر گردش كار كه چگونه اطالعات الزم بين حسابداری و فروش مبادله مي شود؟اطالعات پيش فاكتور و فاكتور 

چگونه از بخش فروش به بخش مالي منتقل مي شود؟آيا در بخش فروش،فرد ديگری به عنوان حسابدار فروش 

ا بخش فروش برای صدور فاكتور به طور مستقل عمل مي كند و يا بعد از امضای مديرمالي فعاليت مي كند؟آي

 نسبت به صدور فاكتور اقدام مي نمايد؟

 مورد عمومي بايد موارد ذيل موجود باشد: 12(اگر پروژه ای راجع به حسابداری باشد عالوه بر 4-11

ي است؟مانده واقعي يا از بانك به دفتر و يا از (روش تهيه صورت مغايرت بانكي در اين شركت به چه صورت1

دفتر به بانك. بايد سعي كنيد حسابداری آن شركت را قانع نمائيد كه از روش مانده واقعي استفاده نمايد و 

تالشهای خودتان و داليل طرف مقابل را برای عدم استفاده از روش مانده واقعي بيان كنيد.يك نمونه از صورت 

ميمه شود.بعد از تهيه صورت مغايرت بانكي در اين شركت چه پيگيريهايي صورت مي معايرت بانكي ض

گيرد؟معموال چه اشتباهاتي توسط حسابدار شركت در تنظيم صورت مغايرت بانكي اتفاق مي افتد؟چه اشتباهاتي 

اتي را در صدور چك در اين شركت اتفاق افتاده است؟حسابدار بانك در خصوص اين شركت تاكنون چه اشتباه

 مرتكب شده است؟

مورد عمومي بايد موارد ذيل موجود  12اگر پروژه ای راجع به سيستم حقوق و دستمزد باشد عالوه بر  (5-11

 باشد:

(رعايت قوانين كار و بيمه برای پرداخت حقوق و دستمزددر اين شركت به چه صورتي است؟آيا همه پرسنل از 1

ا ليست حقوق و دستمزد كه به ادارات دارايي و تامين اجتماعي ارائه مي بيمه مي شوند؟آي بدو ورود به اين شركت

شود همان ليست واقعي حقوق و دستمزد شركت است و يا متفاوت است؟در مورد نحوه و ميزان پرداخت 

نحوه محاسبه  ، غيبت و نرخ جريمه مربوطه در اين شركت ،  مرخصي عيدی،سنوات و همچنين ميزان ساعت كار، 
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به طور كل هر آنچه  ار و چگونگي مشمول بودن يا نبودن اضافه كار در ليست بيمه ای و ليست مالياتي،اضافه ك

كه از ليست حقوق و دستمزد ماهيانه اين شركت اطالعات الزم بدست مي آوريد مطلب بنويسيد.اين مطالب بايد 

ي محاسبه نمائيد و در اين زمينه بايد به گونه ای باشد كه بتوانيد حقوق و دستمزد ماهيانه يك پرسنل را به خوب

،سيستم حضور و غياب شركت را نيز مورد ارزيابي  بتوانيد كليه جزئيات را در نظر بگيريد.مثال بايد در اين زمينه

قرار داده و بنويسيد كه سيستم مزبور چگونه است و اطالعات ورود و خروج پرسنل چگونه به بخش حسابداری 

 ي پرسنل در اين شركت به چه صورتي است و چگونه تنظيم و ارائه مي شود؟منتقل مي شود؟فيش حقوق

مورد عمومي بايد موارد ذيل موجود  12اگر پروژه ای راجع به سيستم بهای تمام شده باشد عالوه بر  (6-11

 باشد:

،اطالعاتي از نحوه بدست  (آيا بهای تمام شده محصوالت شركت مشخص است؟در صورت مثبت بودن پاسخ1

آوردن بهای تمام شده وهمچنين اسامي موادمستقيم و موادغيرمستقيم وطبقه بندی دستمزد مستقيم و 

غيرمستقيم وسرباررا در اين شركت بيان كنيد. در اين شركت،توليدات براساس مرحله ای است و يا اينكه به 

كار در خط توليد اين  صورت سفارش كار مي باشد؟خط توليد اين شركت را بايد بتوانيد توصيف كنيد.گردش

شركت به چه صورتي است؟فاصله بين خط توليد با انبار شركت چقدر است و برای انتقال مواد اوليه از انبار به 

خط توليد و همچنين انتقال محصوالت به انبار از چه روشهايي و چه ماشين آالتي استفاده مي شود؟آيا نحوه 

رت بهينه است و با استفاده از روشهای علمي و مهندسي طراحي قرارگرفتن ماشين آالت در خط توليد به صو

شده اند و يا براساس تفكرات سنتي است و گام به گام با توسعه شركت،ماشين آالت به خط توليد اضافه شده 

 اند؟

 نكات مهم در خصوص فصل دوم (01 

 (در فصل دوم برای نگارش مطلب از نظر حجم هيچ محدوديتي وجود ندارد.1-12

عناوين و مطالبي كه در بند يازدهم گفته شده است حداقل مطالبي است كه بايد در اين فصل نوشته  (2-12

 شود و پژوهشگر مي تواند مطالب بيشتری در راستای موضوع با هماهنگي استادراهنما به اين فصل اضافه نمايد.

ته باشيد.ابتدا بايد قانون و استاندارد (در تمامي عنوانهای فوق الذكر بايد دو مطلب مهم را در نظر داش3-12

موضوع را توضيح دهيد و سپس آن موضوع و عنوان را در اين شركت خاص توضيح دهيد.مثال در قسمت حق 

 اوالد بايد به شرح ذيل توضيح دهيد:

 



13 
 

 حق اوالد :

بقه بيمه ای باشد به ميزان سه برابر حداقل مزد روزانه و  روز سا 721براساس قانون كار به هر كارگر كه دارای 

سالگي و  18به فرزند پسر تا سن  حق اوالد تعلق مي گيرد. ، حداقل مزد ماهيانه تا سقف دو فرزند ............يا 

،حق اتمام تحصيالت هر كدام بزرگتر است و به فرزند دختر تا زمان ازدواج و يا اشتغال هر كدام كه بزرگتر است

 اوالد تعلق مي گيرد.

 مزد ماهيانه مي باشد. ..............در شركت ......... قانون كار دقيقا رعايت مي شود و حق اوالد پرداختي به ميزان 

همانطور كه مشاهده مي شود ابتدا قانون مخصوص حق اوالد گفته شده است و سپس توضيح داده مي شود كه  

 در اين شركت به چه صورتي است.

 باشند. 12ولي عنوانهای فرعي با سايز  14(عنوان های اصلي با سايز 4-12

 فهرست فصل سوم (01 

 فهرست فصل سوم برگه ای است يكرو ومحتويات دراين فهرست به صورت مشخص و به صورت ذيل مي باشند:

 فهرست فصل سوم 

 شماره صفحه عنوان ردیف

   نتيجه گيری 1

   پيشنهادات 2

 براي فهرست فصل سوم:نكات مهم  

 BTitrو فونت  14( عنوان با سايز 1-13

 .باشد چين وسط صورت به و  11و سايز  BTitr(سطر اول با فونت 2-13

 باشد. 14و سايز  B LOTUS(ستون دوم با فونت 3-13

 باشند. 11و سايز  BTitr( اعداد مندرج در ستون رديف به صورت وسط چين باشد.اعداد با فونت 4-13
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باشد. با فونت  21نباشدبلكه به صورت 21-51( شماره صفحه فقط شماره صفحه آغازباشد.يعني به صورت5-13

BTitr باشند. 11و سايز 

 (مطالب فصل سوم01  
 شروع فصل از سمت چپ باشد.توجه كنيد كه مطالب فصل سوم بايد به صورت دورو باشد. (1-14

ه پروژه را در حداكثر يك صفحه توضيح دهيد.در اين بخش بايد در بخش نتيجه گيری بايد بتوانيد خالص (2-14

 بنويسيد كه از اين تحقيق چه نتيجه ای برای بدست آمده است.

در بخش پيشنهادات بايد مشكالت و اشكاالتي كه در فصل دوم در اين شركت به آن دست يافته ايد را  (3-14

و شما پيشنهاد مي دهيد كه رعايت بشود شامل چه بنويسيد.مواردی كه فعال در اين شركت رعايت نمي شود 

 مواردی است؟ بايد پيشنهادات كاربردی بدهيد.

 نحوه نگارش منابع (15

 اگر منبع به صورت كتاب باشدنحوه نوشتن آدرس اين منبع به صورت ذيل است: الف(

به طور نمونه به مثال ذيل توجه  ماه انتشار. سال انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، نام درس، نام، نام خانوادگي مولف،

 كنيد:

 ،ارديبهشت1376انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، (،چاپ سوم،2ايرج،اصول حسابداری ) نورورش،

البته برخي اوقات ممكن است مولف كتاب بيش از يكنفر باشند.در اين صورت ابتدا نام خانوادگي و نام مولف اول 

 ولف دوم نوشته مي شود و مابقي موارد نيز به همان صورت است:و سپس نام خانوادگي و نام م

(،چاپ سوم،انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 2نورورش،ايرج،شيرزادی،فيض ا...،اصول حسابداری )

 ، ارديبهشت1376

 ب(اگر منبع به صورت جزوه باشد :

 .........................................جزوه 
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