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 قوانین مرتبط با پروژه نهایی:

 

های ها و رسالهبنا بر تجربۀ دفاعیه دانشجویان گرامی در سالیان گذشته، و با هدف ارتقاء سطح کیفی و علمی پروژه

کی پس از اجماع های ایشان؛ گروه معماری دانشگاه ایوانسازی نحوۀ امتیازدهی به پروژهانشجویان؛ و همچنین یکساند

های کارشناسی اعمال خواهد کرد که رعایت آن نامه دفاع از پروژهنظر اساتید گرامی، از این پس تغییراتی را در شیوه

 نامه الزامی است.ی دفاع از پایانبرای تمامی دانشجویان متقاض

 

 نحوۀ امتیاز دهی: -الف

میانگین نمرۀ دروس  -2جلسه دفاعیه و کیفیت پروژه  -1بخش است:  4نامه متشکل از نمرۀ نهایی پایان

 مسابقات و جوایز معماری -4مقاله  -3( 5و  4، 3، 2طرح گذرانده شده )شامل طراحی معماری 

 

 : جلسه دفاعیه و کیفیت پروژه:1

ور و راهنما، پس از مشاهده پروژه و رسالۀ دانشجو، و دفاع از آن و همچنین پرسش و پاسخ، اقدام به اساتید دا 

 محاسبه خواهد شد. 02تعیین نمره خواهند کرد. نمره این بخش از 

 

 : میانگین نمرات دروس:0

از کارنامه نهایی  های مربوط، یک نسخه تأیید شدهدانشجو موظف است پیش از شروع دفاعیه خود، به همراه فرم

، درج شده باشد را به اساتید داور 9و-4-3-0های طرحخود را که در آن نمرۀ چهار طرح گذرانده شده، شامل 

به پایان نامه نمرۀ اختصاص داده شده  و میانگین نمرات طرحدهند. پس از تعیین نمره برای بخش اول، تحویل 

 محاسبه میگردد.

 

 مقاله: -3

اند، در صورتی که نامۀ رسمی تأیید مقاله و یا چاپ آن را به نامه خود مقاله استخراج نمودهپایاندانشجویانی که از 

المللی، و های ملی و بینتوانند تا سقف دو نمره برای نشریات و همایشتأیید معاونت پژوهش دانشگاه برسانند، می
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نمره با توجه به میزان اعتبار دهی نشریات و استفاده نمایند. میزان  ISIهمچنین برای نشریات علمی پژوهشی و 

 ها از سوی معاونت پژوهش تعیین خواهد شد.همایش

متقاضی بوده و به همراه استاد راهنما تهیه گردد.  نامۀباید مستخرج از پایانمقالۀ ارائه شده حتما : 1-3تبصره 

 ن همکار به ترتیب در مقاله ذکر گردد.نام استاد راهنما به عنوان نویسنده اول و نام دانشجو و یا دانشجویا

 مسابقات و جوایز معماری: -4

برد سطح کیفی معماری معاصر کشور و استقبال گروه معماری از با توجه به اهمیت مسابقات معماری در پیش

نامه هر یک از تالش دانشجویان گرامی برای شرکت و کسب تجربه در زمینه مسابقات؛ چنانچه موضوع پایان

جویان، یکی از مسابقات داخلی و یا خارجی جاری و یا آینده باشد، گروه داوران به دانشجو یک نمره به صورت دانش

 تشویقی و در صورت کسب رتبه برتر در این مسابقه تا دو نمره به ایشان اختصاص خواهند داد.

بندی و اعالم نتایج زمان ، دانشجویان با در نظر گرفتنتفاوت مسابقات معماری و جوایز معماریبا توجه به 

ای بودن پروژه وجود ندارد( در جوایز دانشجویی های خود را )الزامی به مسابقهتوانند پروژهجوایز همچنین می

معماری شرکت دهند و در صورت برنده شدن و یا کاندید شدن برای جایزه، از نمرۀ تشویقی متناسب با اعتبار 

 یند.جایزه و رتبۀ کسب شده استفاده نما

به تأیید گروه معماری برسد و از لحاظ  پیش از تأیید پروپوزالمسابقات انتخاب شده حتما باید  :1-4تبصره 

 اعتبار مسابقه، کاربری، و متراژ و مقیاس پروژه مورد بررسی قرار گیرد.

یست با نظر نام استاد راهنما باید در لیست مسابقه قید گردد، عنوان و نحوۀ همکاری در این ل :0-4تبصره 

 گیرد.مستقیم استاد راهنما و تأیید نهایی ایشان صورت می

در صورتی که پروژۀ طراحی شده در جوایز دانشجویی معماری شرکت داده شود، حتما نام استاد  :3-4تبصره 

 راهنما، و نام دانشگاه در لیست عناوین پروژه قید گردد.

یۀ جوایز و مسابقات انتخاب شده، اجازه شرکت به صورت دانشجویان دقت داشته باشند در بیان :4-4تبصره 

دانشجویی وجود داشته باشد، و یا مراسم مورد نظر دانشجویی باشد. الزم به ذکر است که در صورت تخلف، 

کننده را خواهد داشت و دانشگاه مسئولیتی در قبال تخلفات صورت دبیرخانه مسابقه حق برخورد با شخص شرکت

 شت.گرفته نخواهد دا

های خود را برای نشریات فیزیکی و آنالین معتبر دانشجویی توانند پروژهدانشجویان همچنین می :9-4-1تبصره 

المللی ارسال نموده و در صورت پذیرفته شدن برای انتشار از امتیاز نمره تشویقی استفاده نمایند. نشریات حتما بین

تایید گروه معماری برسد. ضوابط این بخش مشابه بندهای باال المللی بوده و اعتبار نشریات باید به باید بین

 باشد و درج نام دانشگاه، استاد راهنما، و اجازۀ انتشار برای دانشجویان در این بخش نیز الزامی است.می
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 مدارک پروژه: -ب

یا گروه دانشجویان موظف هستند، حداکثر یک روز پیش از دفاع، تمام مدارک خود را به استاد راهنما و  -1

و  بوده معماری ارائه داده و تأییده دفاع دریافت نمایند. در صورتی که هر یک از مدارک دانشجویان ناقص

داشته باشد، فارغ از کیفیت پروژه، رتبۀ دانشجویی، و یا مقاله و مسابقه، دفاع دانشجویان نازلی  یا کیفیت

هد داشت با تکمیل مدارک مجددا دفاع ناتمام تلقی خواهد شد، و دانشجو حداکثر یک ترم زمان خوا

 نماید.

های طراحی شهری ارائه آلبوم نقشه ها، شیت )پوستر( و ماکت، و همچنین ارائه پالن مجموعه، و در پروژه -2

، و عدم ارائه هر یک از سوی برای تمامی دانشجویان الزامیحداقل یک مجموعه طراحی شده، 

 دانشجویان نقص در دفاع تلقی خواهد شد.

 حداقل یک هفته پیش از دفاع، رسالۀ خود را به اساتید داور جهت بررسی تحویل دهند. بایدنشجویان دا -3

کِی جهت حمایت از محیط زیست دریافت نسخ چاپی رساله را، که در روش گروه معماری دانشگاه ایوان -4

دانشجو  برگ کاغذ به ازای هر 2411تا  1011نسخه و از  8تا  5سنتی سیستم دانشگاهی کشور از 

برای دانشجویان های نهایی اکتفا نموده است. لذا باشد را منتفی، و به دریافت لوح فشردۀ پروژهمی

نامه ه خود را که طبق شیوهحتما لوح فشرده رسال اندموظفدریافت تأیید فراغت از تحصیل 

به افت نمایند. سپس تحویل داده و از ایشان تأییدیه رسمی دری استاد راهنمابه  سازی شده است،ذخیره

های دانشگاه را تحویل داده و امضا دریافت نامه دانشگاه لوح فشردۀ گروه معماری و دیگر بخشترتیب آیین

 نمایند. 

ارائه یک نسخۀ چاپی پیش از دفاعیه به گروه معماری جهت بررسی در جلسۀ دفاع دانشجویان  تذکر:

 گردد.الزامی بوده و شامل بند باال نمی

 

 

ضمن گروه معماری از حضور خانوادۀ محترم دانشجویان، و دوستان ایشان در روز دفاعیه برای مشاهدۀ  در* 

 زحمات چندماهه این عزیزان بسیار استقبال خواهد کرد.
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 راهنمای نگارش پایان نامه تحصیلی

 

تدوین و نگارش پایان نامه  دانشجوی گرامی ، اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشی قصد     

تحصیلی خود را دارید به شما توصیه می شود، مطالب این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. این راهنما به شیوه ساده ای 

 نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان نامه کامل همراهی کند.

، که شامل استم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت های الز     

به  د، لذا بایباشدمی طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتیجه گیری ،ییشناسا

 طور منطقی و علمی نگاشته شود.

نحوه تایپ، صحافی و صفحه پردازی پایان نامه  ل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شکل ظاهری،ییکی از دال     

نشود و  ازهم گسیختگیتحصیلی دانشجویان است، به نحوی که شیوه های تدوین پایان نامه در رشته های مختلف دچار

تا حد امکان استقالل علمی رشته ها نیز حفظ گردد. الزم است دانشجویان پایان نامه خود را به زبان فارسی تنظیم 

  ، پذیرفته نخواهد شد.یان نامه ای که از استانداردهای تعیین شده، برخوردار نباشدکنند. پا

 
 

 فصل اول: تنظیم مطالب پایان نامه تحصیلی

  صفحات مقدماتی  -1

  روی جلد(  الف

 چین تنظیم گردد:زیر و به صورت وسطصفحه روی جلد، به ترتیب      

 شگاه مندرج در لوگو(از باال نشان دانشگاه )به همراه عنوان دان 

 لطفا به هیچ عنوان نشان دانشگاه را دفرمه نکنید و تناسبات اصلی را رعایت فرمایید.

 نام دانشکده. برای مثال: دانشکده معماری و شهرسازی 

  :نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی رشتۀ ... )مثال: مهندسی معماری(پایان"عبارت 

 طمینان حاصل نمایید.از عنوان دقیق رشته و درجۀ دریافتی ا

 های اینترنتیکامال منطبق با فرم پروپوزال و فرمنامه. عنوان پایان 

  :نام و نام خانوادگی استاد راهنما)خط بعدی( استاد راهنما 

  :در صورت وجود(نام و نام خانوادگی استاد مشاور ))خط بعدی( استاد مشاور 

  :نام و نام خانوادگی دانشجوخط بعدی( )دانشجو 

 مترفاصله از لبۀ جلد یک و نیم سانتیریخ )به صورت فصل و سال ارائه( تا 

 
 * نمونۀ جلد در ضمایم موجود است.

 
 صفحه سفید (  ب

 شود.داده میصفحه سفید قرار  د هر کدام یکبعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جل     

 صفحه بسم اهلل الحمن الرحیم (  ج 
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ود، از به کار بردن شمی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی گرفته کهعد از صفحه سفید قرار این صفحه ب     

 گردد.هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری 

 صفحه تقدیم ( د

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می شود. اگر      

متن د این صفحه به سلیقه شخصی بستگی دارد، اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور بای چه متن

 معاونت آموزش نیز باشد. آن مورد تایید

  
 اریزسپاسگصفحه ( ر

عنوان  شود.میسپاسگزاری  ،در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو موثری همکاری نموده اند     

سطر از لبه کادر به صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سطر در زیر آن  3صفحه به فاصله  این

 .خواهد شدنوشته 

 صفحه چکیده ز( 

 :دهیچک یمحتوا  

 (کند. انیاصل موضوع رساله را ب دیبا دهیجمله چک نیل)او جمله کی. موضوع در 1

 قی. هدف تحق2

 قیتحق یِ. دامنه 3

 قیق. روش تح4

 .نوع منابع استفاده شده5

 قیتحق جی. نتا6

 رساله اتی. محتو0

 کلمه نوشته شود. 311 تایصفحه و نها کیدر  دهیچک

 .دیکن یاست خوددار امدهیکه در متن پژوهش نامه ن ی. از ذکر مطالب1

 .گردد انیوهشگر بپژنقل نشود؛ بلکه به زبان  میبه طور مستق گرانی. اقوال د2

 .لب از فعل گذشته و سوم شخص استفاده شود. در نوشتن مطا3

 :بحث شده است، پرداخته شده است، ...مانند

 .مطالب، ارجاعات آورده نشود ی. برا4

 …ذکر است و انیناگفته نماند، شا ق،یتحق نیمانند در ا د؛یاین دیکلمات زا دهیکه امکان دارد در چک یی. تا جا5
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 .شوداستفاده ن بلند یو جمله ها بهای. از ترک6

 .و مبهم اجتناب شود یاستفاده شود و از جمالت سوال ی. جمالت به صورت خبر0

 ( واحد نگارش می شود. 5/1( و فاصله سطرها )12متن صفحه چکیده با فونت نازنین )   

 تر از چکیده درج شود.واژه با چند خط فاصله پایین 11تا  5کیلدواژه: واژگان کلیدی بین 

 

 لب صفحه فهرست مطا(  ژ 

این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایان نامه می باشد که به ترتیب      

 با عنوان و شماره صفحه همراه است. 

 د.ندراین صفحه ذکر نمی شوقراردارند، صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب  :( 1)تذکر

سانتی متر از  4ها با فاصله باشد، در صفحات بعدی، سرستونچنانچه فهرستی بیش از یک صفحه  ( :0)تذکر

 باالی صفحه تایپ می شود. 

 

 صفحه فهرست جداول ( س

 این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول های موجود در متن می باشد.      

 

 ها و تصاویر صفحه فهرست شکل(  ش

 یک فرمتای موجود در متن است، که همگی تحت این صفحه شامل فهرست تصاویر، نمودارها و عکس ه     

 د. نآورده می شو

 

 فهرست نشانه های اختصاری (  ص 

در صورت لزوم و با توجه به متن پایان نامه، جهت اطالع خوانندگان، فهرستی از عالئم اختصاری همراه با      

از واژگان اصلی و پس از آن عالئم  معادل آنها تهیه می گردد. توجه شود که در متن پایان نامه در مرتبه اول

 اختصاری استفاده می شود. 

 

 مقدمه(  ض

شود و چند بند )پاراگراف( آغاز می ای کیآن در  تیموضوع، تعریف مسئله و اهم ازین انینامه، با ب انیپا کیمقدمه 

دارند( ادامه  ید بررسبا مسئله مور یمیکه ارتباط مستق نیشیشده پانجام یبا مرور پیشینه موضوع )سابقه کارها

 کیبند نوشته شود. سپس در  کیحداقل  نیشیپ یکارها نیترتبطاز مر کییابد. معموالً الزم است درباره هر می

نسبت به مسئله )موضوع( مورد  دیینامه، چه دیدگاه یا راهکار جد انیپا نیشود که در اداده می حیدو بند توض ای

به  ت. در ادامه ممکن اسشودیم انیب حیصورت کامالً شفاف و صربه هایوآورن گریعبارت دبررسی وجود دارد. به
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 انیهای بعدی پابند از مقدمه به محتوای فصل نیشود. در آخراشاره  یطور مختصر و کلبه زیآمده ننتایج بدست

 شود.اختصار اشاره مینامه به

 

 متن اصلی پایان نامه   -0

 
فهرست منابع و  ارایهپایان نامه معموال با فصلی تحت عنوان مقدمه شروع شده و با  همانطور که اشاره شد متن     

 پیوست ها پایان می پذیرد.

اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف الفبا شماره  :(1) تذکر

سانتی متر از لبه پایینی  1.5به فاصله  شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین، .گذاری می شوند

  کاغذ نوشته می شود.

 ات پشتصفح ، لیکنجلد شروع می شود صفحه بعدید اگر چه شمارش صفحات مقدماتی ازیتوجه نما :(0تذکر )

قبلی  از شماره گذاری صفحات  .صفحه سفید و صفحه بسم اهلل الحمن الرحیم شماره گذاری نمی شوند ،جلد

شایان ذکر است، هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله  شوند.الفبا شماره گذاری می مقدمه با حروف

که نیز دارای شماره عنوان فرعی است  . هر فصلگیردسمت راست قرار میاز کادر باالیی در  سانتی متر دوازده

، کادر قرار می گیرد. پس از آن اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست

متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود. عناوین فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته می 

 شود. 

ها و با مجالت، ژورنال ماهیت و هدف آن و ،با توجه به اینکه رساله یک مرجع دانشگاهی و علمی است (:3) تذکر

نامه از لطفا در نظر داشته باشید که در متن اصلی پایان تی تفاوت دارد؛ لذاتبلیغا کتب شخصی، تخصصی و

نامه های متفاوت با شیوهبندیو از صفحه برگ گرافیکی، خط و تصویر استفاده نگرددهیچگونه کادر، سربرگ، یا ته

و یا متعصابه  اریاز ادبیات شاعرانه، لحن هیجانی، شعنوشتار متن رساله . همچنین ترجیحا در خودداری شود

پرهیز گردد. این نکته به این معنا است که متن باید به صورت علمی و به صورت ارائه گزارش و مشاهدات از 

های ادبی به عنوان مرجع مورد ها، عوامل و مطالعات صورت گرفته نگارش شود، اما استفاده از شعر و گزارهپدیده

 مطالعه یا مثال خالی از اشکال است.

 مثال:

ام 18مربع وسعت ) لومتریک 1٬648٬1۹5با  انهیو در منطقه خاورم ایآس یدر جنوب غرب یکشور رانیا صحیح:
با توجه به آثار تاریخی  .تن است 00٬18۹٬66۹حدود  یتیجمع یدارا 13۹2سال  یسرشمار هیو بر پا درجهان(

های کهن دوران باستان است. تمدنکشف شده در این کشور و متون به دست آمده از مورخین، این کشور یکی از 
طبیعی بسیار در چهار فصل داشته و یکی از طبیعتی سرشار با تنوع زیستی گسترده و منابع  ایران همچنین

 بسترهای منابع و معادن طبیعی در خاورمیانه است )رفرنس(.
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های قلهنواز است که انایران کشوری بسیار زیبا با مناظر چشمگیر و مردمانی پرشور و غیرتمند و میهم غلط:
پیشرفت را یک به یک در نوردیده و تا ثریای علم سوار بر مرکب دانش و معرفت تاخته و پشت دشمنان خویش را 

 به خاک رسانده است. این کهن مرز و بوم مردان غیرت که چندین هزار سال...
 

 :محتوای رساله -3
های گردد. اما با توجه به مغایرتر استاد راهنما تهیه و تکمیل نظطبق  باید نامهبندی و محتویات پایاننحوۀ فصل

کلیات  ،های معماری، اینجا به صورت اختصاریها و نیازهای پروژههای کارشناسی با ویژگیعمومی رساله چارچوب

 گردد. رسالۀ کارشناسی معماری ذکر میمورد استفاده در 

گیرد. پس از معرفی روش تحقیق و ضروریات انتخاب ث قرار مینامه معماری پنج بخش عمده مورد بحدر پایان

ها مشابه ها و رشتهنامهموضوع، اهداف، فرضیات، موانع، مرور پیشینه تحقیق و روش پژوهش که در اکثر پایان

است؛ به بیان مبانی نظری تحقیق و مطالعات جامع پژوهش اعم از مطالعات نظریاتِ معماری مرتبط با موضوع، 

شناختی، فلسفی، عمومی، و یا معرفی مبانی نظری موضوع مطروحه پرداخته خواهد ث روانشناختی، جامعهمباح

ضوابط و  بررسی ها، با، و تحلیل و نتیجه گیری از آنشد. سپس با معرفی چند نمونه موردی داخلی و خارجی

ارائه برنامه فیزیکی  هاین ضوابط و سرانهج، از طریق اهای ذیربط یا استانداردهای رایاستاندارهای موجود در سازمان

ت ذکر خواهد شناسی و تحلیل سایمعرفی محل قرارگیری پروژه؛ فرهنگ، رسوم، اقلیم، زمین در بخش. گرددمی

 شود.شد و در نهایت به شرح روش طراحی و شیوۀ انجام آن پرداخته می

 

 ع اینترنتیفهرست منابع، نحوه ارجاع در متن و شیوه استفاده از مناب -4
در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه، مانند )کتاب، مقاله،      

 ه دهد.یمصاحبه و اینترنت( را به شرح زیر ارا

 

 نحوه ارجاع در متنالف (  

آورده می  داخل پرانتز سنده، سال، صفحهبه ترتیب نام خانوادگی نویبه کتاب، برای ارجاع در متن پایان نامه      

 شود.

 برای مثال:

 (.53، 1381)احمدی،  "-----------------------------------"

 (.32 ،1385 فالمکی،) "-----------------------------------"

 برای کتب چند جلدی به این صورت درج شود: 

 (2:225، 138۹بوطیقای معماری )آنتونیادس،  کتاب مثال جلد دوم

 

عمل خواهد شد. برای کتب و برای ارجاع به مقاالت نیز به صورت مشابه )نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه( 

دارند، در صورتی که دو یا سه نویسنده داشته باشد نام هر سه )نام خانوادگی و نویسنده مقاالتی که بیش از یک 

ز سه نویسنده داشته باشد به صورت )نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه( ، و اگر بیش ا

 دیگران، سال انتشار، صفحه( نگاشته خواهد شد.
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بایست به هر تعداد به باشد و میتذکر: در نظر داشته باشید که در صورت تکرار ارجاع، عبارت )همان( صحیح نمی

 صورت باال ارجاع داده شود. 

 : )نام خانوادگی، صفحه، سال ارائه(نگاشته می شودنامه به این صورت ان: برای ارجاع به پای2تذکر

 

 فهرست منابع ب (   

با استفاده  ده می شود. دانشجویان باییصفحه فهرست منابع در انتهای متن پایان نامه و قبل از پیوست ها، ارا     

 : ینداز روش حروف الفبا به شرح زیر نسبت به تهیه فهرست منابع اقدام نما

 

نویسنده، )بعد از آن حرف اول نام یا  نامنویسنده )به دنبال آن کاما، قرار می گیرد(، نام خانوادگی به ترتیب  :کتاب

در داخل پرانتز )بعد از پرانتز نقطه(، عنوان با فونت مورب )بعد از عنوان نقطه قرار می  ،سال انتشار اثرنقطه( 

 )بین محل نشر و ناشر دو نقطه قرار می گیرد(.محل نشر و ناشر د(. ترجمۀ نام مترجم )در صورت وجوگیرد(، 

 

 

 نمونه های زیر را مالحظه فرمایید:

 . تهران: نشر مرکزحقیقت و زیبایی(. 1831احمدی، بابک. ) .1

 . تهران: نشر فضاگیری معماری در تجارب ایران و غربشكل (.1831فالمكی، دکتر محمد منصور. ) .2

 
 تین:نحوۀ نگارش منابع ال

Derrida, Jacque. (1978). Writing and Difference. Alan Bass (Trans.). London: Athlone Press. 

 

     

 مقاله، به ترتیب 

در داخل پرانتز )بعد از اثر سال انتشار نویسنده، )بعد از آن نقطه( حرف اول نام یا  نامنویسنده،  نام خانوادگی     

)با فونت ساده و خط زیر عنوان عنوان مجله از گیومه نقطه(  بعدنت ساده و بین گیومه( ))با فو عنوانپرانتز نقطه(، 

)در مورد مقاله سمینار این موارد الزم نیست(، در صورت لزوم  جلد مجله و صفحاتشماره )نقطه( یا با فونت مورب  

 رد(.محل نشر و ناشر )بین محل نشر و ناشر دو نقطه: و در پایان، نقطه قرار می گی

 نمونه های زیر را بنگرید: 

، در مجموعه مقاالت دومین سمینار 16، ص 1، ج "نظام انتقال یا جذب تکنولوژی"(. 1302حقیقت، بهروز)     

 علم، تکنولوژی و توسعه، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

Low, B.K. (1997). ”Reliability analysis of rock Wedges”. Journal of Geotechnical and 

Geoenvironmental Eng. Vol. 123, No. 6, pp. 498-505. 

  
 شیوه استناد به منابع اینترنتی

در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردی از قبیل: مولف، یا پدید آورنده اثر، عنوان مدرک، عنوان مرکز یا      

ه شود. در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشانی یک سازمان انتشار دهنده، تاریخ انتشار و آدرس سایت گنجاند
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سایت تغییر کند ضروری است، تاریخ مشاهده نیز قید شود. البته شیوه نامه های متعددی در ارتباط با استناد به 

 NLM, APA, MLAمنابع الکترونیکی تدوین شده مانند: 

 

 

 عمل شود:ه مقاالت طبق زیر ضمنا برای استناد به منابع اینترنتی از قبیل کتاب و مجموع     

 کتاب و مجموعه مقاالت

نام و نام خانوادگی، نام مولف، عنوان کتاب، محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخررین ویررایش )در صرورت         

 ، }تاریخ مشاهده{.<نشانی دسترسی>موجود بودن(. } نوع رسانه{، 

 
Rijsberjen, C.J.Van. “Information Retrieval”. London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999. 

{online}.<http:www.dcs.gla.ac.uk/ ketih/preface.htm1>.{12 feb 2004}  

  
 

 فصل دوم: راهنمایی در مورد ترکیب ظاهری پایان نامه )امور فنی(

کره چرارچوب    سته باشدپایان نامه باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراتر بیان شد، همانطور که پیش     

نویسنده پایان نامه باید در مواردی از قبیل: امرال  و انشرا  صرحیح     نامه به تفصیل ارائه شده است.آن در این شیوه

کلمات، بکار بردن اصول و قواعد نگارش، ویرایش قبل از نگارش و ... توجره و دقرت کرافی مبرذول دارد. اگرر چره       

 فارسری نگرار قابرل چراپ اسرت در عرین حرال دانشرجویان بایسرتی از برنامره          نگارش پایان نامه در هر نرم افرزار  

"Microsoft Word" نامه خود استفاده نمایند.برای تدوین پایان 

 

ضخخیم، پخاورقی    11ضخیم، عناوین اصلی ب نازنین  14، عناوین فرعی ب نازنین نازک 14متن اصلی با فونت ب نازنین * 

 نازک نگارش شوند.  12نازنین  ب اشکال، تصاویر و جداول با فونتنازک، و عناوین  10ها ب نازنین 

 تایپ گردد. Times" 12"و در پاورقی با  Times" 10"عبارات و واژگان انگلیسی داخل متن با فونت 

 

 نوع کاغذ -1

نامره را  نمی باشد. دانشجویان می توانند متن کامرل پایرا   A4اندازه رسمی کاغذ برای نگارش پایان نامه کاغذ      

و به همان ترتیبی که می خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از اینکه مطرابق   A4قبل از تایپ بر روی کاغذ 

 با استانداردهای تعیین شده باشد، نسبت به تایپ آن اقدام کنند.

 حاشیه صفحات -0

در  حواشیمتر باشد. این سانتی 3هر کدام  و باال پایین و 2، سمت چپ 3از سمت راست  دحواشی صفحات بای     

به ایرن ترتیرب در هرر صرفحه      .باشد 1باید تمام صفحات پایان نامه فارسی ثابت است. فاصله سطرها در هر صفحه

 سطر می تواند قرار گیرد.  33تا  31 بین پایان نامه

 شماره گذاری صفحات -3
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ه به صورت عرددی شرماره گرذاری شرود. شرماره      صفحات مقدماتی باید با حروف الفبا  و متن اصلی پایان نام     

گرذاری   شماره سانتیمتر از لبه پایین صفحه کاغذ قرار گیرد. 1.5در وسط و پایین صفحه و به فاصله  دصفحات بای

 شود. صفحات از اولین صفحه بعد از فهرست انجام می

 

 

 جلد، چکیده، و واژگان کلیدی به زبان انگلیسینحوه تنظیم  -4

است در آخر پایان نامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیرب روی جلرد، صرفحه سرفید،      الزم     

نامه به زبان انگلیسی قرار گیرد. در ضمن حاشیه صفحات، از سمت چپ ئیدیه اعضا  کمیته و چکیده پایانصفحه تا

حرداکثر در یرک صرفحه تایرپ     کلیدی  و واژگانصفحه چکیده  .سانتیمتر باشد 3و از سمت راست، باال و پایین  3

 .شود

 هاصفحۀ نخست فصل -9

عنروان فصرل   شماره و  ،پایین سمت چپ آن با فونت بزرگ بخشیک صفحۀ سفید که در  ،پیش از شروع هر فصل

  مبانی نظری)خط بعدی( فصل دوم قید شده باشد، قرار گیرد. برای مثال: 

 متر از باالی کاغذ شروع گردد.  سانتی 12صله سپس در صفحۀ بعد، تیتر و متن آغازین فصل با فا

 پیوست ها -1

ها، مطالب مکمل، آمار ها، بررسیها و پرسشنامهها، نمونهنامهها، تصاویر دو بعدی و سه بعدی، ها، دیاگرامنقشه     

تی کره دارای  هرای جداگانره و در صرور   اند به صورت پیوسرت و ارقام و غیره که به نحوی مورد استفاده قرار گرفته

موضوع یا طبیعت مختلف باشند، دسته بندی شده و تحت عنوان پیوست یک، دو و... آورده می شوند. اگر در موقع 

نگارش متن رساله الزم باشد که به این پیوست ها اشاره یا مراجعه شود، درج شماره پیوست در داخل پرانتز الزامی 

 گیرد.ات متن صورت میاست. آرایش صفحات پیوست ها همانند بقیه صفح

 چند نکته تکمیلی -7

جز بند شرروع  ه سانتی متر تو رفتگی نسبت به کادر اصلی شروع می شود. ب 5/1اولین سطر هر بند )پاراگراف( با   

 هر عنوان اصلی یا فرعی.

 فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر است. (الف

 ی بدون تو رفتگی شروع می شود.عنوان های فرعی از بند کادر اصل (ب 

حرف فاصرله داشرته    8نقل قول طوالنی )بیش از سه سطر(، با کادری که از هر دو طرف کادر اصلی به اندازه  (ج 

فاصله سطرهای آن، نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد برود و معمروال بره صرورت مرورب       .باشد، تایپ می شود

 مشخص می شوند.

 گذاری می شروند. نامه، هر کدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهدر متن پایانجدول ها و تصویرها  (د 

( بره  4-3گیرد. بررای مثرال: )تصرویر    شماره گذاری جداول و تصاویر بر اساس هر فصل و تعداد تصاویر صورت می

 ( به معنای فصل پنجم، جدول دوم. 2-5معنی فصل سوم، تصویر چهارم. یا: )جدول 

ر منبع تصاویر، اشکال و جداول ضروری است. در صورتی که نگارنده آن را تهیه نموده است جلوی منبرع  تذکر: ذک

عبارت نگارنده، در صورتی که از کتاب گرفته شده است نام و صفحۀ کتاب، و در صورت اینترنتی بودن منبع، درج 

 ضروری است. لینک کامل
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ه از هم جدا می شروند، صرورت   یا چند عدد صحیح که با خط تیرفرعی با دو اصلی و های شماره گذاری عنوان (ه 

 مثال: . پذیرد

 "لبه معنای فصل چهارم، زیر مجموعه او" استاندارد دسترسی برای معلولین: -4-1

 "، زیرفصل چهارم، بخش اولدومبه معنای فصل "مفهوم خانه:  -0-4-0

در نظرر گرفتره    5/1( تا سطر بعردی برابرر   هایر )شکلواول تا سطر قبلی و زیر نویسی تصافاصله باالنویسی جد (و 

 شود.

مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش، شماره های مراحل در اول سطر درج شده، سپس یک  به منظور نمایش (ز 

 ( و بدنبال آن متن درج می گردد.-خط تیره )

 

 لوح فشرده:  
 الزامی می باشد.معماری ه گروه تحویل بو  DVDیا و   CDفایل های مذکور ذیل در قالب تهیه 

)فایخل اتوکخد و    ، شرامل: های پرروژه نامه تمامی فایل پایان و بعد از برطرف کردن و تصحیحبعد از جلسه دفاعیه 

، jpgفایخل   به صخورت  بعدی )رندر(، تصاویر سه3D نرم افزار اصلیفایل  ،نقشه ها pdfهمچنین فایل 

و یا هر نرم افزار گرافیکی دیگخر بخه همخراه     ر قالب فتوشاپبندی دصلی شیتافایل ، تحقیقات میدانی

( به گخروه معمخاری و   pdfو   wordکامل رساله بصورت فایل پاورپوینت و فایل شیت بندی،  jpgفایل 

 استاد راهنما تحویل داده شود.

 

کاغذ،  بی رویه صرفبا توجه به اعالم عدم نیاز به نسخ چاپی از سوی گروه معماری به منظور جلوگیری از م تذکر:

تحویل لوح فشره به استاد راهنما و گروه معماری و دریافت  نامه شرح داده شد؛که پیشتر در فصل اول شیوه

 باشد.التحصیلی الزامی میتأییدیه جهت فارغ

  

مربوطه به معاونت های اجرایی فایل CD در قالب wordو   pdfبه صورتپایان نامه نسخه  یکه یاراهمچنین 

 دانشجو با مشکل مواجه خواهد شد.یلی صحدر غیر اینصورت فارغ الت باشد.میالزامی  وهش مؤسسهپژ

 

 

ها در لوح فشره به صورت مصور شرح داده شده است. الزم به ذکر است که در * شیوۀ تنظیم فایل

 ر خواهد بود.ها، گره معماری از پذیرفتن آن و ارائه تأییدیه معذوصورت مغایرت و یا مخدوش بودن فایل
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 }نمونه فرم روی جلد{

 
 

 دانشکده معماری و شهرسازی
 ضخیم( 15)نازنین 

 ضخیم( 16)نازنین نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی مهندسی معماری پایان

 

 

 عنوان:

 81 شماره نامه با فونت تیترعنوان دقیق پایان
 

 12فونت  استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی
 14تیتر 

 

 

 دانشجو:

 نام و نام خانوادگی
 14تیتر 

 

 شماره دانشجویی
 14تیتر 

 

 8931پاییز 
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                                                                         تاریخ اخذ : ...................                         فرم خالصه اطالعات پروژه پایان تحصیالت                                                                                     

 تاریخ تحویل : ....................                                    و فناوری معاونت پژوهش                                                                             
 /الف95-4-111: کد فرم

 

 

 ................نام و نام خانوادگی دانشجو : ...................................................        شماره دانشجویی :  ....................

 ...............................  رشته : ...............................         گرایش : ...............................       مقطع : ....

 ..............نیمسال : ...........................          گروه : ...................................        استاد راهنما : ..............

 .............................................................................آدرس و شماره تلفن دانشجو: ........................................................

                                                                                                          

 

 .............................................................................................................: ........................................................ عنوان پروژه

........................................................................................................................................................................................................ 
 .....................................................................................................................................................................شرح پروژه : 

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

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

 ........................................................................................................................................مشخصات فنی پروژه : 
....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 
                          دانشجو                                استاد راهنما                           مدیر گروه                                                     

 امضا                                       امضا                                  امضا                
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 ............تاریخ :...............                    فرم صورت جلسه دفاعیه پروژه پایانی تحصیالت                                           

 و فناوری                                                            معاونت پژوهش                                                    /الف95-4-117کد فرم:

  مدیریت محترم آموزش

 

 سالم علیکم

ت آقای/خرانم .................................... بره شرماره    از پرروژه پایران تحصریال    بدینوسیله صورت جلسره دفراع  احتراماً،   

....................اخرذ  دانشجویی .................... رشته ....................................  مقطع ....................... که در نیمسرال تحصریلی ...  

ژه خود دفاع نموده، ارسال می گردد. خواهشمند است نسربت بره ثبرت    نموده و در جلسه مورخ ..................... از پرو

 نمره نامبرده اقدام فرمایید.

 ..................مدیر گروه                                                                                                                                                     
 امضاء                                                                                                                                                                                                                                             

 

 امتیاز کسب شده                    
 

 های امتیاز دهیشاخص

 امتیاز

 استاد راهنما 

 امتیاز 

 مدیرگروه 

)نماینده 

 گروه(

 امتیاز

استاد 

 (1مدعو)

امتیاز  

استاد 

 (2مدعو)

میانگین 

 امتیازات

حداکثر 

 امتیاز

  نحوه ارائه مطالب
    

4 

 نحوه پاسخگویی به سواالت 
     

2 

ازانجام پروژه و  نتایج حاصل

 مطابقت با موضوع مصوب

     
6 

جدید، بدیع و پر محتوا بودن 

 موضوع پروژه

     
4 

ارایه گزارش مستمر از  مراجعه و

 نحوه پیشرفت کار

   
4 

 

حاضرین در 

 جلسه
 استاد راهنما

مدیر گروه  
 )نماینده گروه(

 (0استادمدعو) (1استاد مدعو )

نام و نام 

 خانوادگی

    

 امضاء
    

 نمره نهایی

  به عدد

  به حروف
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 فرم پیشنهاد موضوع طراحی نهایی 

 شماره دانشجویی :                    نام دانشجو :                                   

 موضوعات پیشنهادی به ترتیب اولویت : 

1-  

 

2-  

 

3-  

 تذکر  : 

به هر دلیلی نیاز به تغییر داشته باشد، قبل از دانشجویان در نظر داشته باشند ، در صورتی که موضوع پایان نامه 

یم گروه ، تغییر موضوع بالمانع است و ضمناً در تغییرات باید به گروه اطالع داده شود و پس از بررسی و تصم

 صورت تغییر باید دانشجو، استاد و گروه مجدداً این فرم را امضا  نمایند . 

 

 

 نظر استاد راهنما در مورد موضوعات : 

 

 

 

 

 

 

 گروه امضا  دانشجو                          امضا  استاد راهنما                              امضا  مدیر

 


