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  : مقدمه
دانشجوي گرامي راهنماي نگارش رساله در مقطع كارشناسي جهت انجام يـك پـروژه موفق ضروري 

  .ميباشد
مربـوط بـه آن، تنظيم و يك پروژه موفق مستلزم تعيين دقيق موضوع،جمع آوري مدارك و اسـناد 

تحليل مدارك، نتيجه گيري واستفاده از نتايج حاصله در طراحي و ارائه كليه دستاوردهاي پروژه در قالب 
قبل از پرداختن به دستور العمل ها و آيين هاي نگارش رساله موارد  .نقشه ها،تصاويرو ماكت مربوطه است

 زير بايد اعمال گردد:
دانشجوياني كه معدل  .را اخذ نمايندپروژه نهايي  تحصيلي خود ترم آخردر  بايستيدانشجويان  -1

مي توانند در ترم  حداكثر يك ترم مشروطي داشته باشند و تا ترم ماقبل آخر به باال مي باشد 15.5آنها از 
 ماقبل آخر نيز واحد پروژه را اخذ نمايند.

اولين فرصت دفاع براي ،نهادي پيش موضوعپس از طي روند اداري و موافقت گروه معماري با  -2
 ماه پس از تصويب پروپوزال مربوطه مي باشد. 4دانشجويان گروه معماري حداقل 

با مساحت جهت طراحي زمين مورد نظر  ، همزمان با پيشنهاد موضوعدانشجويان مي بايست  -3
الزم به ذكر  .را با مشورت استاد راهنماي خود انتخاب نمايند متر مربع 5000الي  2000تقريبي حدود 

 است شكل هندسي سايت نبايد منتظم و به صورت مربع يا مستطيل باشد.
و انه يك گزارش پيشرفت پروژه تحويل امور پژوهشي دانشگاه دهند يدانشجويان موظف اند ماه -4

 نمره لحاظ خواهد گرديد. 2بايد چهار گزارش تحويل داده كه به استناد آنها حداكثر روز دفاع حداقل تا 
تير ماه مي باشد و در صورت  30بهمن و  30آخرين تاريخ دفاع در هر ترم الزم به ذكر است  -5

 شهريور موكول ميشود. 31تمديد پروژه در ترم دوم از هر نيمسال براي تابستان آخرين تاريخ دفاع به 
 
 :شيوه نگارش پايان نامه  - 1

ه آيين نامه نگـارش بسـيار مهم سادگي و وضوح بيان مطالب در تنظيم گزارش نهايي و توجه ب
 :ميباشد. رعايت نكات زير در هنگام نگارش ضروري است

 صفحات ابتدايياجزاء و ترتيب  -1-1
در ابتداي پايان نامه  عددي و فقط با شماره گذاري حروف الفبا اين صفحات بدون شماره گذاري •

 قرار مي گيرند.
 صفحه بسم ااهللا   -
 )صفحه عنوان (عين صفحه روي جلد -
 copyrightصفحه  -
  )(حداكثر يك صفحه اختياري و تشكر تقديرصفحه  -
 تا 450 با معادل حجمى در حداكثر پروژه چكيده :فارسي چكيده صفحه -

 روش بررسى، مورد مسئله مختصر بيان و شامل شده تهيه كلمه 500
 اطالعات، جمع آورى و كسب براى شده گرفته بكار مراحل و تحقيق

 مطالعه با خواننده .باشد مى حاصله كلى نتيجه و تحليل و تجزيه نحوه



 مطالب دربرگيرنده موجود پروژه كه دهد تشخيص بتواند بايد چكيده
 اين در موضوع و سابقه تاريخچه خير؟ يا باشد مى وى عالقه مورد

انتهاى  در. شود مى داده توضيح پروژه مقدمه در بلكه نشده، ذكر قسمت
  5-4 تعداد به نامه پايان در استفاده مورد كليدى كلماتبايد  چكيده

 .شود اضافه واژه
 

 حروف با و گرفته قرار ابتدايي صفحات از پس فهرستها ها : فهرست -
 قرار زير ترتيبه بايد ب فهرستها اين د.شون مي گذاري شماره الفبا
  د:گيرن

 مطالب فهرست  •
 فهرست جدولها  •
 فهرست شكلها  •

 
 
 صفحه) 100(حداكثر  متن اصلي   -1-2

 .باشد مي نامه پايان مختلف فصول شامل صفحات اين
 براي رشته ي معماري  بعد از اتمام چكيده توالي و ترتيب پيشنهادي براي فصول پايان نامه يا رساله

 به صورت زير مي باشد:
بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق، اهداف  ، طرح موضوع،كليات (شامل مقدمه -فصل اول  

 ، تعاريف واژه ها و مواردي از اين قبيل)پژوهش، سواالت و فرضيه ها
 ادبيات و پيشينه ي تحقيق   -فصل دوم  
 فيزيكي  ريزي ، استانداردها و برنامهنمونه هاي موردي -فصل سوم  

 آناليز و تحليل سايت -فصل چهارم 
 روند طراحي -فصل پنجم  

 
 :نماييد رعايت را زير موارد بايد فصلها اين نگارش در
 التين نگارش براي و نازنين فارسي نگارش براي صفحات تمام در رفته بكار فونت •

 Times New Roman باشد مي. 
 . باشند فاصله تك نيز سطرها و شده تايپ ستوني تك بصورت بايد اصلي متن •
سانتيمتر  2از چپ  ،متر سانتي 3، از راست سانتي متر 2.5يد از باال و پايين در تمام صفحات با •

 فاصله منظور گردد.
 . شود تايپ پررنگ و 26 اندازه با صفحه وسط در جداگانه صفحه يك در بايستي فصل هر عنوان •
 .شود مي آغاز ششم سطر از فصل هر اول صفحه •



  x-yبصورت  بخشها ايند. شو تايپ پررنگ و 16 اندازه با بايستي فصل از اصلي بخش هر عنوان •
يعني  3-2 مثال  باشد مي فصل شماره   yو نظر مورد بخش شماره x كه  شوند مي گذاري شماره

 .دوم بخش سوم از فصل
 .شوند مي تايپ رنگ پر و 14 و 15 اندازه با بترتيب بعدي بخشهاي زير عنوان •
 .گردند تايپ نازك و 12 اندازه با التين كلمات د.شو تايپ بايد نازك و 14 اندازه با بخش هر متن •
 .شود نوشته پررنگ و 11 اندازه با و جدول باالي در جداول عنوان و شماره •
 .شود نوشته پررنگ و 11 اندازه با تصوير، هر زير در تصاوير عنوان و شماره •
 نيز فصل شماره شامل بايد و بوده يكديگر از مستقل فرمولها و جداول و تصاوير گذاري شماره •

شكل ها يا جداول،يعني شكل سوم در فصل دوم (در هر فصل شماره گذاري  3-2شكل  مثال .باشد
 آغاز مي شود.) 1فرمول ها از 

ليه . كها و جدولها بايد با كيفيت مناسب تهيه و ارائه شود جدولها و شكلها تمامي شكلها، نقشه •
تمامي شكلها و جدولها بايد . شوند ناميده مي» شكل«ها با عنوان  تصويرها، نمودارها، و منحني

  د.شـماره گـذاري شـونبه ترتيب نمايان شدن در هر فصل 
 و شود استفاده مصوب و مصطلح فارسي معادلهاي از االمكان حتي خارجي نامهاي و ها واژه براي •

مطالب زير نويس نبايد از سه  .شود تايپ پاورقي بصورت واژه آن التين معادل استفاده اولين در
 سطر تجاوز كند.

 چپ بصورت التين پاورقيهاي و 11 اندازه و نازك قلم با چين راست بصورت فارسي پاورقيهاي •
 .گردد تايپ 10 اندازه و نازك چين

 .شود درج صفحه پايين و وسط در بايستي صفحات شماره •
متن اصلي شامل فصـلهـا و هر فصل سفيد به صورت عمودي باشند.  A4 مطالب بايد در صفحات •

گيري قرار  بنـدي و نتيجه باشد و در صورت لزوم در پايان هر فصل جمـع شامل بخش يا گفتار مي
 .ميگيرد

نوشته شوند.  ابجد شماره صفحات آغازين (از اول گزارش تا اول متن اصلي) بـه صـورت حـروف •
شماره گذاري  شود بايـد بـا عـدد مي شروع اول شماره صفحات متن اصلي كه با مقدمه يا فصل

  .شود
شود (غير از جدولها و نمودارهـا)  عدد صحيحي كه در داخل متن نوشته مي: ذكر اعداد در متن •

مثل چهار، هفت، هر گاه عـدد بزرگتـر از   باشد آن عدد بايد با حروف نوشته شود. 10اگركمتـر از 
براي نوشتن اعداد اعشاري از عالمت  10، 14، 19شود مانند  باشد به صورت عددي نوشته مي 10

 براي نوشتن در صد از عالمت (%) استفاده ميشود. 12/5مانند   اعشار (/) استفاده ميشود.
ذكر منابع بالفاصله پس از خاتمه جمله و قبل از نقطه پاياني در داخل پرانتز با  :نحوه ارجاع در متن •

). جزييات معرفي منابع (به 1372ميگردد. مانند: (صالحي،  معرفي نام نويسنده و سال انتشار تعريف
 .ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندگان) در فهرست منابع ذكر ميگردد

 
 



 منابع و ماخذ    -1-3
 ذكر گرفته اند قرار استفاده مورد متن در كه ترتيب همان به استفاده مورد منابع بايد بخش اين در 

 :شود رعايت زير استاندارد بايد فارسي منابع ذكر در .دشون
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال : نحوه ارجاع به كتاب فارسي •

انتشار) عنوان كتاب، نـام و نـام خـانوادگي مترجم. شماره جلد، نوبت 
 :مثال  .چاپ، محل نشر، ناشر

 ليزردر مباني و اصول ، پرهام گوزلو، قره ،شاهرخ پور، فرزام
 1379 بهار ،انتشاراتي تيمورزاده فرهنگي موسسه ،تهران،پزشكي

نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (سال   : نحوه ارجاع به پايان نامه •
انتشار)، عنوان پايان نامـه، مقطـع يـا دوره تحصيلي. محل نشر، نام 

 دانشگاه يا موسسه آموزشي
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال  : نحوه ارجاع به مقاله   •

دوره يا سال. ، نام مترجم. نام مجله يا نشريه ». عنوان مقاله«انتشار) 
شماره. تاريخ انتشار. صفحه آغاز و پايان مقاله يا صفحه مورد نظر. بايد 

 .دقت داشت كه عنوان مقـاالت معمـوال بـين دو گيومـه قـرار گيرد
 .شود عمل زير مثال طابقم بايد التين منابع در •

- C. B. Scruby and L. E. Drain, Laser Ultrasonics: 
techniques and applications,Hilger, New York, 1990 

 
 براي مجالي فصلها متن در كه است مطالبي شامل پيوستها  :پيوستها  -

 خواننده براي مطلب فهم در آنها اما دانستن نيست آنها به پرداختن
 .نام گذاري گردند الفبا حروف بترتيب بايد پيوستها د.كن مي كمك

 
 )چكيده انگليسي (حداكثر يك صفحه  -
 صفحه عنوان انگليسي  -
 )جلد آخر گزارش طرح نهايي (روي جلد انگليسي -

 
 : نامه ها در پايان ـ ارائه نقشه 2

 نقشه ها ، تصاوير طرح و ماكت  
بايد  پالنها، نماها، مقاطع، پرسپكتيوها و جزييات الزم) ميهاي معماري (شامل: سايت پالن،  كليه نقشه

، جهت شمال، نام پروژه، نام  )داراي شناسنامه بوده و در آنها نـام نقشـه، مقيـاس نقشـه(مقياس خطـي
ها، دياگرامها، و پرسپكتيوهايي كه باعث  ارائه نقشه د.اد راهنما و نام دانشگاه قيد گرددانشجو، نام است

ايند طراحـي، معرفـي نكـات فني در رابطه با سازه و تاسيسات و نيز درك بهتر از كانسـپت معرفي فر



از  قبل هاي نهايي در گزارش مناسب است كه نقشه د.گرد شـكل گيـري طـرح باشـد توصيه مي
 آورده شود.فهرسـت منـابع و در انتهـاي گـزارش 

 
 مدارك تحويل پايان نامه -3 
 نسخه 3كليه دانشجويان دوره كارشناسي موظفند گزارش نهايي خود را پس از تاييد استاد راهنما در  

به  CDيك عدد  تحويلهمچنين تحويل دهند.  ي خودتكثير و به گروه معماري، كتابخانه و استاد راهنما
 است.كارشناس گروه الزامي 

CD  كامل پايان نامه اعم از متن اصلي، شكلها،  متن :گردد تحويلبايد بر اساس موارد ذيل تنظيم و
هـر دو در    PDFوWORD مداركي كه هنگام دفاع ارائه شده با برنامـه هـا و ها و طراحـي جدولها، نقشه

 نسـخه . نيز ضميمه گردد تنظيم گردد. در صورت استفاده از فونتهاي خاص، فايلهـاي مربوطـهCD يك
PDF  فايل نهايي كليه نقشه هاي پرزانته .  كامال مطابق نسخه چاپي باشدمـيبايـد از نظـر صفحه بندي

 آورده شود.  CD شده در
 

 عمومي مشخصات
 قطع در مرغوب و دست يك سفيد كاغذ روي و  (MsWord)ورد ميكروسافت برنامه در بايد مطالب

A4  
 .شود تايپ

ر زي جدول مطابق تحصيلي رشته به توجه با آن رنگ و بوده گالينگور نوع از بايستي نامه پايان جلد - 
 :شودتنظيم 

 
 جلد رنگ مقطع

 زرشكي كارشناسي ارشد
 سبز كارداني پيوسته

 اي سورمه كارشناسي پيوسته
 طوسي كارشناسي ناپيوسته
 اي قهوه كارداني ناپيوسته

 
 جلد روي مشخصات

 نگارنده، نام نامه، پايان موضوع مربوطه، گرايش و تحصيلي رشته ،نام دانشكده و دانشگاه ،نام دانشگاه آرم
 طاليي رنگ به نامه پايان جلد روي بر تحصيلي سال و مشاور استاد نام راهنما، استادان يا استاد نام

 .شود مي زركوب
 .بگيرند قرار وسط در كامال بايد راست و چپ طرف دو به نسبت جلد روي مندرجات تمام

 
 
 
 



 

      دانشكده 

 

 نامه كارشناسي/ كارداني پايان

        گرايش

 

 عنوان

 عنوان پايان نامه در اينجا نوشته شود

 

 نگارش

 نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود

 

 مااستاد راهن

 نام كامل استاد راهنما در اينجا نوشته شود

 

 ماه و سال

 : يك نمونه روي جلد پايان نامه1-1شكل
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