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ويرايش و نكات فني پروژه نهايي
كليﻪ مطالب و مندرجات پروژه نهايي با پايان نامﻪ مي بايست با برنامﻪ  Wordتايپ و حروف چيني شود .تمامي متن ها روي كاغذ A4
) 29.7x٢١سانتي متر( يكرو تايپ شود .صفحات اصلي مي بايست بﻪ صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سر صفحﻪ تايپ شود .خط
اول كليﻪ پاراگراف هاي متن بﻪ استثناي پاراگراف اول هر بخش بايد بﻪ اندازه  ٥/٠سانتي متر تورفتگي داشتﻪ باشد.

 -١-١روي جلد
آرم دانشگاه در وسط باﻻي جلد قرار گيرد.
تمام مندرجات روي جلد بﻪ غير از آرم دانشگاه نسبت بﻪ دو طرف چپ و راست آن بايد كامﻼ در وسط قرار گيرد– .
ترتيب و محل قرار گرفتن هر يك از مندرجات دقيقا مطابق نمونﻪ پيوست است.

 -١-٢حاشيه بندي و فاصله گذاري


حاشيﻪ هاي سمت راست ،باﻻ و پايين  ٣سانتي متر و حاشيﻪ سمت چپ برابر  ٢سانتي متر است .اين حاشيﻪ بايد در سرتاسر
پايان نامﻪ رعايت شود.



درصورتي كﻪ در برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيﻪ ها باشد ،با كوچك كردن آنها و يا با
استفاده از كاغذ ) A3بﻪ صورت تاخورده ( حاشيﻪ رعايت مي گردد– .



تعداد سطرها در هر صفحﻪ حداكثر  ٢٧و حداقل  ٢٢سطر باشد– .



فاصلﻪ سطرها در تمامي پايان نامﻪ برابر  ١سانتي متر معادل  Singleدر  Wordاست– .



فاصلﻪ بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن بعد فاصلﻪ نياز ندارد.



بين متن و جدولها ،شكل ها ،نمودارها ،نقشﻪ ها و فرمول ها نيز يك سطر فاصلﻪ در نظر گرفتﻪ شود.



بين عنوان جدول )نمودار ،شكل و  (..و جدول )نمودار ،شكل و  (...فاصلﻪ نياز ندارد.



ﻻزم است يك صفحﻪ جداگانﻪ براي عنوان هر فصل در نظر گرفتﻪ شود.

 -١-٣اندازه و نوع قلم مورد استفاده
نوع قلم مورداستفاده در تمامي متن يكنواخت و براي فارسي قلم  Bنازنين و براي انگليسي قلم  Calibriاست .اندازه و نوع قلم مورداستفاده
در بخش هاي مختلف پايان نامﻪ مطابق جدول صفحﻪ ي بعد خواهد بود.

٣

 -١-٣-١اندازه و نوع قلم مورداستفاده در بخش هاي مختلﻒ ﭘايان نامﻪ
نوع قلم متن
 Bنازنين نازك ١٢
 Bتيتر ٢٨
 Bنازنين پررنگ
 Bنازنين پررنگ
 Bنازنين نازك
Calibri
 Bنازنين پررنگ
 Bنازنين نازك
 Bنازنين پررنگ
 Bنازنين نازك
 Bنازنين نازك
 Bنازنين نازك
Calibri
 Bنازنين نازك
Calibri

نوع متن
فارسي
عنوان فصل
تيترهاي اصلي
تيترهاي فرعي
زيرنويس فارسي
زيرنويس انگليسي
عنوان چكيده فارسي
چكيده فارسي
عنوان جدول ،نمودار ،شكل،
نقشﻪ و فرمول متن جدول... ،
زيرنويس جدول... ،
پاورقي فارسي
پاورقي انگليسي
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي

* بﻪ استثناء موارد مشخص شده در جدول ،اندازه قلم انگليسي همواره در اندازه دو شماره كوچك تر از قلم فارسي در هر موقعيت است.

 -١-۴شماره گذاري

 -١-۴-١شماره گذاري صفحات
شماره گذاري صفحات مقدماتي واصلي پايان نامﻪ مطابق جدول شماره  ٢است - .شماره صفحات با رعايت فاصلﻪ  ٥/١سانتي متر از پايين
صفحﻪ و كامﻼ در وسط صفحﻪ با فونت فارسي  Bنازنين نازك و اندازه ١٤خواهد بود.
جدول  -٢شماره گذاري صفحات پروژه نهايي صفحﻪ شماره گذاري
صفحﻪ سفيد

بدون شماره صفحﻪ

بﻪ نام خدا يا بسم اﷲ ارحمن الرحيم

بدون شماره صفحﻪ

عنوان بﻪ زبان فارسي

بدون شماره صفحﻪ

تصويب نامﻪ

بدون شماره صفحﻪ

سپاسگزاري

بدون شماره صفحﻪ

تقديم نامﻪ

بدون شماره صفحﻪ

فهرست مطالب

حروف ابجد

فهرست جدولها

ادامﻪ حروف ابجد

فهرست نمودارها

ادامﻪ حروف ابجد

فهرست شكل ها

ادامﻪ حروف ابجد

فهرست نقشﻪ ها

ادامﻪ حروف ابجد

چكيده فارسي

ادامﻪ حروف ابجد

فصول پروژه نهايي

اعداد از ١

فهرست منابع فارسي

ادامﻪ اعداد

فهرست منابع انگليسي

ادامﻪ اعداد

پيوستها

ادامﻪ اعداد

حروف ابجد :ابجد ،هوز ،حطي ،كلمن ،سعفص ،قرشت  ،ثخذ ،ضظﻎ و اعداد١-٢-٣-٤-٥-٦ :
٤

 -١-۵شماره گذاري بخش ها  ،جدول ها ،شكل ها ،فرمولها و...
بخش ها و زير بخشها بﻪ عدد شماره گذاري مي شوند ،بﻪ طوري كﻪ شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود.
مانند -٢-١-٣ :بيان كننده زير بخش  ٣از بخش  ١از فصل  ٢است.
حد مجاز شماره ها حداكثر  ٤رقم است پس از آن در صورت نياز از حروف الفبا فارسي يا از بولت ها ) (bulletsاستفاده شود .شماره
گذاري شكل ها ،جدول ها ،نمودارها ،نقشﻪ ها و فرمول ها از شماره  ١آغاز و ادامﻪ مي يابد.
پيوست ها با حروف ابجد نام گذاري مي شود .بﻪ عنوان مثال پيوست الف

 -١-۶جدول ها ،شكل ها ،نمودارها ،نقشه ها ،فرمولها
تمامي موارد در هر فصل بﻪ طور جداگانﻪ و بﻪ ترتيبي كﻪ در متن مي آيند ،با عدد شماره گذاري مي شوند .تمامي موارد بايد با كيفيت
مناسب تهيﻪ شوند ،بﻪ گونﻪ اي كﻪ كپي تهيﻪ شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد.
چنانچﻪ موردي از مرجعي آورده شده است ،مرجع در انتهاي عنوان جدول يا شكل ذكر گردد .همچنين ﻻزم است بﻪ كليﻪ موارد در متن
ارجاع شده باشد.
كليﻪ عنوان ها در باﻻ آورده مي شود.
ﻻزم است تمام اعداد بﻪ فارسي نوشتﻪ شود و از درج اعداد انگليسي در تمامي موارد خودداري شود.
ضروري است عﻼوه بر عنوان و شماره ي هر جدول و غيره منبع آن در پايان عنوان داخل پرانتزذكر شود .درصورتي كﻪ نگارنده خود منبع
باشد ) منبع نگارنده ( درج مي شود.

 -١-۶-١ﭘاورقي يا زيﺮنويﺲ
در صورتي كﻪ يك عبارت يا واژه نياز بﻪ توضيﺢ خاصي داشتﻪ باشد ،توضيﺢ را مي توان در همان صفحﻪ ارائﻪ نمود .در اين صورت عبارت يا
واژه توسط شماره اي بﻪ صورت كوچك در باﻻ و سمت چپ آن تايپ مي شود ) در ورد از منوي Refrencesو دگمﻪ (Insert Footnoteو
در زيرنويس ،توضيﺢ مربوط بﻪ آن شماره ارائﻪ مي شود.
پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود.
شماره گذاري پاورقي براي هر صفحﻪ جداگانﻪ و از عدد  ١باشد.

 -١-٧درج لغات ﻻتيﻦ در متﻦ فارسي
حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحا معادل فارسي آن آورده شود و در صورت لزوم معادل
انگليسي كلمﻪ يا عبارت در پاورقي آورده شود.
در مواردي كﻪ ﻻزم است از كلمات اختصار انگليسي در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسي آن نوشتﻪ شده و سپس حروف اختصار در
پرانتز قرار مي گيرد و اصل كلمﻪ يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده مي شود.
آوردن اصل كلمﻪ يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت دارد.
در صورت استفاده از كلمﻪ انگليسي در متن فارسي اندازه قلم آن  ٢شماره كوچك تر از اندازه قلم فارسي باشد.

٥

تنظيم مطالب پايان نامه
ترتيب صفحات پروژه نهايي بﻪ شرح زير است:
صفحﻪ روي جلد
صفحﻪ سفيد
صفحﻪ ي بﻪ نام خدا يا بسم اﷲ الرحمن الرحيم
صفحﻪ ي فارسي مشابﻪ طرح روي جلد
صفحﻪ ي تصويب نامﻪ
صفحﻪ ي تعهدنامﻪ اصالت پروژه نهايي
صفحﻪ ي تقديم )اختياري(
صفحﻪ ي سپاسگزاري )اختياري(
صفحﻪ ي فهرست مطالب
صفحﻪ ي فهرست جدولها
صفحﻪ ي فهرست نمودارها
صفحﻪ ي فهرست شكل ها
صفحﻪ ي فهرست نقشﻪ ها
چكيده فارسي
فصل هاي پايان نامﻪ
فهرست منابع
پيوستها
ترجمﻪ انگليسي روي جلد رو بﻪ پشت جلد گزارش
صفحﻪ سفيد

 -١-٨روي جلد صفحه
روي جلد ،در سمت راست بﻪ زبان فارسي در روي جلد قرار مي گيرد و شامل آرم و نام دانشگاه اروميﻪ  ،نام "گروه معماري " ،عنوان پروژه
نهايي براي اخذ درجﻪ كارشناسي رشتﻪ مهندسي معماري" ،عنوان پروژه نهايي ،نام و نام خانوادگي استاد راهنما ،نويسنده و تاريخ شمسي
تهيﻪ پروژه نهايي بﻪ فارسي است) .مشابﻪ نمونﻪ ص (١٦


صفحﻪ ي سفيد :بعد از جلد صفحﻪ سفيد قرار مي گيرد.



صفحﻪ ي بﻪ نام خدا يا بسم اﷲ الرحمن الرحيم اين صفحﻪ بعد از صفحﻪ سفيد قرار مي گيرد )نوشتار در وسط صفحﻪ( و بايستي
بﻪ شكل ساده و مشخص صفحﻪ آرايي شود ،از بﻪ كار بردن هرگونﻪ كادر و تزئين در اين صفحﻪ خودداري شود )عبارت فارسي يا
عربي بﻪ انتخاب خود دانشجو است(.



صفحﻪ ي فارسي مشابﻪ طرح روي جلد فارسي كليﻪ مندرجات روي جلد با همان ترتيب فاصلﻪ ها و قلم هاي روي جلد در اين
صفحﻪ قرار مي گيرد.



صفحﻪ ي تصويب نامﻪ تصويب نامﻪ با امضاء استادراهنماطرح نهايي معماري در اين صفحﻪ قرار مي گيرد) .مشابﻪ نمونﻪ ص (١٧
٦



صفحﻪ ي تعهدنامﻪ اصالت پروژه نهايي اين صفحﻪ بايد بعد از تصويب نامﻪ دفاع از پروژه نهايي آورده شود) .مشابﻪ نمونﻪ ص (١٨



صفحﻪ ي تقديم اين صفحﻪ اختياري است و اختصاص بﻪ ذكر نام فرد يا افرادي دارد كﻪ پروژه نهايي بﻪ ايشان تقديم مي شود.



صفحﻪ ي سپاسگزاري اين صفحﻪ اختياري است .در اين صفحﻪ از افرادي كﻪ در انجام پروژه نهايي بﻪ نحو مﺆثري همكاري داشتﻪ
اند سپاسگزاري مي شود.



صفحﻪ ي فهرست مطالب فهرست مطالب شامل چكيده ،فصلها و عنوان فصل ها ،بخشها و عنوان بخش ها ،و همچنين زير بخش
هاي فهرست منابع و چكيده انگليسي است .ﻻزم است شماره صفحﻪ در مقابل هر يك از عناوين فهرست مطالب قيد شود .صفحاتي
كﻪ قبل از صفحﻪ فهرست مطالب مي آيد در اين صفحﻪ ذكر نمي شود) .مشابﻪ نمونﻪ ص (١٨



صفحﻪ ي فهرست جدولها اين صفحﻪ شامل ،عنوان ،شماره و صفحﻪ جدول هاي موجود در متن است.



صفحﻪ ي فهرست نمودارها اين صفحﻪ شامل فهرست كليﻪ ي نمودارهاي موجود در متن است.



صفحﻪ ي فهرست شكلها اين صفحﻪ شامل فهرست كليدي عكس هاي موجود در متن است ،كﻪ همگي تحت عنوان شكل آورده
مي شود.



صفحﻪ ي فهرست نقشﻪ ها اين صفحﻪ شامل فهرست كليﻪ ي نقشﻪ هاي موجود در متن است .فرمول هاي موجود در پروژه نهايي
نيازي بﻪ فهرست نويسي ندارند.

 صفحﻪ ي چكيده چكيده بايستي مختصر و مفيد و شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتايﺞ بﻪ دست آمده بﻪ طور مختصر و
حداكثر يك صفحﻪ بدون ذكر فرمول ،نگاره و منابع باشد .چكيده در يك پاراگراف و حداكثر در  ٣٠٠كلمﻪ باشد.
فصل هاي پروژه نهايي پايان نامﻪ رشتﻪ مهندسي معماري مي تواند در زمينﻪ هاي اصلي برنامﻪ ريزي و يا طراحي و مشتقات آنها تهيﻪ
گردند .پايان نامﻪ شامل  ٥فصل بﻪ ترتيب صفحﻪ بعد است.

 -١-٩فصل اول :كليات تحقيﻖ
اين فصل شامل مقدمﻪ ،بيان مسئلﻪ ،ضرورت انجام تحقيق ،اهداف كلي و جزئي( ،سﺆال هاي تحقيق روش انجام پژوهش يا گرد آوري
اطﻼعات مورد نياز پروژه است.
مقدمﻪ براي تمامي فصل ها ﻻزم است .براي تمام فصل هاي غير از فصل اول جمع بندي در حد نيم صفحﻪ ضروري است.
هدف از نوشتن مقدمﻪ اي كوتاه فراهم كردن زمينﻪ اطﻼعاتي ﻻزم براي خواننده است و بايد موضوع و هدف فصل با زباني ساده و هدفمند
معرفي شود تا اهميت موضوع را آشكار سازد .در مقدمﻪ هر فصل آورده شود كﻪ در آن فصل بﻪ چﻪ مواردي پرداختﻪ مي شود.
بيان مسئلﻪ بﻪ معناي توصيف و توجيﻪ موضوع پژوهش است .در اين قسمت بايد بﻪ اين سﺆال جواب داده شود كﻪ چرا مسئلﻪ پژوهش مسئلﻪ
اي است كﻪ بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد .اصل كلي در بيان مسئلﻪ رعايت يك روند منطقي است بﻪ طوري كﻪ شروع آن با مشكل و
ختم آن باهدف تحقيق است .در بيان مسئلﻪ معلوم مي شود كﻪ  :بروز و شيوع موضوع چقدر است؟ چﻪ كساني را در برمي گيرد؟ اين موضوع
از چﻪ زماني و بﻪ چﻪ ترتيبي در جامعﻪ بﻪ صورت مسئلﻪ در آمده و چﻪ تحولي داشتﻪ است؟ دﻻيل احتمالي آن چيست؟ چﻪ راه حل هايي
تاكنون بكار رفتﻪ است؟ و تا چﻪ اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ ﻻزم است عوارض ناشي از تداوم مسئلﻪ و فوايد
ناشي از اجراي تحقيق يا طرح پيشنهادي و كاربرد آن بﻪ روشني مطرح گردد .در واقع شرح و بيان مسئلﻪ شامل اهميت و علت نياز بﻪ
تحقيق يا طرح و نقاط ابهامي است كﻪ اين مطالعﻪ پوشش مي دهد و بايد موارد زير را پوشش دهد :اهميت تحقيق ،ويژگي و گستردگي
تحقيق ،پيامدهاي نتايﺞ حاصلﻪ از تحقيق ،پژوهش هاي مرتبط بﻪ طور كلي و بﻪ منظور تبيين شكاف مطالعاتي و نكات ابهامي كﻪ اين
مطالعﻪ پوشش مي دهد(.
مروري بر تحقيقات پيشين مروري بر مطالعات بﻪ منظور دستيابي بﻪ جنبﻪ هاي مختلف موضوع پژوهش است كﻪ براي محقق فرصتي
فراهم مي سازد تا درك كند در اين زمينﻪ چﻪ كارهايي انجام شده و چﻪ اطﻼعاتي در اين زمينﻪ وجود دارد و او بايد از كجا شروع كند و يا
چﻪ كاري و چگونﻪ كار را انجام دهد؟ در حقيقت مروري بر مطالعات خﻼصﻪ اي از نكات اصلي ،نتيجﻪ گيري عمومي و خﻸ موجود در
مطالعات و كاربرد در تحقيق است .در هنگام سازماندهي مرور مطالب ،اول بحث را بﻪ مطالعاتي كﻪ حداكثر ارتباط را با مطالعﻪ حاضر دارند
اختصاص دهيد .ضمنا ذكر نام نويسنده موردنظر و سال تحقيق او نيز در متن ضروري است .توجﻪ شود منظور از ارائﻪ اين فصل صرفا بﻪ
٧

نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست  ،بلكﻪ بايد همراه با خﻼصﻪ اي از اين نظرات و بحث كلي باشد  ،بﻪ نحوي كﻪ خواننده را ارضاء
نمايد.
اهداف بايد بﻪ دو صورت كلي و جزئي مطرح شود همچنين بايد صريﺢ ،روشن ،بدون ابهام و واقع بينانﻪ بوده و بﻪ صورت منطقي و با
افعال رفتاري بيان شود .اهداف بايد با عنوان ،بيان مسئلﻪ و سﺆاﻻت پژوهش هماهنگ باشد.
سﺆال ها  :سﺆال هاي تحقيق متناظر با اهداف تحقيق ذكر مي شوند .سﺆال ها با ذكر پيش فرض هايي مطرح شوند .پيش فرض ها جمﻼتي
هستند كﻪ درستي و اعتبارشان پذيرفتﻪ شده است و احتياج بﻪ استدﻻل ندارند و مسئلﻪ پژوهش بر اساس آن بنانهاده شده است .در پايان
تحقيق ،بايد مشخص بﻪ اين سﺆال ها پاسخ داده شود.
روش انجام پژوهش بايد بﻪ روشني و با استفاده از روش هاي متداول تحقيق در معماري يا علوم انساني بﻪ روشني تبيين گردند.
فصل اول حتما پس از پايان نگارش پايان نامﻪ نياز بﻪ بازنگري دارد.

 -١-١٠فصل دوم مرور ادبيات پژوهش:
در فصل مرور ادبيات موضوع مي بايد بﻪ پيشينﻪ تاريخي پژوهش هاي صورت گرفتﻪ مشابﻪ موضوع طرح نهايي ،تجربيات بﻪ دست آمده،
تجزيﻪ و تحليل نمونﻪ هاي ارائﻪ شده داخلي و خارجي ،افراد فعال و اثر گذار در حوزه پژوهش و دستاوردهايشان ،ارائﻪ خود نمونﻪ ها،
حداقل يك نمونﻪ داخلي و حداقل يك نمونﻪ خارجي ،تجزيﻪ و تحليل كامل نمونﻪ ها  ،و نتيجﻪ گيري در قالب دستورالعمل هاي طراحي
اعم از كارهايي كﻪ بايد در پروژه صورت بگيرد اقداماتي كﻪ بايد از آنها پرهيز شود ارائﻪ مي گردد.
تنظيم مطالب اين فصل با توجﻪ بﻪ گستردگي موضوعات تحت پوشش در قالب جداول توصيﻪ مي شود.
جمع بندي و مدل مفهومي و چهارچوب و عملي پژوهشطرح نهايي نيز ميتوانند در اين بخش ارائﻪ گردد.

 -١-١١فصل سوم :گزارش پژوهش و مطالعه استاندارد ها و برنامه فيزيكي:
اين فصل شامل روش پژوهش ،جامعﻪ پژوهش ،محيط پژوهش ،نمونﻪ پژوهش ،شيوه نمونﻪ گيري ،حجم نمونﻪ و روش محاسبﻪ آن،
مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعﻪ ،توضيﺢ ابزار گردآوري اطﻼعات و روايي و پايايي ابزار ،چگونگي گردآوري اطﻼعات،
روش تجزيﻪ و تحليل داده ها ،محدوديت هاي پژوهش و مﻼحظات اخﻼقي است .همچنين تعاريف عملياتي متغيرها كﻪ ما را در تدوين
پرسشنامﻪ و طراحي گويﻪ ها براي اجرا ياري مي رساند در اين بخش آورده مي شود.
استاندارد هاي مورد نياز در طرح مي بايد در همين فصل شناسايي و معرفي شده و برنامﻪ فيزيكي حاصل از پژوهش صورت گرفتﻪ و مقررات
باﻻدستي كﻪ چارچوب عملي طراح را معين مي كنند در همين فصل ارائﻪ مي شود.

 -١-١٢فصل چهارم :ﻃراحي
 .ضروري است يافتﻪ ها در ابتدا با جمﻼت ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات بﻪ جداول و نمودار استناد شود .اين فصل بﻪ بيان
يافتﻪ ها اختصاص دارد نﻪ تفسير آنها لذا صرفا نتايﺞ بﻪ ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي كﻪ بيشتر در پروپوزال طراحي شده
بود ،بيان گردد و از تناقﺾ گويي پرهيز شود .اين فصل شامل معرفي معرفي سايت ،اطﻼعات اقليمي ،فرايند شكل گيري طرح نهايي)در
قالب دياگرام ها و غيره( دﻻيل توجيهي استقﻼل فضاها آرايش كلي ساختمان در سايت و بﻪ طور خﻼصﻪ كليﻪ اقداماتي كﻪ در طراحي
صورت گرفتﻪ است ست در اين فصل فصل بايد بﻪ زباني آكادميك و خﻼصﻪ و گويا توضيﺢ داده شود ..مطالب اين بخش تنها بر اساس يافتﻪ
هاي حاصل از پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطﻼعات نوشتاري ،جداول ،نمودارها ،شكل ها و نقشﻪ ها است .بايد از ذكر اطﻼعات يكسان
در الگوهاي متفاوت )متن ،جداول و نمودار  (....پرهيز شود
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در پايان اين فصل مدارك مربوط بﻪ طراحي در مقياس مناسب و خوانا بايد ارائﻪ گردد.
اين مدارك شامل كليﻪ نقشﻪ هاي معماري از پﻼن سايت نقشﻪ هاي طبقات و زيرزمين نقشﻪ بام با اندازه گذاري مبلمان مقياس عددي و
خطي جهت شمال در كليﻪ پﻼن ها تراز گذاري عﻼمت گذاري محل برش و نما در صفحاتي داراي كادر بندي مناسب با لوگوي دانشگاه
اروميﻪ و دانشكده معماري شهرسازي و هنر  ،نام دانشجو ،نام استاد راهنما ،عنوان طرح نهايي و كليﻪ تصاوير سﻪ بعدي داخلي و خارجي از
از پروژه طراحي شده خواهند بود .استثناً اين صفحات داراي كادر بندي و مشابﻪ آلبوم هاي نقشﻪ ها و تصاوير تحويلي پيوست گزارش
خواهند بود.
در بخش جمع بندي اين فصل فصل مي توان بﻪ نقاط تطابق طراحي با يافتﻪ هاي بخش پژوهشي گزارش و پيشنهادهايي براي پژوهش
هاي آتي اشاره نمود.
 .در اين فصل بايد بﻪ يافتﻪ هاي مهم و شاخص پروژه نهايي با دﻻيل منطقي و علمي اشاره شود و تنها نتايجي مورد بحث قرار گيرد كﻪ در
فصل نتايﺞ بﻪ آن اشاره شده است .نتيجﻪ گيري در آخر بحث آورده مي شود .در اين قسمت نتايﺞ اختصاصي و مهم بﻪ صورت دستﻪ بندي
ارائﻪ مي گردد ،طوري كﻪ خواننده پروژه نهايي با خواندن آن بتواند يافتﻪ هاي مهم را بﻪ دست آورد .در قسمت پيشنهادها بﻪ مسائل بي
جواب در رابطﻪ با تحقيق انجام شده اشاره مي شود و پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي بﻪ استناد نتايﺞ بﻪ دست آمده در اين تحقيق ارائﻪ
مي شود .پيشنهادها شامل دو بخش كاربردي و تحقيقي است .در پيشنهادهاي كاربردي با توجﻪ بﻪ نتايﺞ حاصلﻪ پيشنهاد كاربردي در رابطﻪ
با موضوع مورد مطالعﻪ ارائﻪ و در پيشنهاد تحقيقي بيان مي شود كﻪ چﻪ تحقيق ديگري براي تكميل تحقيق فوق پيشنهاد مي شود .در
حقيقت در اين بخش زمينﻪ هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشتﻪ مي شود.

 -١-١٣فهرسﺖ منابﻊ
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورداستفاده در متن پروژه نهايي ،مانند )كتاب ،مقالﻪ ،مصاحبﻪ ،وب سايت و (...را
ارائﻪ نمايد.

 -١-١٣-١نحوه ارجاع منابع در متن
چنانچﻪ در پايان جملﻪ بﻪ منبعي ارجاع داده شود نام خانوادگي نويسنده )نويسندگان و سال در داخل پرانتز قرار مي گيرد - .براي ارجاع
منابع در متن پروژه نهايي بﻪ ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال آورده مي شود )وايت  - ١٣٩٢).در صورتي كﻪ نويسندگان منبع موردنظر
دو نفر باشند نام خانوادگي هر دو نويسنده ذكر مي شود لشكري و خلﺞ .(١٣٩٣
در صورتي كﻪ مطلب بﻪ صورت نقل قول مستقيم آورده مي شود ذكر صفحﻪ نيز ضروري است )لشكري و خلﺞ (٩٦ ,١٣٩٣
در صورتي كﻪ نويسندگان منبع موردنظر بيش از دو نفر باشند بعد از نام نويسنده اول "و همكاران" ذكر مي شود )كارمونا ,و همكاران
 (١٣٨٨و براي موارد انگليسي )(Appelbaum, et al . ٢٠٠٤
در مورد منابع انگليسي نام خانوادگي نويسنده )نويسندگان مانند موارد فوق آورده مي شود  - .چنانچﻪ در پايان جملﻪ بﻪ چند منبع ارجاع
داده شود منابع با » ؛ « از يكديگر جدا مي شوند) .وايت (١٣٩٢؛ )لشكري و خلﺞ (١٣٩٣
چنانچﻪ در ابتدا يا اواسط جملﻪ بﻪ منبعي ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار مي گيرد" .وايت ) (١٣٩٢مطرح مي كند كﻪ؛" .

 -١-١٣-٢نحوه نگارش فهﺮست منابع
توصيﻪ مي شود براي سهولت امر از روش فهرست نويسي از منوي  Refrencesو براي درج منابع از منوي  Manage Sourcesدر
همان منوي  Refrencesاستفاده شود .در اين صورت در پايان كار مي توان از طريق  Table of Contentsاز همان منو و ويراش
محتوا بﻪ  Bibliographyبراي فهرست نويسي منابع و مآخذ با استانداردهاي جهاني استفاده نمود.
بﻪ جز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با  ١سانتي متر تورفتگي شروع شود.
شروع هر منبع فاقد هرگونﻪ عﻼمت ،نشانﻪ و شماره باشد.
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ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غيرفارسي آورده مي شود.
ترتيب نوشتن منابع برحسب حروف الفباي فارسي و انگليسي ،حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده است.
درصورتي كﻪ چندين منبع از يك نويسنده استفاده شود ترتيب نگارش منابع از سال قديم بﻪ جديد و منابع منفرد نويسنده است.
ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع بر اساس شيوه  Turabianموجود در نرم افزار  WORDو يا بﻪ صورت زير باشد:
 -١نام خانوادگي نويسنده اول ,نام نويسنده اول ,و نام و نام خانوادگي نويسنده دوم .يا )نام موسسﻪ يا وب سايت يا  ...كﻪ نقش
نويسنده ها را دارد(.
 -٢عنوان كتاب ،مقالﻪ ،گزارش ،پايان نامﻪ يا غيره .
 -٣نوبت چاپ.
 -٤نام و نام خانوادگي مترجم يا مترجمان با ذكر عبارت "با ترجمﻪ" در صورتي كﻪ كتاب يا مطلب ترجمﻪ باشد.
 -٥شماره جلد.
 -٦نام محل نشر:
 -٧نام ناشر يا )مجلﻪ ،همايش ،موسسﻪ علمي كﻪ مطلب در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كﻪ پايان نامﻪ در آنجا ارائﻪ گرديده
است(,
 -٨سال نشر.
در صورت نياز و عدم بهره گيري از قابليت هاي نرم افزار  ،WORDبراي آشنايي كامل با شيوه  Turabianبﻪ كتاب راهنماي نگارش
براي نويسندگان ،مقاﻻت و پايان نامﻪ هاي كارشناسي ارشد و دكتري تﺄليف كيت.ل .ترابيان ،ترجمﻪ غﻼمحسين تسبيحي )انتشارات
دانشگاه تبريز( رجوع نماييد.
Kate L. Turabian A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations
Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago
Press Editorial Staff Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing.
نمونﻪ:
كارمونا ,متيو ,تيم هيت ,تنر اك ,و استيون تيسدل .مكان هاي عمومي فضاهاي شهري :ابعاد گوناگون طراحي شهري .تهران:
دانشگاه هنر١٣٨٨ ,
لشكري الهام ,و مهرشاد خلﺞ .سنجش كيفيت محيط شهري با رويكرد مكان محور .چاپ اول ،جلد اول .تهران :گنﺞ هنر.١٣٩٣ ,
وايت ,ويليام هالينگزورث .زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك .با ترجمﻪ مسعود اسدي محل چالي .تهران :آرمان شهر١٣٩٢ ,
Appelbaum, Steven, et al. "Organizational citizenship behavior: acase study of
culture,leadership and trust manamement decision." Management Decision 42, no. 1 (2004): 13-40.
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 -١-١۴پيوستها
در صورتي كﻪ احتياج بﻪ پيوست ها باشد اين بخش بعد از فهرست منابع و قبل از صفحﻪ سفيد آورده مي شود.

 -١-١۵صفحه ي سفيد
يك صفحﻪ سفيد بعد از پيوست ها قرار مي گيرد.

١٠

فرايند تصويب ﻃرح نهايي
هماهنگي با استاد راهنما و گروه و تائيد ايشان مبني بر قبول راهنمايي
ارائﻪ عنوان و طرح تحقيق )پروپوزال( تائيد شده استاد راهنما بﻪ و اخذ مجوز شروع) .فرم الف(
انجام مطالعات مربوطﻪ.
نسخﻪ تايپ و امضاء شده توسط استاد محترم راهنما از فرم )ب و ج (.

يك نسخﻪ  PDFاز پايان نامﻪ جهت داوري ،توجﻪ شود كﻪ در هيچ جاي اين نسخﻪ اعم از روي جلد يا نقشﻪ ها نبايد نام دانشجو و استاد
محترم راهنما نوشتﻪ شده باشد .حداقل يك هفتﻪ پيش از دفاع بايد اين نسخﻪ در اختيار داوران محترم قراربگيرد.

مدارك تحويل نهايي
يك عدد لوح فشرده از مستندات پروژه نهايي با رعايت تمامي نكات اين شيوه نامﻪ با فرمت هاي  PDFو  ،Max،SKP، WORDو پوستر
ها در فرمت )JPG , PSDحتما در سيستم هاي مختلف كنترل شود تا فايل ها سالم و بدون اشكال باشند( - .لوح فشرده الزاما بايد موارد
زير را دارا باشد:
نام و نام خانوادگي دانشجو و استاد محترم راهنما،
عنوان كامل طرح نهايي  ،فصل و سال تحويل.
زمان تحويل نهايي  -دانشجويان ملزم هستند در پايان نيمسال اخذ واحد ،پروژه نهايي خويش را براساس زمان اعﻼم شده در هر نيمسال
تحويل دهند

دانشگاه اروميﻪ )(BZar Bold, ١٦
دانشكده معماري  ،شهرسازي و هنر )(BZar Bold, ١٤
گروه معماري)(BZar Bold, ١٤
دو سطر فاصلﻪ )(BZar Bold, ١٢
پايان نامﻪ براي دريافت درجﻪ كارشناسي رشتﻪ مهندسي معماري)(BZar Bold, ١٦
دو سطر فاصلﻪ )(BZar Bold, ١٦
عنوان ) (BTitr, ١٨عنوان پروژه نهايي
دو سطر فاصلﻪ )(BZar Bold, ١٤
نام و نام خانوادگي نگارنده )بدون ذكر عناويني چون نگارنده ،دانشجو و  (...سﻪ سطر فاصلﻪ )(BZar Bold, ١٦
استاد راهنما دكتر )بر اساس آخرين مدرك تحصيلي  /نام و نام خانوادگي بدون ذكر عناويني چون آقاي ،خانم ،جناب و BZar Bold, ) (...
(14
سﻪ تا شش سطر فاصلﻪ ) (BZar Bold, ١٢ماه و سال

بﻪ غير از محل درج نمره ساير موارد اعم از نام و نام خانوادگي ،عنوان طرح ،ﺗاريخ الزاما بايد ﺗايپ شوند.
فرم ارزيابي مي بايد تايپ شده براي روز دفاع بﻪ همراه ساير مدارك تحويل شود.

١١

دانشكده معماري شهرسازي و ﻫﻨر
گروه معماري

) عنوان مصوب ﻃرح(

پايان نامﻪ براي دريافت درجﻪ كارشﻨاسي در رشتﻪ معماري

)نام دانشجو(

استاد )ان( راﻫﻨما:
)نام استاد(
)نام استاد(
استاد مشاور:
)نام استاد(

مرداد ١٤٠٠
١٢

دانشكده معماري شهرسازي و هنر

بﻪ نام خدا

فرم الف
فﺮم تصويب طﺮح نهايي طﺮح كارشناسي معماري

تاريﺦ:

مدير محترم گروه آموزشي معماري

با سﻼم و احترام

ايﻨجانب ) نام دا شجو ( دانشجوي رشتﻪ معماري مﻘﻄﻊ كارشﻨاسي ورودي نيمسال  ....................سال

تحصيلي  ........................بﻪ شماره دانشجويي......................در نيم سال .....................واحد درسي طرح نهايي را
انتخاب نموده ام.

موضوعات و اساتيد پيشﻨهادي خود را مﻄابق اولويت ذيل جهت تصميم گيري در شوراي گروه اعﻼم مي دارم.
اساتيد راﻫﻨما و موضوعات پيشﻨهادي بﻪ ترتيب اولويت:
-١
-٢
-٣
نام و نام خانوادگي
تاريﺦ و امضا دانشجو
استاد راﻫﻨماي مصوب در شوراي گروه:

نام و نام خانوادگي و امضاي مدير گروه
١٣

دانشكده معماري شهرسازي و هنر

بﻪ نام خدا

فرم ب
فﺮم كﺮكسيون طﺮح نهايي
كركسيون نوبت-

موضوعات ارائﻪ شده

تاريﺦ

توسط دانشجو

موارد تكليفي براي
موارد اصﻼحي

ايرادات

امضاي دانشجو

جلسﻪ بعدي
كركسيون

امضاي استاد راﻫﻨما

امضاي استاد راﻫﻨما

١٤

دانشكده معماري شهرسازي و هنر

بﻪ نام خدا

فﺮم تعهد اصالت اثﺮ

پروژه نهايي ايﻨجانب  ........................................دانش آموختﻪ رشتﻪ مهﻨدسي معماري بﻪ شماره دانشجويي

 ................................................كﻪ در تاريﺦ  ........پروژه نهايي خود تحت عﻨوان  ..ارائﻪ نموده ام ،گواﻫي مي نمايم ﭼﻨانﭽﻪ

در پروژه نهايي خود از فكر ،ايده و نوشتﻪ ديﮕري بهره گرفتﻪ ام با نﻘل قول مستﻘيم يا ﻏيرمستﻘيم مﻨبﻊ و مأخذ آن را در جاي
مﻨاسب ذكر كرده ام .بديهي است مسئوليت تمامي مﻄالبي كﻪ نﻘل قول ديﮕران نباشد بر عهده خويش ميدانم و جوابﮕوي

آن خواﻫم بود .ﭼﻨانﭽﻪ بر اساس مﻄالب پروژه نهايي خود اقدام بﻪ انتشار مﻘالﻪ ،كتاب و  ...نمايم ضمن مﻄلﻊ نمودن استاد

راﻫﻨما ،با نظر ايشان نسبت بﻪ نشر مﻘالﻪ ،كتاب و  ...بﻪ صورت مشترك و با ذكر نام استاد راﻫﻨما و مﻄرح نمودن "برگرفتﻪ
شدن مﻘالﻪ )يا اثر ديﮕر( از پروژه نهايي تهيﻪ شده براي دانشﮕاه اروميﻪ جهت اخذ درجﻪ كارشﻨاسي رشتﻪ مهﻨدسي معماري"

مبادرت نمايم.

نام و نام خانوادگي تاريﺦ و امضاء) درج نام و نام خانوادگي ،تاريﺦ و امضاء بﻪ صورت الكترونيكي ضرورت دارد( .
نام و نام خانوادگي ) :نام دانشجو (
امضا و تاريﺦ:

١٥

دانشكده معماري شهرسازي و هنر

بﻪ نام خدا

فرم ج
فﺮم اعﻼم آمادگي دفاع

مدير محترم گروه آموزشي معماري
با سﻼم و احترام
بدين وسيلﻪ بﻪ اطﻼع مي رساند ،ايﻨجانب

دانشجويي

دانشجوي رشتﻪ معماري ورودي

طرح نهايي ايﻨجانب با موضوع

بﻪ شماره

بﻪ راﻫﻨمايي............را بﻪ اتمام

رسيده و آماده ارائﻪ نهايي است  .خواﻫشمﻨد است اقدامات ﻻزم جهت برگزاري جلسﻪ دفاع را مبذول فرماييد.

نام و نام خانوادگي و امضاي دانشجو

نظر استاد راﻫﻨما و امضا

نظر مدير گروه و زمان پيشﻨهادي دفاع

١٦

دانشكده معماري شهرسازي و هنر

بﻪ نام خدا

فرم د
فﺮم ارزيابي طﺮح نهايي
بدين وسيلﻪ اعﻼم مي دارد /خانم /آقاي
دانشجويي

دانشجوي رشتﻪ معماري مﻘﻄﻊ كارشﻨاسي بﻪ شماره
را كسب نموده اند.

در درس طرح نهايي نمره

امضاي مدير گروه

امضاي استاد راﻫﻨما

در تاريﺦ

بﻪ شماره دانشجويي

ساعت

اعضاي ﻫيئت داوران بﻪ شرح ذيل در محل

با موضوع

در درس طرح نهايي رشتﻪ معماري را داوري

اعضاي ﻫيئت داوران:

و نمره پيشﻨهادي ﻫيئت داوران براي ايشان

امضا

مدير گروه

امضا

استاد راﻫﻨما

امضا
١٧

ارائﻪ دانشجو

و راﻫﻨمايي

است.

