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    ييپروژه نها يو نكات فن شيرايو 

 A4كاغذ    يها رو  متن  يشود. تمام   ي نيو حروف چ  پ يتا  Wordبا برنامه    ست يبا  ينامه م   ان يبا پا  ييمطالب و مندرجات پروژه نها   هيكل
)٢١ 29.7xپ شود. خط يسر صفحه تا  اي به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و    ست يبا  يم  يشود. صفحات اصل  پي تا  كرويمتر)    يسانت

 داشته باشد.   ي متر تورفتگ ي سانت ٠/٥به اندازه  د يپاراگراف اول هر بخش با  يبه استثنا  متن يپاراگراف ها هياول كل

 جلد   يرو - ١-١

 . رديجلد قرار گ يآرم دانشگاه در وسط باال 
 –. رديوسط قرار گ  ركامال د د ياز آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن با ريجلد به غ  يتمام مندرجات رو

 . است وستي مطابق نمونه پ  قاياز مندرجات دق  كيو محل قرار گرفتن هر   بيترت

  يو فاصله گذار يبند  هيحاش  - ١-٢

 در سرتاسر    دي با  هيحاش  ني . ااستمتر    ي سانت  ٢سمت چپ برابر    هيمتر و حاش  يسانت   ٣  نييسمت راست، باال و پا   يها  هيحاش
  شود.   تينامه رعا اني پا

 بزرگتر از فضا  ا ي موارد اندازه شكل ها    يكه در برخ  يدرصورت با    ا يها باشد، با كوچك كردن آنها و    هيداخل حاش  ي جدول ها 
  –گردد.   ي م تيرعا هي(به صورت تاخورده ) حاش A3استفاده از كاغذ 

  سطر باشد.  ٢٢و حداقل  ٢٧تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر –  
  متر معادل  ي سانت ١نامه برابر  اني پا يفاصله سطرها در تمامSingle  درWord  .است–  
 ندارد.   ازي سطر و با متن بعد فاصله ن كيبا متن قبل    نيعناو نيفاصله ب  
 سطر فاصله در نظر گرفته شود.    كي زيمتن و جدولها، شكل ها، نمودارها، نقشه ها و فرمول ها ن نيب  
 ندارد.   ازيشكل و ...) فاصله ن مودار،نعنوان جدول (نمودار، شكل و ..) و جدول ( نيب  
  عنوان هر فصل در نظر گرفته شود. يصفحه جداگانه برا كيالزم است  

  اندازه و نوع قلم مورد استفاده  - ١-٣

نوع قلم مورداستفاده    و. اندازه  است  Calibri  قلم    يسيانگل  يو برا  نينازن  Bقلم    يفارس  يو برا   كنواختيمتن    ينوع قلم مورداستفاده در تمام 
 . خواهد بود صفحه ي بعد نامه مطابق جدول   انيمختلف پا يدر بخش ها
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  نامه   انيمختلف پا ياندازه و نوع قلم مورداستفاده در بخش ها   -١-٣-١
  

  نوع قلم متن   نوع متن 
  ١٢ نازك نينازن B  ي فارس

  ٢٨ تريت B  عنوان فصل
  پررنگ نينازن B  ياصل يترهايت
  پررنگ نينازن B  ي فرع  يترهايت
  نازك  نينازن B  ي فارس سيرنويز
  Calibri  يسيانگل سيرنويز

 پررنگ نينازن B  ي فارس دهيعنوان چك
 نازك  نينازن B  ي فارس دهيچك

 پررنگ نينازن B  عنوان جدول، نمودار، شكل،
 نازك  نينازن B  نقشه و فرمول متن جدول، ... 

 نازك  نينازن B  جدول، ...  سيرنويز
 نازك  نينازن B  ي فارس ي پاورق
 Calibri  ي سيانگل ي پاورق

  نازك  نينازن B  ي فهرست منابع فارس
 Calibri  ي سيفهرست منابع انگل

    
  است.  تيدر هر موقع يكوچك تر از قلم فارسدو شماره  در اندازه همواره   يسيموارد مشخص شده در جدول، اندازه قلم انگل ستثناء* به ا

  يشماره گذار - ١-۴

  صفحات    يشماره گذار  -١-۴-١
 نيي متر از پا  يسانت ١/٥فاصله  تيبا رعا فحاتشماره ص - . است ٢نامه مطابق جدول شماره  اني پا يواصل يصفحات مقدمات  يشماره گذار 

 . خواهد بود١٤نازك و اندازه  نينازن B يصفحه و كامال در وسط صفحه با فونت فارس
  

  ي صفحه شماره گذار ييصفحات پروژه نها يشماره گذار  -٢ جدول
  بدون شماره صفحه  يدصفحه سف

  بدون شماره صفحه  ارحمن الرحيم  بسم اهللا  ايبه نام خدا  
  بدون شماره صفحه  ي عنوان به زبان فارس

  بدون شماره صفحه  نامه   بيتصو
  بدون شماره صفحه  ي سپاسگزار 

  بدون شماره صفحه  نامه  ميتقد
  حروف ابجد   فهرست مطالب 
  ادامه حروف ابجد   فهرست جدولها 

  ادامه حروف ابجد   ارها فهرست نمود
  ادامه حروف ابجد   فهرست شكل ها 
  ادامه حروف ابجد   فهرست نقشه ها 

  ادامه حروف ابجد   ي فارس  دهيچك
  ١اعداد از    يي فصول پروژه نها

  ادامه اعداد   يفهرست منابع فارس
  ادامه اعداد   يسيفهرست منابع انگل

  ادامه اعداد   وستها يپ
    ٦-٥-٤-٣-٢-١و اعداد:   غكلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظ ،ي ابجد: ابجد، هوز، حطحروف 
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  بخش ها ، جدول ها، شكل ها، فرمولها و...  يشماره گذار - ١-۵

كه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود.    يشوند، به طور  يم  يبخشها به عدد شماره گذار  ريبخش ها و ز
  .  تاس ٢از فصل  ١از بخش  ٣بخش  ريكننده ز انيب  -٣-١-٢مانند: 

شماره   ) استفاده شود.  bullets(بولت ها  از    اي  ياز حروف الفبا فارس  از يرقم است پس از آن در صورت ن  ٤ها حداكثر    حد مجاز شماره
 .  ابدي  يآغاز و ادامه م ١شكل ها، جدول ها، نمودارها، نقشه ها و فرمول ها از شماره   يگذار

 الف وستيپ  ثالشود. به عنوان م يم يها با حروف ابجد نام گذار وستيپ 

 جدول ها، شكل ها، نمودارها، نقشه ها، فرمولها   - ١-۶

 تي فيبا ك  د يموارد با   ي شوند. تمام  يم   يبا عدد شماره گذار  ند، يآ  يكه در متن م  ي بيموارد در هر فصل به طور جداگانه و به ترت  ي تمام
   باشد. رخوردارب يشده از آنها از وضوح كاف هيته يكه كپ يشوند، به گونه ا هيمناسب ته

موارد در متن   هي الزم است به كل  نيشكل ذكر گردد. همچن  ايعنوان جدول    يآورده شده است، مرجع در انتها  ياز مرجع  يچنانچه مورد
 ارجاع شده باشد. 

 . مي شودعنوان ها در باال آورده  هيكل
  شود.  يرموارد خوددا ي در تمام  يسينوشته شود و از درج اعداد انگل يالزم است تمام اعداد به فارس

ع صورتي كه نگارنده خود منبضروري است عالوه بر عنوان و شماره ي هر جدول و غيره منبع آن در پايان عنوان داخل پرانتزذكر شود. در
 باشد ( منبع نگارنده ) درج مي شود.

  س ي رنويز ا ي يپاورق  -١-۶-١
  ا يصورت عبارت    نيتوان در همان صفحه ارائه نمود. در ا  يرا م  حيداشته باشد، توض  يخاص  حيبه توض  ازيواژه ن   اي عبارت   كيكه    يدر صورت 

و )Insert Footnoteو دگمه     Refrences( در ورد از منوي  مي شود  پيبه صورت كوچك در باال و سمت چپ آن تا  يواژه توسط شماره ا 
 .  مي شودارائه  همربوط به آن شمار حيتوض س،يرنويدر ز
 از سمت چپ درج شود.  يسيانگل ياز سمت راست و پاورق يفارس ي پاورق

 باشد.    ١هر صفحه جداگانه و از عدد  يبرا  يپاورق يشماره گذار

   يدر متن فارس ني درج لغات الت - ١-٧

آن آورده شود و در صورت لزوم معادل   يمعادل فارس  حايشود و ترج  يخوددار  يدر متن فارس  يسيالمقدور از آوردن كلمات انگل  يحت 
 آورده شود.   ي عبارت در پاورق  ا يكلمه  يسيانگل

پس حروف اختصار در  آن نوشته شده و س  يدر متن استفاده شود، ابتدا معادل فارس  يسيكه الزم است از كلمات اختصار انگل  يدر موارد
 .مي شود ده آور ي در پاورق يسيعبارت انگل اي و اصل كلمه  رديگ يپرانتز قرار م

 بار ضرورت دارد.  نياول يفقط برا ي در پاورق يسيعبارت انگل  ايآوردن اصل كلمه  
 باشد.  يشماره كوچك تر از اندازه قلم فارس ٢اندازه قلم آن  يدر متن فارس يسيدر صورت استفاده از كلمه انگل 
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 نامه   انيمطالب پا م يتنظ  

 : است ريبه شرح ز يي صفحات پروژه نها بيترت
 جلد  يصفحه رو 
  ديصفحه سف 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  اي به نام خدا  ي صفحه 
 جلد يمشابه طرح رو  يفارس يصفحه  
 نامه   بيتصو ي صفحه 

      يياصالت پروژه نهاتعهدنامه ي صفحه 
  ) ياري(اخت ميتقد ي صفحه

  )  ياري(اخت يسپاسگزار صفحه ي 
  فهرست مطالب   صفحه ي 

  فهرست جدولها  صفحه ي
  فهرست نمودارها صفحه ي

  فهرست شكل ها   صفحه ي 
  فهرست نقشه ها   صفحه ي

    ي فارس دهيچك
  نامه   انيپا ي فصل ها

  فهرست منابع  
   وستهايپ  

 زارش ترجمه انگليسي روي جلد رو به پشت جلد گ
  د يصفحه سف

 

  جلد صفحه  يرو - ١-٨

، عنوان پروژه "  معماريگروه  "، نام    هيو شامل آرم و نام دانشگاه اروم  ردي گ  يجلد قرار م  يدر رو  يجلد، در سمت راست به زبان فارس  يرو 
  يسشم  خيو تار  سندهياستاد راهنما، نو  ينام و نام خانوادگ  ، يي، عنوان پروژه نها"معماري  يرشته مهندس  ياخذ درجه كارشناس  يبرا  يينها
 )  ١٦. (مشابه نمونه ص است يبه فارس يي پروژه نها هيته
 

 رديگ يقرار م ديبعد از جلد صفحه سف: ديسف صفحه ي  . 
 ي ستي(نوشتار در وسط صفحه) و با رديگ يقرار م ديصفحه بعد از صفحه سف نيا ميبسم اهللا الرحمن الرح ايبه نام خدا  صفحه ي  

  اي  يشود (عبارت فارس  يصفحه خوددار   نيدر ا  نيشود، از به كار بردن هرگونه كادر و تزئ  ييآرا  حهبه شكل ساده و مشخص صف
 ).استبه انتخاب خود دانشجو  يعرب

   ن يجلد در ا  يرو  يفاصله ها و قلم ها  بيجلد با همان ترت  يمندرجات رو  هيكل  يجلد فارس  ي مشابه طرح رو  يفارس  يصفحه  
 .  رديگ يصفحه قرار م

 ١٧. (مشابه نمونه ص ردي گ يصفحه قرار م نيدر ا معماري  يي نامه با امضاء استادراهنماطرح نها بينامه تصو بيتصو صفحه ي  ( 
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 ١٨آورده شود. (مشابه نمونه ص  يي نامه دفاع از پروژه نها بيبعد از تصو د يصفحه با ن يا ييتعهدنامه اصالت پروژه نها صفحه ي  (  
 شود.   يم  ميتقد شانيبه ا يي دارد كه پروژه نها يافراد ا ياست و اختصاص به ذكر نام فرد  يار يصفحه اخت نيا ميتقد صفحه ي  
 داشته   يهمكار يبه نحو مؤثر  ييكه در انجام پروژه نها يصفحه از افراد نياست. در ا ياريصفحه اخت نيا  يسپاسگزار صفحه ي

 . مي شود ياند سپاسگزار
 بخش    ريز  نيفصلها و عنوان فصل ها، بخشها و عنوان بخش ها، و همچن  ده، يفهرست مطالب فهرست مطالب شامل چك  صفحه ي

  يشود. صفحات  د يفهرست مطالب ق  ن ياز عناو  كي. الزم است شماره صفحه در مقابل هر  است  يسي انگل  ده يفهرست منابع و چك  ي ها
 ) ١٨شود. (مشابه نمونه ص  ي صفحه ذكر نم نيا در د يآ يكه قبل از صفحه فهرست مطالب م

 استموجود در متن  ي صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول ها نيفهرست جدولها ا صفحه ي. 
 موجود در متن است.   ينمودارها ي هيصفحه شامل فهرست كل نيفهرست نمودارها ا صفحه ي 
 تحت عنوان شكل آورده   يموجود در متن است، كه همگ  يعكس ها   يديفهرست كل ل صفحه شام ن يا افهرست شكله صفحه ي

 شود.   يم
 يي موجود در پروژه نها  يموجود در متن است. فرمول ها   ينقشه ها  ي  هيصفحه شامل فهرست كل  ن يفهرست نقشه ها ا  صفحه ي  

 ندارند.  يسيبه فهرست نو يازين
 به دست آمده به طور مختصر و    ج يو شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتا  د يمختصر و مف  يستيبا   ده يچك  دهيچك  صفحه ي

 كلمه باشد.    ٣٠٠پاراگراف و حداكثر در  كيدر  دهيصفحه بدون ذكر فرمول، نگاره و منابع باشد. چك كيحداكثر 
 هيو مشتقات آنها ته   يطراح  اي و    يزير  امهنبر  ي اصل  يها  نهيتواند در زم  ي م  معماري  ينامه رشته مهندس  انيپا   ييپروژه نها   يصل هاف

 .استصفحه بعد  بيفصل به ترت  ٥نامه شامل  انيگردند. پا 
   

 ق يتحق  اتيفصل اول: كل  - ١-٩

روش انجام پژوهش يا گرد آوري   قيتحق  ي)، سؤال هايو جزئ  ياهداف كل  ق،يمسئله، ضرورت انجام تحق  انيفصل شامل مقدمه، ب  نيا 
  است.   مورد نياز پروژهاطالعات 
  ع بندي در حد نيم صفحه ضروري است. براي تمام فصل هاي غير از فصل اول جم فصل ها الزم است. يتمام  يمقدمه برا

و هدفمند    ادهس   يموضوع و هدف فصل با زبان  ديخواننده است و با  يالزم برا  ياطالعات  نهيكوتاه فراهم كردن زم  يهدف از نوشتن مقدمه ا
  شود.  يپرداخته م يموضوع را آشكار سازد. در مقدمه هر فصل آورده شود كه در آن فصل به چه موارد تيشود تا اهم يمعرف

سؤال جواب داده شود كه چرا مسئله پژوهش مسئله   ن يبه ا  دي قسمت با  ن يموضوع پژوهش است. در ا  هيو توج  فيتوص  يمسئله به معنا  انيب
كه شروع آن با مشكل و    ياست به طور  ي روند منطق  ك ي  تيمسئله رعا  اني در ب  ي . اصل كلرديقرار گ  يعلم   قيتحق  وردم  د ياست كه با   يا

موضوع   نيا  رد؟يگ  يرا در برم  يموضوع چقدر است؟ چه كسان  وعيشود كه : بروز و ش  يمسئله معلوم م   اني در ب.  است  قيختم آن باهدف تحق
  يي چه راه حل ها   ست؟يآن چ  ياحتمال  ل يداشته است؟ دال  يبه صورت مسئله در آمده و چه تحول  امعهدر ج   ي بيو به چه ترت  ي از چه زمان

  دياز تداوم مسئله و فوا  يروش انتخاب شده است؟ الزم است عوارض ناش نيتاكنون بكار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا ا
به    از يو علت ن  تيمسئله شامل اهم  انيمطرح گردد. در واقع شرح و ب  يبه روشن  آنو كاربرد    يشنهادي طرح پ   اي  قيتحق  ياز اجرا  يناش
  يو گستردگ  ي ژگيو   ق،يتحق  تيرا پوشش دهد: اهم  ريموارد ز  د يو با  مي دهدمطالعه پوشش    ن ياست كه ا  ي و نقاط ابهامطرح    اي  قيتحق
از تحق  ج ينتا  ي امدهايپ   ق،يتحق  ن ي كه ا  ي و نكات ابهام  يشكاف مطالعات   نييمنظور تب  هو ب  يمرتبط به طور كل  ي پژوهش ها  ق،يحاصله 

 ).  مي دهدمطالعه پوشش  
  ي محقق فرصت   يمختلف موضوع پژوهش است كه برا  يبه جنبه ها  ي ابيبر مطالعات به منظور دست  يمرور  نيشيپ   قاتيبر تحق  يمرور 

  اياز كجا شروع كند و   دي وجود دارد و او با نهيزم نيدر ا ي انجام شده و چه اطالعات يي چه كارها نهيزم ني سازد تا درك كند در ا يفراهم م 
را ا  يچه كار در حقو چگونه كار  ا  يمرور  قتينجام دهد؟  و خأل موجود در   يعموم  يريگ  جهينت  ،ياز نكات اصل  يبر مطالعات خالصه 

حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند   كه ي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعات  ي. در هنگام سازماندهاست قيمطالعات و كاربرد در تحق
فصل صرفا به   نياست. توجه شود منظور از ارائه ا  يدر متن ضرور  زياو ن   قيموردنظر و سال تحق  سندهي . ضمنا ذكر نام نودياختصاص ده
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كه خواننده را ارضاء    ينحو  بهباشد ،    ينظرات و بحث كل  نياز ا  يهمراه با خالصه ا  د ي، بلكه با  ستينقل قول از مراجع و منابع مختلف ن
 . دينما
و با    يبوده و به صورت منطق  نانهيروشن، بدون ابهام و واقع ب  ح،يصر  د يبا  نيمطرح شود همچن   يو جزئ  يبه دو صورت كل  دي با  اهداف  

  مسئله و سؤاالت پژوهش هماهنگ باشد.    انيبا عنوان، ب دي شود. اهداف با  انيب يافعال رفتار
  ي فرض ها جمالت  ش يمطرح شوند. پ   يي فرض ها  ش يشوند. سؤال ها با ذكر پ   يمتناظر با اهداف تحقيق ذكر م   قيتحق  ي سؤال ها:  سؤال ها  

 ان يه است. در پابه استدالل ندارند و مسئله پژوهش بر اساس آن بنانهاده شد   اجيشده است و احت  رفتهيو اعتبارشان پذ   يهستند كه درست
  سؤال ها پاسخ داده شود.   نيمشخص به ا د يبا ق،يتحق

  ني تبيين گردند. لوم انساني به روشروش انجام پژوهش بايد به روشني و با استفاده از روش هاي متداول تحقيق در معماري يا ع 
 به بازنگري دارد.فصل اول حتما پس از پايان نگارش پايان نامه نياز 

 : مرور ادبيات پژوهش فصل دوم  -١-١٠

به دست آمده،   اتيتجرب ،يي صورت گرفته مشابه موضوع طرح نها يپژوهش ها  يخيتار نهيشيبه پ   ديبا يموضوع م  اتيدر فصل مرور ادب
ارائه خود نمونه ها،   شان،يتاوردهاافراد فعال و اثر گذار در حوزه پژوهش و دس ، يو خارج ي ارائه شده داخل ينمونه ها ليو تحل هيتجز

  يطراح يدر قالب دستورالعمل ها ي ريگ جهيكامل نمونه ها ، و نت لي و تحل هيتجز ،ينمونه خارج كيو حداقل  ينمونه داخل كيحداقل 
  گردد.   يشود ارائه م زياز آنها پره د يكه با  ي اقدامات رديدر پروژه صورت بگ دي كه با يياعم از كارها

  
    شود. يم هيموضوعات تحت پوشش در قالب جداول توص يفصل با توجه به گستردگ  نيمطالب ا ميتنظ

  بخش ارائه گردد.  نيدر ا تواننديم زين  ييپژوهشطرح نها يو چهارچوب و عمل  يمدل مفهومو  يجمع بند

  : و برنامه فيزيكي دارد هاگزارش پژوهش و مطالعه استان فصل سوم:  -١-١١

مح  نيا  پژوهش،  جامعه  پژوهش،  روش  شامل  ش  طيفصل  پژوهش،  نمونه  گ  وهيپژوهش،  آن،    ،يرينمونه  محاسبه  روش  و  نمونه  حجم 
اطالعات،    يگردآور  ي ابزار، چگونگ  يياي و پا  يي اطالعات و روا  يابزار گردآور  حيورود و خروج مطالعه، توض  يارها يمشخصات واحد پژوهش و مع

 ني كه ما را در تدو  رهايمتغ  ياتيعمل  فيتعار  نياست. همچن  يپژوهش و مالحظات اخالق  يها  تيحدودداده ها، م  ليو تحل  هيروش تجز
  شود.   يبخش آورده م   نيرساند در ا يم ياري ااجر يها برا هيگو يپرسشنامه و طراح

گرفته و مقررات اصل از پژوهش صورت  مورد نياز در طرح مي بايد در همين فصل شناسايي و معرفي شده و برنامه فيزيكي حد هاي  استاندار
  فصل ارائه مي شود.ي كه چارچوب عملي طراح را معين مي كنند در همين باالدست

  احي طرفصل چهارم:  -١-١٢

 اني فصل به ب  نيبه جداول و نمودار استناد شود. ا  اتيجزئ  انيب  يشده و برا  انيها در ابتدا با جمالت ساده و روان ب  افتهياست    يضرور.   
شده    يدر پروپوزال طراح  شتريكه ب  ي اتيو متناسب با اهداف و فرض  يمنطق  بيبه ترت  جيصرفا نتا   ذاآنها ل   ريها اختصاص دارد نه تفس  افتهي

(در ييطرح نها  يريشكل گ  نديفرا  ،ي مياطالعات اقل  ت، يسا  ي معرف  يفصل شامل معرف   نياشود.    زيپره  ييض گوگردد و از تناق  انيبود، ب
 يكه در طراح  ياقدامات  هيو به طور خالصه كل  تيساختمان در سا  يكل   شياستقالل فضاها آرا  يهيتوج  لي)  دالرهيها و غ   اگرامي قالب د

 افتهي بخش تنها بر اساس    ن ي. مطالب اداده شود.  حيتوض  ا يو گو  و خالصه كيآكادم  يبه زبان   د يفصل فصل با  نيصورت گرفته است ست در ا
 كسانياز ذكر اطالعات    د ي. بااست  جداول، نمودارها، شكل ها و نقشه ها   ،يگردد و شامل اطالعات نوشتار  ي م  م يحاصل از پژوهش تنظ  يها

    شود زيمتفاوت (متن، جداول و نمودار ....) پره يدر الگوها
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  ارائه گردد.  ديمناسب و  خوانا  با  اسيدر مق يفصل مدارك مربوط به طراح نيا اني در پا
و  ي عدد  اسيمبلمان مق ينقشه بام با اندازه گذار نيرزميطبقات و ز ي نقشه ها تياز پالن سا  يمعمار ي نقشه ها هيمدارك شامل كل نيا

دانشگاه    يناسب با لوگوم  يكادر بند يدارا ي محل برش و نما در صفحات يعالمت گذار يپالن ها تراز گذار هيجهت شمال در كل يخط
از   يو خارج يداخل  يسه بعد ريتصاو هيو كل ييو هنر ، نام دانشجو، نام استاد راهنما، عنوان طرح نها يشهرساز يرو دانشكده معما هياروم

گزارش   وستيپ   يليتحو رينقشه ها و تصاو  يو مشابه آلبوم ها  يكادر بند يصفحات دارا نيشده خواهند  بود.  استثناً ا ياز پروژه طراح
  خواهند بود.

پژوهش    يبرا  يي شنهادها يگزارش و پ   يبخش پژوهش  يها  افتهي با    يتوان به نقاط تطابق طراح  ي فصل فصل م  نيا  ي بخش جمع بند  در
  اشاره نمود.  ي آت يها

كه در   رديمورد بحث قرار گ ي جياشاره شود و تنها نتا ي و علم يمنطق ل يبا دال يي مهم و شاخص پروژه نها يها افتهي به  د يفصل با  ني. در ا
 ي و مهم به صورت دسته بند ياختصاص جيقسمت نتا  نيشود. در ا يدر آخر بحث آورده م يريگ جهيبه آن اشاره شده است. نت  جيفصل نتا

  يبه مسائل ب   شنهادها يمهم را به دست آورد. در قسمت پ   يها  افتهيبا خواندن آن بتواند    يي كه خواننده پروژه نها  يگردد، طور  يارائه م
ارائه   قيتحق  نيبه دست آمده در ا  جي به استناد نتا يبعد  قاتيتحق  يبرا يي شنهادهايشود و پ   يانجام شده اشاره م   قيجواب در رابطه با تحق

در رابطه   يكاربرد  شنهاديحاصله پ   جيبا توجه به نتا  يكاربرد  يشنهادهاياست. در پ  يقيو تحق  يخش كاربردشامل دو ب  شنهادهايشود. پ   يم
شود. در   يم  شنهاديتحقيق فوق پ   ل يتكم  يبرا   يگريد  قيتحق  هشود كه چ  يم  انيب  يقيتحق  شنهاديبا موضوع مورد مطالعه ارائه و در پ 

  . مي شودمحققان گذاشته   يرو شيپ  د يجد يقاتيتحق يها نهيبخش زم نيدر ا قتيحق

  فهرست منابع    -١-١٣

و...) را  تيمانند (كتاب، مقاله، مصاحبه، وب سا  ، يياز منابع و ارجاعات مورداستفاده در متن پروژه نها  يفهرست  ديبا سندهيقسمت نو نيدر ا
  .  ديارائه نما

  نحوه ارجاع منابع در متن -١-١٣-١
ارجاع   يبرا  - .  رديگ  ي و سال در داخل پرانتز قرار م   سندگاني(نو  سندهي نو  ي جاع داده شود نام خانوادگار  ي جمله به منبع  ان يچنانچه در پا

منبع موردنظر   سندگانيكه نو  يدر صورت  -  ١٣٩٢.(  تيشود (وا  ي مو سال آورده    سندهينو  ينام خانوادگ  بي به ترت  يي منابع در متن پروژه نها
 ).١٣٩٣و خلج  يشود لشكر ي ذكر م سندهيهر دو نو يدو نفر باشند نام خانوادگ 

  )  ٩٦, ١٣٩٣و خلج  ياست (لشكر  يضرور زيشود ذكر صفحه ن يآورده م  ميكه مطلب به صورت نقل قول مستق يدر صورت
از نام نو  شيمنبع موردنظر ب  سندگانيكه نو  يدر صورت  همكاران (كارمونا, و    مي شودذكر    "همكارانو  "اول    سندهياز دو نفر باشند بعد 

  )  Appelbaum, et al.  ٢٠٠٤( يسيموارد انگل يو برا) ١٣٨٨
جمله به چند منبع ارجاع   انيچنانچه در پا - شود .   يمانند موارد فوق آورده م  سندگاني(نو سندهينو  ينام خانوادگ ي سيدر مورد منابع انگل

  ) ١٣٩٣و خلج  ي؛ (لشكر)١٣٩٢ تيشوند. (وا ي جدا م گري كدي» از  ؛ داده شود منابع با « 
  .  "كند كه؛ ي مطرح م) ١٣٩٢( تيوا ". رديگ  يارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار م يمنبع بهاواسط جمله  ايچنانچه در ابتدا 

  نحوه نگارش فهرست منابع    -١-١٣-٢
در   Manage Sourcesبراي درج منابع از منوي     و   Refrencesتوصيه مي شود براي سهولت امر از روش فهرست نويسي از منوي   

همان منو و ويراش از       Table of Contentsاستفاده شود .در اين صورت در پايان كار مي توان از طريق     Refrencesهمان منوي  
  براي فهرست نويسي منابع و مآخذ با استانداردهاي جهاني استفاده نمود.  Bibliographyمحتوا به 

  شروع شود.   ي متر تورفتگ يسانت ١با  د يسطرها با ريبه جز سطر اول هر منبع سا
  شروع هر منبع فاقد هرگونه عالمت، نشانه و شماره باشد.  
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  . مي شودآورده  يرفارسيابع غو سپس من  يمنابع فارس تدااب
  .است سندهينو ي نام خانوادگ يحروف الفبا، يسيو انگل يفارس ينوشتن منابع برحسب حروف الفبا بيترت

  .  است سنده يو منابع منفرد نو د يبه جد  مي نگارش منابع از سال قد بياستفاده شود ترت سندهينو كيمنبع از  نيكه چند يدرصورت
  باشد:   ريبه صورت ز ا يو  WORDموجود در نرم افزار  Turabian وهينوشتن مشخصات هر منبع بر اساس ش بيترت

نو   سندهينو  ينام خانوادگ - ١ نام  نام خانوادگ   سندهياول,  و  نام  نقش    اي  تيوب سا  اي(نام موسسه    ايدوم.    سندهينو  ي اول, و  ... كه 
  ها را دارد).   سندهينو

 .  ره يغ  اي نامه   اني گزارش، پاعنوان كتاب، مقاله،   - ٢
 نوبت چاپ.    - ٣
 مطلب ترجمه باشد.   ا يكه كتاب  يدر صورت "با ترجمه"مترجمان با ذكر عبارت   اي مترجم  ينام و نام خانوادگ  - ٤
 شماره جلد.   - ٥
 نام محل نشر:   - ٦
  ده ي نامه در آنجا ارائه گرد  ان يكه پا   ي دانشگاهنام    اي كه مطلب در آن چاپ شده و    يموسسه علم  ش،ي(مجله، هما  ا ينام ناشر    - ٧

 است), 
 سال نشر.    - ٨

نگارش  يبه كتاب راهنما Turabian وهيكامل با ش ييآشنا ي، براWORDنرم افزار  يها تياز قابل يريو عدم بهره گ ازيدر صورت ن
(انتشارات   يحيتسب  نيترجمه غالمحس  ان،ي.ل. ترابتيك  فيتأل  يارشد و دكتر  يكارشناس  ينامه ها  اني مقاالت و پا  سندگان،ينو  يبرا

  . ديي) رجوع نمازيدانشگاه تبر
 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

مت  تويكارمونا,  استتيه  مي ,  و  تنر اك,  ها  وني,  مكان  گوناگون طراحيشهر  يفضاها  يعموم  يتيسدل.  ابعاد  تهران: يشهر  ي:   .
    ١٣٨٨دانشگاه هنر, 
  . ١٣٩٣مكان محور. چاپ اول، جلد اول. تهران: گنج هنر,  كردي با رو يشهر طيمح تيفيالهام, و مهرشاد خلج. سنجش ك يلشكر

  ١٣٩٢. تهران: آرمان شهر, يمحل چال  يكوچك. با ترجمه مسعود اسد يشهر يفضاها ياجتماع   ي. زندگنگزورثيهال امي لي, وتيوا 
Appelbaum, Steven, et al. "Organizational citizenship behavior: acase study of 

culture,leadership and trust manamement decision." Management Decision 42, no. 1 (2004): 13-40. 
 Stanford Center for the Study of Language and Information. 

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism. 2010. (accessed January 13, 2015). 
 

  وستها يپ  -١-١۴

  شود.   ي آورده م ديبخش بعد از فهرست منابع و قبل از صفحه سف نيا ها باشد  وستيبه پ  اجيكه احت يدر صورت 

    د يسف صفحه ي -١-١۵

 . رديگ ي ها قرار م وستيبعد از پ  ديصفحه سف كي
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  ييطرح نها بي تصو نديفرا  

      ييبر قبول راهنما يمبن  شانيا ديتائ گروه و  با استاد راهنما و ي هماهنگ
  شده استاد راهنما به و اخذ مجوز شروع. (فرم الف)   د ي(پروپوزال) تائ قيارائه عنوان و طرح تحق

  انجام مطالعات مربوطه.  
  ).  و ج  (ب رمو امضاء شده توسط استاد محترم راهنما از ف پينسخه تا

نام دانشجو و استاد    د ينقشه ها نبا   ايجلد    ينسخه اعم از رو  ن يا  يجا  چ يتوجه شود كه در ه  ، يجهت داورنامه    اني از پا  PDFنسخه    كي
  ه در اختيار داوران محترم قراربگيرد.ن نسخحداقل يك هفته پيش از دفاع بايد ايمحترم راهنما نوشته شده باشد. 

    يينها  لي مدارك تحو 

تر ، و پوسWORD  ،SKP،Maxو  PDF ي نامه با فرمت ها  وهيش نينكات ا ي تمام  ت يبا رعا يي پروژه نها  اتعدد لوح فشرده از مستند  كي 
موارد   دي لوح فشرده الزاما با  -ها سالم و بدون اشكال باشند).    ليكنترل شود تا فا   مختلف  يها  ستمي(حتما در سJPG , PSDها در فرمت  

  را دارا باشد:   ريز
  دانشجو و استاد محترم راهنما،   ي نام و نام خانوادگ

  .  لي، فصل و سال تحو  ييعنوان كامل طرح نها
 مسال يرا براساس زمان اعالم شده در هر ن  شيخو  يياخذ واحد، پروژه نها  مسالين  اني ملزم هستند در پا  انيدانشجو  -  يينها  ليزمان تحو

 دهند  ليتحو
  

   
  )  BZar Bold,  ١٦( ميهارو دانشگاه

  )  BZar Bold, ١٤و هنر ( ي، شهرساز  يدانشكده معمار
  )BZar Bold,  ١٤(معماريگروه 

  )BZar Bold,  ١٢(دو سطر فاصله  
  )BZar Bold,  ١٦(معماري يرشته مهندس يدرجه كارشناس  افتيدر ينامه برا اني پا
  )BZar Bold,  ١٦(دو سطر فاصله  

  يي ) عنوان پروژه نهاBTitr, ١٨( عنوان
  ) BZar Bold,  ١٤دو سطر فاصله ( 

  ) BZar Bold,  ١٦چون نگارنده، دانشجو و ...) سه سطر فاصله ( ينينگارنده (بدون ذكر عناو  ي نام و نام خانوادگ
 ,BZar Boldخانم، جناب و ...) (   ،يچون آقا  ينيبدون ذكر عناو   ي/ نام و نام خانوادگ  يليمدرك تحص  ني آخراستاد راهنما دكتر (بر اساس  

14 (  
 ) ماه و سال  BZar Bold,  ١٢سطر فاصله ( سه تا شش

 
 شوند.   پيتا  دي عنوان طرح، تاريخ الزاما با  ، يموارد اعم از نام و نام خانوادگ  ري از محل درج نمره سا ريغ  به

 تحويل شود.براي روز دفاع به همراه ساير مدارك بايد تايپ شده  فرم ارزيابي مي  
    



١٢ 
 

  

  هنر و  شهرسازي معماري  دانشكده

  معماري  گروه

  

  

   )طرح مصوب  ( عنوان
  معماري  رشته  در كارشناسي  درجه دريافت براي نامه پايان

  

  

  (نام دانشجو)

  

  

  

  :راهنما(ان)  استاد

  )استاد(نام 

  )استاد(نام 

  

  استاد مشاور:

  )استاد(نام 

  

  

  

١٤٠٠ دمردا



  
  

 دانشكده معماري شهرسازي و هنر

١٣ 
 

  

  به نام خدا 

  فرم الف                     
  

  

 خ:                تاري          معماري ارشناسي كطرح   فرم تصويب طرح نهايي

  

  

  مدير محترم گروه آموزشي معماري 

  با سالم و احترام 

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

  را   نهايي  طرح  درسي واحد  ..................... سال  نيم  در... ................... اره دانشجوييشم به ........................ تحصيلي

  .ام نموده   انتخاب

  موضوعات و اساتيد پيشنهادي خود را مطابق اولويت ذيل جهت تصميم گيري در شوراي گروه اعالم مي دارم. 

  :اولويت ترتيب به پيشنهادي موضوعات و اساتيد راهنما

  

١-  

٢-  

٣-  

  خانوادگي  نام و نام

  تاريخ و امضا دانشجو 

  

  : استاد راهنماي مصوب در شوراي گروه

  

  

  

  مضاي مدير گروه و انام و نام خانوادگي 



  
  

 دانشكده معماري شهرسازي و هنر

١٤ 
 

  به نام خدا 

  ب فرم                         
    طرح نهايي  كركسيونفرم  

  - كركسيون نوبت

  تاريخ

موضوعات ارائه شده  

  توسط دانشجو 
  موارد اصالحي   ايرادات

موارد تكليفي براي  

جلسه بعدي  

  كركسيون 

  امضاي استاد راهنما

  
  
  
  
  

          

  
  
  
  
  

          

  
  
  
  
  

          

  
  
  
  
  

          

  
  امضاي استاد راهنما                                  دانشجو             امضاي 



  
  

 دانشكده معماري شهرسازي و هنر

١٥ 
 

 به نام خدا 

  

 اصالت اثر فرم تعهد 

  

 

نها مهندس   نجانبيا  ييپروژه  رشته  آموخته  دانش  دانشجو   ي معمار  ي........................................  شماره    يي به 

چنانچه   مي نما  يم  ي خود تحت عنوان .. ارائه نموده ام، گواه  يي........ پروژه نها   خ ي................................................ كه در تار

  يمنبع و مأخذ آن را در جا   ميرمستقيغ  اي  ميبهره گرفته ام با نقل قول مستق  يگريو نوشته د   دهي خود از فكر، ا   يينهادر پروژه  

  يو جوابگو  دانميم  شي نباشد بر عهده خو  گرانيكه نقل قول د  يمطالب  يتمام  تياست مسئول  يهيمناسب ذكر كرده ام. بد

ضمن مطلع نمودن استاد   مياقدام به انتشار مقاله، كتاب و ... نما  خود  ييآن خواهم بود. چنانچه بر اساس مطالب پروژه نها

برگرفته "نسبت به نشر مقاله، كتاب و ... به صورت مشترك و با ذكر نام استاد راهنما و مطرح نمودن    شان يراهنما، با نظر ا

 "ي معمار   يرشته مهندس  يكارشناس  درجهجهت اخذ    هي دانشگاه اروم  يشده برا   هيته  يي) از پروژه نها گرياثر د  ايشدن مقاله (

  .ميمبادرت نما

  )  ضرورت دارد. يكيو امضاء به صورت الكترون خ يتار ،ي درج نام و نام خانوادگ (و امضاء خ يتار ينام و نام خانوادگ 

 

  )  دانشجونام ( : خانوادگي نام و نام

  :تاريخ  و امضا

  

    



  
  

 دانشكده معماري شهرسازي و هنر

١٦ 
 

 به نام خدا 

  ج فرم                         
  

 اعالم آمادگي دفاع فرم  

  

  

 مدير محترم گروه آموزشي معماري 

  احترام  و سالم با  

  شماره   به           ورودي  معماري  رشته  دانشجوي                            بدين وسيله به اطالع مي رساند، اينجانب

 اتمام   به  را............ييراهنمابه                                                                    موضوع  با  اينجانب نهايي  طرح          دانشجويي

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

  

  نام و نام خانوادگي و امضاي دانشجو

  

  

  نظر استاد راهنما و امضا 

  

  

  هادي دفاع نظر مدير گروه و زمان پيشن

    



  
  

 دانشكده معماري شهرسازي و هنر

١٧ 
 

 به نام خدا 

  د فرم                         
  ارزيابي طرح نهايي  فرم  

به شماره    يمقطع كارشناس  يرشته معمار    يدانشجو                          يدارد/ خانم/ آقا   ياعالم م  له يوس  ن يبد

  نمره                    را كسب نموده اند. ييدر درس طرح نها                  ييدانشجو

  

  گروه  ريمد  يامضا

  

  استاد راهنما  يامضا

  

                    در محل          ارائه دانشجو       ليداوران به شرح ذ ئتيه  يساعت             اعضا                خ يتار در

                               ييو راهنما                                                                                     با موضوع                              يي به شماره دانشجو

  است.                شاني ا  ي داوران برا ئتيه يشنهاديو نمره پ         يداور را   يرشته معمار  ييدر درس طرح نها

  

  امضا        داوران:  ئتيه ياعضا 

  

  

  

  امضا    گروه  ريمد

  

  امضا    راهنما استاد


