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 :عزیزانشجوی د

یز و ن در دوره کارشناسی مهندسی معماری "طرح نهایی" آشنایی با چگونگی تهیه و تدوین اهمیتنظر به 

آشنا  1با مراحل کار و مقررات الزمشما بهتر این دفترچه راهنما تهیه شده تا  ،التحصیلیآشنایی با مراحل فارغ

توانند بنا به انتخاب خود، زمان داوری طرح نهایی را در پایان نیمسال نهم یا دهم مطابق دانشجویان می شوید.

 ریزی نموده و طبق آن اقدام نمایند.برنامهترمه(،  11و  5)جدول های  6پیوست شماره با 

 طرح نهایي و تصویب موضوعاستاد راهنما انتخاب  -1

، انتخاب استاد راهنما و تهیه موضوع طرح نهایی به کمک استاد "نهایی طرح"اولین گام برای پرداختن به 

 راهنما می باشد. برای این منظور به موارد زیر توجه کنید:

سایت دانشکده از  راهنمای مراحل و مقررات طرح نهایی به همراه پیوست های دفترچه دریافت -1-1

 معماری

 تعیین استاد راهنما -1-2     

توانند به عنوان استاد راهنما معرفی شوند، از دفتر فهرست اسامی اساتیدی که میدریافت -1-2-1

 دانشکده.

                                                 
 باشد:گردد. بخشی از آن به شرح زیر میمقررات آموزشی از طریق اداره آموزش دانشکده اعالم و کنترل می1

 برسانند.باید طرح نهایی خود را به صورت انفرادی و تنها با یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری به انجام دانشجویان می   -

 نیمسال آن مربوط به تکمیل طرح نهایی می باشد. دونیمسال است که  21حداکثر دوره تحصیلی    -

 فهرست مطالب:
 

 2 ......................................................نهایی ........... انتخاب استاد راهنما و تصویب موضوع طرح

 3 ......................................................................................................طرح نهایی  ارائه گزارش و

 4 ....................................................................................................................................داوری 

 5 ..............گرفتن گواهی فراغت از تحصیل ...............................................................................

 6 ............................................................. (انتخاب استاد راهنما) 2شماره  برگه :2شماره  وستیپ

 7 .............................  درخواست تصویب موضوع طرح نهایی() 1شماره   برگه: 1پیوست شماره 

 8 ..............................................(  ییپروژه نها شرفتی)گزارش پ 3شماره : برگه 3شماره  وستیپ

 9 ...................................(  ارائه طرح نهایی و درخواست داوری) 4شماره  : برگه4پیوست شماره 

 20 .................................. (  برگه کنترل گزارش و مدارک نهایی) 5شماره  : برگه5پیوست شماره 

 22 ...............................................................)تسویه حساب کمد(  6برگه شماره : 6پیوست شماره 

 22 ترمه ........................................................................... 20ترمه و  9 یها: جدول7شماره  وستیپ

 23 ............................................................................ یینگارش گزارش نها وهی: ش8شماره  وستیپ
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را تکمیل نموده و به  (انتخاب استاد راهنما ) 1برگه شماره در بازه زمانی هفته دوم خرداد   -1-2-2

ا که مایل تن از استادانی ر 7و نام  1دفتر دانشکده تحویل دهد. دانشجو موظف است موضوع انتخابی

 در فرم قید نماید. ت،یاولو بیبه ترترا است استاد راهنمای وی باشند 

 دریافت نام استاد راهنمای نهایی از دفتر دانشکده؛ -1-2-3

که پیوست دفترچه در چهار نسخه  )درخواست تصویب موضوع طرح نهایی(22 ه شمارهبرگتکمیل   -1-3

باید توسط شخص یا دفتر مربوط تکمیل باشد که هر یک میمیه دارای پنج قاب برگاین  راهنما می باشد.

 گردد.

 و تحویل به آموزش پردیس( اول)تکمیل قاب درج مشخصات دانشجو-1-3-1        

 3)تکمیل قاب دوم(آموزش پردیسنشده از سوی درج و تایید تعداد واحدهای کسری و گزارش -1-3-2

 انتخابی  موضوععنوان و  4نام استاد راهنمارج د -1-3-3        

اد پیشنهکه برای تکمیل این بخش الزم است  ؛اعالم موافقت استاد راهنما )امضادر قاب سوم(  -1-3-4

قابل ذکر است تهیه و ارائه گردد. تحت نظر استاد راهنما، به صورت یک گزارش  )پروپوزال( موضوع

 باید به موارد زیر توجه نمود:می پیشنهاد موضوعبرای تهیه 

در اینجا الزم است  (بیان اهمیت، ضرورت، و اهداف انتخاب موضوع.: )معرفی موضوع طرح  -

 دانشجو به مبانی نظری خود جهت انجام این طرح اشاره نماید.

 های شهری و علت انتخاب سایتمعرفی سایت پیشنهادی با ارائه نقشه و نقشه  -

باید به صورت درصدی این فضاها می معرفی اجزاء طرح و زیر بنای تقریبی فضاها )تخمین -

 شود(.ازکل سطح زیر بنا، معرفی

ساحت زیربنای پیشتعیین  - شده )م ه های جنببا توجه به اینکه در تهیه طرح نهایی بینی 

ست شده، ولی حداکثر مساحت  ؛ کیفی طراحی مورد تاکید ا میزان حداقل مساحت تعریف ن

 .مربع تجاوز کند(متر  3111بنای طراحی شده نباید از زیر

مه - نا جام طرح )ارامعرفی بر ندی ان مانب هایی طرح میئی ز قل ه ن حدا ید  ماه پس از  4با

 .انجام پذیرد( تصویب موضوع

با واژه بوده و  عنوان طرح باید تا حد امکان خالصههه، روشههن وگویای موضههوع و محل آن   -

شود. "طراحی" ست این تغییر با  آغاز  ضوع یا نام طرح تغییر نماید می بای صورتی که مو در 

باید عنوان در هنگام انجام امور داوری نیز میمجوز شورای آموزشی دانشکده صورت پذیرد. 

                                                 
نی برای افراد طراحی مجتمع مسکو" یسیدبنو زمینهانتخابی منظور معرفی حوزه و عملکردی است که دانشجو عالقه به ورود به آن را دارد. )برای مثال: به جای آنکه برای  زمینه1

 .را معرفی کنید "مسکن"حوزه تا فقط الزم است در این مرحله ، "م درآمد در شهر کرجک

 گردد. نسخه تهیه می 4جهت توزیع بین دفاتر گوناگون، در  1شماره ی برگه2

 باشد.واحد می 7نهایی اخذ نماید،  طرحگردد تا همزمان با واحد حداکثر واحدهای کسری که دانشجو مجاز می   - 3

 در هیچ شرایطی امکان اخذ واحد طرح معماری هم زمان با واحد طرح نهایی وجود ندارد.   -   

 نفر از هر دوره ورودی می باشد. 5هر استاد راهنما تنها مجاز به راهنمایی 4
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شده ،عینا در  صویب  ست داوری و طرح نهایی( و پس از آن بر  4شماره  برگهت ارائه درخوا

 گردد.های صحافی شده درج گزارشروی 

ست . در این مرحله الزم ابرای بررسی و تصویب دانشکدهدفتر به  موضوع نهادپیشها و برگهتسلیم -1-4

 را پیگیری نموده و در صورت نیاز به اصالح، آن را اصالح نماید.  پیشنهاد موضوعدانشجو وضعیت تایید 

 طرح نهایيگزارش و  ارائه -2

ل طراحی را زیر نظر استاد راهنما مراح می باید دانشجوموضوع، تصویب انتخاب استاد راهنما و از مرحله  پس

 در ادامه، مراحل زیر را انجام دهد.  و بردهپیش 

جلسه کرکسیون و  9و انجام حداقل  )گزارش پیشرفت پروژه نهایی( 3شماره  برگهتهیه و تکمیل  -2-1

 .برگهاخذ تایید استاد راهنما در این 

 به دانشکده اعالم نماید.تنظیم وقت داوری نام خود را برای  ؛اعالم شدهطی بازه زمانی  -2-2

داوری، به را برای اعالم آماده بودن طرح برای  ارائه طرح نهایی و درخواست داوری() 4شماره  برگه -2-3

  :صورت زیر تکمیل نماید

 درج مشخصات دانشجو)تکمیل قاب اول(  -2-3-1

سوی  از در این دفترچهنظر و مطابقت آن با مشخصات مورد  طرحبودن مدارک تأیید کامل  -2-3-2

 استاد راهنما )امضا در قاب دوم(

 1قاب سوم( آموزش پردیس )تکمیل گرفتن مجوز داوری از -2-3-3

های کوچک شده در انتهای آن به به همراه سه نسخه از گزارش طرح و نقشه 4شماره  برگهتسلیم  -2-4

 دفتر دانشکده. 

 :گرددباید موارد زیر رعایت برای تهیه گزارش طرح نهایی می -2-9

 .2صفحه باشد 91تا  31بین  ی گزارش بایدهاتعداد صفحه -2-9-1

 :را شامل شودباید موارد زیر گزارش می -2-9-2

 صفحه عنوان -          

 3چکیده -         

 فهرست مطالب -         

                                                 
ر به دفت از داخل باید شهریه خود را کامل پرداخته باشند. جهت این امر دانشجویان مهمان و انتقالی داوریکشور برای اخذ مجوز از دانشجویان  انتقالی از داخل و خارج 1

 های آزاد دانشگاه و دانشجویان انتقالی از خارج به دفتر امور دانشجویان خارجی مراجعه نمایند. آموزش

 Do not add space between paragraphs of a same  نهیگز دیبایم Wordبرنامه در و  نازنین 21اندازه و نوع حروف تایپ شده  گزارش باید عمودی،فرمت  2

style  از بخشParagraph .(مراجعه نمایید. 8)برای کسب اطالعت بیشتر در خصوص نحوه نگارش گزارش، به پیوست شماره  انتخاب شده باشد 

بخش میانه به معرفی اهداف و مطالعات انجام شده  رموضوع و اهمیت آن آغاز شود؛ و د باید با معرفیکلید واژه باشد. ساختار چکیده  5لغت و  100چکیده باید حدود  3

 گردد.پروژه از نظر کمی و کیفی اشاره  آوردهایبپردازد. در بخش انتهایی چکیده به دست
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 :منابع -

 نهاییهای طرح و نقشهتشریحی مدارک شامل  :هاپیوست -

 :باشد مشخصات زیربرای داوری باید دارای  و ماکت پروژه هانقشه -2-6

 

سازهتذکر: مدارک می ست بیانگر نکات فنی ) ساتی و اجرایی( ونیز فرآیند طراحی به کمک بای سی ای، تا

 ها و تصاویر باشد.دیاگرام

 تهیه شوند. 71x111نقشه ها باید در ابعاد  -2-6-2

شده می -2-6-3 سنامهطرح ارائه  شنا شه، نام طرح، نام  شمال عنوان، مقیاس، جهت) باید دارای  نق

 ردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهراندانشکده معماری، پنام دانشجو، نام استاد راهنما، تاریخ تهیه طرح و 

 باشد(.

 داوري -3

 گردد. این مرحله شامل فعالیت هایی است که به ارائه پروژه و دفاع از آن مربوط می

ها )طبق برنامه زمانبندی داوریتاریخ شهههروع پیش از  روزیک حداکثر باید میها همدارک و نقشههه -3-1

)برگه کنترل گزارش و  9در این مرحله برگه شههماره  به دفتر دانشههکده تحویل گردد. های داوری(جلسههه

 گردد.مدارک نهایی( توسط نماینده دانشکده و بر اساس مدارک دانشجو تکمیل می

 گردد.ین و اعالم میها توسط دفتر دانشکده تعیداوری پروژهزمان  -3-2

شروع ابتدا مدارک خود را تحویل گرفته و تا یک ساعت پیش از  در روز داوری استموظف  دانشجو -3-3

 د.آنها را نصب نمایجلسه، 

 

 بدنه گزارش -

 اهداف و برنامه طرحمعرفی موضوع،  -1 

 های موردی حداقل دو موردمعرفی و تحلیل نمونه -2

 فرآیند طراحی -3

 برنامه فیزیکی -1 

 معرفی و تحلیل سایت  -2

گیری کانسپت )همراه گذاری و شکلهدف -3

 های گرافیکی(با تحلیل

 مدارک -2-6-1

 1:911نقشه محوطه با مقیاس حداقل  -1 

 1:111ها و مبلمان با مقیاس حداقل پالن طبقه -2

 1:111ها و نماها با مقیاس حداقل برش -3

 1:211ماکت مجموعه با مقیاس حداقل  -4
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 گرفتن گواهي فراغت از تحصیل -4

انجام زاری جلسه داوری مراحل زیر را به برگهباید حداکثر یک ماه پس از زمان در این مرحله دانشجو می

 برساند.

 ؛اعمال نظرات اصالحی داوران در گزارش نهایی زیر نظر استاد راهنما -4-1

 ؛تحویل کمد از کارشناس مربوط یهو اخذ تایید (کمدحساب تسویه ) 6شماره  برگهدریافت  -4-2

 و ؛2تسویه کمد به دفتر دانشکده برگهو  CDعدد  2به همراه  1تحویل یک نسخه صحافی شده -4-3

 .ادامه مراحل فارغ التحصیلی در کتابخانه و اداره آموزش پردیس هنرهای زیبا -4-4

شده و مقررات مربوط، به عهده شخص دانشجو مسئولیت هرگونه تاخیر ناشی از عدم رعایت مراحل یاد تذكر: 

 باشد.می

                                                 
 گردد.به صورت زرکوب چاپ می مانند نمونه و  ،های روی جلدآرم و کلیه نوشته

 

 

 
 هنرهای زیباپردیس 

 دانشکده معماری

 

 (Bold 22)اندازهعنوان 
 

 11)اندازه  نام استاد راهنما  (استاد راهنما:11)اندازه 

Bold) 
 

 (Bold 11)اندازه  نام دانشجونگارش:   (11)اندازه 
 

 نهایي جهت در یافت درجه طرح گزارش

 (Bold 16)اندازه  كارشناسي مهندسي معماري 

 

 (16ماه و سال )اندازه 

 

 

 
 :های معماری نکات زیر را رعایت کننددانشجویان موظفند در ذخیره کردن  متن گزارش و نقشه

 وکامال مطابق نسخه چاپی تنظیم گردد.  به صورت پیوسته WORD و   PDFمتن کامل گزارش نهایی با دو برنامه     -

 به صورت جداگانه تنظیم گردد.WORD و   PDFبا برنامه  ،کاربرانبرای درج در سایت دانشگاه و استفاده  ،صفحه اول گزارش25   -

 گردد.ارائه   PDFبه صورت ها نقشه -

 شود.  مخصوص نوشته قلمموضوع طرح و سال تهیه طرح به وسیله رشته و مقطع تحصیلی، ، و شماره دانشجویی روی لوح فشرده نام دانشجو -

 



1پیوست شماره   
                                                       

 
                                                                                                                      

     

  بسمه تعالی                                     یدانشکده معمار
 

 1شماره  برگه

  انتخاب استاد راهنما
یي ایشپا    ررورپازا  الزم است ابتدا استاد راهنما انتخاب گردد و سپس  بپا راهنمپا "راهنمای مراحل و مقررات تهیه و تدوین طرح نهایي"طبق مندرجات دفترچه 

 اولایت در این برگه بنایسد.تن از استاداني را که مایل است استاد راهنما باشند به ترتیب  7دانشجا ماظف است نام  تهیه گردد.

 
 

 

 ............................................................................................................................................... :شماره دانشجایي ......................................................................................نام و نام خاناادگي دانشجا: -1

 ........................................................................................................................................................................ :ماضاع انتخابي

   امضاء دانشجا و تاریخ: ......................................................................................................................  تلفن تماس:
 

 

 نام و نام خاناادگي اساتید ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 



2پیوست شماره   

 

                                                       

                                                                                                                    
  

     

  بسمه تعالی                                      یدانشکده معمار
 

 2شماره  برگه

  درخواست تصویب موضوع طرح نهایی دوره كارشناسی معماری
 تکمیل گردد.آموزش پردیس  و به ترتیب توسط دانشجو  2و1 هایقابلطفا       

انتخاب گردد و سپسس بپا راهنمپایي ایشپاپ و پروپپوزا   الزم است ابتدا استاد راهنما "راهنمای مراحل و مقررات تهیه و تدوین طرح نهایي"طبق مندرجات دفترچه 

 توسط استاد راهنما به آپ ضمیمه گردد. برگهسوم این  قابتهیه گردیده و ضمن تکمیل 

 شد.و توسط دفتر دانشکده تکمیل خواهدپروپوزا پس از تحویل آپ به همراه یک نسخه از  برگهاین   5و    4 قاب
 

 

معماری كه دانشکده  دانشجوی دوره كارشناسي معماری..........................................................................شماره دانشجویي به  .............................................................................. اینجانب -1

موضوع و استاد راهنمای خود  وباشممي مطالعات مربوط به طرح نهایي از به شروعكلیه دروس طرح و معماری خود را گذرانده و مطابق مقررات مج

 :پیشنهاد مي نمایم زیر به شرحرا 
    .................................................................................................................: موضوع

 .......................................................................................... استاد راهنما:

متعهد مي شوم تمامي مراحل كار را مطابق با مندرجات آپ دفترچه به انجام برسانم و در صورت  راهنمای مراحل و مقررات طرح نهاییهمچنین ضمن اعالم دریافت دفترچه 

 ز رعایت ننمودپ مقررات مذكورو ادعایي نداشته باشم. عدم برگزاری جلسه داوری ناشي ا

  دانشجو و تاریخ: امضاء                                                              .....................................................................................................تلفن تماس:  

 

 

 و گزارش كسری( ی اخذ شده)بررسي واحدها پردیسآموزش  ئیس ادارهر -2

 :و تاریخ موافقت امضاء                                                        .........................................................................................نام ونام خانوادگي: 

  

 برگه خودداری نمایید. امضاءاداره آموزش از  امضاءحترم لطفا تا پیش از استاد م

راهنمایي دانشجوی نامبرده را برابر ضوابط تعریف شده در راهنمای مراحل و مقررات تهیه و تدوین  ........................................................................بدینوسیله اینجانب   -3

 گیرم.طرح نهایي به عهده مي

 :یخ موافقتو تار امضاء                                                                                                                                

  

 استاد بررسي كننده  -4

   نیاز به اصالح ندارد                               نیاز به اصالح دارد                         ................................................................................... نا م و نام خانوادگي :

  ..................................................................................................................................................................................................................................: صالح یا تکمیل گرددمواردی كه باید ا
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

 :موافقت و تاریخ امضاء                                                  

                                                                                 

  مدیر گروه معماری                   -5

 :تاریخ تصویبو امضاء                                                         ................................................................................... نا م و نام خانوادگي : 

                                                                                                                      پردیسآموزش  – دانشکده معماری –استاد راهنما  –رونوشت: دانشجو 

 كد ورود به كامسیوتر : 

 تاریخ ورود: 



3پیوست شماره   

 

                   
   

                                                                                                                                   

 تعالیبسمه                                            دانشکده معماری 

 

 3برگه شماره 

  دانشجویان کارشناسی نهاییهپروژگزارش پیشرفت 

جلسه پیشرفت کار خود را همراه با  5دانشجو موظف است بالفاصله پس از تصویب پروپوزال، جلسات کرکسیون را شروع نموده و حداقل 

 شیتهنگام تحویل این برگه همراه با مدارک دیگر در  توسط استاد راهنما، 2پس از تکمیل قاب  تایید استاد راهنما در این برگه ثبت نماید.

 دانشکده گردد.   باید تحویلها میها و ماکت
  

  

 ...................................................................................................... :شماره دانشجویی ......................................................................................:دانشجو نام و نام خانوادگی -1

   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................: نهاییعنوان پروژه
   امضاء دانشجو و تاریخ: .........................................................................................  تلفن تماس:

 .................................................................................................نام و نام خانوادگی استاد راهنما: 

 
 

  

 تاریخ امضا استاد راهنما نهاییپروژهمیزان پیشرفت  جلسات

    جلسه اول

    جلسه دوم

    جلسه سوم

    جلسه چهارم

    جلسه پنجم

    جلسه ششم

    جلسه هفتم

  

 

 عیفض     مناسب      خوب     :  عالی طرح نهاییاهنما در خصوص حضور ،تالش و جدیت دانشجو در اجرای نظر نهائی استاد ر -2
                                                                                             

 امضاء استاد راهنما:                                                                                        

 



4پیوست شماره   

 

                   
   

                                                                                                                                   

 تعالیبسمه                                             دانشکده معماری 
 

 4شماره  برگه

  داوریو در خواست رائه طرح نهایی ا
 استاد راهنما و آموزش پردیس تکمیل گردد. دانشجو، به ترتیب توسط 3و  2 ،1 هایقابلطفا         

 شد. توسط دفتر دانشکده تکمیل خواهد ،پس از تحویل آن به همراه یک نسخه از گزارش نهایی برگهاین  4 قاب        
 

 

 

دانشجوی دوره كارشناسی معماری كهه كییهه درو  ............................... ...................................شماره دانشجویی به  ..............................................................اینجانب  -1

نههایی خهود را تحه  گهزارش طهرحباشم, یک نسخه التحصییی ) به استثنای طرح نهایی ( را دارا میمربوطه را گذرانده و كییه شرائط فارغ

   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... عنوان :
 باشد.می ................................................................ اینجانب (پروپوزالپیشنهاده موضوع )ضمناً تاریخ تصویب  ارائه نموده و تقاضای تعیین وق  دفاع دارم.

   دانشجو و تاریخ: امضاء   ......................................................................................................................................................تیفن تما :  

 
 
 

 : استاد راهنمااظهار نظر   -2
ها، مدارک و گزارش طرح نهایی را با ضهوابط و مقهررا   راهنمهای مراوهل و انطباق نقشه................................................................... ....اینجانب 

      نمایم.تایید می مقررا  تهیه و تدوین طرح نهایی

 

                                                                      
 و تاریخ موافق : امضاء                                                                                                       

 

 
 

3-  التحصیییدارا بودن كییه شرائط فارغ لحاظاز  پردیساظهار نظر آموزش 
 

 و تاریخ موافق : امضاء    ........................................................................................................................................................................................
 

 
 

 : مدیر گروهاظهار نظر  -4
 سهاع ... ............................................................................................................. داوریطرح نههایی ایشهان قابهل ارائهه تشهخیه داده شهده و تهاریخ 

 باشد: می زیربه شرح  اساتید داورتعیین گردید. اسامی  ........................................................... 
      ................................................................................... 

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

      ..................................................................................                                        و تاریخ موافق : امضاء 
 



5پیوست شماره   

 

 

                   
   

                                                                                                                                   

 تعالیبسمه                                             دانشکده معماری 
 

 5برگه شماره 

 مدارک ش نهایی و گزاربرگه کنترل 
 

                  .............. ......................تاريخ جلسه دفاع    .................................................... خانم/آقای 
 ......................................................................................................................................................................... عنوان طرح نهايی پذيرفته شده در زمان پروپوزال:

 گزارش نهایی:

 صفحه صحیح می باشد.(    53تا  03 صفحه می باشد.  )بین ...................... تعداد صفحات گزارش نهايی

  شود  بايد تصحیح    ايید می گردد ت

  ................................................................................................................................................................................................................عنوان طرح نهايی 

اشاره شده باشد. همچنین موقعیت دقیق مکان سايت که در کدام شهر يا محله  طراحیحاً در آن به واژهء  )بايد گويا وشفاف وترجی

 واقع است، معرفی گردد.( 

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

، "التحصیلیفازغتهیه و تدوين طرح نهايی و مراحل راهنمای "ساختار گزارش نهايی )ضمن رعايت کلیه موارد ذکر شده در دفترچه 

بايد در گزارش نهايی به موارد ذيل پرداخته شود: معرفی موضوع و دلیل انتخاب موضوع، محل سايت و ويژگی های آن، معرفی برنامه 

 فیزيکی و نمونه های مشابه مطالعه شده، و در نهايت معرفی فرآيند شکل گیری طرح و ارائه کامل نقشه ها.(

  حیح شود بايد تص    تايید می گردد 

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

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

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

  مساحت طرح نهایی:

 ............................................... .......................................................مساحت سايت .............................................................مساحت زيربنای طرح نهايی 

مترمربع تجاوز  0333)اگرچه محدوديتی برای اندازه و مساحت سايت در نظر گرفته نشده است، ولی مساحت زير بنای پروژه نبايد از 

 کند.( 

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

  مدارک الزم جهت قضاوت نهایی :

 X033 03قطع نقشه ها در ابعاد            

  بايد تصحیح شود     ايید می گردد ت           

 نقشه ها و مدارک اولیه شامل مدارک ذيل می باشد:

 صحیح می باشد.(  0:533) مقیاس .................................... مقیاس نقشه سايت پالن 

  بايد تصحیح شود     ايید می گردد ت

 صحیح می باشد.(  0:233قیاس ) م.... ...................................مقیاس ماکت مجموعه  

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

 عناصر  صحیح می باشد. همراه با معرفی ويژگی های فنی و  0:033) مقیاس .......................... مقیاس نقشه پالن طبقات + مبلمان  

 تشکیل دهنده فضا(  

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

 صحیح می باشد.(  0:033) مقیاس .............................. ه مقاطع و نماها مقیاس نقش 

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد  

 ويژگی های ساختاری  



5پیوست شماره   

 

 ين مدارک می تواند در قالب نقشه جزئیات، دياگرام ها و نقشه های معرفی ساختار و مکانیزم اجرائی، و يا معرفی دقیق جنس و يا فن)ا

 آوری بکار گرفته شده باشد( 

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

  پرسپکتیوهای داخلی و خارجی

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

 شناسنامه نقشه ها 

گاه تهران و )عنوان نقشه، مقیاس و جهت نقشه، نام پروژه، نام دانشجو و استاد راهنما، دانشکده معماری، پرديس هنرهای  زيبا، دانش

   )تاريخ تهیه طرح

 

  بايد تصحیح شود     تايید می گردد 

 

 رعايت مقیاس های ذکر شده به عنوان حداقل مقیاس مورد نظر الزامی است.                      -0* تذکر 

 .       عدم رعايت هريک از موارد فوق می تواند باعث شود تا از دفاع پروژه جلوگیری بعمل آيد  -2* تذکر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 طرح نهايی آماده قضاوت می باشد.  

                     طرح نهايی آماده قضاوت نمی باشد. 

 

 دانشکده: ................................................................................... امضاء و تاريخ: 0نام نماينده شماره 

 

 ه: ................................................................................... امضاء و تاريخ:دانشکد 2نام نماينده شماره 

 

 



6پیوست شماره   

                   
   

                                                                                                                                   

 تعالیبسمه                                             دانشکده معماری 
 

 6شماره  برگه

  انشجویان دوره کارشناسیتسویه حساب کمد د
 نماید.دانشجو موظف است حداکثر دو هفته پس از برگزاری جلسه داوری، کمد مربوط به خود را تخلیه و تایید کارشناس مربوط را در این برگه، اخذ      

 

 

 

 ............................... ........................................................................شماره دانشجویی به  .......................................................................................................... نام و نام خانوادگی دانشجو -1
   دانشجو و تاریخ: امضاء   ......................................................................................................................................................تلفن تماس:  

 
 
 

 : کارشناس دانشکده معماری -2
      تحویل گردید..............................  آتلیه ................................بدینوسیله گواهی می شود کمد شماره 

 :و تاریخ امضاء                                                                                                         
 



 7ره پیوست شما

 
 

 

 ترمه 9جدول داوری 

 دانشکده معماری، دانشگاه تهرانتدوین طرح نهایی و برگزاری جلسه داوری دوره کارشناسی، روند 

 نهمدر پایان نیمسال  برگزاری جلسه داوری
 

 پیشنهادی طرح تحویل+  موضوع و راهنما استاد انتخاب

 برگزار دانشکده طرف از که توجیهی جلسه در شرکت از بعد و ماه اردیبهشت دوم هفته طی( راهنما استاد انتخاب)1 شماره برگه تکمیل و دریافت

 گرددمی

 ماه خرداد دوم هفته پایان تا دانشجویان به گروه توسط راهنما استاد نهایی اعالم

 ماه بهمن 11 یختار تا گروه دفتر به ارائه و پروپوزال تهیه(+نهایی طرح موضوع تصویب درخواست) 2ی شماره برگه تکمیل و دریافت

 

 نهایی طرح پیشرفت گزارش

 زمان از ماه 4 حداقل شدن سپری و راهنما استاد با مشاوره جلسه 1 تعداد حداقل انجام و(  نهایی پروژه پیشرفت گزارش) 3 شماره برگه دریافت

 پروپوزال تصویب

 

 نهایی گزارش تحویل و داوری جلسه برگزاری درخواست

 ماه آذر پایان تا دانشجویان توسط گروه به راهنما استاد و دانشجو نام اعالم

 از شده تعیین برنامه طبق نهایی گزارش از نشده صحافی نسخه دو و کارنامه(+داوری درخواست و نهایی طرح ارائه) 4 شماره برگه تکمیل و دریافت

 دانشکده سوی

 

 آنها به گزارش تحویل و داور اساتید تعیین

 برای ایشان از دعوت و اساتید به دانشجویان نهایی گزارش از نسخه یک تحویل+ مربوط کارشناس توسط داوری های جلسه زمانبندی برنامه تهیه

 ماه بهمن دوم هفته طی هاجلسه در حضور

 
 داوری پیش جلسه

 دانشکده سوی از شده تعیین روز ظهر از بعد 4 ساعت تا ماکت و ها شیت: شامل داوری به مربوط مدارک تحویل

 
 داوری جلسه

 داوری جلسه شروع از پیش ساعت یک هاپروژه نصب و تحویل و گروه توسط شده ارائه زمانبندی اساس بر داوری جلسه برگزاری روز در حضور

 
 التحصیلی فارغ

 راهنما استاد نظر زیر نهایی گزارش در داوران اصالحی نظرات اعمال

 داوری جلسه برگزاری از پس هفته دو مدت در کارشناس از کمد تحویل به مربوط تایید اخذ و( کمد حساب هتسوی) 6 شماره برگ دریافت

 دانشکده دفتر به کمد تسویه برگه و CD عدد 2 همراه به  شده صحافی نسخه یک تحویل

 زیبا هنرهای پردیس آموزش اداره و کتابخانه در التحصیلی فارغ مراحل ادامه

 

 



 7ره پیوست شما

 
 

 

 ترمه 01 جدول داوری

 روند تدوین طرح نهایی و برگزاری جلسه داوری دوره کارشناسی، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

 دهمبرگزاری جلسه داوری در پایان نیمسال 
 

 پیشنهادی طرح تحویل+  موضوع و راهنما استاد انتخاب

 برگزار دانشکده طرف از که توجیهی جلسه در شرکت از بعد و ماه اردیبهشت دوم هفته طی( راهنما استاد انتخاب)1 شماره برگه تکمیل و دریافت

 گرددمی

 ماه خرداد دوم هفته پایان تا دانشجویان به گروه توسط راهنما استاد نهایی اعالم

 ماه آذر 11 تاریخ تا گروه دفتر به ارائه و پروپوزال تهیه(+نهایی طرح موضوع تصویب درخواست) 2ی شماره برگه تکمیل و دریافت

 

 نهایی طرح پیشرفت گزارش

 زمان از ماه 4 حداقل شدن سپری و راهنما استاد با مشاوره جلسه 1 تعداد حداقل انجام و(  نهایی پروژه پیشرفت گزارش) 3 شماره برگه دریافت

 پروپوزال تصویب

 

 نهایی گزارش تحویل و داوری جلسه برگزاری درخواست

 ماه آذر پایان تا دانشجویان توسط گروه به هنمارا استاد و دانشجو نام اعالم

 از شده تعیین برنامه طبق نهایی گزارش از نشده صحافی نسخه دو و کارنامه(+داوری درخواست و نهایی طرح ارائه) 4شماره برگه تکمیل و دریافت

 دانشکده سوی

 

 آنها به گزارش تحویل و داور اساتید تعیین

 برای ایشان از دعوت و اساتید به دانشجویان نهایی گزارش از نسخه یک تحویل+ مربوط کارشناس توسط داوری های هجلس زمانبندی برنامه تهیه

 ماه بهمن دوم هفته طی هاجلسه در حضور

 
 داوری پیش جلسه

 دانشکده سوی از شده تعیین روز ظهر از بعد 4 ساعت تا ماکت و ها شیت: شامل داوری به مربوط مدارک تحویل

 
 داوری جلسه

 داوری جلسه شروع از پیش ساعت یک هاپروژه نصب و تحویل و گروه توسط شده ارائه زمانبندی اساس بر داوری جلسه برگزاری روز در حضور

 
 التحصیلی فارغ

 راهنما استاد نظر زیر نهایی گزارش در داوران اصالحی نظرات اعمال

 داوری جلسه برگزاری از پس هفته دو مدت در کارشناس از کمد تحویل به مربوط تایید اخذ و( کمد حساب تسویه) 6 شماره برگ دریافت

 دانشکده دفتر به کمد تسویه برگه و CD عدد 2 همراه به  شده صحافی نسخه یک تحویل

 زیبا هنرهای پردیس آموزش اداره و کتابخانه در التحصیلی فارغ مراحل ادامه
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 شیوه نگارش گزارش نهایی

 

نگارش گزارش نهایی باید روشن، دقيق، مختصر و با انشایی فصيح و صریح باشد. توجه به آئين نگارش جدید، بررا   مارا        

بایرد بره يری ری بيرا  و اماا  آنها، ضرور   اسر.. جالر م مری "كدام یك"به  "كداميك"، "گزارش ها"به  "گزارشها"تغيير 

 .  1مفرد )من(  و او  شخص جالع )ما( پرهيز گرددها از اسم فاعل او  شخص شوندكه در آ 

باید در ابتدا شامل چكيده در یك صفحه باشد كه در آ  نویسنده به ارائه تصویر كلی از محتروا  گرزارش يرر  گزارش می     

دس. آمرده ه ها  مطالعاتی و نتایج بتواند شامل معرفی موضوع، معرفی مبانی نظر  معالار ، فصلپردازد. چكيده مینهایی می

 مرتبط با موضوع ير  نهایی در انتها  چكيده فارسی و التين الزامی اس..  2كليد واژه 5باشد. ارائه 

مطالب متن گزارش باید در جه. درك بهتر ير  معالار  نگاشته شده باشد و به صورتی كام  خوانا، شامل علر. انتخرا       

ها  مشابه، برنامه  فيزیكی،   ير ، مبانی نظر  يراحی، بررسی نالونهحويهموضوع، مطالعام مربوط به آ ، تجزیه و تحليل م

 ها  ماك. باشد.ها  الزم و عكسگير  ير  هالراه با كليه ن شهفرآیند يراحی و شكل

 به هنگام نگارش و تهيه گزارش نهایی رعای. نكام زیر ضرور  اس.      

 صورم عالود  ارائه شوند. سانتی متر( و به 7/22 x 21)  A4مطالب در صفحام  

 بند  و ارائه گردد.به ترتيب دسته"هابخش"، و"هافصل"، "هاقسال. "تواند درقالب محتوا  گزارش می 

 یك ستو  تایپ شود. در رو ویك به صورم متن گزارش نهایی  

ترر تایرپ بزرگها چهار سایز عناوین فصل نظر گرفته شود. در12متن اصلی  آ  دراندازه و  Nazaninنوع قلم  

 تر از عناوین اصلی تایپ شوند.تر باید كوچكشده و عناوین فرعی

 تواند افزایش یابد.اس. كه در چكيده می 13 فاصله سطرها در يو  گزارش برابر 

 گردد.رفتگی آغاز میرفتگی آغاز شود. متن چكيده بدو  پيشخط او  از هر پاراگراف جدید با پنج گام پيش 

ها باید در سرتاسرر گرزارش رعایر. باشد. حاشيهنمتر انتیس 5/2و پایينكالتر از  باال ،، چپحاشيه سال. راس. 

تر از فضا  داخل حاشريه باشرد، ها بزرگها یا جدو ها، ن شهشود. در صورتی كه در برخی موارد، اندازه تصویر

 )به صورم تا خورده( ابعاد حاشيه رعای. گردد. A3ها و یا استفاده از كاغذ الزم اس. با كوچك كرد  تصویر

 

 ها و ترتیب بخش اجزا

 رو  جلد گزارش نهایی  

 آستر بدرقه )صفحه سفيد( 

 اهللصفحه بسم 

 صفحه عنوا  )مانند صفحه رو  جلد، بدو  آرم( 

   (داشته باشدكليد واژه  5بوده و  تعداد  كلاله 200حداكار چكيده ) و كليد واژه صفحه چكيده 

 پيشگفتار )اختيار ( 

                                                 
اين بخش از گزارش به  "بهتر است گفته شود :  "باشدميدر اين بخش از گزارش هدف من تدوين چهارچوب نظري طرح  "براي مثال به جاي جمله:  - 1

 "پردازد.تدوين چهارچوب نظري طرح مي

 ها براي معرفي مفهوم پروژه باشند.ترين واژهبايست شامل مهماين لغات مي - 2

 انتخاب شده باشد. Paragraphاز بخش  Do not add space between paragraphs of a same style باید گزینه می Word در برنامه - 3
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 ت دیر و تشكر 

 ها(فهرس. مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی، منابع و پيوس. 

 ها )درصورم وجود جدو (فهرس. جدو  

 ها و نالودارها( فهرس. تصویرها )درصورم وجود تصویرها، ن شه 

 صفحه( 50و حداكار  30متن اصلی )حداقل  

 منابع و ماخذ 

 و ضالائم الزم(ها  ير  ها )شامل ن شهپيوس. 

 واژه( 7تا  5كلاله و كليد واژه بين  300صفحه چكيده و كليد واژه انگليسی )چكيده حداكار  
 

 1 پاورقی یا زیرنویس

تروا  بره صرورم ا  داشته باشد، توضريح مربويره را مریدر صورتی كه یك عبارم یا واژه نياز به توضيح ویژه  

 زیرنویس یا پاورقی در هالا  صفحه ارائه نالود.

شرود. ماننرد  سربك به خط فارسی نوشته و معاد  التين آ  در پاورقی آورده  می ،ها  التين در متنكليه نام  

 شود.از سال. چپ آورده می (Gothicكه در پاورقی معاد  آ  یعنی ) 2گوتيك

 ،باشرد نباید از سه سطر تجاوز كند. چنانچه زیرنویس بيش از سره سرطرمربوط به هر شالاره، نویس مطالب زیر 

 آخر گزارش منت ل گردد.ها در الزم اس. به بخش پيوس.

 باشد. 10 برابر هااندازه قلم زیرنویس 
  

 شماره گذاری

ها  آغازین )از ابتدا  گزارش تا او  متن اصلی( با حروف نوشرته شروند. از ایرن رو، صرفحه اعداد شالاره گذار  او  صفحه     

 شود.گذار  میشالاره "یك"شالاره هلل اس. و با بعد از آستر صفحه بسم

 گذار  شود....( شالاره3.2.1شود باید با عدد )شالاره صفحام متن اصلی كه با م دمه یا فصل نخس. شروع می 

 متر از لبه پایين اس..سانتی 5/1گيرد. فاصله شالاره صفحه حدود شالاره در پایين و وسط صفحه قرار می 

  بخرش بعرد از   فصل در سال. راس. و شرالارهشوند. بطور  كه شالارهار  میگذها با عدد شالارهها و زیربخشبخش 

 اس..( 3از فصل  2از بخش  4بيا  كننده زیربخش  4-2-3شود. )ما  آ  آورده می

 

 ذکر اعداد در متن 

باشد، بایرد  10عدد ها و نالودارها( اگر كالتر ازشود )غير از اعداد مربوط به جدو عدد صحيحی كه در داخل متن نوشته می    -

 ...12، 14، 10شود مانند صورم عدد  نوشته میه باشد ب 10تر از با حروف نوشته شود. مال  چهار، هف..... هرگاه عدد بزرگ

 5/12برا  نوشتن اعداد اعشار  از ع م. اعشار )/( استفاده شود. مانند     -

 .%66برا  نوشتن درصد از ع م. )%( استفاده شود. مانند     -
 

 ها و تصویرهاجدول

 د.  نها باید با كيفي. مناسب تهيه و ارائه شوها و جدو تالامی تصویرها، ن شه    -

 شوند.ناميده می "تصویر"ها با عنوا  كليه تصویرها، نالودارها، و منحنی    -

                                                 
 Footnote -1  

Gothic - 2  
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، 2هرا  فصرل شروند. مرا ب بررا  جردو گذار  ها باید به ترتيب نالایا  شد  در هر فصل شالارهتالامی تصویرها و جدو     -

 شود.و... نوشته می 2-2، 1-2جدو  

 شود.نوشته میجداو  ها در باال  عنوا  جدو     -

 گردد.ذكر میتصاویر عنوا  تصویرها در زیر     -

اسرتفاده  اسر.، در عنروا  آ  جردو  یرا تصرویر، بایرد بره منبرع مروردچنانچه جدو  یا تصویر  از منبعی برداش. شرده    -

 گردد.اشاره
 

 ی ارجاع در متننحوه

ذكر منابع ب فاصرله گزارش ارجاع داده شود. بایس. در متن منبع مطالبی كه درگزارش نهایی از آنها استفاده شده اس. می     

 به صورم زیر انجام شود  پس از خاتاله جالله و قبل از ن طه پایانی در داخل پرانتز، 

 ها و م االم فارسی و التين كتا  نحوه ارجاع درمتن به -

 ( 33، ص 1372 ،گردد. مانند  )صالحیتعریف می و شالاره صفحه سا  انتشار این منابع با معرفی نام نویسنده،

 ،( یرا )لنر 23ص  ،1334 ،برا  مارا   )لنر بایس. نام نویسنده اصلی نوشته شود نه مترجم. در مورد منابع ترجاله شده؛ می

 ( 23-35ص  ،1334

 ا  ها  رایانهارجاع درمتن به سای. نحوه -

بره ایرن يریرق در داخرل مرتن  URLشود. برا  ماا  اولرين ها  معرفی  میها به تعداد سای.URLدر داخل متن با نوشتن  

 مانند شود نوشته می

(URL1– Givoni, 2005) 
 

   (URL) منابع اینترنتیمآخذ و  ،فهرست منابع

غير مست يم از آ  بهرره گرفتره  شود كه به صورم كتابشناسی و یا استفادهبه آ  دسته از منابع گفته می 1فهرس. منابع 

 اس..شده

 اس.. شود كه به صورم مست يم از آنها استفاده شدهگفته میبه آ  دسته از منابع  2فهرس. مآخذ 

 .گرددتنظيم میبه ترتيب حروف الفبا  نام خانوادگی نویسندگا  فهرس. منابع و فهرس. مآخذ  

ا  اي عام اخذ شرده ها  رایانهشود كه در آ  از سای.به آ  دسته از منابعی گفته می  (URL)منابع اینترنتی فهرس. 

 باشد. 

 گردد.گذار  و تنظيم میا  به ترتيب نحوه ارجاع در متن شالارهها  رایانهفهرس. سای. 
 

 :و منابع اینترنتی نگارش منابع و مآخذی نحوه   

  ها  فارسیكتا      -

 ،  جلردعنوا  كتا . نام و نام خرانوادگی متررجم. شرالاره ،)سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده 

 مانند  ناشر. ،محل نشر ،نوب. چاپ

فر. چراپ پرنجم،   در يراحی محيط. ترجاله عليرضا عينیرعلوم رفتا(، آفرینش نظریه معالار   ن ش 1320لن ، جا ، )

 تهرا ، انتشارام دانشگاه تهرا .
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  ها  غير فارسیكتا     -

   ناشر. ،محل نشر ،نوب. چاپ ،  جلدعنوا  كتا . شالاره ،)سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده

نوشته شده و حروف او  اسامی و افعا  با حروف برزرگ نشرا  داده   Boldها به صورم باید دق. داش. كه عنوا  كتا 

 شود. )در مورد حروف ربط و تعریف و قيدها الزم نيس.( به عنوا  ماا  می

Edition, London, Applied  nd, 2Man Climate and ArchitectureGivoni, B., (1976), 

Science. 

   فارسی مم اال      -

. نام مترجم. نام مجلره یرا نشرریه )برا فونر. "عنوا  م اله" ، )سا  انتشار( ،نام نویسنده ،ترتيب  نام خانوادگی نویسندهبه 

(Italicاید دق. شود كه عنوا  م االم بين دو گيومه قررار . ب. دوره یا سا . شالاره. تاریخ انتشار. صفحه آغاز و پایا  م اله

 مانند   گيرد.

 .26-35ص . ص36. پایيز 31شالاره  مجله هنرها  زیبا.. "يراحی سایه در فضا  باز"(، 1336) ،ياهباز، منصوره

  م غير فارسی م اال      -

. دوره Italic). نام مجله یا نشریه )برا فونر. "عنوا  م اله" ، )سا  انتشار( ،نام نویسنده ،به ترتيب  نام خانوادگی نویسنده

 مانند   اید دق. شود كه عنوا  م االم بين دو گيومه قرار گيرد.. بآغاز و پایا  م اله یا سا . شالاره. تاریخ انتشار. صفحه

Lang, Jon, (1984), “Formal Aesthetics  and Visual Perception: Questions Architects Ask”. 

Visual Arts Research 10. No 1. Pp 66-73. 

 ها  نامهپایا       -

نرام  ،  تحصيلی. محرل نشررنامه. م طع یا دورهعنوا  پایا  ،)سا  انتشار( ،نام نویسنده ،نویسنده به ترتيب  نام خانوادگی

 مانند  آموزشی. دانشگاه یا موسسه

نامه كارشناسی ارشرد معالرار . سركا . پایا رامگاه حي وق نبی )ع( در شهر توی(، ساماندهی آ1372امامی، سيد حاليد، )

 تهرا ، دانشگاه تهرا .

 شود. توا  ارجاع داد؛ ولی ترجيحاٌ به منبع اصلی ارجاع دادهمربوط به دوره كارشناسی می "گزارش ير  نهایی"به 

    ا ها  رایانهسای.      -

و در انتهرا نيرز  شردهمعرفری )آدرس سای.( ها باید به يری ی باشد كه ابتدا جزئيام محيط سای. معرفی این سای. نحوه

 ماا   داخل پرانتز قيد گردد. ،زما  استفاده از سای.

 

URL1.http://WWW.ut.ac.ir (visited on Dec. 12, 2005)   
 

 ها پیوست

هرا  گيررد. جردو می قرار سازد در پيوس.میيوالنی تالام اي عام و مداركی كه نوشته را سنگين كرده و خواند  آ  را      

هرا ها  كوتاهی باشند كه بتوا  آنها را در متن نوشتهمگر اینكه نالونه ،گيرنديوالنی و اي عام آمار  اغلب در پيوس. قرار می

 گنجاند.
 

http://www.ut.ac.ir/
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