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 دستورالعمل تدوین و تهیه پایان نامه

 دکتري هايدوره

 ، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهراندانشکده معماري

 

 رساله نهایي شرایط عمومي

 طرح پيشنهاديارائه براي اين منظور . گيردمیدوره آموزشی مورد قضاوت قرار  واحد در پايان 81با ارزش اين دانشكده  مقطع دکتري هاي مختلفدر رشته رساله

(Proposal) شودبا توجه به شرايط عمومی در رشته هاي مربوط و شرايط خاص هر رشته تهيه و ارائه می . 

 

 انتخاب استاد راهنما    

 . گردداستاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت کتبی استاد و با تصويب شوراي تحصيالت تكميلی گروه تعيين می

ه سه ک حداکثر تا پايان  نيمسال اول تحصيلی دانشجو تعيين شود و بايد عضو هيات علمی دانشگاه تهران بوده و حداقل داراي رتبه استادياري باشداستاد راهنما بايد 

 . باشداي را راهنمايی کردهپايان نامه کارشناسی ارشد يا دکتراي حرفه

نفر از اعضاي هيات علمی يا از صاحب نظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعيين  2حداکثر  به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيالت تكميلی گروه

 . گردندمی

سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره کارشناسی ارشد باشد. صاحب نظران و محققانی که عضو هيات  3استاد مشاور بايد داراي مدرك دکتري باحداقل رتبه استادياري با 

اً معرفی گردد. له کتبنيستند بايد داراي مدرك دکترا باشند. در مورد مشاور دوم در مقطع دکتري الزم است حداکثر دو ماه پس از تأييد پيشنهاد طرح پژوهشی رسا علمی

 شد.پس از انقضاي مدت تعيين شده معرفی مشاور دوم پذيرفته نخواهد

 

   رساله نهایيانتخاب موضوع   

قاتی يبا مشورت با استاد راهنما انتخاب و معين می گردد. از آنجاکه اساتيد دانشكده معماري هر کدام در زمينه خاص تحقيقاتی در طرح جامع تحق رساله نهايیموضوع 

  ردد. گتی آنها معرفی دانشگاه اعالم آمادگی نموده اند، ضرورت دارد تا موضوع انتخابی دانشجويان با توجه به زمينه هاي تخصصی اساتيد و برنامه جامع تحقيقا

  

  رساله نهایيمان اخذ ز 

متشكل از استاد  اييتهدانشجوي دکتري پس از موفقيت در امتحان جامع حداکثر تا پايان نيمسال چهارم تحصيلی بايد از پيشنهاد طرح پژوهشی رساله خود در حضور کم

ح  دفاع نمايد. از طر استاد داور خارج از گروه به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيالت تكميلی گروهراهنما، استادان مشاور، دو نفر استاد داور از گروه و دو نفر 

(Proposal)  پژوهشی 

حصيالت شوراي ت تواند زمان مذکور را با موافقت استاد راهنما و تصويبچنانچه دانشجوي دکتري نتواند در زمان مقرر از پيشنهاد پژوهشی رساله خود، دفاع نمايد، می

هفته پس از  2ر اکثتكميلی گروه و دانشكده حداکثر به مدت يك نيمسال تحصيلی، با رعايت سقف زمانی مجاز دوره دکتري به تعويق اندازد. دانشكده موظف است حد

   تحصيالت تكميلی دانشگاه ارسال نمايد.برگزاري دفاع از پيشنهاد طرح پژوهشی رساله دانشجو تصويب موضوع طرح را به همراه فرم مربوط به اداره کل 

در پايان  تهاي علمی و پژوهشی دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوين رساله، بايد با هدايت ونظارت استادان راهنما و مشاور صورت گيرد. دانشجو موظف استمام فعاليت

 شود شرکت نمايد.در سمينارهايی که از طرف گروه اعالم میهر نيمسال گزارش فعاليت پژوهشی خود را به تاييد استاد راهنما رسانيده و 
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  رساله نهایينحوه تدوین 

 ت زيرتا ساختار نوشتاري آن ازنكا است، ضرورت دارد رسالهضوع وكتوب از چگونگی تحقيقات بعمل آمده در خصوص ممکه گزارشی علمی و رساله نهايیبراي تدوين 

 پيروي نمايد.

 

 بخش ها و ترتیب آنها  -1
 هاي نامبرده در زير باشد. بايد حاوي بخش، گرددکه به اداره تحصيالت تكميلی دانشگاه تهران تحويل می هايیرساله

 ؛صفحه بسم اله 

  )؛صفحه عنوان )عين صفحه روي جلد بدون آرم  

  ؛رسالهصفحه گواهی دفاع از  

 ؛صفحه اصالت اثر  

 )؛اهدا )اختياري 

  ؛کليد واژه( 5واژه و  333 حدودفارسی )چكيده  

 ( پيشگفتار)؛اختياري  

 ( تقدير و تشكر)؛اختياري  

 ( هاو عناوين پيوستفهرست منابع   ،هاعناوين اصلی و فرعی فصل، شامل مقدمهفهرست مطالب)؛  

  ؛ها (کروکی ،هانمودار، هادياگرام، هاعكس، ها)شامل شكلفهرست تصاوير 

 ؛فهرست جداول 

 ؛(فهرست عالئم و اختصارات )در صورت وجود  

 ( يف خاص و توضيح چگونگی روش تحقيقمفاهيم و تعار ،هدف هاي پژوهش ،وضوعاهميت م معرفی موضوع، شامل مقدمه)؛  

  ؛صفحه( 853متن اصلی )حداکثر  

 کنيد.(رجوع  8به پيوست شماره )با توجه به شرايط خاص رشته؛  )نقشه ها(گيري و پيشنهادات نتيجه 

  ؛منابع و ماخذفهرست  

 ( اختياريفهرست اعالم)؛  

  ؛در صورت وجود()پيوست ها 

 ( 5 واژه و 333 حدودچكيده انگليسی )؛کليد واژه   

 ؛صفحه عنوان انگليسی  

  )؛طرح نهايی )روي جلد انگليسی 

 

 شیوه نگارش  -2
همچنين قواعد و مشخصات  مطابق شيوه نگارش فرهنگستان ادب باشد. ،نويسی فارسیبايد مطابق روش مورد تاييد دانشكده و از نظر درست رساله نهايیآيين نگارش 

 تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود. 
 

 کاغذ و حروفچینی -3
  wordو در محيط نازنين  83ع قلم مورد استفاده در تمامی متن يكنواخت و اندازه آن ون تايپ گردد.به صورت دورو  A4بايد روي کاغذ سفيد مرغوب  رساله نهايیمتن 
، عناوين اصلی 81فصلها اندازه حروف عناوين  "کار بردن قلم هاي فانتزي خودداري شود. معموالولی از به تواند متفاوت با شدنوع قلم و اندازه آن براي عناوين می باشد.

 گردد.دو شماره کوچكتر از حروف متن تعيين مینوشت و پانويس اندازه حروف پی .اسب می باشدمن 83و عناوين فرعی  81



3 

 

 بندی گذاری و حاشیهفاصله -4
سانتيمتر  5/2سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر  5/3حاشيه سمت راست و باال مساوي انتخاب شود.  (At least) حداقل برابر هارسالهفاصله سطرها در تمامی 

رعايت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شكل ها يا تصاوير بزرگتر از نيز باشد. اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه حتی صفحه هاي شكل دار و مصور 
 .  ودشرعايت تعريف شده  حاشيههمچنان  ،))به صورت تا خورده A3کوچك کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ با ، فضاي داخل حاشيه باشد

 

 شماره گذاری  -5
که از مقدمه يا فصل نخست  ،تمامی صفحات متن اصلی .شش  ،شوند مانند: پنجتا اول متن اصلی( با اعداد و به حروف نوشته می رسالهاز اول شماره صفحات آغازين )

 ور صفحه عنوان پايان نامه د ردد.گها نيز میمنابع و پيوست، جدول ،هاي محتوي شكلند. شماره گذاري صفحات شامل صفحهبايد شماره گذاري شو ،شروع می شود
  گردد.یتقسيم م "بخش"و نهايتاٌ به  "فصل"بندي(، به يم)بزرگترين تقس "قسمت"بندي مطالب از دستهها از درج شماره صفحه خودداري شود. صفحات عنوان فصل
بيان کننده زير  1-2-3 "شود. مثالبعد از آن آورده می ،شوند. به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخشعدد شماره گذاري میها با بخش ها و زير بخش

 فصل سوم است. در صفحه فهرست نيز همين روش رعايت شود.  2از بخش  1بخش 
 

  تصاویر جدول ها و  -6
ودارها و منحنی ها من ،شكل ها به گونه اي که کپی تهيه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. ،تمامی تصاوير و شكل ها بايد با کيفيت و اندازه مناسب تهيه شوند

 تصوير ، 2براي شكل هاي فصل  "شوند و بايد به ترتيب ظهور در هر صفحه شماره گذاري شده و توضيحات مناسب در کنار آنها درج شود. مثالناميده می تصويربا لفظ 
ذکر می  تصويرمرجع در عنوان جدول يا ، آورده شده است چنانچه جدول يا شكلی از مرجعیو غيره 8-3 تصوير،  3و براي شكل هاي فصل و غيره  2-2 تصوير  ،2-8

 شده باشد.  داده در متن ارجاع ،هاو جدول تصاويرهمچنين الزم است به کليه  .گردد
 

 زیر نویس   -7
ه نمود. در نويس در همان صفحه ارائتوضيح را می توان به صورت زير  ،در صورتی که يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاص يا معادل نويسی غير فارسی داشته باشد

مشخص شده و در زير نويس معادل غير فارسی يا توضيح مربوط   ،شودکه به صورت کوچك در باال و سمت چپ آن چاپ می،اياين صورت عبارت يا واژه توسط شماره
 شود. به آن شماره ارائه می

 

 ذکر اعداد در متن  -8 
مثل چهار يا هفت؛  ،شودباشد آن عدد با حروف نوشته می 83متن نوشته می شود ) غير از شكل ها و تصاوير ( هر گاه عدد کمتر از در مورد اعداد صحيحی که در داخل 

د مورد و چنانچه در ص ،1/82شود مثل /( استفاده می)براي مشخص کردن اعداد اعشاري از  .83يا  11مثل  ،و بزرگتر باشد به صورت عدد نوشته می شود 83و هر گاه 
 .  %11مثل ، شودنياز است از عالمت درصد استفاده می

 

 سیستم واحدها  -9
معادل متريك آن در پرانتز درج  ،باشد. در صورتی که استفاده از واحدهاي ديگر الزم باشدمی SIسيستم بين المللی متريك ، رسالهسيستم واحدهاي مورد استفاده در 

 گردد. 
 

 تاریخ  -11
شود. در صورتی که از منابع ( نوشته می(  يا هجري شمسی )ه . شموضوعات غير ايرانی به ميالدي و براي موضوعات ايرانی به هجري قمري )ه . ق درج تاريخ براي

 شود. در کنار آن آورده "معادل ايرانی سال ميالدي حتما ،شودغير فارسی با تاريخ ميالدي استفاده می
 

 ی درج لغات التین در متن فارس -11
 شود. ( نوشته میبه التين )يا به خط اصلی زير نويساي خارجی در متن به خط فارسی و ههمه نام
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 نحوه ارجاع در متن  -12
ا ر بايد با نظر استاد راهنما باشد. اقتباس از پايان نامه ديگران بدون ذکر ماخذ حكم تقلب رسالهترجمه و کيفيت گزينش آنها از ماخذ و منابع در  ،اقتباس، ميزان استفاده

 می باشد:  زيرو به ترتيب  (نويسنده، تاريخ)نحوه ارجاع در متن به روش  ،نقل شود  غيره مصاحبه و  ،ترجمه ،مقاله ،داشته و چنانچه در متن مطلبی از کتاب
 (،8331ی، مثال)فالمك ،شودذکر مرجع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آورده می پرانتزدر درون  ،اي که از يك منبع نقل شده استبالفاصله پس از خاتمه جمله –
 

 نحوه تنظیم فهرست منابع و مآخذ  -13
و نام ام خانوادگی نهمه منابع به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده )گيرد در فهرست منابع و مآخذ اشاره گردد. الزم است به کليه منابعی که در متن مورد استفاده قرار می

نيك، در خصوص منابع الكترو گردد.در فهرست مراجع و در دو بخش فارسی والتين ذکر می ،(محل نشر، مشخصات ناشرنام اثر ؛  مولف ؛ تاريخ / زمان انتشار يا نگارش،
 .URL1:WWWنابع با معرفی جزئيات آدرس سايت و زمان مراجعه به سايت استفاده شود. براي مثال: در داخل متن و فهرست آنها در بخش م URLاز حروف 

AIA.org(visited Nov. 15/2015  

 

 مشخصات جلد پایان نامه -14
 باشد. با روکش چرم مصنوعی ) گالينگور ( می ،ميليمتر 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -8   
  باشد.می دکتري مشكی هايرسالهرنگ جلد  -2   
 قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع کاغذ است.  -3   
 شود.در قسمت عطف پايان نامه، آرم دانشگاه منقش و عنوان رساله و نام نويسنده و سال نوشته می -1   
 هاي روي جلد و عطف به صورت زرکوب چاپ گردد. نوشته -5   
 مراجعه شود. 8براي مشخصات روي جلد و پشت جلد و عطف جلد به پيوست شماره  -1   
 

  رسالهتکثیر  -15  
  

 يداور يجلد تكثير و به گروه ارائه نمايند تا برا 1کليه دانشجويان دوره دکتري موظفند گزارش نهايی خود را پس از تاييد استاد راهنما به صورت باز و صحافی نشده در 
 شد.هيات داوران صادر خواهد اينامه براي حضور در جلسه پيش دفاع بردعوت یو يك داور خارج یارسال شود. پس از اعالم نظر مثبت يك داور داخل

يك  -سخه دفتر گروهيك ن -يك نسخه استاد مشاور -)يك نسخه استاد راهنمانسخه  3پس از برگزاري جلسه دفاع نهايی دانشجويان موظفند رساله خود را به تعداد 
 نمايند. واحدهاي مربوطهمربوطه تحويل  CDبه همراه يك نسخه مرکز اسناد علمی کشور( -دو نسخه کتابخانه -نسخه اداره آموزش

 

تائيد استاد راهنما قرار گرفته، به صورت چاپ شده و يا با  خود را که مورد رسالههاي مستخرج از تحقيقات بعمل آمده در خصوص مقاله الزم استدانشجويان  تذکر:

 ارائه نمايند.همزمان با ارائه رساله جهت برگزاري جلسه پيش دفاع  "تائيديه پذيرش چاپ"نامه 
 
 

 
 

 

 :1پیوست شماره 
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 متن صفحه عنوان                 متن روی جلد                                                                                                            

 

  
 پرديس هنرهاي زيبا

 نام دانشكده

 رسالهعنوان 

 نام کامل نویسندهنگارش:

 خانوادگی(دکتر )نام و نام استاد راهنما: 

 دکتر )نام و نام خانوادگی(تاد مشاور: سا

 

 دکتري رشته...پايان نامه براي دريافت درجه 

 ماه و سال

  
  دانشگاه تهران 

 پرديس هنر هاي زيبا
 نام دانشكده

 

 عنوان پایان نامه 

 : نام کامل نویسندهنگارش

 دکتر )نام و نام خانوادگی(استاد راهنما: 

 و نام خانوادگی( دکتر )ناماستاد مشاور: 

 
   دکتري رشته...براي دريافت درجه  پايان نامه

 
 ماه و سال

 

 متن صفحه عنوان انگلیسی                                    متن پشت جلد                            مطالب عطف پایان نامه                
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