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 دانشجوی عزیز

در دوره کارشناسی مهندسیی معمیاری و نییز آشینایی بیا      « طرح نهایی»نظر به اهمیت آشنایی با چگونگی تهیه و تدوین 

آشینا شیوید. دانشیجویا      1التحصیلی، این دفترچه راهنما تهیه شده تا شما بهتر با مراحل کار و مقیررا  ززم مراحل فارغ

 6د بنا به انتخاب خود، زما  داوری طرح نهیایی را در پاییا  نیملیال نهی  ییا دهی  مایابو بیا پیوسیت شیماره           تواننمی

 ریزی نموده و طبو آ  اقدام نمایند.ترمه(، برنامه 10و  9های )جدول

 انتخاب استاد راهنما و تصویب موضوع طرح نهایی -1

، انتخاب استاد راهنما و تهییه موضیوع طیرح نهیایی بیه کمید اسیتاد راهنمیا         «طرح نهایی»اولین گام برای پرداختن به 

باشد. برای این منظور در بازه زمانی اردیبهشت ماه جلله ای از سوی کارشناس آموزشی دانشیکده بیرای دانشیجویا     می

 که این مراحل عبارتند از:  ، تشریح می گردد«طرح نهایی»شده و مراحل تهیه تنظی  

 چگونگی تکمیل فرم ها   دفترچه راهنمای مراحل و مقررا  طرح نهایی از سایت دانشکده معماری و دریافت  -1-1

 چگونگی تعیین استاد راهنما -2-1

 توانند به عنوا  استاد راهنما معرفی شوند.دریافت فهرست اسامی اساتیدی که می -1-2-1

 

 

 

 

 

                                                 
 باشد:گردد. بخشی از آ  به شرح زیر میآموزشی از طریو اداره آموزش دانشکده اعالم و کنترل میمقررا    - 1

 یابد طرح نهایی خود را به صور  انفرادی و تنها با ید استاد راهنما از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری به انجام برسانند.دانشجویا  می -

برای ترم ده  می بایلت درخواست کتبی به دانشکده ارائه گردد و توسط دانشجو در سامانه آموزش سال است  نی  9حداکثر دوره تحصیلی  -

 ثبت گردد.

 دانشجو تنها دو بار مجاز به انتخاب طرح نهایی می باشد.  -



 

 .به دفتر دانشکده تحویل آ  و و تکمیل آ  تا پایا  اردیبهشت ماه )انتخاب استاد راهنما( 1برگه شماره دریافت  -2-2-1

تن از استادانی را که مایل اسیت اسیتاد راهنمیای وی باشیند را بیه ترتییب        7و نام  1دانشجو موظف است موضوع انتخابی

 اولویت، در فرم قید نماید.

 ؛) در خرداد ماه ( راهنمای نهایی از دفتر دانشکده دریافت نام استاد -3-2-1

باشید.  نلخه که پیوست دفترچیه راهنمیا میی    دو)درخواست تصویب موضوع طرح نهایی( در  2تکمیل برگه شماره  -3-1

 باید توسط شخص یا دفتر مربوط تکمیل گردد.باشد که هر ید میاین برگه دارای پنج قاب می

 )تکمیل قاب اول( و تحویل به آموزش پردیسدرج مشخصا  دانشجو  -1-3-1

 2 درج و تأیید تعداد واحدهای کلری و گزارش نشده از سوی آموزش پردیس )تکمیل قابل دوم( -1-3-2

 و عنوا  موضوع انتخابی 3درج نام استاد راهنما -1-3-3

م اسیت پیشینهاد موضیوع    اعالم موافقت استاد راهنما )امضا در قیاب سیوم(؛ کیه بیرای تکمییل ایین بخیش زز        -4-3-1

)پروپوزال( به صور  ید گزارش تحت نظر استاد راهنما، تهیه و ارائه گردد. قابل ذکر است برای تهییه پیشینهاد موضیوع    

 باید به موارد زیر توجه نمود:می

 جا ززم است دانشیجو بیه مبیانی    معرفی موضوع طرح: )بیا  اهمیت، ضرور ، و اهداف انتخاب موضوع(. در این

 ی خود جهت انجام این طرح اشاره نماید.نظر

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

 باید به صور  درصدی از کل سیاح زیربنیا،   معرفی اجزاء طرح و زیربنای تقریبی فضاها )تخمین این فضاها می

 معرفی شود(.

 های کیفیی طراحیی میورد    که در تهیه طرح نهایی جنبهبه اینبینی شده )با توجه تعیین ملاحت زیربنای پیش

متر  3000تأکید است؛ میزا  حداقل ملاحت تعریف نشده، ولی حداکثر ملاحت زیربنای طراحی شده نباید از 

 مربع تجاوز کند(.

  م پذیرد(.ماه پس از تصویب موضوع انجا 4باید حداقل بندی انجام طرح )ارائه نهایی طرح میمعرفی برنامة زما 

  آغاز شود. در « طراحی»عنوا  طرح باید تا حد امکا  خالصه، روشن و گویای موضوع و محل آ  بوده و با واژه

مجوز شورای آموزشی دانشکده صور  پذیرد. بایلت این تغییر با صورتی که موضوع یا نام طرح تغییر نماید می

ارائه درخواست داوری و طرح  4شده، عیناً در برگه شماره تصویب باید عنوا  در هنگام انجام امور داوری نیز می

 نهایی( و پس از آ  بر روی گزارش های صحافی شده درج گردد.

 

 

 

 

 

 

                                                 
که برای زمینه بنویلیید  جای آ  زمینه انتخابی منظور معرفی حوزه و عملکردی است که دانشجو عالقه به ورود به آ  را دارد. )برای مثال: به  - 1

 را معرفی کنید.« ملکن»، در این مرحله فقط ززم است تا حوزه «درآمد در شهر کرجطراحی مجتمع ملکونی برای افراد ک »

 باشد.واحد می 7گردد تا همزما  با واحد طرح نهایی اخذ نماید، حداکثر واحدهای کلری که دانشجو مجاز می - 2

 زما  با واحد طرح نهایی وجود ندارد.امکا  اخذ واحد طرح معماری ه  در هیچ شرایای -

 باشد.نفر از هر دوره ورودی می 5هر استاد راهنما تنها مجاز به راهنمایی  - 3



ها و پیشنهاد موضوع به دفتر دانشکده برای بررسی و تصویب. در این مرحله ززم است دانشجو وضعیت تللی  برگه -1-4

 و در صور  نیاز به اصالح، آ  را اصالح نماید.تأیید پیشنهاد موضوع را پیگیری نموده 

 ارائه گزارش و طرح نهایی -2

باید مراحل طراحی را زیر نظر استاد راهنما پیش برده و دانشجو میپس از مرحله انتخاب استاد راهنما و تصویب موضوع، 

 در ادامه، مراحل زیر را انجام دهد.

 رای تنظی  وقت داوری به دانشکده اعالم نماید.طی بازه زمانی اعالم شده؛ نام خود را ب -1-2

جلله کرکلیو  و اخذ تأییید اسیتاد    5)گزارش پیشرفت پروژه نهایی( و انجام حداقل  3برگه شماره و ارائه تکمیل  -2-2

 راهنما در این برگه در زما  اعالم نام جهت دفاع در تاریخ اعالم شده.

واست داوری( را برای اعالم آماده بود  طیرح بیرای داوری، بیه صیور  زییر      )ارائه طرح نهایی و درخ 4برگه شماره  -3-2

 نماید: ل تکمی

 درج مشخصا  دانشجو )تکمیل قابل اول( -1-3-2

تأیید کامل بود  مدارک طرح و ماابقت آ  با مشخصا  مورد نظر در این دفترچه از سوی استاد راهنما )امضیا   -2-3-2

 در قاب دوم(

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

 های کوچد شده در انتهای آ  به دفتر دانشکده.به همراه سه نلخه از گزارش طرح و نقشه 4تللی  برگه شماره  -4-2

 باید موارد زیر رعایت گردد:برای تهیه گزارش طرح نهایی می -5-2

 .2اشدصفحه ب 50تا  30های گزارش باید بین تعداد صفحه -2-5-1

 باید موارد زیر را شامل شود:گزارش می -2-5-2

 صفحه عنوا  -

 3چکیده -

 فهرست ماالب -

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نشجویا  مهما  دانشجویا  انتقالی از داخل و خارج از کشور برای اخذ مجوز داوری باید شهریه خود را کامل پرداخته باشند. جهت این امر دا - 1

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

 Do not add space betweenباید گزینه می Wordنازنین و در برنامه  12فرمت گزارش باید عمودی، اندازه و نوع حرف تایپ شده  - 2

paragraps of a same style  از بخشParagraph  انتخاب شده باشد. )برای کلب اطالعا  بیشتر در خصوص نحوه نگارش گزارش، به

 مراجعه نمایید.( 8پیوست شماره 

انه به معرفی کلید واژه باشد. ساختار چکیده باید با معرفی موضوع و اهمیت آ  آغاز شود؛ و در بخش می 5لغت و  200چکیده باید حدود  - 3

 اهداف و ماالعا  انجام شده بپردازد. در بخش انتهایی چکیده به دستآوردهای پروژه از نظر کمی و کیفی اشاره گرد.. 



 

 

 بدنه گزارش -

 معرفی موضوع، اهداف و برنامه طرح -1

 های موردی حداقل دو موردمعرفی و تحلیل نمونه -2

 فرآیند طراحی -3

 برنامه فیزیکی -1

 معرفی و تحلیل سایت  -2

 های گرافیکی(گیری کانلپت همراه با تحلیلگذاری و شکلهدف -3

 منابع -

 های طرح نهاییها: شامل مدارک تشریحی و نقشهپیوست -

 ها و ماکت پروژه برای داوری باید دارای مشخصا  زیر باشد:نقشه -6-2

 مدارک -1-6-2

 1:  500نقشه محوطه با مقیاس حداقل  -1

 1: 100با مقیاس حداقل ها و مبلما  پال  طبقه -2

 1: 100ها و نماها با مقایس حداقل برش -3

 1: 200ماکت مجموعه با مقیاس حداقل  -4

ها و تصاویر ای، تاسیلاتی و اجرایی( و نیز فرآیند طراحی به کمد دیاگرامبایلت بیانگر نکا  فنی )سازهتذکر: مدارک می

 باشد.

 یه شوند.ته 100×70ها باید در ابعاد نقشه -2-6-2

باید دارای شناسنامه )عنوا ، مقیاس، جهت شمال نقشه، نام طیرح، نیام دانشیجو، نیام اسیتاد      طرح ارائه شده می -3-6-2

 راهنما، تاریخ تهیه طرح و نام دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرا  باشد(.

 داوری -3

 گردد.و دفاع از آ  مربوط می هایی است که به ارائه پروژهشامل فعالیتاین مرحله 

به دفتر دانشکده تحویل گردد. در این مرحله  در زما  اعالم شده از سوی دانشکدهباید میو ماکت ها نقشه ،مدارک -1-3

 گردد.)برگه کنترل گزارش و مدارک نهایی( توسط نماینده دانشکده و براساس مدارک دانشجو تکمیل می 5برگه شماره 

 گردد.ها توسط دفتر دانشکده تعیین و اعالم میداوری پروژهزما   -2-3

تا  جللا  داوریطبو برنامه مشخص شده دانشجو موظف است در روز داوری ابتدا مدارک خود را تحویل گرفته و  -3-3

ترتییب دفیاع توسیط     .هیا را نصیب نمایید   ، آ (  13( و عصر ) ساعت  8ید ساعت پیش از شروع جلله در صبح )ساعت 

 ملوولین دانشکده مشخص می گردد.

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 گرفتن گواهی فراغت از تحصیل -4

 باید حداکثر ید ماه پس از زما  برگزاری جلله داوری مراحل زیر را به انجام برساند.در این مرحله دانشجو می

 اعمال نظرا  اصالحی داورا  در گزارش نهایی زیر نظر استاد راهنما؛ -1-4

 ؛ و  2به دفتر دانشکده 1فایلتحویل  -4-2

 التحصیلی در کتابخانه و اداره آموزش پردیس هنرهای زیبا.ادامه مراحل فارغ -3-4

 باشد.ملئولیت هرگونه تأخیر ناشی از عدم رعایت مراحل یاد شده و مقررا  مربوط، به عهده شخص دانشجو می تذکر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 گردد.های روی جلد، مانند نمونه و به صور  زرکوب چاپ میآرم و کلیه نوشته - 1

 
 اری نکا  زیر را رعایت کنند:های معمدانشجویا  موظفند در ذخیره کرد  متن گزارش و نقشه - 2

 به صور  پیوسته و کامالً ماابو نلخه چاپی تنظی  گردد. WORDو  PDFمتن کامل گزارش نهایی با دو برنامه  -

 به صور  جداگانه تنظی  گردد. WORDو  PDFصفحه اول گزارش، برای درج در سایت دانشگاه و استفاده کاربرا ، با برنامه  15 -

 ارائه گردد. PDFر  ها به صونقشه -



 

 

 

 1پیوست شماره 

                     
 بلمه تعالی

 1برگه شماره 

 انتخاب استاد راهنما

ززم است ابتدا استاد راهنما انتخاب گردد « راهنمای مراحل و مقررا  تهیه و تدوین طرح نهایی»طبو مندرجا  دفترچه 

مایل است استاد راهنمیا  تن از استادانی را که  7و سپس با راهنمایی اشا ، پروپوزال تهیه گردد. دانشجو موظف است نام 

 باشند به ترتیب اولویت در این برگه بنویلد.

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

 ..........................................................................................................................................................................................موضوع انتخابی: 

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

 

 نام و نام خانوادگی اساتید ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

  
  
  



 

 بلمه تعالی

 

 2برگه شماره 

 درخواست تصویب موضوع طرح نهایی دوره کارشناسی معماری

 به ترتیب توسط دانشجو و آموزش پردیس تکمیل گردد. 2و  1های لافاً قاب

با ززم است ابتدا استاد راهنما انتخاب گردد و سپس « راهنمای مراحل و مقررا  تهیه و تدوین طرح نهایی»طبو مندرجا  دفترچه 

 راهنمایی ایشا ، پروپوزال تهیه گردیده و ضمن تکمیل قاب سوم این برگه توسط استاد راهنما به آ  ضمیمه گردد.

 این برگه پس از تحویل آ  به همراه ید نلخه از پروپوزال، توسط دفتر دانشکده تکمیل خواهد شد. 5و  4قاب 

ی ......................... به شماره دانشجویی ...................................... دانشجوی دوره کارشناسی معماری دانشکده معماراینجانب .......................................... -1

باش ، موضوع و اسیتاد راهنمیای   که کلیه دروس طرح و معماری خود را گذرانده و ماابو مقررا  مجاز به شروع ماالعا  مربوط به طرح نهایی می

 نمای :د را به شرح زیر پیشنهاد میخو

 موضوع: .......................................................................................

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

شوم تمامی مراحل کار را ماابو با مندرجا  آ  دفترچه بیه  راهنمای مراحل و مقررا  طرح نهایی متعد میهمچنین ضمن اعالم دریافت دفترچه 

 انجام برسان  و در صور  عدم برگزاری جلله داوری ناشی از رعایت ننمود  مقررا  مذکور، ادعایی نداشته باش .

 امضاء دانشجو و تاریخ تلفن تماس:  

 

 )بررسی واحدهای اخذ شده و گزارش کلری(رئیس اداره آموزش پردیس  -2

 امضاء و تاریخ موافقت: نام و نام خانوادگی:  

 

 استاد محترم لطفاً تا پیش از امضاء اداره آموزش از امضاء برگه خودداری نمایید.

برابر ضوابط تعریف شده در راهنمای مراحیل و مقیررا  تهییه و    بدینوسیله اینجانب ................................................ راهنمایی دانشجوی نامبرده را  -3

 گیرم.تدوین طرح نهایی به عهده می

 امضاء و تاریخ موافقت: 

 استاد بررسی کننده: -4

 نیاز به اصالح ندارد   نام و نام خانوادگی: ................................................................ نیاز به اصالح دارد 

 مواردی که باید اصالح یا تکمیل گردد:

 

 امضاء و تاریخ موافقت: 

 

 : معماریمعاو  آموزشی دانشکده  -5

 امضاء و تاریخ تصویب: نام و نام خانوادگی:

 رونوشت: دانشجو ی استاد راهنما ی دانشکده معماری ی آموزش پردیس
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: کد ورود به کامپیوتر  

 تاریخ ورود: 

 

 



 3پیوست شماره 

 
 تعالیبلمه 

 3برگه شماره 

 گزارش پیشرفت پروژه نهایی دانشجویان کارشناسی

جلله پیشرفت کیار   5بالفاصله پس از تصویب پروپوزال، جللا  کرکلیو  را شروع نموده و حداقل دانشجو موظف است 

راهنما، این برگه همیراه بیا   توسط استاد  2خود را همراه با تأیید استاد راهنما در این برگه ثبت نماید. پس از تکمیل قاب 

 باید تحویل دانشکده گردد.ها میها و ماکتمدارک دیگر در هنگام تحویل شیت

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

 ..........................................................................عنوا  پروژه نهایی: ..........................................................................................................

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

 خانوادگی استاد راهنما: نام و نام

 

 تاریخ امضا استاد راهنما نهاییمیزان پیشرفت پروژه  جلسات

    جلله اول

    جلله دوم

    جلله سوم

    جلله چهارم

    جلله پنج 

    جلله شش 

    جلله هفت 

 

 

نظر نهائی استاد راهنما در خصوص حضیور، تیالش و جیدیت دانشیجو در      -2

 اجرای طرح نهایی:

 امضاء استاد راهنما:

 ضعیف  مناسب  خوب  عالی 
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 تعالیبلمه                                         

 4برگه شماره 

 ارائه طرح نهایی و درخواست داوری

 به ترتیب توسط دانشجو، استاد راهنما و آموزش پردیس تکمیل گردد. 3و  2، 1های لافاً قاب

 نلخه از گزارش نهایی، توسط دفتر دانشکده تکمیل خواهد شد. سهاین برگه پس از تحویل آ  به همراه  4قاب 

جوی دوره کارشناسی معمیاری  اینجانب ............................................. به شماره دانشجویی ................................................ دانش -1

خه نلی باشی ، یید   التحصیلی )به استثنای طرح نهیایی( را دارا میی  که کلیه دروس مربوطه را گذرانده و کلیه شرائط فارغ

......................................... ارائیه  گزارش طرح نهیایی خیود را تحیت عنیوا : ...........................................................................................    

اینجانیییب نمیییوده و تقاضیییای تعییییین وقیییت دفیییاع دارم. ضیییمناً تیییاریخ تصیییویب پیشییینهاده موضیییوع )پروپیییوزال( 

 باشد................................................... می

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

 

 اظهار نظر استاد راهنما: -2

ها، مدارک و گزارش طرح نهایی را با ضوابط و مقررا  راهنمیای  ...................................... اناباق نقشهاینجانب ...........................

 نمای .مراحل و مقررا  تهیه و تدوین طرح نهایی تأیید می

 

 امضاء و تاریخ موافقت: 

 

 التحصیلیاظهار نظر آموزش پردیس از لحاظ دارا بود  کلیه شرائط فارغ -3

 امضاء و تاریخ موافقت: ...........................................................................................................................................

 

 :معاو  آموزشی دانشکدهاظهار نظر  -4

.......................................................................................... سیاعت  طرح نهایی ایشا  قابل ارائه تشخیص داده شیده و تیاریخ داوری   

 باشد:.......................................... تعیین گردید. اسامی اساتید داور به شرح زیر می

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

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

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

 امضاء و تاریخ موافقت: 
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 بلمه تعالی                                        

 

 5برگه شماره 

 برگه کنترل گزارش نهایی و مدارک

 تاریخ جلله دفاع  .....................................................................خان /آقای  ...................................................................................... 

 ..........................................عنوا  طرح نهایی پذیرفته شده در زما  پروپوزال: ...............................................................................

 زارش نهایی:گ

 باشد.(صفحه صحیح می 50تا  30باشد. )بین تعداد صفحا  گزارش نهایی .......................... صفحه می

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 .............................................................................عنوا  طرح نهایی: ...............................................................................................

 اشاره شده باشد. همچنین موقعیت دقیو مکا  سایت که در کدام شهر یا محله واقع است، معرفی گردد.(« طراحی»)باید گویا و شفاف و ترجیحاً در آ  واژة 

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

، باید در گزارش نهایی به موارد «التحصیلیراهنمای تهیه و تدوین طرح نهایی و مراحل فارغ»ساختار گزارش نهایی )ضمن رعایت کلیه موارد ذکر شده در دفترچه 

ماالعه شده، و در نهایت معرفی  های مشابههای آ ، معرفی برنامه فیزیکی و نمونهانتخاب موضوع، محل سایت و ویژگیذیل پرداخته شود: معرفی موضوع و دلیل 

 ها.(گیری طرح و ارائه کامل نقشهفرآیند شکل

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

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

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

 مساحت طرح نهایی:

 ..............................    ملاحت زیربنای طرح نهایی  ............................................. ملاحت سایت...........................................

 متر مربع تجاوز کند.( 3000)اگر چه محدودیتی برای اندازه و ملاحت سایت در نظر گرفته نشده است، ولی ملاحت زیربنای پروژه نباید از 

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 مدارک الزم جهت قضاوت نهایی:

 100×70ها در ابعاد قاع نقشه

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 باشد:ها و مدارک اولیه شامل مدارک ذیل مینقشه 

 باشد.(صحیح می 1: 500مقیاس نقشه سایت پال  ........................................ )مقیاس 

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 باشد.(صحیح می 1: 200...... )مقیاس مقیاس ماکت مجموعه ..................................

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 باشد.(صحیح می 1: 200مقیاس ماکت مجموعه ........................................ )مقیاس 

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 های فنی و عناصر تشکیل دهنده فضا(باشد. همراه با معرفی ویژگیصحیح می 1: 100........................................ )مقیاس مقیاس نقشه پال  طبقا  + مبلما  

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 باشد.(صحیح می 1: 100مقیاس نقشه مقاطع و نماها ........................................ )مقیاس 

 باید تصحیح شود  گردد می تأیید

 ساختاری هایویژگی
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آوری بیه کیار گرفتیه شیده     های معرفی ساختار و مکانیزم اجرائی، و یا معرفی دقیو جنس و یا فین ها و نقشهتواند در قالب نقشه جزئیا ، دیاگرام)این مدارک می

 باشد(

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 داخلی و خارجیپرسپکتیوهای 

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 هاشناسنامه نقشه

 تهیه طرح( )عنوا  نقشه، مقیاس و جهت نقشه، نام پروژه، نام دانشجو و استاد راهنما، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرا  و تاریخ

 باید تصحیح شود  گردد تأیید می

 ای ذکر شده به عنوا  حداقل مقیاس موردنظر الزامی است.هرعایت مقیاس -1* تذکر 

 تواند باعث شود تا از دفاع پروژه جلوگیری به عمل آید.عدم رعایت هر ید از موارد فوق می -2* تذکر 

 باشد. طرح نهایی آماده قضاو  می

 باشد. طرح نهایی آماده قضاو  نمی

 ...................................................................................... امضاء و تاریخ:دانشکده:  1نام نماینده شماره 

 دانشکده: ...................................................................................... امضاء و تاریخ: 2نام نماینده شماره 
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 ترمه 9جدول داوری 

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

 سال نهمبرگزاری جلسه داوری در پایان نیم

 انتخاب استاد راهنما و موضوع + تحویل طرح پیشنهادی

راهنما( طی هفته دوم اردیبهشت ماه و بعد از شیرکت در جللیه تیوجیهی کیه از طیرف دانشیکده       )انتخاب استاد  1دریافت و تکمیل برگه شماره 

 گردد.برگزار می

 اعالم نهایی استاد راهنما توسط گروه به دانشجویا  تا پایا  هفته دوم خرداد ماه

ه دفتر دانشیکده در روز تعییین شیده    و ارائه ب پروپوزاله + تهیدر دو نلخه )درخواست تصویب موضوع طرح نهایی( 2دریافت و تکمیل برگه شمارة 

 در شهریور ماه  

 

 گزارش پیشرفت طرح نهایی

میاه از زمیا     4جلله مشاوره با استاد راهنما و سپری شد  حیداقل   5)گزارش پیشرفت پروژه نهایی( و انجام حداقل تعداد  3دریافت برگه شماره 

 تصویب پروپوزال

 

 جلسه داوری و تحویل گزارش نهاییدرخواست برگزاری 

 هفته اول دی ماه  در اعالم نام دانشجو و استاد راهنما به گروه توسط دانشجویا  

طبیو   نلخه صحافی نشیده از گیزارش نهیایی    سه+ کارنامه و  5و شماره  3، شماره )ارائه طرح نهایی و درخواست داوری( 4شماره  های  برگهارائه 

   سوی دانشکدهبرنامه تعیین شده از 

 

 هاتعیین اساتید داور و تحویل گزارش به آن

های داوری توسط کارشناس مربوط+ تحویل ید نلخه از گزارش نهایی دانشجویا  به اساتید و دعو  از ایشیا  بیرای   بندی جللهتهیه برنامه زما 

 جللا  داوری  حضور در 

 

 تحویل مدارک طرح نهایی 

 ظهر (  12) تا ساعت  روز تعیین شده از سوی دانشکده درها و ماکت تحویل مدارک مربوط به داوری شامل: شیت

 

 جلسه داوری

 داوری از شروع جللا  ها ید ساعت پیشبندی ارائه شده توسط گروه و تحویل و نصب پروژهحضور در روز برگزاری جلله داوری براساس زما 

 

 التحصیلیفارغ

 اعمال نظرا  اصالحی داورا  در گزارش نهایی زیرنظر استاد راهنما

 گزارش نهایی به دفتر دانشکده   WORDو  PDF فایلتحویل 

 التحصیلی در کتابخانه و اداره آموزش پردیس هنرهای زیباادامه مراحل فارغ
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 ترمه 10جدول داوری 

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

 سال دهمبرگزاری جلسه داوری در پایان نیم

 انتخاب استاد راهنما و موضوع + تحویل طرح پیشنهادی

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

 اعالم نهایی استاد راهنما توسط گروه به دانشجویا  تا پایا  هفته دوم خرداد ماه

در اسیفند  و ارائه به دفتر دانشکده در روز تعیین شده  پروپوزال+ تهیه در دو نلخه ()درخواست تصویب موضوع طرح نهایی 2دریافت و تکمیل برگه شمارة 

 ماه  

                          

 گزارش پیشرفت طرح نهایی

میاه از زمیا     4جلله مشاوره با استاد راهنما و سپری شد  حیداقل   5)گزارش پیشرفت پروژه نهایی( و انجام حداقل تعداد  3دریافت برگه شماره 

 تصویب پروپوزال

 

 درخواست برگزاری جلسه داوری و تحویل گزارش نهایی

 اهنما به گروه توسط دانشجویا  در روز تعیین شده در خرداد ماه  دانشجو و استاد راعالم نام 

طبیو   نلخه صحافی نشده از گیزارش نهیایی   سه+ کارنامه و  5و شماره  3، شماره  )ارائه طرح نهایی و درخواست داوری( 4شماره  های  برگهارائه 

 برنامه تعیین شده از سوی دانشکده

 

 هاداور و تحویل گزارش به آنتعیین اساتید 

های داوری توسط کارشناس مربوط+ تحویل ید نلخه از گزارش نهایی دانشجویا  بیه اسیاتید و دعیو  از ایشیا  بیرای حضیور در       بندی جللهتهیه برنامه زما 

 جللا  داوری

 

 تحویل مدارک طرح نهایی

 ظهر ( 12) تا ساعت  بعدازظهر روز تعیین شده از سوی دانشکده 4ها و ماکت تا ساعت تحویل مدارک مربوط به داوری شامل: شیت

 

 جلسه داوری

 داوری جللا ها ید ساعت پیش از شروع بندی ارائه شده توسط گروه و تحویل و نصب پروژهحضور در روز برگزاری جلله داوری براساس زما 

 

 التحصیلیفارغ

 زیرنظر استاد راهنمااعمال نظرا  اصالحی داورا  در گزارش نهایی 

 نهایی به دفتر دانشکده گزارش WORDو  PDFفایل تحویل 

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

توجه به آئین نگارش جدید، برای مثیال:  نگارش گزارش نهایی باید روشن، دقیو، مختصر و با انشایی فصیح و صریح باشد. 

باید به طریقی بیا  ها، ضروری است. جمال  میو امثال آ « ید کدام»به « یدکدام»، «هاگزارش»به « گزارشها»تغییر 

 .1ها از اس  فاعل اول شخص مفرد )من( و اول شخص جمع )ما( پرهیز گرددشوند که در آ 

ه در ید صفحه باشد که در آ  نویلنده به ارائه تصویر کلی از محتوای گزارش طیرح  باید در ابتدا شامل چکیدگزارش می

های ماالعاتی و نتایج به دست تواند شامل معرفی موضوع، معرفی مبانی نظری معماری، فصلپردازد. چکیده مینهایی می

 ی و زتین الزامی است.مرتبط با موضوع طرح نهایی در انتهای چکیده فارس 2کلید واژه 5آمده باشد. ارائه 

ماالب متن گزارش باید در جهت درک بهتر طرح معماری نگاشته شده باشد و به صورتی کامالً خوانا، شامل علت انتخاب 

هیای مشیابه، برنامیه    موضوع، ماالعا  مربوط به آ ، تجزیه و تحلیل محوطة طرح، مبانی نظری طراحیی، بررسیی نمونیه   

 های ماکت باشد.های ززم و عکسیری طرح همراه با کلیه نقشهگفیزیکی، فرآیند طراحی و شکل

 به هنگام نگارش و تهیه گزارش نهایی رعایت نکا  زیر ضروری است:

   ماالب در صفحاA4 (7/29×21 و به صور  عمودی ارائه شوند.سانتی )متر 

 بندی و ارائه گردد.دستهبه ترتیب « هابخش»، و «هافصل»، «هاقلمت»تواند در قالب محتوای گزارش می 

 .متن گزارش نهایی به صور  ید رو و در ید ستو  ثابت شود 

   نوع قلNazanin  تیر تاییپ   ها چهار سایز بیزر  در نظر گرفته شود. عناوین فصل 12و اندازه آ  در متن اصلی

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

 تواند افزایش یابد.است که در چکیده می 13ارش برابر فاصله سارها در طول گز 

 گردد.رفتگی آغاز میخط اول از هر پاراگراف جدید با پنج گام پیش رفتگی آغاز شود. متن چکیده بدو  پیش 

  ها باید در سرتاسر گیزارش رعاییت   متر نباشد. حاشیهسانتی 5/2تر از حاشیه سمت راست، چپ، باز و پایین ک

تر از فضای داخیل حاشییه باشید،    ها بزر ها یا جدولشود. در صورتی که در برخی موارد، اندازه تصویرها، نقشه

 صور  ناخورده( ابعاد حاشیه رعایت گردد.   )به A3ززم است با کوچد کرد  تصویرها و یا استفاده از کاغذ 

 هااجزا و ترتیب بخش

 روی جلد گزارش نهایی 

 )آستر بدرقه )صفحه سفید 

  اهللصفحه بل 

 )صفحه عنوا  )مانند صفحه روی جلد، بدو  آرم 

  کلید واژه داشته باشد( 5کلمه بوده و تعداد  200صفحه چکیده و کلی واژه )چکیده حداکثر 

 ری(پیشگفتار )اختیا 

                                                 
این بخش از »بهتر است گفته شود: « باشددر این بخش از گزارش هدف من تدوین چهارچوب نظری طرح می»برای مثال به جای جمله:  - 1

 «پردازد.گزارش به تدوین چهارچوب نظری طرح می

 ها برای معرفی مفهوم پروژه باشند. ترین واژهبایلت شامل مه این لغا  می - 2

 Paragraphاز بخش  Do not add space between paragraps of a same styleباید گزینه می Word Wordدر برنامه  - 3

 انتخاب شده باشد.



 

 

 

 تقدیر و تشکر 

 ها(فهرست ماالب )شامل عناوین اصلی و فرعی، منابع و پیوست 

 ها )در صور  وجود جدول(فهرست جدول 

 ها و نمودارها(فهرست تصویرها )در صور  وجود تصویرها، نقشه 

  صفحه( 50و حداکثر  30متن اصلی )حداقل 

 منابع و ماخذ 

 ززم(های طرح و ضمائ  ها )شامل نقشهپیوست 

  واژه( 7تا  5کلمه و کلید واژه بین  300صفحه چکیده و کلید واژه انگلیلی )چکیده حداکثر 

 1پاورقی یا زیرنویس

 تیوا  بیه صیور     ای داشته باشید، توضییح مربوطیه را میی    در صورتی که ید عبار  یا واژه نیاز به توضیح ویژه

 زیرنویس یا پاورقی در هما  صفحه ارائه نمود.

 شیود. ماننید: سیبد    ای زتین در متن، به خط فارسی نوشته و معادل زتین آ  در پیاورقی آورده میی  هکلیه نام

 شود.از سمت چپ آورده می )Gothic(که در پاورقی معادل آ  یعنی  2گوتید

  چه زیرنویس بیش از سه سیار باشید،   ماالب زیرنویس مربوط به هر شماره، نباید از سه سار تجاوز کند. چنا

 ها در آخر گزارش منتقل گردد.ست به بخش پیوستززم ا

 باشد. 10ها برابر اندازه قل  زیرنویس 

 گذاریشماره

رو، صیفحه  های آغازین )از ابتدای گزارش تا اول متن اصلی( با حروف نوشته شیوند. از ایین  گذاری اول صفحهاعداد شماره

 شود.گذاری میشماره« ید»اهلل است و با شماره بعد از آستر صفحه بل 

 گیذاری  ...( شیماره 3و  2، 1شود باید بیا عیدد )  شماره صفحا  متن اصلی که با مقدمه یا فصل نخلت شروع می

 شود.

 متر از لبه پایین است.سانتی 5/1گیرد. فاصله شماره صفحه حدود شماره در پایین و وسط صفحه قرار می 

 شوند. به طوری که شمارة فصل در سمت راست و شیمارة بخیش   میگذاری ها با عدد شمارهها و زیربخشبخش

 است.( 3از فصل  2از بخش  4بیا  کننده زیر بخش  4-2-3شود. )مثال بعد از آ  آورده می

 ذکر اعداد در متن

 تیر از عیدد   ها و نمودارها( اگر کی  شود )غیر از اعداد مربوط به جدولعدد صحیحی که در داخل متن نوشته می

باشد به صور  عددی نوشیته   10تر از د، باید با حروف نوشته شود. مثل: چهار، هفت... هرگاه عدد بزر باش 10

 ...19، 14، 10شود مانند می

  5/12برای نوشتن اعداد اعشاری از عالمت اعشار )/( استفاده شود. مانند 

  66برای نوشتن درصد از عالمت )%( استفاده شود. مانند% 

 ها و تصویرهاجدول

                                                 
1- Footnote   

2- Gothic  



 ها باید با کیفیت مناسب تهیه و ارائه شوند.ها و جدولتمامی تصویرها، نقشه 

 شوند.  نامیده می« تصویر»ها با عنوا  کلیه تصویرها، نمودارها، و منحنی 

 

 هیای  گذاری شوند. میثالً بیرای جیدول   ها باید به ترتیب نمایا  شد  در هر فصل شمارهتمامی تصویرها و جدول

 شود.و... نوشته می 2-2 ،1-2، جدول 2فصل 

 شود.ها در بازی جداول نوشته میعنوا  جدول 

 گردد.عنوا  تصویرها در زیر تصاویر ذکر می 

  چه جدول یا تصویری از منبعی برداشت شده است، در عنوا  آ  جدول ییا تصیویر، بایید بیه منبیع میورد       چنا

 استفاده اشاره گردد.

 نحوة ارجاع در متن

بایلت در میتن گیزارش ارجیاع داده شیود. ذکیر منیابع       ها استفاده شده است میگزارش نهایی از آ  منبع ماالبی که در

 بالفاصله پس از خاتمه جمله و قبل از نقاه پایانی در داخل پرانتز، به صور  زیر انجام شود:

 ها و مقاز  فارسی و زتین:نحوه ارجاع در متن به کتاب 

 (38، ص 1372گردد. مانند: )صالحی، سال انتشار و شماره صفحه تعریف می این منابع با معرفی نام نویلنده،

، ص 1384بایلت نام نویلنده اصلی نوشته شود نه مترج . برای مثیال: )لنی ،   در مورد منابع ترجمه شده؛ می

 (23-35، ص 1384( یا )لن ، 23

 ای:های رایانهنحوه ارجاع در متن به سایت 

بیه ایین طرییو در     URLشود. بیرای مثیال اولیین    ها معرفی میها به تعداد سایتURLمتن با نوشتن در داخل 

 شود: مانندداخل متن نوشته می

(URL1-Givoni, 2005) 

 (URL)فهرست منابع، مآخذ و منابع اینترنتی  

 هره شود که به صور  کتابشناسی و یا استفاده غیرملتقی  از آ  ببه آ  دسته از منابع گفته می 1فهرست منابع

 گرفته شده است.

 ها استفاده شده است. شود که به صور  ملتقی  از آ به آ  دسته از منابع گفته می 2فهرست مآخذ 

 گردد.فهرست منابع و فهرست مآخذ به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویلندگا  تنظی  می 

  فهرست منابع اینترنتی(URL) ای اطالعیا   های رایانیه شود که در آ  از سایتبه آ  دسته از منابعی گفته می

 اخذ شده باشد.

 گردد.گذاری و تنظی  میای به ترتیب نحوه ارجاع در متن شمارههای رایانهفهرست سایت 

 ی نگارش منابع و مآخذ و منابع اینترنتینحوه

 های فارسی:کتاب 

ی نویلنده، نام نویلنده، )سال انتشار(، عنوا  کتاب. نام و نام خانوادگی مترج . شیماره به ترتیب: نام خانوادگی 

 جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر. مانند:

فر چاپ (، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط ترجمه علیرضا عینی1390لن ، جا ، )

 پنج ، تهرا ، انتشارا  دانشگاه تهرا . 
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 و قیدها ززم نیلت( به عنوا  مثال: تعریفشود. )در مورد حروف ربط و بزر  نشا  داده می
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(. دوره یا سال. شماره. تاریخ انتشار. صفحه آغاز و پایا  مقاله. باید دقت شود که عنوا  مقاز  بیین  Italicفونت 
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26. 
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Italic    دوره یا سال. شماره. تاریخ انتشار. صفحه آغاز و پایا  مقاله. باید دقت شود که عنیوا  مقیاز  بیین دو .)

 گیومه قرار گیرد. مانند:

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

Research 10. No 1. Pp 66-73. 
  ها:نامهپایا 

نامه. مقاع یا دورة تحصیلی. محلنشر، به ترتیب: نام خانوادگی نویلنده، نام نویلنده، )سال انتشار(، عنوا  پایا 

 مانند:نام دانشگاه یا مؤسله آموزشی. 

نامه کارشناسیی ارشید   (، ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی )ع( در شهر تویلرکا . پایا 1379امامی، سید حمید، )

 معماری. تهرا ، دانشگاه تهرا . 

توا  ارجاع داد؛ ولی ترجیحاً به منبع اصیلی ارجیاع داده   مربوط به دوره کارشناسی می« گزارش طرح نهایی»به 

 شود.

 ای:های رایانهسایت 

ها باید به طریقی باشد که ابتدا جزئیا  محیط سایت )آدرس سایت( معرفیی شیده و در   نحوه معرفی این سایت

 انتها نیز زما  استفاده از سایت، داخل پرانتز قید گردد. مثال:

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

  

 هاپیوست 

هیای  گیرد. جدولسازد در پیوست قرار میتمام اطالعا  و مدارکی که نوشته را سنگین کرده و خواند  آ  را طوزنی می

هیا را در میتن   های کوتاهی باشند که بتوا  آ که نمونهگیرند، مگر اینطوزنی و اطالعا  آماری اغلب در پیوست قرار می

 ها گنجاند.  نوشته

 



 

 


