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 دستورالعمل تدوین و تهیه پایان نامه       

 کارشناسی ارشد ناپیوسته هايدوره

 ، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهراندانشکده معماري

 

 شرایط عمومی

واحد در پایان  6با ارزش در رشته هاي مختلف این دانشكده و پایان نامه  نیمسال تحصیلی پیش بینی شده است 4به مدت  ناپیوستهکارشناسی ارشد  هايطول دوره

با توجه به شرایط عمومی در رشته هاي مربوط و شرایط خاص هر رشته تهیه و ارائه نامه ارائه پایانبراي این منظور . می گیرداین دوره آموزشی مورد قضاوت قرار 

 رجوع کنید.( 1 )براي آشنایی با شرایط خاص هر رشته به پیوست شمارهشود.می

 

  انتخاب موضوع پایان نامه   

ی در طرح جامع تحقیقاتی موضوع پایان نامه با مشورت با استاد راهنما انتخاب و معین می گردد. از آنجاکه اساتید دانشكده معماري هر کدام در زمینه خاص تحقیقات

ردد. موضوع گجویان با توجه به زمینه هاي تخصصی اساتید و برنامه جامع تحقیقاتی آنها معرفی دانشگاه اعالم آمادگی نموده اند، ضرورت دارد تا موضوع انتخابی دانش

 در شرایط خاص هر رشته معرفی شده است.  باید به طریقی انتخاب گردد که  پایان نامه 

   

 مان اخذ واحد پایان نامه ز 

( خود رابه Proposalو طرح پیشنهادي ) انتخاب را تحت راهنمایی یكی از اساتید این دانشكده  یان می باید موضوع پایان نامه خودونیمسال دوم تحصیلی دانشج در

تا پایان نیمسال چهارم به   سال سوم فراهم گردد. از آنجاکه انتظار می رود دفاع از پایان نامه متصویب شواري آموزشی گروه معماري برسانند تا امكان ثبت نام در نی

ا ننمایند چون این تقاضا راتمام برسد، توصیه می گردد تا دانشجویان با زمان بندي دقیق و صحیح از عهده این کار برآمده و تقاضاي اضافه سنوات )در نیمسال پنجم( 

انشگاه امكان پذیر خواهد شد.  بدیهی است در صورت موافقت با ادامه با تائید شوراي تحصیالت تكمیلی دانشكده وکمسیون موارد خاص در د ،تنها در شرایطی خاص

ن نیمسال چهارم و یا پنجم به پیوست ابندي دفاع در پای) براي آشنایی با برنامه زمانکار در نیمسال پنجم تحصیلی، شهریه نیمسال پنجم از دانشجو اخذ خواهد شد.

 مراجعه کنید.( 2شماره 

   

 ه نحوه تدوین پایان نام

تا ساختار نوشتاري آن ازنكات  ضوع پایان نامه است، ضرورت داردوكتوب از چگونگی تحقیقات بعمل آمده در خصوص ممبراي تدوین پایان نامه که گزارشی علمی و

 پیروي نماید. زیر

 

 بخش ها و ترتیب آنها  -1
 باید حاوي بخش هاي نامبرده در زیر باشد.  ، پایان نامه هایی که به اداره تحصیالت تكمیلی دانشگاه تهران تحویل می گردد

 ؛صفحه بسم اله 
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 ؛صفحه عنوان  

 ؛صفحه گواهی دفاع از پایان نامه  

 ؛صفحه اصالت اثر  

 )؛اهدا )اختیاري 

 ( 5واژه و  033 حدودچكیده فارسی ) ؛کلید واژه  

 )؛پیشگفتار ) اختیاري  

 ) ؛تقدیر و تشكر ) اختیاري  

 ؛و عناوین پیوست ها ( فهرست منابع   ،عناوین اصلی و فرعی فصل ها، فهرست مطالب ) شامل مقدمه  

  ؛کروکی ها (  ،نمودارها، دیاگرام ها  ،عكسها، )شامل شكل هافهرست تصاویر 

 ؛فهرست جداول 

 ) ؛فهرست عالئم و اختصارات ) در صورت وجود  

  ؛مفاهیم و تعاریف خاص و توضیح چگونگی روش تحقیق ( ،هدف هاي پژوهش ،وضوعاهمیت م معرفی موضوع، مقدمه ) شامل  

  ؛صفحه( 153متن اصلی )حداکثر  

  رجوع کنید.( 1) به پیوست شماره ؛ با توجه به شرایط خاص رشته ( )نقشه هانتیجه گیري و پیشنهادات 

  ؛منابع و ماخذفهرست  

 ) ؛فهرست اعالم ) اختیاري  

  به همراه تصاویر مربوطه + این دستورالعمل آمده  بخش مدارک الزم جهت دفاع از طرح نهایی دردر نقشه هاي معماري که فهرست آنپیوست ها وCD 
  ؛ 033dpiتصاویر با کیفیت 

  ( 5 واژه و 033 حدودچكیده انگلیسی ) و کلید واژه  

 صفحه عنوان انگلیسی.  

  

 شیوه نگارش  -2
همچنین قواعد و مشخصات   مطابق شیوه نگارش فرهنگستان ادب باشد. ،دانشكده و از نظر درست نویسی فارسیآیین نگارش پایان نامه باید مطابق روش مورد تایید 

 تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود. 
 

 کاغذ و حروفچینی -3
نوع قلم  باشد.  wordو در محیط  نازنین  10وع قلم مورد استفاده در تمامی متن یكنواخت و اندازه آن  ن تایپ گردد. A4نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب متن پایان

و  14، عناوین اصلی 16فصلها اندازه حروف عناوین  "و اندازه آن براي عناوین می تواند متفاوت با شدولی از به کار بردن قلم هاي فانتزي خودداري شود. معموال
 دو شماره کوچكتر از حروف متن تعیین می گردد.اندازه حروف پی نوشت و پانویس  مناسب می باشد   10عناوین فرعی 

 

 فاصله گذاری و حاشیه بندی  -4
 5/2سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  5/0حاشیه سمت راست و باال مساوي انتخاب شود.  (At least) حداقل فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر

رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شكل ها یا تصاویر نیز سانتیمتر باشد. این حاشیه ها باید در سرتاسر پایان نامه حتی صفحه هاي شكل دار و مصور 
 .  ودشرعایت تعریف شده  حاشیههمچنان  ،) به صورت تا خورده (  A3کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ با ، بزرگتر از فضاي داخل حاشیه باشد

 

 

 شماره گذاری  -5
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که از مقدمه یا فصل  ،تمامی صفحات متن اصلی .شش  ،شماره صفحات آغازین ) از اول پایان نامه تا اول متن اصلی ( با اعداد و به حروف نوشته می شوند مانند: پنج
ر صفحه عنوان د ردد.گمنابع و پیوست ها نیز می ، جدول ،باید شماره گذاري شوند. شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شكل ،نخست شروع می شود

 "بخش"و نهایتاٌ به  "فصل"بندي(، به سیم)بزرگترین تق "قسمت"بندي مطالب از دستهصفحات عنوان فصل ها از درج  شماره صفحه خودداري شود.  وپایان نامه 
  گردد.تقسیم می

بیان کننده  4-2-0 "بعد از آن آورده می شود. مثال ،عدد شماره گذاري می شوند. به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخشبخش ها و زیر بخش ها با 
 فصل سوم است. در صفحه فهرست نیز همین روش رعایت شود.  2از بخش  4زیر بخش 

 

  تصاویر جدول ها و  -6
نمودارها و منحنی ها  ،شكل ها ردار باشد.به گونه اي که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخو ،تمامی تصاویر و شكل ها باید با کیفیت و اندازه مناسب تهیه شوند

 ، 2براي شكل هاي فصل  "نامیده می شوند و باید به ترتیب ظهور در هر صفحه شماره گذاري شده و توضیحات مناسب در کنار آنها درج شود. مثال تصویربا لفظ 
 تصویرمرجع در عنوان جدول یا ، جدول یا شكلی از مرجعی آورده شده استچنانچه و غیره 1-0 تصویر،  0و براي شكل هاي فصل و غیره  2-2 تصویر  ،1-2 تصویر

 شده باشد.  داده در متن ارجاع ،و جدول ها تصاویرهمچنین الزم است به کلیه  .ذکر می گردد
 
 

 زیر نویس   -7
ا می توان به صورت زیر نویس در همان صفحه ارائه نمود. در توضیح ر ،در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاص یا معادل نویسی غیر فارسی داشته باشد

مشخص شده و در زیر نویس معادل غیر فارسی یا توضیح   ،که به صورت کوچک در باال و سمت چپ آن چاپ می شود،این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اي
 مربوط به آن شماره ارائه می شود. 

 

 ذکر اعداد در متن  -8 
مثل چهار یا  ،باشد آن عدد با حروف نوشته می شود 13اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود ) غیر از شكل ها و تصاویر ( هر گاه عدد کمتر از در مورد 

و چنانچه در  ،4/12مثل  /( استفاده می شود)براي مشخص کردن اعداد اعشاري از   .10یا  46مثل  ،و بزرگتر باشد به صورت عدد نوشته می شود 13هفت؛ و هر گاه 
 .  %44مثل ، صد مورد نیاز است از عالمت درصد استفاده می شود

 

 سیستم واحدها  -9
معادل متریک آن در پرانتز  ،می باشد. در صورتی که استفاده از واحدهاي دیگر الزم باشد SIسیستم بین المللی متریک ، سیستم واحدهاي مورد استفاده در پایان نامه

 . درج گردد
 

 تاریخ  -11
در صورتی که از  درج تاریخ براي موضوعات غیر ایرانی به میالدي و براي موضوعات ایرانی به هجري قمري )ه . ق (  یا هجري شمسی ) ه . ش ( نوشته می شود.

 در کنار آن آورده شود.  "معادل ایرانی سال میالدي حتما ،منابع غیر فارسی با تاریخ میالدي استفاده می شود
 

 درج لغات التین در متن فارسی  -11
 به التین ) یا به خط اصلی ( نوشته می شود.  زیر نویس همه نامهاي خارجی در متن به خط فارسی و 

 

 نحوه ارجاع در متن  -12
خذ حكم ترجمه و کیفیت گزینش آنها از ماخذ و منابع در پایان نامه باید با نظر استاد راهنما باشد. اقتباس از پایان نامه دیگران بدون ذکر ما ،اقتباس، میزان استفاده

 زیر می باشد: و به ترتیب  (خنویسنده، تاری)نحوه ارجاع در متن به روش  .نقل شود  غیره مصاحبه و  ،ترجمه ،مقاله ،را داشته و چنانچه در متن مطلبی از کتاب تقلب
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مثال)فالمكی،  ،ذکر مرجع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آورده می شود پرانتزدر درون  ،بالفاصله پس از خاتمه جمله اي که از یک منبع نقل شده است –
1036،) 

 
 
 

 

 نحوه تنظیم فهرست منابع و مآخذ  -13
و نام خانوادگی  مورد استفاده قرار می گیرد در فهرست منابع و مآخذ اشاره گردد. همه منابع به ترتیب حروف الفباي نام نویسنده )الزم است به کلیه منابعی که در متن 

منابع در خصوص  در فهرست مراجع و در دو بخش فارسی والتین  ذکر می گردد. ،(محل نشر، مشخصات ناشرنام اثر ؛  مولف ؛ تاریخ / زمان انتشار یا نگارش،نام 
در داخل متن و فهرست آنها در بخش منابع با معرفی جزئیات آدرس سایت و زمان مراجعه به سایت استفاده شود. براي مثال:  URLالكترونیک، از حروف 

URL1:WWW. AIA.org(visited Nov. 15/2015  

 

 مشخصات جلد پایان نامه -14
 روکش چرم مصنوعی ) گالینگور ( می باشد. با  ،میلیمتر 0تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -1   
  خاکستري می باشد.رنگ جلد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  -2   
 قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ است.  -0   
 نوشته هاي روي جلد و عطف به صورت زرکوب چاپ گردد.  -4   
 مراجعه شود. 0براي مشخصات روي جلد و پشت جلد و عطف جلد به پیوست شماره  -5   
 

 تکثیر پایان نامه  -15  
 د.کارشناسی ارشد نمایل دفتر گروه ویمربوطه تح CDهمراه تعداد نسخ مورد نیاز هر رشته به است پایان نامه خود را به دانشجو موظف 

 

تاًثیر مثبتی به همراه داشته باشد، توصیه می گردد تا دانشجویان فقط مقاله هاي   از آنجا که تهیه مقاالت پژوهشی می تواند در ارزیابی پروژه پایان نامه  تذکر:

 "تائیدیه پذیرش چاپ"شده و یا با نامه تائید استاد راهنما قرار گرفته، به صورت چاپ  مستخرج از تحقیقات بعمل آمده در خصوص موضوع پایان نامه خود را که مورد
 ارائه نمایند.
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 :   1پیوست شماره 

 

 و طرح نهاییپایان نامه  ضوع و مدارك وم     

 معماري ي کارشناسی ارشد ناپیوستهدوره

 ، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهراندانشکده معماري

 (ي معماري)شرایط خاص رشته

 

                                                        

 انتخاب موضوع پایان نامه 
نامه در كار طراحي انعكاس داشته باشد و موضوع پايان نامه و طرح نهايي بايد به طريقي انتخاب گردد كه نتايج مطالب مورد بحث و تحقيق در پايان

دهنده نامه كارشناسي ارشد معماري نشانپايانرو، تهيه محتواي يك از اين .رويكرد طراحي برقرار باشدبا نامه ارتباط مستقيم بين يافته هاي پايان

باشد. در خصوص مساحت پروژه، اگر چه ميزان حداقل مساحت پروژه تعريف نشده، ولي وسعت مطالعات مربوط به موضوع و مباني نظري طراحي مي

 متر مربع تجاوز كند.  3000سطح زيربناي طراحي شده نبايد از 
 

 

 نامه عنوان پایان
نامه بپردازند، ضروري است تا در عنوان نامه خود به طراحي معماري موضوع مورد بحث در پايانپايان از آنجا كه الزم است تا دانشجويان به همراه

عنوان "و  "عنوان اصلي"دو بخش داري كرده و عنوان خود را در استفاده شود. از عناوين مبهم و غيرمرتبط با معماري خود "طراحي"نامه از واژه پايان

 براي عنوان فرعي." از رويكرد فلسفه ايراني اسالمي استفاده "و براي عنوان اصلي"طراحي باغ انديشه "معرفي كنند. مثال:  "فرعي
 

 

 

 مدارك الزم جهت دفاع از پایان نامه ) خاص رشته مهندسی معماري( 
 صورت نقشه هاي چاپ شده تهیه و ارائه نمایند:ه هستند تا در جلسه دفاع درکنار پایان نامه ، مدارک ذیل را بدانشجویان موظف 

     نقشه سایت پالن و محدوده اطراف؛                                     .  □ .1

                               مقاطع و نماها متناسب با مقیاس پالن ها؛  □ .2
 یا مجموعه؛    پرسپكتیوهاي داخلی و خارجی بنا □ .0
 (؛1:133پالن طبقات )حداقل یک مورد بصورت مبله شده ودر مقیاس   □ .4
 معرفی جزئیات بخشی از پالن یا مقطع در مقیاس مناسب؛ □ .5
   ؛معرفی فرایند شكل گیري طرح □ .6
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                                                                ؛cm  33×53ماکت مجموعه به ابعاد حداقل □ .3

    

 

 

 :3پیوست شماره 
 عنوانمتن روی جلد                                                                                                         متن صفحه                                      

 
 آرم دانشگاه

 پردیس هنرهاي زیبا

 نام دانشكده

 

 عنوان پایان نامه

 نام کامل نویسندهنگارش:

 دکتر )نام و نام خانوادگی(استاد راهنما: 

 دکتر )نام و نام خانوادگی(تاد مشاور: سا

 

 پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معماري

 ماه و سال

  
 دانشگاه تهران )بدون آرم(

 پردیس هنر هاي زیبا
 نام دانشكده

 

 عنوان پایان نامه 

 : نام کامل نویسندهنگارش

 دکتر )نام و نام خانوادگی(استاد راهنما: 

 دکتر )نام و نام خانوادگی(استاد مشاور: 

 
براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی  پایان نامه

 معماري
 

 ماه و سال

 

 متن صفحه عنوان انگلیسی                                    متن پشت جلد                            مطالب عطف پایان نامه                
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