
  

 

 غیر دولتی حافظ شیرازوشیوه نامه طرح نهایی کارشناسی معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی 

دوران است که درطول  آشکارامری  "طراحی معماری"عات مربوط به درس وموض پیراموناهمیت تحقیق و تفحص در معماری و مطالعه       

،  را از دروس طراحی متفاوت می سازد "طرح نهایی" یکی از مواردی که کیفیت . به آن پرداخته میشود ترم تحصیل دانشجویان معماری در هر 

بر اساس الگوی صحیح پایان نامه باید نحوه آشنا شدن دانشجو با ارائه نوشتاری و نگارش رساله با روشهای درست یک تحقیق است که 

 است:انجام این مهم از دو جهت قابل بررسی ،پذیردصورت 

اولیه آن اعم از نوع خواننده را با زوایای مختلف و خصوصیات ، نخست آنکه هر رساله از طریق رونمایی اطالعات و داده های مربوط به طرح 

دیگر آنکه پیش زمینه فکری  . ضرورت انتخاب و اهداف آن آشنا می سازدوع پروژه و مکانیابی و همچنین عملکرد و تعاریف مربوط به موض

این امر نه تنها در زمان دفاع  . مناسب را جهت معرفی و ارائه طرح در بستری که به انتخاب دانشجو صورت میپذیرد برای همگان فراهم میکند

 پردازند ، افق های جدیدی را باز خواهد نمود و خود مقدمه ای خواهد شد برای کسانی که در آینده به مطالعه رساله می بلکهاز پروژه نهایی ، 

در این راستا جمع . تحقیق راه را به درستی تشخیص داده و در نگارش رساله خود از این روند استفاده نمایند مراحل مختلف تا خوانندگان در

کلیات انجام پذیرد تا ضمن اینکه بیننده را با باید طبق الگوی ارائه شده در این شیوه نامه  آوری اطالعات و گردآوری و سلسله مراتب ارائه آنها

 د.قیت طرح ارائه شده را تضمین نمایدر بازنمایی اطالعات و معرفی هر چه بهتر پروژه به مخاطبان ، موف، سازد می و تعاریف آن آشنامعماری 

یدن در زمینه عینیت بخشیل آنها در پروژه معماری از جهتی دیگر هم قابل بررسی است ، چرا که مبانی فکری گردآورنده لاهمیت مطالعات و تح

ای معمارانه و روند منطقی رسیدن از سوال به جواب از طرفی و پاسخ به نیازهای طرح از طرف دیگر ، تقریبا همزمان با گردآوری به ایده ه

.اهمیت این امر تا حدی است که گاه دانشجویان بدون داشتن درک کافی از موضوع و پرداختن به همین مطالعات و پردازش آنها صورت میپذیرد

در قالب فضا نخواهند  را چگونگی متبلور ساختن تصورات خالقانه در ادامهایده های معمارانه و  پردازشزوایای پنهان آن تصور درستی از 

 داشت.

نگارش صحیح مطالعات آن از موضوع طرح ،  قابل قبولالعات و در نتیجه رسیدن به کلیات اط طبقه بندیبه این ترتیب یکی از پایه های 

 .می شودبه آن پرداخته  ادامهخواهد بود که در 

 .خواهد شدیک پرداخته توضیح هر به و سپس  معرفیاز جلد رساله تا صفحه آخر آن  مورد نیازجهت ارائه در رسالهنخست مطالب 

  



.ب زیر میتوان دسته بندی کردبه ترتیرا موضوعات هر پایان نامه   

( فرم طال کوب روی جلد پایان نامه به فارسی 1  

(.  پیوست شماره یکمشخصات روی جلد پایان نامه به فارسی در اولین صفحه ) تکرار (  2  

( بسم اهلل الرحمن الرحیم 3  

( تقدیم ) اختیاری می باشد ( 4  

تشکر )اختیاری می باشد (( تقدیر و  5  

( چکیده پایان نامه به فارسی 6  

( فهرست مطالب 7  

( فهرست جداول 8  

( فهرست تصاویر 9  

( فهرست نقشه ها 10  

( متن پایان نامه 11  

( پیوست ها ) تمامی نقشه ها به همراه پیوست ( 12  

( مراجع و مآخذ 13  

)پیوست شماره سه( ( صورتجلسه ارائه پروژه پایانی14  

 ترتیب درج مطالب پایان نامه :

   ابتدای پایان نامه صفحات الف (  

 شده اعمال گردد ( ارائه نمونهطبق فرم مشخصات روی جلد به فارسی : ) در این قسمت باید دقیقا  :برگ اول  -1

 بسم اهلل الرحمن الرحیم: برگ دوم  -2

 .در صورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصی یا ... تقدیم نماید :برگ سوم  -3

 نموده اند دانشجو می تواند در صورت تمایل در این صفحه از کسانی که او را در تهیه پایان نامه یاری :برگ چهارم  -4

 . نماید و تشکر تقدیر

       ا شماره صفحه مربوطه در این قسمت درج نماید.دانشجو باید فهرست مطالب را ب .فهرست مطالب : برگ پنجم -5

 می گرددبه صورت جدا از فهرست مطالب درج  پس از درج فهرست مطالب ، فهرست جداول . 

  می گرددپس از درج فهرست جداول ، فهرست تصاویر به صورت جدا از فهرست جداول درج . 

  می گرددپس از درج فهرست تصاویر ، فهرست نقشه ها به صورت جدا از فهرست تصاویر درج . 

 نامه متن پایان ب (  

کلی است.  گیری شیوه های تحقیق و نتیجه ،با چکیده آغاز گردد که شامل اهداف مورد نظر در پایان نامه دهر پایان نامه بای چکیده :      

 توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر مطالبی از فصلهای مختلف ، در این بخش ضروری است .

و چگونگی نحوه شناخت این ضرورتها در این بخش توضیح کلی و کالن پایان نامه ،ضرورت های پرداختن به طرح مورد نظر، مقدمه:      

 ا،آورده می شود.جوابگویی به آنه

در صورت متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود . هر فصل باید با یک مقدمه آغاز و  ها :فصل       

 ه خواهد شد ، شماره گذاری گردد .در بخش بعدی درباره آن توضیح دادبه شکلی که  و ی مختصر به اتمام رسدبا نتیجه گیرلزوم 

 



 ج ( پیوستها      

 می باشدغیره نقشه ها ، تصاویر ، جداول و اتمام مطالب پایان نامه پیوستها قرار می گیرند . پیوست ها شامل :پس از 

 

 نحوه شماره گذاری صفحات ، روابط ریاضی ، جداول و نمودارها :

 الف ( شماره گذاری صفحات 

صفحات  شوند. شماره گذاری نمی(م و تقدیر و تشکرتقدیفرم مشخصات روی جلد ، بسم اهلل الرحمن الرحیم ، یک تا پنج ) صفحات       

( ادامه خواهد شماره گذاری با عدد،از مقدمه و تا انتهای پایان نامه )پیوستها ( به ترتیب حروف ابجد شماره گذاری میشوندها بعدی)فهرست

 داشت .شماره گذاری اعداد باید در وسط و پایین صفحه قرار گیرند .

 گذاری فصول و زیر فصل ها  ب ( شماره

ا در بخشهای ط به آنهتبمی شود . در صفحه بعد زیر فصل ها و تعاریف مرنگاشته عنوان هر فصل در یک صفحه از رساله و در پایین آن       

یک خط فاصله  کوچکتر ارائه می گردد . نحوه شماره گذاری به این ترتیب خواهد بود که شماره هر زیر فصل از سمت راست به چپ و با

 نگاشته می شود .

 .اولین فصل رساله باشد ، شماره گذاری زیر فصل های آن به ترتیب زیر خواهد بود "فصل اول : هنر  "به طور مثال : اگر 

 . تعریف هنر 1       

 مساله تعریف هنر -1-1         

 حس زیبایی -1-2         

 فلسفه زیبایی شناسی -1-2-1      

بخشی از زیر  "فلسفه زیبایی شناسی"وهستند  "تعریف هنر"زیر فصلهای  "حس زیبایی"و  "مساله تعریف هنر"حالت عنوانهای در این که 

  میباشد. "حس زیبایی"فصل 

 ج ( شماره گذاری روابط ریاضی 

چپ نشان دهنده شماره فصل  عدد سمتهر رابطه و یا معادله ریاضی به وسیله دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر مشخص می گردند . 

 5  - 4)  .صورت باید نشان داداین  در فصل پنج را به و عدد سمت راست نشانگر شماره ترتیب روابط در هر فصل میباشد . مثال رابطه چهارم

) 

 د ( شماره گذاری جداول و نمودارها و اشکال 

در هر فصل ، هر جدول ، نمودار و یا شکل با یک شماره مشخص میشود . سپس موضوع جدول نمودار و یا شکل بالفاصله بعد از شماره ، 

 جدول شماره دو از فصل سوم.یعنی  (2 -3جدول )درج خواهد شد . به طور مثال 

 

 نحوه ارائه متن پایان نامه و فصل ها  

  .به شکل زیر خواهد بود یکو عنوان هر فصل ها ترتیب قرار گیری 

  

  



 شناخت موضوعفصل اول:  

قسمتی از   نظر طرح شده و سپسدر ابتدا کلیات مورد ،ع طرح به شکل تعریف نگاشته میشودوموض مربوط بهمی اطالعات ادر این فصل تم

به طرح معماری صرفا را که  مطالبیتا خواننده بتواند  شودو کلی ارایه خالصه این بخش باید مطابب به گونه در نگارش جزئیات ارائه میشود.

 میکاهد.رساله  از ارزش کیفیجزئیاتی که کامال تخصصی هستند .نگارش درک کند به آسانیمربوط میشود 

 

  پیشینه موضوعفصل دوم:   

موضوع را از زاویه دید تاریخچه ، در این مرحلهنگارنده  باط با موضوع مورد نظر می باشد.ارت پیشین درگردآوری اطالعات مربوط به این فصل 

کارکرد آن در  وطرح مورد نظر  ضرورتدهد. مورد بحث و بررسی قرار می آن و یا محدوده تاریخی عملکردی آن در دنیا و همچنین در ایران

 .بدان پرداخته شودگذشته و حال از مواردی است که در این فصل می تواند 

 

  ژه و مکانیابی طرح  پروبستر فصل سوم:    

 روند ارائه مطالب میتواند با مقایسه یک یا چند مکان متفاوت شروع و با انتخابست که در این بخش ارائه میگردد.مکانیابی طرح از نکاتی ا    

راهنمایی های ایشان در انتخاب زمیتواند با مشورت استاد راهنما واستفاده ادانشجو  .با ذکر محاسن و معایب هرکدام ادامه یابدمکان مورد نظر،

.مطالب این بخش به صورت تصویری ارائه می شود و با جدولهای امتیاز ، روند مطالعه صحیح را طی نماید درست و بهینه سایت مورد نظر

 دهی به سایت ها تکمیل می گردد.

عبارتند از : ارائه کاربری وضع موجود سایت به همراه کاربری قسمتی از مطالب این فصل را مطالعات مربوط به تحلیل سایت تشکیل میدهند که 

های طرح تفضیلی خود سایت و همجواری های آن و مشخص نمودن راههای دسترسی سواره و پیاده به سایت مورد نظر ، عوارض طبیعی 

از دیگر بخش های این  گانه و تحلیل آنهاویر جدااارائه مستندات با تص،جهت باد غالب مانند شیب زمین و نحوه نورگیری ها و جهت شمال و

بهتر است دانشجویان با ذکر دالئل کافی تاثیر موارد باال را از جمله نور گیری ها و باد غالب بر پروزه به زبان تصویر نشان داده و  فصل است.

 آنها را تحلیل نمایند.

   

 نمونه های موردی:مفصل چهار    

 در این فصل ارائه میشود .، مشورت با استاد راهنما انتخاب میگرددتوسط دانشجو و  موردی کهاطالعات مربوط به نمونه های     

و ریز فضاهای آنها است که در صورت  عملکردهاو عرصه بندی  یینمونه های موردی از دو جهت قابل بررسی اند ، نخست دپارتمان فضا

در طرح ارائه شده استفاده کرد.در این حالت عملکرد پروژه  یکحوه ارتباط هراز بخشی از آنها و نبا مشورت استاد راهنما لزوم می توان 

 .  نمونه ی موردی بوده و یا بسیار به آن نزدیک خواهد بود همراستا و هماهنگ با

این حالت که در ،سیستم سازه ای یافرم ، چه در شکل ظاهری و چه در ساماندهی فضاهای داخلی از نظر زیبا شناسی و از جهت دوم آنکه 

ان نکته قابل توجه این است که در ایده گرفتن ینیازی به یکسان بودن و یا هماهنگی میان عملکرد پروژه با نمونه موردی نخواهد بود . در این م

رم ظاهری فبه شکلی که  ،از فرم نمونه موردی توسط دانشجو ، باید رعایت تمامی موازین طرح و معماری و احترام به فرم اصلی صورت پذیرد 

  ،نه آنکه کامال شبیه و یا کپی آن باشد.در کلیات به دانشجو کمک نمایدو آنهم  حجمی نمونه موردی تنها در شکل گیری ایده های

 عکس و اسالید از فضاهای داخلی دارا بودن عالوه بر کهمواردی را مورد استفاده قرار داد، نمونه های مشابه، اطالعاتبهتر است از میان 

باشد تا مستندات مربوط به الگوی نمونه به طور کامل ارائه شود.در مجموع میتوان دو یا سه مورد  در دسترسنیز  پروژهنقشه های  ،خارجیو



اطالعات مربوط به شیوه استفاده از نمونه های موردی به صورت خالصه و پایان فصل .درنمونه را به طور کامل و با تحلیل اطالعات آن ارائه داد

 الب جداول جداگانه به عنوان نتیجه گیری ارائه می شود.قدر  یا

 

 برنامه ریزی فیزیکی:مفصل پنج 

و سلسله مراتب جانمایی آنها از یک طرف و بررسی ، دالئل انتخاب  ست فضاهای مورد لزوم پروژهیزی فیزیکی ، آشنایی با لیمنظور از برنامه ر

ادامه و درارائه این مطالب می تواند با نمایش کروکی فضاها و نحوه مبلمان . طرف دیگر می باشدتناسبات و ابعاد و استانداردهای آنها از 

عامل مهم در ارائه اطالعات این فصل نمایش نحوه ارتباط فضاها به شکل دیاگرام و قرار دادن آنها در سایت به شکل چیدمان آنها انجام پذیرد.

عمل نماید . در این فصل  ،درستی در کنار هم و بدون تداخل در راستای تحقق اهداف پروژه بهبطوریکه تمامی عملکردها خواهد بود،همگون 

جدولی از  ،می توان با ارائه جداولی تناسبات و ابعاد فضاها و ریز فضاهای عملکردی را به طور جداگانه در نظر گرفت و در انتهای فصل

 سبز و مساحت کل سایت را به طور جداگانه نمایش داد .فضای  و باز زیربناهای مختلف ، سطوح اشغال و سطح فضای

 

 ایده های طراحی معماری:مفصل شش  

 : ارائه می شود به ترتیب زیر ایده های طراحی معماری در این فصل

نحوه عینیت بخشیدن به وباشد  تبلور ایده های معمارانه میبنای اولیه تفکرات دانشجو در  ،که زیر"جنبه های مفهومی"پرداختن به الف (

نمایش تصاویر متوالی  طریق به زبان تصویر و در نهایت روند شکل گیری حجم و پردازش آن از استذهنیات و مفاهیمی که در پروژه مشهود 

 هنما به آنها پرداخته شده است.در کرکسیون های مکرر با استاد رااز ماکت های اتود که 

پروژه و تمامی عوامل احتمالی موثر بر تفکرات اولیه و پردازش آنها به زبان تصویر و به کمک کروکی  "جنبه های عینی"ب ( نمایش پیشبرد 

 میدهد نشان را نحوه شکل گیری ایده های اولیه و کانسپت ،به شکلی واضح بخش های دست آزاد . به طور کلی مبانی فکری دانشجو در این

 رائه شود .توضیحات به شکل خالصه ا باید تا حد امکان که

رفی نوع سیستم سرمایش و گرمایش تاسیساتی نیز در همین علت ساختمان و پوشش سقفها و همچنین مکمعرفی سیستم سازه ای اعم از نوع اس

 فصل انجام می پذیرد. 

ی و یا خارجی با ذکر نام و در این راستا می توانند از نمونه های داخل .الیل کافی و منطقی مستندات خود را ارائه دهندددانشجویان باید با 

 بهد موقعیت پروژه و ارائه آن اقدام نمایند .جهت کامل بودن دالیل ، دانشجویان می توانند با مشورت با اساتیدی که در این زمینه تخصص دارن

 انجام این مهم مبادرت ورزند.

 

 پیوستها:  

 :خواهند شد ارائه  به گونه زیرپیوستها شامل نقشه های معماری با مقیاس مناسب 

                                                   ، مقاطع و پالن تیرریزی و فونداسیون به همراه، نماهاواندازه گذاری آکس ها وستونگذاری سایت پالن ، پالنها با مبلمان کامل   

داخلی وخارجی نیز میتواند به انتخاب دانشجو در این قسمت ارائه میگردد. پرسپکتیوهای  با مقیاس مناسبکه معماری از پروژه  جزئیات

  گنجانده شود.

 

  



 فهرست منابع و مآخذ:  

درج گردد . به طور کلی چنانچه برای مطلبی از منبعی استفاده شود ، ذکر آن مرجع در لیست مراجع پایان نامه  عپس از اتمام پیوستها ، باید مراج

الزامی می باشد . ترتیب شماره گذاری منابع مورد استفاده در پایان نامه بر حسب حروف الفبا صوورت میپوذیرد . در خصوون منوابع فارسوی و      

 گیرند .می ابع التین قرارالتین ابتدا منابع فارسی و سپس من

 

 نحوه منبع نویسی:

 عنوان کتاب ، نام مترجم ، نوبت چاپ ، محل نشر ، ناشر  (،سال انتشار ) خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده الف ( کتاب : نام

 پ دوم ، تهران ، دانشگاه تهرانتحلیل فضاهای شهری ، چا(،1375 ): بحرینی ، حسین ، 1مثال 

 پ سوم ، تهران ، دانشگاه تهران چا(،1377)، کوین ، تئوری شکل خوب شهر ، مترجم سید حسین بحرینی ،: لینچ  2مثال 

J.Perlman, squatter settlements: Seeds of change No.1, pp.40 (1986) 

 صفحه تا صفحهب ( مقاله : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، عنوان مقاله ، نام نشریه ، شماره ، سال ، دوره ، 

 23تا  21، دوره ششم ،  1381مثال : حسینی ، احمد ، شهرنشینی ، فصلنامه هفت شهر ، شماره هشتم ، تابستان 

 

 شیوه ارجاعات :

به شکل پی نوشت در انتهای هر فصل  تعاریف بیشتر در مورد بعضی کلمه هااعم از لغات التین و یا شیوه ارجاع در داخل متون پایان نامه ،

 شماره گذاری شده و آنگاه در انتهای فصل مورد نظربه ترتیب نگاشته میشود.در داخل پرانتز به شکل زیر  ،به این ترتیب که آورده میشود

  در مرحله ای ابتدایی میان چینیان رواج یافت. (1) صورتنگاشتنوعی خط  ق م( 1700)حدود  انگیدرآغاز پادشاهی  مثال: 

 

 تها:پی نوش  "       

1.Pictogarph. "   
 چگونگی تایپ پایان نامه :

 در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر الزم می باشد :

  سانتی متر تایپ گردد . عناوین اصلی نیز با فونت لوتوس ، سایز  5/1و با فاصله 14ونت لوتوس ، سایز با فباید متن اصلی پایان نامه

( باشد . برای قلم التین  Bold و به شکل برجسته ) 14با فونت لوتوس ، سایز  و عناوین فرعی ( Bold و به شکل برجسته ) 16

 کمتر از قلم پارسی در هر موقعیت است .واحد ک ه یواراستفاده شود . اندازه قلم التین هم Time New Romanره از واهم

 تایپ گردد. به داخل متنراگراف نسبت به بقیه خطوط با یک فاصله اابتدای هر پ 

  برای انگلیسی تایپ شود . 12برای فارسی و سایز  13نوشتها با همان فونت متن ، و در انتهای هر فصل با سایز پی 

 استفاده شود . ونه کادر تزئینی و تذهیب ، نبایددر تدوین و تایپ صفحات پایان نامه از هیچ گ 

 باید متناسب با سایر صفحات ، تا زد.صفحه را ن آ لزوماستفاده کرد . ولی در صورت  نباید از صفحات بزرگ در پایان نامه 

 باشد. سانتی متر 2 و از سمت چپسانتی متر 5/2 و پایین سمت راست سانتی متر، 3 هر صفحهباالی حاشیه متن از 

o بوده و سایر فواصل مطابق اندازه های ذکر شده  می باشد.سانتی متر 7حاشیه متن از باال  ،در مورد صفحه اول هرفصل  

تکثیر آن باید فقط در یک روی کاغذ انجام  ،قسمت های پایان نامه نیز میباشد . پس از تایپ پایان نامه شامل متون ، نمودارها و دیگر موارداین 

 شود.



 

 مشخصات جلد پایان نامه : 

  میلیمتر ضخامت داشته باشد.  3یا  2جلد پایان نامه باید از جنس مقوایی سخت  با روکش گالینگور بوده  و حدود 

  . رنگ جلد پایان نامه قهوه ای ابر و بادی و نوشته های روی جلد طالکوب می باشد 

 و راست کامال در وسط قرار بگیرند .  پایان نامه باید نسبت به دو طرف چپ ی جلدتمام مندرجات رو 

  . مطابق پیوست شماره دو(جلد پایان نامه باید حتما دارای عطف باشد( 

 . ذکر عنوان پایان نامه ، نام دانشجو و سال تحصیلی به ترتیب ، روی عطف جلد الزامی است 

 به پیوست شیوه نامه می باشد. روی جلد، قرار گیری و نحوه تدوین مطالب شیوه 

 

 پایان نامه : تعداد صفحات 

تا  100نباید از بدون پیوستها،در نگارش رساله باید اطالعات خالصه نویسی شده و اشاره به مطالب به ایجاز صورت گیرد لذا تعداد صفحات آن 

 صفحه تجاوز نماید. 120

 

 های نهایی : بررسی طرحو مطرح شدن در کمیسیون )پروپوزال( جهت معرفی موضوع پروژه پایانی  مدارک مورد نیاز

 پروژه پایانی.معرفی مخصون تکمیل شده ارائه فرم  ( 1

 در انتخاب موضوع دانشجویان باید موارد زیر را به خاطر داشته باشند :      

 د .نتا حد امکان از موضوعاتی که جنبه تخیلی و غیر اجرایی داشته باشد پرهیز نمای 

     متور تجواوز نمایود .     4000توا   3000جوه بوه سرفصول درس پوروژه پایوانی نبایود از       کل زیربنای طراحوی شوده در پوروژه بوا تو

 خودداری شود . ،دراین راستا از ارائه موضوع هایی که بیش از این متراژ احتیاج به طراحی دارند

ه صوورت طورح   بوا مشوورت اسوتاد راهنموا بو      عملکورد هوای بوا متوراژ بویش از حود مجواز، قسومتی از پوروژه         انتخواب   در صوورت  تبصره : 

 پیشنهادی و یا طرح توسعه در نظر گرفته شود .

بوا ذکور    وتایوپ شوده   ی متنو  بوه صوورت   مبانی فکری ، ایوده هوا ، نحووه انتخواب موضووع و چگوونگی پورداختن بوه آن بوه طوور کامول            ( 2

 شد.از آنها استفاده خواهد  حتماالمنابعی که ا

کوه موی توانود بوه هموراه مقایسوه و درجوه بنودی دو یوا چنود            ، بوا مشوورت اسوتاد راهنموا و انتخواب دانشوجو       ،( مکانیابی سایت پوروژه   4

  مکان انتخابی هماهنگ با موضوع پروژه انجام گرفته باشد و به همراه مدارک دیگر ارائه می گردد .

امکوان عکوس بورداری و بازدیود حضووری       ...( وو  ) تصواویر هووایی یوا نقشوه هوای طورح تفضویلی،        اطالعوات کامول  ارائوه  مکانیابی باید با 

در غیور ایون صوورت بنوا بوه صوالحدید کمیسویون موورد قبوول قورار نخواهود             .توسط دانشجو و کرکسیون بوا اسوتاد راهنموا صوورت پوذیرد     

 گرفت .

 



 بطور خالصه موارد تحویلی جهت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان به ترتیب زیر میباشد :  

تحویول  برگوزاری جلسوه هوای دفواع ،    کوه بوه امضواس اسوتاد راهنموا و دانشوجو رسویده و بوه واحود          آمادگی دفاع از پوروژه ،  ( فرم مخصون  1

داده می شود . ارائه این فرم به منزلوه آموادگی جهوت دفواع از پوروژه بووده و در صوورت عودم تحویول در موعود مقورر ، تبعوات آن بوه عهوده               

شوود کوه تموامی شورایط جهوت دفواع از پوروژه        داده زموانی تحویول    فورم آموادگی دفواع از طورح    ،ردد توصیه می گو  بنابریندانشجو می باشد . 

 یا باشد .هم

 گرفته شده باشد.آموزش دانشگاه  که از دروس گذرانده شده( لیست نمرات  2

فولودر   در  ( paper)  و بوه صوورت صوحافی نشوده     حود اقول یوک هفتوه قبول از تواریخ دفواع        دانشوگاه شیوه ناموه  ( رساله پایان نامه طبق  3

رسواله پایوان ناموه     . شویوه ناموه  ت تحریریوه دانشوگاه مبنوی بور مطابقوت بوا       أ یه داوران و همچنوین بررسوی هو   عو جهوت مطال  A4قطع  درپاپکو 

 برگردانده خواهد شد تا صحافی شده و مجدداً به آموزش تحویل دهد.به دانشجو اشکالجهت رفع لزوم در صورت 

 

 فرایند برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی :

پس از طی مراحل مربوط به اعالم آمادگی و تعیین زمان و تاریخ جلسه دفاع از سوی هیئت علمی دانشگاه باید جهت برگزاری  یاندانشجو   

 جلسه آماده شوند . مواردی که دانشجو باید آماده سازد به ترتیب زیر می باشد .

  نقشه های معماریتهیه آلبوم . 

o   در این بخش باید مستندات ترسیمی کامل بوده و شامل تمامی نکات  می باشد 200/1و یا  250/1 ترجیحانقشه ها مقیاس ،

 ترسیمی  از ضخامت خطوط گرفته تا رعایت شیت بندی و عنوان و راهنمای نقشه ها باشد .

o  استآلبوم به ترتیب زیر  صفحاتنحوه چیدمان. 

                          سایت پالن ، پالن طبقه همکف ، پالن طبقه زیرزمین ، پالنهای طبقات باالتر از همکف ، نماها ، برش ها ، پالن 

 .20/1و یا  10/1با مقیاس مناسب به صورت چهار یا پنج دتایل طراحی شده تیرریزی ، پالن فونداسیون ، جزئیات معماری 

o آکس تا آکس ستونهای آن اندازه گذاری شده باشد. ،دارای ستونگذاری بوده  مبلمان کامل وبا تمامی پالنها باید 

  با مقیاس مناسبتهیه ماکت از پروژه. 

o که عدم ارائه آن به منزله ناقص بودن پروژه خواهد بود و در این صورت دانشجو باید در  است اهمیت مدل طرح تا اندازه ای

 ا ارائه نماید . زمانی دیگر مجددا پروژه خود ر

o  . مقیاس ماکت باید با مشورت استاد راهنما و با مصالح مناسب ساخته و پرداخته شود 

  جهت معرفی پروژه و به صورت پوسترارائه پرسپکتیو های داخلی و خارجی کامپیوتری و یا دستی. 

o  خالصه و بیان تصویری ایده و روند رسیدن از جمله مواردی که میتواند در این پوستر ها گنجانده شود مکانیابی طرح به طور

 .خارجی با دید ناظر خواهد بود به فرم و شکل پروژه و ارائه پرسپکتیوهای داخلی و

o  . به طور کلی این پوسترها نشانگر کلیات پروژه به زبان تصویر می باشد و باید کامال قابل فهم و خوانا ارائه شود 

 



 

  تهیه فایلpower point. 

o  موضوع و عنوان پروژه ، مکانیابی و تحلیل سایت ، روند  توضیحات خود را پیرامونمنطقی در این بخش دانشجو باید با روند

رسیدن به فرم  و نحوه شکل گیری ایده های معمارانه  و در آخر نقشه های طرح ارائه نماید . ارائه مدیا و یا انیمیشن از مدل 

 دانشجو می باشد . سه بعدی طرح انتخابی و به عهده

  جهت ارائه مطالب به صورت کالمی موارد زیرباید در نظر گرفته شود. 

o  مدیریت زمان در قضاوت داوران نقش خواهد داشت سلسله .بیست دقیقه است زمان دفاع از پروژه پایانیمدت زمان ارائه در

الزم به ذکر ،بیشترین مطالب به مخاطب انتقال داده شود  مدت،مراتب نمایش این اطالعات باید به گونه ای باشد که در این 

است اهمیت اسکچ ها و کروکی های دست آزاد در نمایش اطالعات در هر بخش از دید داوران پوشیده نخواهد ماند و 

 قسمتی از نمره دانشجو نیز به این مهم اختصان داده خواهد شد. 

o واضح جوابگوی سواالت داوران باشد . در زمان پاسخگویی باید از حضور  دانشجو پس از ارائه پروژه باید به طور کامل و

سواالت تشکر و قدردانی نموده و در ادامه بدون قطع کردن صحبتهای آنان به ارائه دالیل و نقطه نظرات خود  طرحداوران و

 بپردازد .

 تهیه رساله مطالعات پروژه.  

o عدم . بدیهی است  شودتهیه و تنظیم می ت تحریریه مشخص شده،أه توسط هیدانشگاه کشیوه نامه بر اساس  رساله پایان نامه

 د .بوخواهد اثرگذاردر نمره دانشجو با تاثیر منفی با مندرجات شیوه نامه  رساله تطابق

o  تحویول داده  بوه صوورت صوحافی شوده     قبول از زموان دفواع     طبوق برناموه زموان بنودی شوده از طورف آمووزش،       رساله باید

در یووک ابتوودا  ارائووه رسوواله  )بتواننوود بووا مطالعووه آن و احاطووه کاموول بوور پووروژه در جلسووه حاضوور شوووند . شووود تووا داوران 

و پووس از بووازبینی آن جهووت انطبوواق بووا  مووی باشوود  A4( در قطووع  paper)  نشووده  پوشووه پوواپکو بووه صووورت صووحافی

 شیوه نامه به دانشجو جهت تکثیر و صحافی برگردانده می شود.(

 

 تهیه ( لوح فشردهCD    یا DVDاز مدارک ارایه شده در زمان دفاع از پروژه ). 

o موجود می باشد. ضوابط طرح نهایی بخشدر نحوه چیدمان مدارک و کالسه بندی پوشه ها 

 ضوابط و آیین نامه های طرح نهایی :

علمووی دانشووگاه ، شوورکت پارچووه نمووودن نموورات و در نظوور گوورفتن تمووامی عواموول موووثر در کیفیووت آموووزش از طوورف هیئووت  ک( جهووت ی 1

پوس از اعوالم نموره ،     بنوابرین به منزلوه قبوول ایون ضووابط و احتورام کامول بوه هیئوت داوران موی باشود            دفاع، دانشجو و حضور وی در جلسه

 هیچگونه اعتراض به آن را نخواهد داشت .حق دانشجو 

 Power، فایوول پوسووترمووورد گفتووه شووده در زمووان جلسووه ) رسوواله پایووان نامووه ، ماکووت ، آلبوووم نقشووه هووا ،   6( عوودم ارائووه هوور کوودام از  2

point  وcd  آموووزش  سووویزمووان دیگووری کووه از در ن پووروژه بوووده و دانشووجو موظووف اسووت( بووه منزلووه نوواقص بووودموودارک پایووان نامووه

 و ارائه نماید .  دانشگاه اعالم میگردد ، تمامی موارد را بدون نقص مجددا تحویل



، شوورا در موورد کسور نموره بوه دلیول بوی مبواالتی دانشوجو در تنظویم و ارائوه مسوتندات              تغییور زموان دفواع از پوروژه    بدیهی است در صورت 

 خود تصمیم خواهد گرفت .

یود مراتوب را فوورا بوا     آموادگی دفواع از پوروژه خوود را نداشوته باشود با       ،( در صورتی کوه دانشوجو بوه هور دلیول در زموان برگوزاری جلسوه         3

ت علموی و بررسوی علول    أهماهنگی استاد راهنما بوه آمووزش دانشوگاه اطوالع دهود و در آن صوورت بوا مطورح شودن در جلسوه شوورای هیو            

نظر شورا در این مورد تصومیم گیوری خواهود شود و در صوورت عودم وجوود دلیول منطقوی در موورد کسور نموره بوه صوالحدید                عدم ارائه با

فرصووت دیگووری در  شووورا  ،دالیوول مووورد قبووولوجووود در صووورت  .و بووه دانشووجو اعووالم مووی گووردد خواهوود شوود اقوودام شووورا ، بررسووی و 

 تا موارد را کامل نموده و در جلسه دفاع بعدی شرکت نماید . می گذارداختیار دانشجو 

آموواده نمایوود ، یکووی از مجلوودها بووه آموووزش جهووت آرشوویو  را  آنجلوود از  چهووار پووس از رفووع نووواقص رسوواله ( دانشووجو موظووف اسووت  4

دانشوگاه موی باشود و یوک مجلود بوه اسوتاد راهنموا تحویول موی گوردد و یوک             کتابخانوه  دانشگاه تحویل داده می شود ، یک مجلود متعلوق بوه    

ایون مجلود هوا بوه مراجوع       در اختیار دانشوجو خواهود بوود . دانشوجویان بوه ایون نکتوه دقوت نماینود کوه عودم تحویول هرکودام از             نیزجلد آن 

 .د شدمشخص شده سبب تاخیر در روند فارغ التحصیلی خواه

خوود را در یوک لووح     کلیوه مودارک پایوان ناموه     ( بعد از جلسه دفاع و اعوالم نموره ، دانشوجو جهوت انجوام کارهوای فوارغ التحصویلی بایود          5

 آموزش دانشگاه تحویل نماید .زیر به  فشرده طبق روند

o  فایلpowerpoint   فرمت وPdf   

o  ،فایل متن پایان نامهWord فرمت  و Pdf    

o از زوایای مختلف. عکس از ماکت                             

o پرسپکتیوها با فرمت Jpg    

o   انیمیشن و مدیا.،فایل های پوستر 

در لووح فشورده قابودار کوه مشخصوات کامول دانشوجو و عنووان پوروژه بوا طورح جلود بور آن نقوش بسوته                 در پوشه های جداگانهموارد باال  

 باشد ارائه میگردد. 

.  و مقطوع کارشناسوی پیوسوته تورم هشوتم موی باشود        چهوارم ( زمان اخوذ طورح نهوایی جهوت دانشوجویان مقطوع کارشناسوی ناپیوسوته تورم          6

سوال تحصویلی بوا احتسواب تورم تابسوتان جهوت ارائوه نهوایی پوروژه وقوت خواهود داشوت بوه               ترم یوا نیم سه  دانشجو از زمان اخذ طرح نهایی

 .ترتیبی که هر ترم باید دوباره درس طرح نهایی را اخذ نماید

o  تمدیود یوک نویم سوال سونوات تحصویلی بوا        مشومول   دانشوجو  ،طورح نهوایی پوس ار انقضوای مودت زموان آن      در صورت عدم ارائه

 خواهد شد .صالحدید کمیسیون موارد خان 

( طبووق تصووویب شووورای گووروه ، دانشووجویان زمووانی مووی تواننوود پووروژه خووود را ارائووه نماینوود کووه دو نیمسووال تحصوویلی از زمووان اخووذ آن   7

 گذشته باشد .

پروژه پایانی جهت دانشوجویانی کوه توا شوهریور هور سوال وقوت دارنود ، بوا برناموه ریوزی شوورای گوروه اعوالم موی                 از( آخرین مهلت دفاع 8

 می باشد . د و یا زمان آن تا آخر شهریور ماهشو



بووه تشووخیص اسوواتید داور و یووا راهنمووا مصووداق  ،اگوور ( در صووورت مشوواهده تخلفووات آموزشووی اعووم از ارائووه پووروژه تکووراری و امثووال آن  9

 اطی ارجواع و بوا تنظویم صوورت جلسوه ، موضووع بوه کمیتوه انضوب         موی گوردد  تقلب باشد ، بر اسواس ضووابط آموزشوی بوا دانشوجو برخوورد       

 . خواهد شد

تعیووین و بووا مشووورت کووه بووه پیوسووت شوویوه نامووه نیووز میباشوود، نموورات مشووخص شووده توسووط شووورای گووروه  بووارم( نمووره دانشووجو طبووق 10

.در صوورت اخوتالف نظور اسواتید داور و راهنموا،نمرات هور کودام بور اسواس میوانگین           ما ، نهوایی شوده و اعوالم موی گوردد     اساتید داور و راهن

 % نمره استاد داور دوم محاسبه و منظور خواهد شد.20% نمره استاد داور اول و20% نمره استاد راهنما و 60ورت وزنی به ص

( در صورتیکه دانشوجو بوه هور دلیول متقاضوی ارائوه طورح بودون برگوزاری جلسوه دفواع و تنهوا در حضوور اسواتید راهنموا و داور باشود ،                 11

 خواهد بود . 00/17نمره ارائه به پروژه تعلق نخواهد گرفت . در این صورت مالک نمره از 

 

 

 شورای گروه معماری                                                                                                      

 غیر دولتی وموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی                                                                                           

  حافظ شیراز                                                                                                             

  



 

                         طرح نهایی معماری) پروپوزال( پیشنهاد موضوع -فرم شماره یک                          

 مقطع: دانشجویی:شماره  نام دانشجو:

 تلفن ثابت: تلفن همراه: سال ورود:                 نیمسال:

 آدرس پست الکترونیکی: محل سکونت:

 آدرس کامل پستی:

  

 موضوع طرح نهایی:

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

 ع به صورت خالصه : ) توضیح  مفصل ضرورت موضوع و ایده های طراحی به پیوست ارائه شود.(شرح موضو

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

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

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

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

 معرفی موقعیت سایت طراحی : )تصاویر هوایی، نقشه های ترسیمی، عکسها و ....به پیوست ارائه شوند.(

 ....................................................................................................................................................................................................................مورد پیشنهادی اول : 

 .............................................................................................................................................................................................مورد پیشنهادی دوم : .......................

 .....................................................................................................................................................................مورد پیشنهادی سوم : ..............................................

 ............................................................................................................................................مورد پیشنهادی چهارم : ....................................................................

 ..... تاریخ ....................................................امضاسدانشجو.............................................

 

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

 تائید استاد راهنما :نظر و 

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

 .تاریخ ....................................................امضاس استاد راهنما.................................................

 

 تاریخ تحویل:                                                                 تاریخ طرح در کمیته بررسی طرح ها:

 نظریه کمیته بررسی:

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

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

 / مورد تائید قرار نگرفت .................................مورد تائید قرار گرفت .............با توجه به توضیحات فوق ، موضوع طرح نهایی آقای/ خانم ....................

 



  فرم روند پیشبرد ) کرکسیون ( طرح نهایی-دوفرم شماره                              

 مقطع: شماره دانشجویی: نام دانشجو:

 تلفن همراه: :استاد راهنما سال ورود:                 نیمسال:

 موضوع طرح نهایی :

 

 تاریخ موارد و مراحل پیشبرد طرح ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 ...........................امضاس مراحل ذکر شده در حدول فوق مورد تائید می باشد.                                         استاد راهنما...........................



 تقاضای ارائه طرح نهایی -سهفرم شماره                                        

 

  با سالم

 "طرح نهایی"پروژه درس آمادگی خانم /آقای ........................................با شماره دانشجویی .......................................جهت ارائه اعالم 

.................به عنوان استاد راهنمای نامبرده می باشد. با موضوع .................................................مورد تأئید اینجانب ................................

 لذا نسبت به تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع اقدام نمایید.

 1پیوست 

 .دانشجو با هماهنگی استاد راهنما متقاضی تحویل پایان نامه بدون برگزاری جلسه دفاع می باشد

 2پیوست 

 محترم راهنما جهت برگزاری جلسه ارائه طرح )دفاع از پروژه( دانشجو و همچنین دو جلسه حضور به عنوان استاد داوربرنامه زمانبندی جهت اعالم حضور استاد 

 ...........................................................الی............................................ تاریخ تشکیل جلسه های ارائه پروژه پایانی در ترم جاری

 ................................................................................................... تاریخ پیشنهادی جهت برگزاری جلسه ارائه طرح دانشجوی فوق 

تاریخ های پیشنهادی جهت حضور به عنوان استاد داور در سایر 

 جلسات ارائه طرح پایانی

  عصر ..........................................................   صبحتاریخ ......

  عصر تاریخ ................................................................   صبح

  عصر تاریخ ................................................................   صبح

  عصر ................................................................   صبحتاریخ 

 

 

 تاریخ: ....................

 امضاء استاد راهنما 

 3پیوست 

 

 

 شماره تماس استاد راهنما شماره تماس دانشجو تاریخ ارائه فرم به آموزش

   



 چهارفرم تحویل رساله طرح نهاییفرم شماره                                        

            

  

 مقطع: شماره دانشجویی: نام دانشجو:

 موضوع طرح نهایی :

 تحویل گیرنده: تاریخ تحویل به آموزش:

                 

 مواردی که باید اصالح شوند:

 

 دانشجو تحویل گردید.                                                             نام و امضاس دانشجو خ ...................................رساله پس از بررسی بهیدر تار

 

انه بخش و آرشیو موسسه در تاریخ .................................رساله مجدداً بررسی شد . موارد ذکر شده در رساله اصالح گردید و تحویل مجلد ها به کتابخ

 امضاس کنترل کننده                     است.                                                                                                                          بالمانع

 



 

 روی جلد و صفحه اول رساله   -پیوست شماره یک

 

 شیراز حافظ انتفاعی غیر عالی آموزش موسسه

(B Lotus 14) 

 پروژه پایانی جهت دریافت درجه کارشناسی رشته معماری 

(B Lotus 14) 

 عنوان پروژه:

(B Lotus 14) 

 ] B Titr 15 -عنوان پایان نامه اینجا درج شود[

 

 استاد راهنما:

(B Lotus 14) 

 ] B Titr 15 -دکتر   نام  نام خانوادگی /مهندس[

 

 نگارش:

(B Lotus 14) 

 ] B Titr 15 -خانوادگی نام  نام [

 

 مقطع:

(B Lotus 14) 

 ] B Lotus 16 -/کارشناسی ناپیوستهمهندسی معماری [

 

 ] B Lotus 16 -ماه / سال [

 



 

  نحوه نگارش عطف رساله –دو  پیوست شماره
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 پیوست شماره سه 

 

 

 صورتجلسه ارائه پروژه پایانی

 

 نشجویی..........................به شماره دا ...................................................... آقای/ خانم جلسه ارائه پروژه پایانی

 ................................برگزار گردید..............................در تاریخ در مقطع

 نمره طرح پایانی ایشان با موضوع ..................................................، پس از ارزشیابی اساتید راهنما و داوران

 .....................................در نظر گرفته شد.با عدد .................و با حروف .......................................................

 

 

 

 استاد داور    استاد داور    استاد راهنما   

 

 

 

 

 


