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  غير دولتي حافظ شيرازوموسسه آموزش عالي غير انتفاعي  معماريو مهندسي پيوسته نا شيوه نامه طرح نهايي كارشناسي

تحصيل دوران است كه درطول  آشكارامري  "طراحي معماري"عات مربوط به درس وموض دربارهدر معماري و مطالعه  پژوهشاهميت             

   شيوه، را از دروس طراحي متفاوت مي سازد "طرح نهايي" يكي از مواردي كه كيفيت شود. به آن پرداخته مي ترم دانشجويان معماري در هر 

 ،پذيردبر اساس الگوي صحيح پايان نامه صورت بايد آشنا شدن دانشجو با ارائه نوشتاري و نگارش رساله با روشهاي درست يك تحقيق است كه 

  بررسي است:انجام اين مهم از دو جهت قابل 

اوليه آن اعم خواننده را با زواياي مختلف و خصوصيات ، اطالعات و داده هاي مربوط به طرحنخست آنكه هر رساله از طريق رونمايي 

 ديگر آنكه پيش زمينه فكري . ضرورت انتخاب و اهداف آن آشنا مي سازدوع پروژه و مكانيابي و همچنين از نوع عملكرد و تعاريف مربوط به موض

اين امر نه تنها در زمان دفاع  . كند پذيرد براي همگان فراهم مي مناسب را جهت معرفي و ارائه طرح در بستري كه به انتخاب دانشجو صورت مي

شد تا ، افق هاي جديدي را باز خواهد نمود و خود مقدمه اي خواهد پردازند براي كساني كه در آينده به مطالعه رساله مي بلكهاز پروژه نهايي ، 

در اين راستا جمع آوري . تحقيق راه را به درستي تشخيص داده و در نگارش رساله خود از اين روند استفاده نمايند مراحل مختلف خوانندگان در

معماري ا كليات انجام پذيرد تا ضمن اينكه بيننده را ببايد طبق الگوي ارائه شده در اين شيوه نامه  اطالعات و گردآوري و سلسله مراتب ارائه آنها

  د.قيت طرح ارائه شده را تضمين نمايدر بازنمايي اطالعات و معرفي هر چه بهتر پروژه به مخاطبان ، موف، سازد مي و تعاريف آن آشنا

در زمينه عينيت ، چرا كه مباني فكري گردآورنده از جهتي ديگر هم قابل بررسي است يل آنها در پروژه معماريلاهميت مطالعات و تح

، تقريبا همزمان با گردآوري پاسخ به نيازهاي طرح از طرف ديگراي معمارانه و روند منطقي رسيدن از سوال به جواب از طرفي و بخشيدن به ايده ه

اهميت اين امر تا حدي است كه گاه دانشجويان بدون داشتن درك كافي از موضوع و پرداختن  .پذيرد همين مطالعات و پردازش آنها صورت مي

  در قالب فضا  را چگونگي متبلور ساختن تصورات خالقانه در ادامهايده هاي معمارانه و  پردازشزواياي پنهان آن تصور درستي از  به

  نخواهند داشت.

نگارش صحيح مطالعات آن ، از موضوع طرح قابل قبولاطالعات و در نتيجه رسيدن به كليات  طبقه بنديبه اين ترتيب يكي از پايه هاي 

  .مي شودبه آن پرداخته  ادامهخواهد بود كه در 

  .خواهد شديك پرداخته توضيح هر به و سپس  معرفياز جلد رساله تا صفحه آخر آن  مورد نيازجهت ارائه در رسالهنخست مطالب 
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:توان دسته بندي كرد ب زير ميبه ترتيرا موضوعات هر پايان نامه   

به صورت سي دي، تعريف جلد ضرورتي ندارد.)(در تحويل  طال كوب روي جلد پايان نامه به فارسي) فرم  ١  

(شماره صفحه نمي خورد)  )پيوست شماره يك( مشخصات روي جلد پايان نامه به فارسي در اولين صفحه تكرار )  ٢  

(شماره صفحه نمي خورد)  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم ٣  

(شماره صفحه نمي خورد) )مي باشد) تقديم (اختياري  ٤  

(شماره صفحه نمي خورد) )) تقدير و تشكر (اختياري مي باشد ٥  

(شماره صفحه نمي خورد) ) چكيده پايان نامه به فارسي ٦  

)آغاز مي شود. ابجد شماره گذاري صفحات از اين صفحه با حروف(  ) فهرست مطالب ٧  

)ابجد (شماره صفحه با حروف ) فهرست جداول ٨  

)ابجد (شماره صفحه با حروف ) فهرست تصاوير ٩  

)ابجد (شماره صفحه با حروف ) فهرست نقشه ها ١٠  

) متن پايان نامه ١١  

مراجع و مآخذ ) ١٢  

تمامي نقشه ها به همراه پيوست )(پيوست ها  ) ١٣  

(پيوست شماره سه) ) صورتجلسه ارائه پروژه پاياني١٤  

 

 ترتيب درج مطالب پايان نامه :

    ابتداي پايان نامه صفحات الف )  

 )شود.شده اعمال  ارائه نمونهطبق در اين قسمت بايد دقيقا فرم مشخصات روي جلد به فارسي : ( :برگ اول -١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم: برگ دوم -٢

  .در صورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصي يا ... تقديم نمايد :برگ سوم -٣

  و تقدير نموده اند دانشجو مي تواند در صورت تمايل در اين صفحه از كساني كه او را در تهيه پايان نامه ياري :برگ چهارم -٤

  . نمايد تشكر

. است يكل گيري جهينت و قيتحق يها وهيش نامه، انيپا در نظر مورد اهداف شامل كه گردد آغاز دهيچك با ديبا نامه انيپا هر:  دهيچك برگ پنجم: -٥

 (شماره صفحه با حروف) . است يضرور بخش نيا در مختلف، يفصلها از يمطالب مختصر ذكر با نامه انيپا ساختار حيتوض

       دانشجو بايد فهرست مطالب را با شماره صفحه مربوطه در اين قسمت درج نمايد. .فهرست مطالب : ششمبرگ -٦

 مي گردداز فهرست مطالب درج  گانهجدابه صورت  پس از درج فهرست مطالب ، فهرست جداول .  

  مي گردداز فهرست جداول درج  گانهبه صورت جداپس از درج فهرست جداول ، فهرست تصاوير . 

  مي گردداز فهرست تصاوير درج  گانهبه صورت جداپس از درج فهرست تصاوير ، فهرست نقشه ها . 
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  نامه متن پايان ب )  

و چگونگي نحوه شناخت اين ضرورتها  پرداختن به طرح مورد نظر،  ضرورت هاي ،كالن پايان نامه كلي ودر اين بخش توضيح  مقدمه:      

متعلق به  ١شماره صفحه شماره گذاري مي شود، پس با اعداد كه (اولين صفحه پس از فهرست ها مقدمه است  آورده مي شود. ا،جوابگويي به آنه

  )صفحه مقدمه مي باشد.

  

در صورت . هر فصل بايد با يك مقدمه آغاز و خواهد بود متن هر پايان نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش فصل ها :      

   ، شماره گذاري گردد .ه خواهد شددر بخش بعدي درباره آن توضيح دادبه شكلي كه  و ي مختصر به اتمام رسدبا نتيجه گيرلزوم 

فيد قرار گيرد كه عنوان فصل و شماره آن فصل روي آن قرار گيرد كه در يك سوم سمت چپ (در ابتداي هر فصل بايستي يك صفحه س

نمي خورند و در محاسبات تعداد صفحات رساله محاسبه  هاين صفحات شماره صفح شده است. Boldصفحه قرار گرفته و با فونت پاييِن 

  )نمي شوند. 

  ج ) پيوستها      

  .مي باشدغيره  نقشه ها ، تصاوير ، جداول و . پيوست ها شامل :پيوستها قرار مي گيرندايان نامه پس از اتمام مطالب پ

  

  نحوه شماره گذاري صفحات ، روابط رياضي ، جداول و نمودارها :

  الف ) شماره گذاري صفحات 

صفحات  .شوند شماره گذاري نمي )م و تقدير و تشكرفرم مشخصات روي جلد ، بسم اهللا الرحمن الرحيم ، تقدييك تا پنج ( صفحات       

) ادامه خواهد از مقدمه و تا انتهاي پايان نامه (پيوستها شماره گذاري با عدد، .شوند شماره گذاري مي حروف ابجد) به ترتيب ها بعدي(فهرست

  .در وسط و پايين صفحه قرار گيرند شماره گذاري اعداد بايد .داشت

  

  گذاري فصول و زير فصل ها  ب ) شماره

در بخشهاي  اط به آنهتب. در صفحه بعد زير فصل ها و تعاريف مرمي شودنگاشته عنوان هر فصل در يك صفحه از رساله و در پايين آن       

  . نحوه شماره گذاري به اين ترتيب خواهد بود كه شماره هر زير فصل از سمت راست به چپ و با يك خط فاصله كوچكتر ارائه مي گردد

  .نگاشته مي شود 

  :د بودن، شماره گذاري زير فصل هاي آن به ترتيب زير خواهاولين فصل رساله باشد "هنرشناخت فصل اول :  "به طور مثال : اگر 

  تعريف هنر .١       

 مساله تعريف هنر -١-١         

 حس زيبايي -١-٢         

 فلسفه زيبايي شناسي -١-٢-١      

بخشي از زير فصل  "فلسفه زيبايي شناسي"وهستند  "تعريف هنر"زير فصلهاي  "حس زيبايي"و  "مساله تعريف هنر"در اين حالت عنوانهاي كه 

   باشد. مي "حس زيبايي"
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  ج ) شماره گذاري روابط رياضي 

نشان دهنده شماره فصل  راستعدد سمت هر رابطه و يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر مشخص مي گردند . 

  ) -٤-٥(  .صورت بايد نشان داداين  در فصل پنج را به باشد . مثال رابطه چهارم نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي چپو عدد سمت 

  

  د ) شماره گذاري جداول و نمودارها و اشكال 

درج  و يا شكل بالفاصله بعد از شمارهنمودار  ،سپس موضوع جدولشود . در هر فصل ، هر جدول ، نمودار و يا شكل با يك شماره مشخص مي

  جدول شماره دو از فصل سوم.يعني  ) -٢-٣جدول(خواهد شد . به طور مثال 

  

  نحوه ارائه متن پايان نامه و فصل ها  

  :به شكل زير خواهد بود يكو عنوان هر فصل ها ترتيب قرار گيري 

  

  شناخت صنايع دستي فارس)فصل اول: ( به جاي واژه موضوع از عنوان موضوع پروژه بايستي استفاده كنيد. ˿شناخت موضوع فصل اول:   

قسمتي از   نظر طرح شده و سپسدر ابتدا كليات مورد  ،شود طرح به شكل تعريف نگاشته ميع وموض مربوط بهمي اطالعات ادر اين فصل تم

را كه  مطالبيتا خواننده بتواند  ارايه شود صفحه ١٥الي  ١٠حدود  و كليخالصه ب به گونه اين بخش بايد مطالدر نگارش  شود. جزئيات ارائه مي

  كاهد. ميرساله  از ارزش كيفيجزئياتي كه كامال تخصصي هستند .نگارش درك كند به آسانيشود  به طرح معماري مربوط ميصرفا 

  

  (فصل دوم: پيشينه موزه صنايع دستي) . به جاي واژه موضوع از عنوان موضوع پروژه بايستي استفاده كنيد ˿موضوعپيشينه فصل دوم:   

موضوع را از زاويه  ،صفحه ٢٠حدود  نگارنده در اين مرحله باط با موضوع مورد نظر مي باشد.ارت پيشين درگردآوري اطالعات مربوط به اين فصل 

 وطرح مورد نظر  ضرورت دهد. مورد بحث و بررسي قرار مي ديد تاريخچه آن و يا محدوده تاريخي عملكردي آن در دنيا و همچنين در ايران

  .بدان پرداخته شودكاركرد آن در گذشته و حال از مواردي است كه در اين فصل مي تواند 

  

   ژه و مكانيابي طرحبستر پرو  فصل سوم:    

تواند با مقايسه يك يا چند مكان متفاوت  روند ارائه مطالب مي گردد.  ارائه مي صفحه ٢٥حدود  ست كه در اين بخشمكانيابي طرح از نكاتي ا    

راهنمايي هاي راهنما واستفاده ازتواند با مشورت استاد  ميدانشجو  .با ذكر محاسن و معايب هركدام ادامه يابد مكان مورد نظر، شروع و با انتخاب

مطالب اين بخش به صورت تصويري ارائه مي شود و با  .، روند مطالعه صحيح را طي نمايدايشان در انتخاب درست و بهينه سايت مورد نظر

  جدولهاي امتياز دهي به سايت ها تكميل مي گردد.

  دهند كه عبارتند از : ارائه كاربري وضع موجود سايت به همراه  مي قسمتي از مطالب اين فصل را مطالعات مربوط به تحليل سايت تشكيل

، عوارض طبيعي سواره و پياده به سايت مورد نظر كاربري هاي طرح تفضيلي خود سايت و همجواري هاي آن و مشخص نمودن راههاي دسترسي

از ديگر بخش هاي اين  وير جداگانه و تحليل آنهاابا تصارائه مستندات  ،جهت باد غالب مانند شيب زمين و نحوه نورگيري ها و جهت شمال و

ه به زبان تصوير نشان داده و آنها ژبهتر است دانشجويان با ذكر دالئل كافي تاثير موارد باال را از جمله نور گيري ها و باد غالب بر پرو فصل است.

  را تحليل نمايند.
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  نمونه هاي موردي :مفصل چهار   

  در اين فصل  صفحه ٢٥الي  ٢٠حدود  گردد مشورت با استاد راهنما انتخاب ميتوسط دانشجو و  نمونه هاي موردي كهاطالعات مربوط به     

 .شود ارائه مي

و ريز فضاهاي آنها است كه در صورت لزوم  عملكردهاو عرصه بندي  يينمونه هاي موردي از دو جهت قابل بررسي اند ، نخست دپارتمان فضا

در اين حالت عملكرد پروژه همراستا و  در طرح ارائه شده استفاده كرد. يكاز آنها و نحوه ارتباط هر از بخشيبا مشورت استاد راهنما مي توان 

  .  نمونه ي موردي بوده و يا بسيار به آن نزديك خواهد بود هماهنگ با

كه در اين حالت نيازي  ،زه ايسيستم سا ياچه در شكل ظاهري و چه در ساماندهي فضاهاي داخلي از نظر زيبا شناسي و  فرم،از جهت دوم آنكه 

ان نكته قابل توجه اين است كه در ايده گرفتن از فرم ي. در اين مپروژه با نمونه موردي نخواهد بودبه يكسان بودن و يا هماهنگي ميان عملكرد 

فرم ظاهري نمونه به شكلي كه  ،نمونه موردي توسط دانشجو ، بايد رعايت تمامي موازين طرح و معماري و احترام به فرم اصلي صورت پذيرد 

   آن باشد. از نه آنكه كامال شبيه و يا كپي ،در كليات به دانشجو كمك نمايدهم  و آن حجمي موردي تنها در شكل گيري ايده هاي

 ،خارجيو عكس و اساليد از فضاهاي داخلي دارا بودن عالوه بر كهمواردي را مورد استفاده قرار داد  نمونه هاي مشابه، اطالعاتبهتر است از ميان 

توان دو يا سه مورد نمونه را به  در مجموع مي باشد تا مستندات مربوط به الگوي نمونه به طور كامل ارائه شود. در دسترسنيز  پروژهنقشه هاي 

الب قنمونه هاي موردي به صورت خالصه و يا در  اطالعات مربوط به شيوه استفاده از ،پايان فصلدر .طور كامل و با تحليل اطالعات آن ارائه داد

  جداول جداگانه به عنوان نتيجه گيري ارائه مي شود.

  

  برنامه ريزي فيزيكي:مفصل پنج

و سلسله مراتب جانمايي آنها از يك طرف و بررسي ل انتخاب ي، دالست فضاهاي مورد لزوم پروژه، آشنايي با لييزي فيزيكيمنظور از برنامه ر

اين مطالب مي تواند با نمايش كروكي فضاها و  مي شود. ارائه صفحه ٢٠كه حدود  اردهاي آنها از طرف ديگر مي باشدابعاد و استاند تناسبات و

   ادامه چيدمان آنها انجام پذيرد.و درنحوه مبلمان 

   اهد بود،خوعامل مهم در ارائه اطالعات اين فصل نمايش نحوه ارتباط فضاها به شكل دياگرام و قرار دادن آنها در سايت به شكل همگون 

مي توان با ارائه . در اين فصل عمل نمايد درستي در كنار هم و بدون تداخل تمامي عملكردها در راستاي تحقق اهداف پروژه به ه گونه اي كهب

، سطوح جدولي از زيربناهاي مختلف ،تناسبات و ابعاد فضاها و ريز فضاهاي عملكردي را به طور جداگانه در نظر گرفت و در انتهاي فصل ،جداولي

  .ايت را به طور جداگانه نمايش دادسبز و مساحت كل سفضاي  و باز اشغال و سطح فضاي

  

  ، سازه و تاسيساتايده هاي طراحي معماري:مفصل شش  

   ارائه مي شود صفحه ١٥در حدود  به ترتيب زير ايده هاي طراحي معماري در اين فصل

نحوه عينيت بخشيدن به ذهنيات وباشد  تبلور ايده هاي معمارانه ميبناي اوليه تفكرات دانشجو در  كه زير ،"جنبه هاي مفهومي"پرداختن به ) الف

  نمايش تصاوير متوالي از  طريق به زبان تصوير و در نهايت روند شكل گيري حجم و پردازش آن از استو مفاهيمي كه در پروژه مشهود 

  هنما به آنها پرداخته شده است.استاد رادر كركسيون هاي مكرر با ماكت هاي اتود كه 
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وير و به كمك كروكي هاي پروژه و تمامي عوامل احتمالي موثر بر تفكرات اوليه و پردازش آنها به زبان تص "جنبه هاي عيني"نمايش پيشبرد   )ب

تا حد  كه دهد مي نشان را نحوه شكل گيري ايده هاي اوليه و كانسپت ،به شكلي واضح بخش . به طور كلي مباني فكري دانشجو در ايندست آزاد

  توضيحات به شكل خالصه ارائه شود . بايد امكان

رفي نوع سيستم سرمايش و گرمايش تاسيساتي نيز علت ساختمان و پوشش سقفها و همچنين مكسيستم سازه اي اعم از نوع اس دقيقِ معرفي

  در همين فصل انجام مي پذيرد. 

ت در اين راستا مي توانند از نمونه هاي داخلي و يا خارجي با ذكر نام و موقعي .اليل كافي و منطقي مستندات خود را ارائه دهندددانشجويان بايد با 

انجام اين مهم  بهبا مشورت با اساتيدي كه در اين زمينه تخصص دارند  بايستي، دانشجويان جهت كامل بودن داليل .پروژه و ارائه آن اقدام نمايند

  مبادرت ورزند.

  

  پيوستها:  

  :خواهند شدارائه  به گونه زيرپيوستها شامل نقشه هاي معماري با مقياس مناسب 

                                           تيرريزي و فونداسيون به همراه هاي پالن ،، مقاطع، نماهاواندازه گذاري آكس ها گذاري وستون ، پالنها با مبلمان كاملسايت پالن   

و نظر استاد راهنماي  به انتخاب دانشجو بايستي داخلي وخارجي نيز گردد. پرسپكتيوهاي  ارائه مي با مقياس مناسبكه معماري از پروژه  جزئيات

   در اين قسمت گنجانده شود. محترم

  

فهرست منابع و مآخذ:    

مراجع ، ذكر آن مرجع در ليست براي مطلبي از منبعي استفاده شود. به طور كلي چنانچه درج گردد ع، بايد مراجقبل از نقشه هامتن و پس از اتمام 

پذيرد . در خصوص منابع فارسي  . ترتيب شماره گذاري منابع مورد استفاده در پايان نامه بر حسب حروف الفبا صورت ميپايان نامه الزامي مي باشد

  .گيرندمي قرار تدا منابع فارسي و سپس منابع التينابو التين 

  

  نحوه منبع نويسي:

  عنوان كتاب ، نام مترجم ، نوبت چاپ ، محل نشر ، ناشر  )،سال انتشار( ،خانوادگي نويسنده ، نام نويسنده الف ) كتاب : نام

  دانشگاه تهرانپ دوم ، تهران ، تحليل فضاهاي شهري ، چا)،١٣٧٥(: بحريني ، حسين ، ١مثال 

  پ سوم ، تهران ، دانشگاه تهران چا)،١٣٧٧(: لينچ ، كوين ، تئوري شكل خوب شهر ، مترجم سيد حسين بحريني ، ٢مثال 

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

  نشريه ، شماره ، سال ، دوره ، صفحه تا صفحهب ) مقاله : نام خانوادگي نويسنده ، نام نويسنده ، عنوان مقاله ، نام 

  ٢٣تا  ٢١، دوره ششم ،  ١٣٨١مثال : حسيني ، احمد ، شهرنشيني ، فصلنامه هفت شهر ، شماره هشتم ، تابستان 
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  شيوه ارجاعات :

آورده  صفحهدر انتهاي هر  پاورقيبه شكل  تعاريف بيشتر در مورد بعضي كلمه هاالتين و يا  واژه هاياعم از  ،ه ارجاع در داخل متون پايان نامهشيو

 شود. نگاشته مي پايين صفحه به اين ترتيبشماره گذاري شده و آنگاه در در داخل پرانتز به شكل زير  به اين ترتيب كه. شود مي

 

   يافت.در مرحله اي ابتدايي ميان چينيان رواج  )١( صورتنگاشتنوعي خط  ق م) ١٧٠٠(حدود  انگيدرآغاز پادشاهي  مثال: 

  :زير صفحه پاورقي  "       

١.Pictogarph. "    

  م به ذكر است كه هر صفحه شماره گذاري جداگانه خود را دارد.زال

  

  چگونگي تايپ پايان نامه :

  مي باشد : ضروريدر تايپ پايان نامه رعايت موارد زير 

  ١٦سانتي متر تايپ گردد . عناوين اصلي نيز با فونت لوتوس ، سايز  ٥/١ و با فاصله ١٤، سايز ونت لوتوسبا فبايد متن اصلي پايان نامه 

 ) باشد .  Bold و به شكل برجسته ( ١٤و عناوين فرعي با فونت لوتوس ، سايز  ) Bold و به شكل برجسته (

  پارسي در هر موقعيت است .كمتر از قلم واحد ك ه يوار. اندازه قلم التين هماستفاده شود Time New Romanاز  نيزبراي قلم التين 

 راگراف نسبت به بقيه خطوط با يك فاصلهاابتداي هر پ )tab( تايپ گردد. به داخل متن  

 براي انگليسي تايپ شود . ١٢براي فارسي و سايز  ١٣با سايز  صفحههر پايين، و در با همان فونت متن پاورقي ها 

 استفاده شود . تزئيني و تذهيب ، نبايدونه كادر در تدوين و تايپ صفحات پايان نامه از هيچ گ 

 مثال در نقشه  تا زد.بايد متناسب با ساير صفحات ن صفحه را آ لزوم. ولي در صورت استفاده كرد نبايد از صفحات بزرگ در پايان نامه)

 هاي معماري پيوست)

 باشد. سانتي متر ٢ چپو از سمت سانتي متر ٥/٢ و پايين سمت راست سانتي متر، ٣ هر صفحهباالي حاشيه متن از 

o بوده و سانتي متر ٧حاشيه متن از باال  ،الزم به ذكر است كه در صفحاِت تقديم، سپاس، چكيده، مقدمه و صفحات نخست هر فصل

  ساير فواصل مطابق اندازه هاي ذكر شده  مي باشد.

  . باشد قسمت هاي پايان نامه نيز مي شامل متون ، نمودارها و ديگر موارداين 

  

  مشخصات جلد پايان نامه : 

  ، جلد رساله به صورت گالينگور نيز حذف  ١٣٩٩مصوب شدنِ عدم ارائه ي رساله به صورت مجلد چاپ شده از شهريور ماه با توجه به 

  شده است.

  پايان نامه : تعداد صفحات 

   نبايد بدون پيوستها،لذا تعداد صفحات آن  ؛در نگارش رساله بايد اطالعات خالصه نويسي شده و اشاره به مطالب به ايجاز صورت گيرد

  صفحه تجاوز نمايد. ١٢٠ از
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  :هاي نهايي و مطرح شدن در كميسيون بررسي طرح) طرح نهايي (پروپوزالجهت معرفي موضوع پروژه پاياني  مدارك مورد نياز

  . دانشجوتوسط  (فرم شماره يك پيوست) پروژه پايانيمعرفي مخصوص تكميل شده ارائه فرم  ) ١

  :وارد زير را به خاطر داشته باشنددر انتخاب موضوع دانشجويان بايد م      

 دنتا حد امكان از موضوعاتي كه جنبه تخيلي و غير اجرايي داشته باشد پرهيز نماي.  

 ِدراين راستا از ايدتجاوز نم مربعمتر ٤٠٠٠تا  ٣٠٠٠نبايد از  طرح نهاييدرس  كل زيربناي طراحي شده در پروژه با توجه به سرفصل .

  خودداري شود . ،ارائه موضوع هايي كه بيش از اين متراژ احتياج به طراحي دارند

با مشورت استاد راهنما به صورت طرح پيشنهادي و يا طرح  عملكرد هاي با متراژ بيش از حد مجاز، قسمتي از پروژهانتخاب  در صورت تبصره : 

  توسعه در نظر گرفته شود .

از  حتماالبا ذكر منابعي كه ا وتايپ شده ي متن به صورت فكري ، ايده ها ، نحوه انتخاب موضوع و چگونگي پرداختن به آن به طور كاملمباني  ) ٢

  شد.آنها استفاده خواهد 

مكان انتخابي هماهنگ با موضوع  ٤به همراه مقايسه و درجه بندي  بايستيكه  ، با مشورت استاد راهنما و انتخاب دانشجو ،ابي سايت پروژه) مكاني ٣

. (ضميمه كردنِ نقشه هاي سايتهاي پيشنهادي متنوع به پروپوزال طرح نهايي الزامي همراه مدارك ديگر ارائه مي گرددپروژه انجام گرفته باشد و به 

شوند. ضمنا موقعيت دقيقِ سايت موردنظر ذكر  آدرس دقيق سايت، مساحت دقيق آن و عنوان معابر پيرامونياست. روي نقشه هاي ارائه شده بايستي 

   با لكه رنگي در نقشه هاي ارائه شده مشخص شود.)

امكان عكس برداري و بازديد حضوري توسط دانشجو و  ...) وو ( تصاوير هوايي يا نقشه هاي طرح تفضيلي،  اطالعات كاملارائه مكانيابي بايد با 

  .سيون مورد قبول قرار نخواهد گرفتاين صورت بنا به صالحديد كميدر غير  .كركسيون با استاد راهنما صورت پذيرد

  

  درباره ي تحويل پروپوزال، بررسي آن و ثبت درس طرح نهايي نكات مهم

  الزم به ذكر است كه بازه ي زماني مجاز جهتِ ارائه ي اسناد فوق براي بررسي شوراي گروه، از طريق سايت موسسه در ابتداي هر ترم -

  اعالم مي شود. 

  گفتني است كه در ترم تابستان امكانِ ارائه پروپوزال و اخذ طرح نهايي وجود ندارد. -

  پس از اتماِم بازه ي زماني اعالم شده جهت تحويل پروپوزال ها، نتيجه ي جلسه بررسي در سايت موسسه اعالم خواهد شد و دانشجويان  -

  مهندسي موسسه جهت ثبت درس طرح نهايي خود اقدام نمايند. -خود به كارشناس بخش فنيدر صورت مصوب شدنِ پروپوزال مي توانند 

در صورت نياز به اصالح موضوع يا سايت پيشنهادي پروپوزال، موارد اصالحي نيز در سايت موسسه اعالم خواهد شد و دانشجويان موظف  -

  امه دهند.اخذ تاييديه نهايي به روند ارائه ي مجدد پروپوزال ادهستند تا 
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  :باشد دانشجويان به ترتيب زير مي )برگزاري جلسه دفاع تحويل بدون دفاع ياارائه طرح نهايي (درخواستِ  جهت اسناد و مدارك موردنياز

با شرايط و شيوه اعالم شده كه به امضاء استاد راهنما و دانشجو رسيده و  پيوست) ٣(فرم شماره  دفاع از پروژه تحويل يا آمادگي) فرم مخصوص  ١

در  بوده وطرح نهايي پروژه  ارائه ي . ارائه اين فرم به منزله آمادگي جهت داده مي شود تحويلدر بازه ي زماني مشخص شده در سايت موسسه 

شود كه تمامي داده زماني تحويل  ٣شماره فرم  توصيه مي گردد  بنابرين. تبعات آن به عهده دانشجو مي باشد، صورت عدم تحويل در موعد مقرر

  .يا باشدهم ارائه ي پروژهشرايط جهت 

  گرفته شده باشد. موسسهآموزش  كه از دروس گذرانده شده) ليست نمرات  ٢

  پيوست) ٢(فرم شماره فرم روند پيشبرد (كركسيون) طرح نهايي  ) ٣

تاييد و  اساتيد محترم سازه و تاسيسات موسسهكه بايستي حتما توسط  پيوست) ٥شماره فرم (فرم تاييد سازه و تاسيسات پروژه ي طرح نهايي )  ٤

ترم اخذ درس طرح نهايي و پس از دريافت تاييد كليِ طرح  ٢در طول براي دريافت اين فرم تاييد شده ضروري ست كه دانشجويان امضا شده باشد. 

بخش سازه و تاسيسات پروژه ي خود را با راهنمايي اساتيد محترم سازه و  ، جلسات مستمر و پيوسته، در رم خودمعماري از استاد راهنماي محت

   پيش ببرند. تاسيسات 

 كه دانشجو متقاضي ارائه طرح بدون برگزاري جلسه دفاع و تنها در در صورتي الزم به ذكر است كه طبق مصوبه بخش معماري موسسه،  تبصره يك:

  .خواهد بود ٠٠/١٨در اين صورت مالك نمره از . ارائه به پروژه تعلق نخواهد گرفت، نمره حضور اساتيد راهنما و داور باشد

خواهد بود و بايستي  ٢٠متقاضي برگزاري جلسه دفاع براي ارائه ي طرح نهايي خود باشد، مالك نمره ايشان از دانشجو  در صورتي كه تبصره دو:

  دو شرط زير را براي تعيين جلسه دفاع تامين نمايد:

  دريافت تاييديه ي مكتوبِ استاد راهنماي محترم در نامه اي جداگانه (تاكيد بر ارزش پروژه ي ارائه شده جهت برگزاري جلسه دفاع)-١

اسناد و مدارك پروژه بايستي جهت بررسِي شرايط دفاع، به صورت كامل، حداكثر تا يك هفته پيش از زمان تعيين شده در هر ترم براي بررسي  -٢

  نظر نهايي، در اختيار شوراي گروه و مسوول پايان نامه قرار بگيرد. و اعالم

الزم به ذكر است تعيينِ صالحيت برگزاري جلسه دفاع طرح نهايي، پس از بررسي پروژه ارائه شده، بر عهده ي مسوولين پايان نامه و   

   اساتيد داور خواهد بود. 
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  :باشد دانشجويان به ترتيب زير مي طرح نهايي جلسه دفاع تحويل بدون دفاع يا جهت اسناد و مدارك موردنياز

  رساله مطالعات پروژه 

o در نمره با مندرجات شيوه نامه  رساله عدم تطابق. بديهي است شودتهيه و تنظيم  موسسهشيوه نامه بر اساس  رساله پايان نامه

  .دبوخواهد اثرگذاردانشجو با تاثير منفي 

o  نامه زمان بندي اعالم شده جهت تحويل يا دفاع، به صورت فايل طبق بررساله بايدword  وpdf .تهيه و تنظيم گردد 

 

   دو بعدي پروژهنقشه هاي آلبوم 

o   بوده و شامل تمامي نكات  كامل فني ، در اين بخش بايد مستندات ترسيممي باشد ٢٠٠/١و يا  ٢٥٠/١ ترجيحانقشه ها مقياس

 .عنوان و راهنماي نقشه ها باشد و ضخامت خطوط گرفته تا رعايت شيت بندياز ترسيمي 

o  استآلبوم به ترتيب زير  صفحاتنحوه چيدمان:  

  كليه طبقات، پالن بام، پالنهاي زيرزمين يا پالن هاي سايت پالن ، پالن طبقه همكف ، پالن

  برش) ٣(حداقل ، برش ها نماهاكليه 

  پالن فونداسيونو  تيرريزي هاي سازه شامل پالن پالن

  پالن هاي تاسيسات

  ١:٢٠و يا  ١:١٠ با مقياس مناسب و نه كپي دتايل طراحي شده سهيا  دوبه صورت جزئيات معماري 

  

o آكس تا آكس ستونهاي آن اندازه گذاري شده باشد. ،داراي ستونگذاري بوده  با مبلمان كامل و تمامي پالنها بايد 

 

  مقياس مناسببا تهيه ماكت از پروژه 

o كه عدم ارائه آن به منزله ناقص بودن پروژه خواهد بود و در اين صورت دانشجو بايد در  است اهميت مدل طرح تا اندازه اي

 . مجددا پروژه خود را ارائه نمايد زماني ديگر

o صالح مناسب ساخته و پرداخته شودمقياس ماكت بايد با مشورت استاد راهنما و با م . 

   

  جهت معرفي پروژه و به صورت پوسترارائه پرسپكتيو هاي داخلي و خارجي كامپيوتري و يا دستي 

o تواند در اين پوستر ها گنجانده شود مكانيابي طرح به طور خالصه و بيان تصويري ايده و روند رسيدن  از جمله مواردي كه مي

 .خارجي با ديد ناظر خواهد بود به فرم و شكل پروژه و ارائه پرسپكتيوهاي داخلي و

o  . به طور كلي اين پوسترها نشانگر كليات پروژه به زبان تصوير مي باشد و بايد كامال قابل فهم و خوانا ارائه شود 
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  تهيه فايلpower point (براي موارد دفاع) 

o  روند رسيدن موضوع و عنوان پروژه، مكانيابي و تحليل سايت دربارهتوضيحات خود را منطقي در اين بخش دانشجو بايد با روند ،

به فرم  و نحوه شكل گيري ايده هاي معمارانه  و در آخر نقشه هاي طرح ارائه نمايد . ارائه مديا و يا انيميشن از مدل سه بعدي 

 .نتخابي و به عهده دانشجو مي باشدطرح ا

  در نظر گرفته شود. جهت ارائه مطالب به صورت كالمي موارد زيربايد 

o  سلسله  .مديريت زمان در قضاوت داوران نقش خواهد داشت؛ است بيست دقيقه زمان دفاع از پروژه پايانيمدت زمان ارائه در

الزم به ذكر است . نتقال داده شودبيشترين مطالب به مخاطب ا مدت،مراتب نمايش اين اطالعات بايد به گونه اي باشد كه در اين 

اهميت اسكچ ها و كروكي هاي دست آزاد در نمايش اطالعات در هر بخش از ديد داوران پوشيده نخواهد ماند و قسمتي از نمره 

 دانشجو نيز به اين مهم اختصاص داده خواهد شد. 

o پاسخگويي بايد از حضور داوران  . در زمانان باشددانشجو پس از ارائه پروژه بايد به طور كامل و واضح جوابگوي سواالت داور

 .داليل و نقطه نظرات خود بپردازد سواالت تشكر و قدرداني نموده و در ادامه بدون قطع كردن صحبتهاي آنان به ارائه طرحو

  

 لوح فشرده ( تهيهCD    يا DVD تحويل پروژه جهت انجام امور فارغ التحصيلي) از مدارك ارايه شده در زمان 

o  موجود مي باشد. ضوابط طرح نهايي بخشدر مدارك و كالسه بندي پوشه هانحوه چيدمان  

  

  :جهت دريافت نمره طرح نهايي و انجام امور فارغ التحصيلي نكته مهم

خود انجام امور فارغ التحصيلي  تحويل نهايي، دريافت نمره درس طرح نهايي و پروژه نهاييِ، جهتِ دريافت صورتجلسهدانشجويان پس از داوري 

  با در دست داشتن موارد زير به آموزش موسسه مراجعه نمايند:بايستي 

متن رساله و فايل هاي  pdfو  wordشامل رساله طرح نهايي (درون آن فايلهاي  درون جلدِ طراحي شده )سي دي يا دي وي ديلوح فشرده (-١

pdf  ياjpg تصاوير پرسپكتيوهاي داخلي و خارجي ست،  تصاوير ماكت و پوستر يا پوسترها، ه ها، بخش پيوست كه شامل آلبوم نقش  

  ).قرار مي گيرد

  كه مورد بررسي، تاييد و امضاي استاد راهنماي محترم  پيوست) ٤(فرم شماره  فرم تاييد انطباق رساله با شيوه نامه مصوب موسسه -٢

  قرار گرفته باشد.
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  ضوابط و آيين نامه هاي طرح نهايي :

، شركت دانشجو و حضور وي موسسهت علمي ال موثر در كيفيت آموزش از طرف هيپارچه نمودن نمرات و در نظر گرفتن تمامي عوامك) جهت ي ١

هيچگونه اعتراض به آن حق دانشجو ، پس از اعالم نمره بنابرين .ت داوران مي باشدال اين ضوابط و احترام كامل به هيبه منزله قبو دفاع، در جلسه

  .داشترا نخواهد 

  cdو  Power point، فايل پوستررساله پايان نامه ، ماكت ، آلبوم نقشه ها ، ( تحويل يا دفاعشده در زمان  ذكر موارد) عدم ارائه هر كدام از  ٢

  پروژه مورد داوري قرار نخواهد گرفت. ن پروژه بوده و) به منزله ناقص بودمدارك پايان نامه

  

آمادگي دفاع از پروژه خود را نداشته باشد بايد مراتب را فورا با هماهنگي استاد  ،دليل در زمان برگزاري جلسه) در صورتي كه دانشجو به هر  ٣

نظر شورا در اين مورد  ت علمي و بررسي علل عدم ارائه باأراهنما به آموزش دانشگاه اطالع دهد و در آن صورت با مطرح شدن در جلسه شوراي هي

و به دانشجو اعالم خواهد شد تصميم گيري خواهد شد و در صورت عدم وجود دليل منطقي در مورد كسر نمره به صالحديد شورا ، بررسي و اقدام 

جلسه دفاع بعدي  رتا موارد را كامل نموده و د مي گذاردفرصت ديگري در اختيار دانشجو  شورا  ،داليل مورد قبولوجود در صورت  .مي گردد

  .شركت نمايد

  شيوه نامه اقدام نمايد. ١١صفحه و اصالح كامل آن، نسبت به تحويلِ آن به صورت ذكر شده در  پس از رفع نواقص رساله) دانشجو موظف است  ٤

خود را در يك لوح فشرده  كليه مدارك پايان نامه ، دانشجو جهت انجام كارهاي فارغ التحصيلي بايدو اعالم نمره يا تحويل ) بعد از جلسه دفاع ٥

  تحويل نمايد . موسسهآموزش زير به  طبق روند

o  فايلpowerpoint   فرمت وPdf  )جهت موارد دفاع( 

o  فايل ، رسالهمتنWord فرمت  و Pdf  نآ  

o از زواياي مختلف از ماكت هايي عكس 

o آلبوم نقشه هاي معماري، سازه و تاسيسات                            

o با فرمتداخلي و خارجي ي پرسپكتيوها Jpg    

o  انيميشن و مديا ،فايل هاي پوستر  

  بر آن نقش بسته باشد  طرح جلددر لوح فشرده قابدار كه مشخصات كامل دانشجو و عنوان پروژه با  در پوشه هاي جداگانه موارد باال  

 گردد.  ارائه مي

  از زمان اخذ آن گذشته باشد . دو نيمسال تحصيليرا ارائه نمايند كه  ) طبق تصويب شوراي گروه ، دانشجويان زماني مي توانند پروژه خود٦

در  با برنامه ريزي شوراي گروه هر سال ،دارند زمانهر سال  پايان ترم تابستانپروژه پاياني جهت دانشجوياني كه تا  يا تحويل دفاع تاريخ دقيق) ٧

  خواهد بود. در اواسط شهريور ماهو عموما اعالم مي شود  سايت موسسه
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با برنامه ريزي  هر ترم ،زمان دارند پايان ترم تحصيلي نخست يا دوم هر ترم پروژه پاياني جهت دانشجوياني كه تا يا تحويل دفاع تاريخ دقيقِ)  ٨

  خواهد بود.آن سال  بهمن ماهتيرماه يا اواسط و عموما در اعالم مي شود در سايت موسسه شوراي گروه 

، بر اساس اور و يا راهنما مصداق تقلب باشدد تادبه تشخيص اساگر  ،ژه تكراري و امثال آن) در صورت مشاهده تخلفات آموزشي اعم از ارائه پرو٩

  .خواهد شد ، موضوع به كميته انضباطي ارجاعو با تنظيم صورت جلسه مي گرددضوابط آموزشي با دانشجو برخورد 

ما تعيين و با مشورت اساتيد داور و راهنباشد،  نامه نيز مي كه به پيوست شيوهنمرات مشخص شده توسط شوراي گروه  بارم) نمره دانشجو طبق ١٠

نمره استاد راهنما  %٦٠نمرات هر كدام بر اساس ميانگين وزني به صورت  در صورت اختالف نظر اساتيد داور و راهنما، .نهايي شده و اعالم مي گردد

  نمره استاد داور محاسبه و منظور خواهد شد. %٤٠و 

  

  شوراي گروه معماري                                                                                                           

  غير دولتي وموسسه آموزش عالي غير انتفاعي                                                                                           

   حافظ شيراز                                                                                                             

 


