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 غیر دولتی حافظ شیرازوموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیوسته معماری داخلی  شیوه نامه طرح نهایی کارشناسی

تحصیل دوران است که درطول  آشکارامری  "طراحی معماری"عات مربوط به درس وموض دربارهدر معماری و مطالعه  پژوهشاهمیت             

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

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

 بررسی است:انجام این مهم از دو جهت قابل 

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

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

این امر نه تنها در  . کند پذیرد برای همگان فراهم می مناسب را جهت معرفی و ارائه طرح در بستری که به انتخاب دانشجو صورت می فکری

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

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

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

قیت طرح ارائه شده را تضمین در بازنمایی اطالعات و معرفی هر چه بهتر پروژه به مخاطبان ، موف، سازد می و تعاریف آن آشنامعماری ا کلیات ب

 د.نمای

در زمینه عینیت ، چرا که مبانی فکری گردآورنده از جهتی دیگر هم قابل بررسی است یل آنها در پروژه معماریلاهمیت مطالعات و تح

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

اهمیت این امر تا حدی است که گاه دانشجویان بدون داشتن درک کافی از موضوع و  .پذیرد گردآوری همین مطالعات و پردازش آنها صورت می

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

 نخواهند داشت.

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

 .می شودبه آن پرداخته  ادامهآن خواهد بود که در 

 .خواهد شدیک پرداخته توضیح هر به و سپس  معرفیاز جلد رساله تا صفحه آخر آن  مورد نیازجهت ارائه در رسالهنخست مطالب 
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:توان دسته بندی کرد ب زیر میبه ترتیرا موضوعات هر پایان نامه   

به صورت سی دی، تعریف جلد ضرورتی ندارد.()در تحویل  طال کوب روی جلد پایان نامه به فارسی( فرم  1  

)شماره صفحه نمی خورد(  (پیوست شماره یک) مشخصات روی جلد پایان نامه به فارسی در اولین صفحه تکرار (  2  

)شماره صفحه نمی خورد(  ( بسم اهلل الرحمن الرحیم 3  

)شماره صفحه نمی خورد( (می باشد( تقدیم )اختیاری  4  

)شماره صفحه نمی خورد( (( تقدیر و تشکر )اختیاری می باشد 5  

)شماره صفحه نمی خورد( ( چکیده پایان نامه به فارسی 6  

(آغاز می شود. ابجد شماره گذاری صفحات از این صفحه با حروف)  ( فهرست مطالب 7  

(ابجد )شماره صفحه با حروف ( فهرست جداول 8  

(ابجد )شماره صفحه با حروف ( فهرست تصاویر 9  

(ابجد )شماره صفحه با حروف ( فهرست نقشه ها 10  

( متن پایان نامه 11  

مراجع و مآخذ ( 12  

تمامی نقشه ها به همراه پیوست ()پیوست ها  ( 13  

)پیوست شماره سه( ( صورتجلسه ارائه پروژه پایانی14  

 

 ترتیب درج مطالب پایان نامه :

   ابتدای پایان نامه صفحات الف (  

 (شود.شده اعمال  ارائه نمونهطبق در این قسمت باید دقیقا فرم مشخصات روی جلد به فارسی : ) :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

 و تقدیر 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 تشکر

 یکل گیری جهینت و قیتحق یها وهیش نامه، انیپا در نظر مورد اهداف شامل که گردد آغاز دهیچک با دیبا نامه انیپا هر:  دهیچک برگ پنجم: -5

 )شماره صفحه با حروف( . است یضرور بخش نیا در مختلف، یفصلها از یمطالب مختصر ذکر با نامه انیپا ساختار حیتوض. است

       دانشجو باید فهرست مطالب را با شماره صفحه مربوطه در این قسمت درج نماید. .فهرست مطالب : ششمبرگ -6

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

  می گردداز فهرست جداول درج  گانهبه صورت جداپس از درج فهرست جداول ، فهرست تصاویر . 

  می گردداز فهرست تصاویر درج  گانهبه صورت جداپس از درج فهرست تصاویر ، فهرست نقشه ها . 
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 نامه متن پایان ب (  

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

متعلق  1شماره صفحه شماره گذاری می شود، پس با اعداد که )اولین صفحه پس از فهرست ها مقدمه است  آورده می شود. ا،جوابگویی به آنه

 (به صفحه مقدمه می باشد.

 

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

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

فید قرار گیرد که عنوان فصل و شماره آن فصل روی آن قرار گیرد که در یک سوم سمت چپ )در ابتدای هر فصل بایستی یک صفحه س

نمی خورند و در محاسبات تعداد صفحات رساله محاسبه  هاین صفحات شماره صفح شده است. Boldصفحه قرار گرفته و با فونت پایینِ 

 (نمی شوند. 

 ج ( پیوستها      

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

 

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

 الف ( شماره گذاری صفحات 

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

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

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

 

 گذاری فصول و زیر فصل ها  ب ( شماره

در بخشهای  اط به آنهتب. در صفحه بعد زیر فصل ها و تعاریف مرمی شودنگاشته عنوان هر فصل در یک صفحه از رساله و در پایین آن       

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

 .نگاشته می شود 

 :د بودن، شماره گذاری زیر فصل های آن به ترتیب زیر خواهاولین فصل رساله باشد "هنرشناخت فصل اول :  "به طور مثال : اگر 

 تعریف هنر .1       

 مساله تعریف هنر -1-1         

 حس زیبایی -2-1         

 فلسفه زیبایی شناسی -1-2-1      

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

  باشد. می "حس زیبایی"
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 ج ( شماره گذاری روابط ریاضی 

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

 ( -4-5)  .صورت باید نشان داداین  در فصل پنج را به باشد . مثال رابطه چهارم نشانگر شماره ترتیب روابط در هر فصل می چپو عدد سمت 

 

 د ( شماره گذاری جداول و نمودارها و اشکال 

درج  و یا شکل بالفاصله بعد از شمارهنمودار  ،سپس موضوع جدولشود . در هر فصل ، هر جدول ، نمودار و یا شکل با یک شماره مشخص می

 جدول شماره دو از فصل سوم.یعنی  ( -2-3جدول)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 صنایع دستی فصل اول: ) به جای واژه موضوع از عنوان موضوع پروژه بایستی استفاده کنید. ˿شناخت موضوع فصل اول:   

 فارس(

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

را که  مطالبیتا خواننده بتواند  شود هائار صفحه 15 یال 10 حدود یکل وخالصه ب به گونه این بخش باید مطالدر نگارش  شود. جزئیات ارائه می

 کاهد. میرساله  از ارزش کیفیجزئیاتی که کامال تخصصی هستند .نگارش  درک کند به آسانیشود  به طرح معماری مربوط میصرفا 

 

 )فصل دوم: پیشینه موزه صنایع دستی( . به جای واژه موضوع از عنوان موضوع پروژه بایستی استفاده کنید ˿موضوعپیشینه فصل دوم:   

موضوع را از  ،صفحه 20 حدود مرحله نیا در نگارنده باط با موضوع مورد نظر می باشد.ارت پیشین درگردآوری اطالعات مربوط به این فصل 

طرح مورد  ضرورت دهد. مورد بحث و بررسی قرار می زاویه دید تاریخچه آن و یا محدوده تاریخی عملکردی آن در دنیا و همچنین در ایران

 .بدان پرداخته شودکارکرد آن در گذشته و حال از مواردی است که در این فصل می تواند  ونظر 

 

  ژه و مکانیابی طرح  بستر پرو  فصل سوم:    

تواند با مقایسه یک یا چند مکان متفاوت  روند ارائه مطالب می گردد. ارائه می صفحه 25 حدود ست که در این بخشمکانیابی طرح از نکاتی ا    

راهنمایی های راهنما واستفاده ازتواند با مشورت استاد  میدانشجو  .با ذکر محاسن و معایب هرکدام ادامه یابد مکان مورد نظر، شروع و با انتخاب

مطالب این بخش به صورت تصویری ارائه می شود و با  .، روند مطالعه صحیح را طی نمایدایشان در انتخاب درست و بهینه سایت مورد نظر

 جدولهای امتیاز دهی به سایت ها تکمیل می گردد.

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

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

از دیگر بخش های  ویر جداگانه و تحلیل آنهاابا تصارائه مستندات  ،جهت باد غالب طبیعی مانند شیب زمین و نحوه نورگیری ها و جهت شمال و
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ه به زبان تصویر نشان داده و ژبهتر است دانشجویان با ذکر دالئل کافی تاثیر موارد باال را از جمله نور گیری ها و باد غالب بر پرو این فصل است.

 آنها را تحلیل نمایند.

 نمونه های موردی :مفصل چهار   

 فصل نیا در صفحه 25 یال 20 حدود گردد مشورت با استاد راهنما انتخاب میتوسط دانشجو و  نمونه های موردی کهاطالعات مربوط به     

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

در این حالت عملکرد پروژه  در طرح ارائه شده استفاده کرد. یکاز آنها و نحوه ارتباط هر از بخشیبا مشورت استاد راهنما صورت لزوم می توان 

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

که در این حالت نیازی  ،زه ایسیستم سا یاچه در شکل ظاهری و چه در ساماندهی فضاهای داخلی از نظر زیبا شناسی و  فرم،از جهت دوم آنکه 

ان نکته قابل توجه این است که در ایده گرفتن از فرم ی. در این مپروژه با نمونه موردی نخواهد بودبه یکسان بودن و یا هماهنگی میان عملکرد 

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

  آن باشد. از نه آنکه کامال شبیه و یا کپی ،در کلیات به دانشجو کمک نمایدهم  و آن حجمی 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 

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

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

 الب جداول جداگانه به عنوان نتیجه گیری ارائه می شود.قیا در 

 

 برنامه ریزی فیزیکی:مفصل پنج

و سلسله مراتب جانمایی آنها از یک طرف و بررسی ل انتخاب ی، دالست فضاهای مورد لزوم پروژه، آشنایی با لییزی فیزیکیمنظور از برنامه ر

این مطالب می تواند با نمایش  .شود یم ارائه فصل نیا در صفحه 20 حدود هک ابعاد و استانداردهای آنها از طرف دیگر می باشد تناسبات و

 ادامه چیدمان آنها انجام پذیرد.و درکروکی فضاها و نحوه مبلمان 

ه گونه ب اهد بود،خوعامل مهم در ارائه اطالعات این فصل نمایش نحوه ارتباط فضاها به شکل دیاگرام و قرار دادن آنها در سایت به شکل همگون 

 . در این فصل عمل نماید درستی در کنار هم و بدون تداخل تمامی عملکردها در راستای تحقق اهداف پروژه به ای که

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

 .ایت را به طور جداگانه نمایش دادسبز و مساحت کل سفضای  و باز زیربناهای مختلف ، سطوح اشغال و سطح فضای

 

 ، سازه و تاسیساتایده های طراحی معماری:مفصل شش  

 : شود یم ارائه صفحه 15 حدود ریز بیترت به فصل نیا در یمعمار یطراح یها دهیا

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

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

 هنما به آنها پرداخته شده است.استاد رادر کرکسیون های مکرر با ماکت های اتود که 
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ویر و به کمک کروکی های پروژه و تمامی عوامل احتمالی موثر بر تفکرات اولیه و پردازش آنها به زبان تص "جنبه های عینی"نمایش پیشبرد   (ب

تا  که دهد می نشان را نحوه شکل گیری ایده های اولیه و کانسپت ،به شکلی واضح بخش . به طور کلی مبانی فکری دانشجو در ایندست آزاد

 توضیحات به شکل خالصه ارائه شود . باید حد امکان

رفی نوع سیستم سرمایش و گرمایش تاسیساتی نیز علت ساختمان و پوشش سقفها و همچنین مکسیستم سازه ای اعم از نوع اس دقیقِ معرفی

 در همین فصل انجام می پذیرد. 

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

انجام  بهبا مشورت با اساتیدی که در این زمینه تخصص دارند  بایستی، دانشجویان جهت کامل بودن دالیل .ت پروژه و ارائه آن اقدام نمایندموقعی

 این مهم مبادرت ورزند.

 

 پیوستها:  

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

                                                   تیرریزی و فونداسیون به همراه های پالن ،، مقاطع، نماهاواندازه گذاری آکس ها گذاری وستون ، پالنها با مبلمان کاملسایت پالن   

و نظر استاد راهنمای  به انتخاب دانشجو بایستی داخلی وخارجی نیز گردد. پرسپکتیوهای  ارائه می با مقیاس مناسبکه معماری از پروژه  جزئیات

  در این قسمت گنجانده شود. محترم

 

فهرست منابع و مآخذ:    

مراجع ، ذکر آن مرجع در لیست برای مطلبی از منبعی استفاده شود. به طور کلی چنانچه درج گردد ع، باید مراجقبل از نقشه هامتن و پس از اتمام 

پذیرد . در خصوص منابع  . ترتیب شماره گذاری منابع مورد استفاده در پایان نامه بر حسب حروف الفبا صورت میپایان نامه الزامی می باشد

 .گیرندمی قرار تدا منابع فارسی و سپس منابع التینابفارسی و التین 

 

 نحوه منبع نویسی:

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

 دانشگاه تهرانپ دوم ، تهران ، تحلیل فضاهای شهری ، چا(،1375): بحرینی ، حسین ، 1مثال 

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

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

 

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

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

 صفحهدر انتهای هر  پاورقیبه شکل  تعاریف بیشتر در مورد بعضی کلمه هاالتین و یا  واژه هایاعم از  ،ه ارجاع در داخل متون پایان نامهشیو

 شود. نگاشته می پایین صفحه به این ترتیبشماره گذاری شده و آنگاه در در داخل پرانتز به شکل زیر  به این ترتیب که. شود آورده می

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

 

 :زیر صفحه پاورقی  "       

1.Pictogarph. "   

 م به ذکر است که هر صفحه شماره گذاری جداگانه خود را دارد.زال

 

 چگونگی تایپ پایان نامه :

 می باشد : ضروریدر تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر 

  16سانتی متر تایپ گردد . عناوین اصلی نیز با فونت لوتوس ، سایز  5/1 و با فاصله 14، سایز ونت لوتوسبا فباید متن اصلی پایان نامه 

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

 پارسی در هر موقعیت است .کمتر از قلم واحد ک ه یوار. اندازه قلم التین هماستفاده شود Time New Romanاز  نیزبرای قلم التین 

 راگراف نسبت به بقیه خطوط با یک فاصلهاابتدای هر پ (tab) تایپ گردد. به داخل متن 

 برای انگلیسی تایپ شود . 12برای فارسی و سایز  13با سایز  صفحههر پایین، و در با همان فونت متن پاورقی ها 

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

 مثال در نقشه  تا زد.باید متناسب با سایر صفحات ن صفحه را آ لزوم. ولی در صورت استفاده کرد نباید از صفحات بزرگ در پایان نامه(

 های معماری پیوست(

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

o بوده و سانتی متر 7حاشیه متن از باال  ،الزم به ذکر است که در صفحاتِ تقدیم، سپاس، چکیده، مقدمه و صفحات نخست هر فصل

  سایر فواصل مطابق اندازه های ذکر شده  می باشد.

 . باشد قسمت های پایان نامه نیز می شامل متون ، نمودارها و دیگر موارداین 

 

 مشخصات جلد پایان نامه : 

 ، جلد رساله به صورت گالینگور نیز حذف  1399مصوب شدنِ عدم ارائه ی رساله به صورت مجلد چاپ شده از شهریور ماه با توجه به 

 شده است.

 پایان نامه : تعداد صفحات 

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

 صفحه تجاوز نماید. 120 از
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 بررسی کمیسیون در شدن مطرح و(  یداخل یمعمار رشته نهایی طرح پروپوزال) پایانی پروژه موضوع معرفی جهت نیاز مورد مدارك

 : نهایی های طرح

 .دانشجو توسط( پیوست یک شماره فرم) پایانی پروژه معرفی مخصوص شده تکمیل فرم ارائه ( 1

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

 نمایند پرهیز باشد داشته اجرایی غیر و تخیلی جنبه که موضوعاتی از امکان حد تا. 

 ارائه از راستا دراین. نماید تجاوز مترمربع 400 تا 300 از نباید نهایی طرح درس سرفصلِ به توجه با پروژه در شده طراحی زیربنای کل 

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

 متنی صورت به کامل طور به آن به پرداختن چگونگی و موضوع انتخاب نحوه ، ها ایده ، فکری مبانی خصوص در وستیپ به صفحه کی( 2

 .شد خواهد استفاده آنها از احتماال که منابعی ذکر با و شده تایپ

 و آن دقیق مساحت سایت، دقیق آدرس بایستی شده ارائه های نقشه روی مکانیابی سایت با مشورت استاد راهنما و انتخاب دانشجو، نقشه(  3

 .شود مشخص رنگی لکه با ها یدسترس و نظر مورد تیسا موارد. شوند ذکر پیرامونی معابر عنوان

 200/1 ای 100/1 اسیمق با خوانا صورت به موجود وضع برشها و پالنها یمعمار یها نقشه ( 4

 200/1 ای 100/1 اسیمق با موجود وضع( بادبندها باربر، وارید ،یواربرشید...()یبتن ،ی،فلز ییبنا) سازه نقشه. 5

 . بنا موجود وضع عکس ریتصاو .6

 محترم یراهنما استاد توسط پروپزال دییتا. 7

 .  گرفت نخواهد قرار قبول مورد کمیسیون صالحدید به بنا صورت این غیر در. پذیرد صورت راهنما استاد با کرکسیون

 درباره ی تحویل پروپوزال، بررسی آن و ثبت درس طرح نهایی نکات مهم

 الزم به ذکر است که بازه ی زمانی مجاز جهتِ ارائه ی اسناد فوق برای بررسی شورای گروه، از طریق سایت موسسه در ابتدای هر ترم -

 اعالم می شود. 

 گفتنی است که در ترم تابستان امکانِ ارائه پروپوزال و اخذ طرح نهایی وجود ندارد. -

 تحویل پروپوزال ها، نتیجه ی جلسه بررسی در سایت موسسه اعالم خواهد شد و دانشجویان  پس از اتمامِ بازه ی زمانی اعالم شده جهت -

 مهندسی موسسه جهت ثبت درس طرح نهایی خود اقدام نمایند. -در صورت مصوب شدنِ پروپوزال خود به کارشناس بخش فنیمی توانند 

در صورت نیاز به اصالح موضوع یا سایت پیشنهادی پروپوزال، موارد اصالحی نیز در سایت موسسه اعالم خواهد شد و دانشجویان موظف  -

 اخذ تاییدیه نهایی به روند ارائه ی مجدد پروپوزال ادامه دهند.هستند تا 
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 :باشد دانشجویان به ترتیب زیر می (برگزاری جلسه دفاع یاتحویل بدون دفاع ارائه طرح نهایی )درخواستِ  جهت اسناد و مدارك موردنیاز

با شرایط و شیوه اعالم که به امضاء استاد راهنما و دانشجو رسیده و  پیوست( 3)فرم شماره  دفاع از پروژه تحویل یا آمادگی( فرم مخصوص  1

 بوده وطرح نهایی پروژه  ارائه ی . ارائه این فرم به منزله آمادگی جهت داده می شود تحویلدر بازه ی زمانی مشخص شده شده در سایت موسسه 

شود که داده زمانی تحویل  3شماره فرم  توصیه می گردد  بنابرین. تبعات آن به عهده دانشجو می باشد، در صورت عدم تحویل در موعد مقرر

 .یا باشدهم ارائه ی پروژهتمامی شرایط جهت 

 گرفته شده باشد. موسسهآموزش  که از گذرانده شدهدروس ( لیست نمرات  2

 پیوست( 2)فرم شماره فرم روند پیشبرد )کرکسیون( طرح نهایی  ( 3

تایید و  اساتید محترم سازه و تاسیسات موسسهکه بایستی حتما توسط  پیوست( 5شماره فرم )فرم تایید سازه و تاسیسات پروژه ی طرح نهایی (  4

ترم اخذ درس طرح نهایی و پس از دریافت تایید کلیِ  2در طول برای دریافت این فرم تایید شده ضروری ست که دانشجویان امضا شده باشد. 

بخش سازه و تاسیسات پروژه ی خود را با راهنمایی اساتید محترم  ، جلسات مستمر و پیوسته، در رم خودطرح معماری از استاد راهنمای محت

  د. پیش ببرنسازه و تاسیسات 

که دانشجو متقاضی ارائه طرح بدون برگزاری جلسه دفاع و تنها  در صورتی الزم به ذکر است که طبق مصوبه بخش معماری موسسه، تبصره یک:

 .خواهد بود 00/18در این صورت مالك نمره از . ارائه به پروژه تعلق نخواهد گرفت، نمره حضور اساتید راهنما و داور باشد در

خواهد بود و بایستی  20متقاضی برگزاری جلسه دفاع برای ارائه ی طرح نهایی خود باشد، مالک نمره ایشان از دانشجو  صورتی کهدر  تبصره دو:

 دو شرط زیر را برای تعیین جلسه دفاع تامین نماید:

 شده جهت برگزاری جلسه دفاع( دریافت تاییدیه ی مکتوبِ استاد راهنمای محترم در نامه ای جداگانه )تاکید بر ارزش پروژه ی ارائه-1

اسناد و مدارک پروژه بایستی جهت بررسیِ شرایط دفاع، به صورت کامل، حداکثر تا یک هفته پیش از زمان تعیین شده در هر ترم برای  -2

 بررسی و اعالم نظر نهایی، در اختیار شورای گروه و مسوول پایان نامه قرار بگیرد.

ت برگزاری جلسه دفاع طرح نهایی، پس از بررسی پروژه ارائه شده، بر عهده ی مسوولین پایان نامه و الزم به ذکر است تعیینِ صالحی 

  اساتید داور خواهد بود. 
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 :باشد دانشجویان به ترتیب زیر می طرح نهایی جلسه دفاع تحویل بدون دفاع یا جهت اسناد و مدارك موردنیاز

  رساله مطالعات پروژه 

o در نمره با مندرجات شیوه نامه  رساله عدم تطابق. بدیهی است شودتهیه و تنظیم  شیوه نامه موسسهبر اساس  رساله پایان نامه

 .دبوخواهد اثرگذاردانشجو با تاثیر منفی 

o  نامه زمان بندی اعالم شده جهت تحویل یا دفاع، به صورت فایل طبق بررساله بایدword  وpdf .تهیه و تنظیم گردد 

 یها لیفا صورت به پروژه یبعد دو یها نقشه آلبوم pdf شامل( 2007 اتوکد تا حداکثر شده رهیذخ) اتوکد و: 

o 1/  200 اسیمق با نظر مورد یفضا ای و بنا ییجانما پالن ای و پالن تیسا 

o 100/1اسیمق نظردر مورد ساختمان موجود وضع  مقاطع و پالن 

o  یضرور موارد) است 1/  100 اسیمق با مقاطع و پالن شامل و یداخل یها طرح بر منطبق و مبلمان با یمعمار یها نقشه 

 (.است ینورپرداز سطوح، اختالف مصالح، مبلمان،

o 1/  20 ای 1/  25 اسیمق با...  سقف و بدنه کف، یطراح شامل  شده یطراح یها فضا همه از یینما بزرگ یها نقشه 

o 50/1 اسیمق با شده یطراح یفضاها هیکل از نماها برش 

o   مبلمان، رنگ، شینما منظور به شده یطراح یفضاها تمام از(  ویپرسپکت و پالن و نما -برش از اعم) ییبزرگنما یها نقشه 

 و( زهایپر و دیکل ییجانما) یکیالکتر ساتیتاس یها نقشه ،(سقف ینورپرداز) سقف معکوس پالن ،... و یکفساز ، مصالح

 .است مربوطه یکیمکان ساتیتاس

o و اتصاالت اجرا یچگونگ از ییاجرا مورد 4 حداقل) اجرا یها وهیش یچگونگ یمعرف جهت به طرح ییاجرا اتیجزئ یها نقشه 

 (.شود ارائه ساخت با رابطه در یها لیتاید

o است یالزام ها پالن مبلمان و یفن میترس نکات هیکل تیرعا و اتوکد لیفا یبند هیال به توجه. 

o     ستیالزام طرح ییخوانا لیتکم جهت شده یطراح یفضاها هیکل از  یداخل یوهایپرسپکت ارائه. 

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

o تعداد و پوسترها ابعاد. )پوستر صورت به پروژه یمعرف جهت یدست ای و یوتریکامپ یداخل یها ویپرسپکت و یطراح روند ارائه 

 (.باشد یم دانشجو انتخاب به پوستر هر در موجود یها ویپرسپکت

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

 .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 

 

 شده یطراح یفضاها هیکل شینما و یمعرف به یمتوال صورت به که ناظر دید از است قهیدق دو آن زمان حداقل که شنیمیان هیته 

 .پرداخت خواهد
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  تهیه فایلpower point )برای موارد دفاع( 

o  روند موضوع و عنوان پروژه، مکانیابی و تحلیل سایت دربارهتوضیحات خود را منطقی 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 

 .نتخابی و به عهده دانشجو می باشدطرح اسه بعدی 

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

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

الزم به ذکر . نتقال داده شودبیشترین مطالب به مخاطب ا 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 

 اختصاص داده خواهد شد. از نمره دانشجو نیز به این مهم 

o در زمان پاسخگویی باید از حضور ان باشددانشجو پس از ارائه پروژه باید به طور کامل و واضح جوابگوی سواالت داور .

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

 .بپردازد

 

 ل تهیه( وح فشردهCD    یا DVD از مدارک ارایه شده در زمان )تحویل پروژه جهت انجام امور فارغ التحصیلی 

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

 

 :جهت دریافت نمره طرح نهایی و انجام امور فارغ التحصیلی نکته مهم

انجام امور فارغ التحصیلی  تحویل نهایی، دریافت نمره درس طرح نهایی و پروژه نهاییِ، جهتِ دریافت صورتجلسهدانشجویان پس از داوری 

 با در دست داشتن موارد زیر به آموزش موسسه مراجعه نمایند:خود بایستی 

متن رساله و فایل  pdfو  wordی شامل رساله طرح نهایی )درون آن فایلها درون جلدِ طراحی شده (سی دی یا دی وی دیلوح فشرده )-1

 تصاویر پرسپکتیوهای داخلی و خارجی ست،  تصاویر ماکت و پوستر یا پوسترها، ه ها، بخش پیوست که شامل آلبوم نقش jpgیا  pdfهای 

 (.قرار می گیرد

 که مورد بررسی، تایید و امضای استاد راهنمای محترم  پیوست( 4)فرم شماره  فرم تایید انطباق رساله با شیوه نامه مصوب موسسه -2

 قرار گرفته باشد.
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 ضوابط و آیین نامه های طرح نهایی :

، شرکت دانشجو و حضور موسسهت علمی ال موثر در کیفیت آموزش از طرف هیپارچه نمودن نمرات و در نظر گرفتن تمامی عوامک( جهت ی 1

هیچگونه اعتراض حق دانشجو ، پس از اعالم نمره بنابرین .ت داوران می باشدااین ضوابط و احترام کامل به هیل به منزله قبو دفاع، وی در جلسه

 .به آن را نخواهد داشت

  cdو  Power point، فایل پوستررساله پایان نامه ، ماکت ، آلبوم نقشه ها ، ) تحویل یا دفاعشده در زمان  ذکر موارد( عدم ارائه هر کدام از  2

 پروژه مورد داوری قرار نخواهد گرفت. ن پروژه بوده و( به منزله ناقص بودمدارک پایان نامه

 

آمادگی دفاع از پروژه خود را نداشته باشد باید مراتب را فورا با هماهنگی استاد  ،( در صورتی که دانشجو به هر دلیل در زمان برگزاری جلسه 3

نظر شورا در این  ت علمی و بررسی علل عدم ارائه باأر آن صورت با مطرح شدن در جلسه شورای هیراهنما به آموزش دانشگاه اطالع دهد و د

و به خواهد شد مورد تصمیم گیری خواهد شد و در صورت عدم وجود دلیل منطقی در مورد کسر نمره به صالحدید شورا ، بررسی و اقدام 

ر جلسه تا موارد را کامل نموده و د می گذاردفرصت دیگری در اختیار دانشجو  شورا  ،دالیل مورد قبولوجود در صورت  .دانشجو اعالم می گردد

 .دفاع بعدی شرکت نماید

شیوه نامه اقدام  11صفحه و اصالح کامل آن، نسبت به تحویلِ آن به صورت ذکر شده در  پس از رفع نواقص رساله( دانشجو موظف است  4

 نماید.

خود را در یک لوح فشرده  کلیه مدارک پایان نامه ، دانشجو جهت انجام کارهای فارغ التحصیلی بایدو اعالم نمره یا تحویل ( بعد از جلسه دفاع 5

 تحویل نماید . موسسهآموزش زیر به  طبق روند

o  فایلpowerpoint   فرمت وPdf   

o  ،فایل متن پایان نامهWord فرمت  و Pdf    

o از زوایای مختلف عکس از ماکت 

o  های معماری، سازه و تاسیساتآلبوم نقشه                            

o پرسپکتیوها با فرمت Jpg    

o   انیمیشن و مدیا،فایل های پوستر 

 در لوح فشرده قابدار که مشخصات کامل دانشجو و عنوان پروژه با طرح جلد بر آن نقش بسته باشد  در پوشه های جداگانه موارد باال  

 گردد.  ارائه می

 تصویب شورای گروه ، دانشجویان زمانی می توانند پروژه خود را ارائه نمایند که دو نیمسال تحصیلی از زمان اخذ آن گذشته باشد .( طبق 6

با برنامه ریزی شورای گروه  هر سال ،دارند زمانهر سال  پایان ترم تابستانپروژه پایانی جهت دانشجویانی که تا  یا تحویل دفاع تاریخ دقیق( 7

 و عموما در اواسط شهریور ماه خواهد بود.می شود  اعالم
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با برنامه ریزی  هر ترم ،زمان دارند پایان ترم تحصیلی نخست یا دوم هر ترم پروژه پایانی جهت دانشجویانی که تا یا تحویل دفاع تاریخ دقیقِ(  8

 بود.خواهد آن سال بهمن ماه تیرماه یا و عموما در اواسط شورای گروه اعالم می شود 

، بر اور و یا راهنما مصداق تقلب باشدبه تشخیص اساتید د،اگر ( در صورت مشاهده تخلفات آموزشی اعم از ارائه پروژه تکراری و امثال آن 9

 .خواهد شد و با تنظیم صورت جلسه ، موضوع به کمیته انضباطی ارجاع می گردداساس ضوابط آموزشی با دانشجو برخورد 

تعیین و با مشورت اساتید داور و باشد،  که به پیوست شیوه نامه نیز مینمرات مشخص شده توسط شورای گروه  بارم( نمره دانشجو طبق 10

% نمره 60نمرات هر کدام بر اساس میانگین وزنی به صورت  در صورت اختالف نظر اساتید داور و راهنما، .نهایی شده و اعالم می گرددما راهن

 % نمره استاد داور محاسبه و منظور خواهد شد.40نما و استاد راه

 

 شورای گروه معماری                                                                                                           

 غیر دولتی وموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی                                                                                           

  حافظ شیراز                                                                                                             

 


