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 رامسر موسسه آموزش عالی کسری

 

 قابل توجه دانشجویان رشته معماری و شهرسازی

  شیوه نامه تنظیم و تألیف رساله طرح نهایی*
  

 الف( شيوه تنظيم و ترتيب قرار گرفتن اجزای طرح نهایی

 :موارد ذیل عيناً به ترتيب در رساله قرار می گيرد

 .صفحه بسم ا.... الرحمن الرحيم •

 صفحه عنوان •

 (سطر 3و حداکثر در یك صفحهفقط در)پایان نامه تقدیم  •

 )و بطور خالصه یك صفحهفقط در تشكر ) •

 )پيشگفتار )اختياری •

 شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها : فهرست مطالب •

است ذکر  در این فهرست شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه ای که جدول در آن درج شده :فهرست جداول •

 .می شود

 .اعم از تصویر، نمودار و نقشه، نظير فهرست جداول، تنظيم می شود : فهرست شكل ها •

 در صورت ضرورت : فهرست عالئم و اختصارات •

  :چكيده فارسی •

شامل بيان کوتاه و موجز مسئله تحقيق، اهداف و فرضيات، توصيف مختصر روش ها و شيوه های گردآوری داده ها، 

تهيه می شود. چكيده فاقد ، 21و اندازه قلم پوینت کلمه  333ای از یافته ها و نتایج حاصل شده که حداکثر در  خالصه

ژه های تحقيق درج گردد.  هر گونه تصویر، شكل، منبع و فرمول می باشد. ضروری است که در انتهای چكيده کليد وا

 )یك صفحه(

، درج می گردد. 21و اندازه قلم پوینت  نامه و پس از صفحه عنوان انگليسی چكيده به زبان انگليسی نيز در انتهای پایان•

 )یك صفحه(
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 همقدم •

 :متن •

)عالوه براین ارائه طرح بصورت ، یافته، بحث و نتيجه گيری و پيشنهادات مـی باشد. الزم به تفكيكشامل فصل های 

عكسهای ماکت بصورت پرینت رنگی در صفحات پایانی  کامل شامل پالنها، نماها، برشها، پوسترها، تصاویر سه بعدی و

 رساله الزامی است(.

 نتيجه گيری •

 :فهرست منابع و مأخذ •

بایستی در ابتدا فهرست منابع فارسی شامل کتاب ها، مجالت، مقاالت، .... سپس فهرست منابع التين مجدداً شامل کتاب 

ی ذکر گردد. شماره ی صفحه ای که فهرست منابع در آن ذکر می ها، مقاالت، مجالت، .... و سپس فهرست منابع اینترنت

 .گردد نيز بایستی در فهرست مطالب موجود باشد

 :پيوست ها •

پس از متن « پيوست»سند ها، گزارش ها، نقشه ها، تصاویر، جداول و یا توضيحاتی که در متن رساله نگنجد به عنوان 

ی دیگر متمایز باشد یعنی دارای شماره و عنوان بوده و در فهرست مطالب ارائه می گردد. هر پيوستی باید از پيوست ها

 .ذکر شود

 :چكيده انگليسی •

از صفحه عنوان انگليسی قرار گيرد.  پيشعيناً ترجمه انگليسی چكيده ی فارسی است که بایستی در انتهای پایان نامه و 

 )یك صفحه(

  :صفحه عنوان به زبان انگليسی •

)فرم روی جلد و صفحه عنوان انگليسی( عيـناً درج می گردد. )یك  3عات موجود در پيوست شماره در این صفحه اطال

 )صفحه

 لحاظ گردد. تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه، در آخرین صفحه پایان نامه •
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 پایان نامهب( شيوه نگارش، تایپ، صفحه بندی و ارائه 

 :شيوه نگارش و مأخذآوری-2

نگارش رساله باید مطابق با منابع و شيوه های معتبر روش تحقيق صورت پذیرد، به عنوان مثال یكی از مهمترین شيوه 

مواردی که باید مورد توجه قرار گيرد امانت داری نسبت به مطالب و منابعی است که در رساله نقل قول می شوند که 

متن اصلی مجزا شده )با گيومه یا هر روش مطلوب دیگر( ضرورت دارد مطلب نقل قول شده به صورت کامالً مشخصی از 

 .و منبع آن به صورت زیرنویس )یا هر روش مطلوب دیگر( مشخص و مرقوم گردد

 

 :قطع کاغذ -1

 .تایپ گردد (A4) 12×  7/12کليه بخش های طرح نهایی باید روی کاغذ سفيد مرغوب با ابعاد 

 

 :قلم تایپ-3

 24با سایز  «b nazanin» زیر نویس ها با قلم متفاوت تایپ می شود. قلم متن بایدعنوان های اصلی، فرعی، متن و 

 .باشد

 

 :فاصله گذاری و حاشيه بندی -4

سانتی متر و حاشيه  5/3فاصله سطرها در تمامی صفحات متن برابر با یك سانتی متر، حاشيه سمت راست و باال برابر با 

. اشكال و تصاویر نيز به گونه ای تنظيم شود که این فاصله حفظ گردد. در سانتی متر است 5/1سمت چپ و پایين برابر 

صورتی که در برخی موارد اندازه ی شكل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشيه باشد، با کوچك کردن آن ها و یا 

 .به صورت تا خورده( حاشيه رعایت می گردد( A3 در موارد خاص، با استفاده از کاغذ

 

 :صفحات  شماره گذاری -5

و از مقدمه تا آخرین صفحه با اعداد به صورت الفبای فارسی از اولين صفحه پایان نامه )به جز صفحه ی عنوان( تا مقدمه 

شماره گذاری شود. شماره صفحه در پایين و وسط صفحه قرار می گيرد و فاصله ی آن از لبه ی پایين صفحه در حدود 

 .سانتی متر می باشد 5/2

شماره گذاری مطالب: موضوع اصلی پایان نامه به چند فصل و هر فصل می تواند به چند بخش تقسيم شود. صفحه  -6

اول هر فصل با دو سطر از کادربندی باالی مربوطه آغاز شود. عنوان بخشهای هرفصل با یك سطر فاصله از آخرین سطر 

( از هم جدا شده اند، -ای فصل و بخشی که با یك )بخش قبلی شروع ميشود. هریك از بخشهای هرفصل با شماره ه

مشخص ميشود. عالمت سمت راست، بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش مورد نظر است. در صورتی که 

ميگيرد. به عنوان مثال اگر مدیریت  هر بخش دارای زیربخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ عدد فوق قرار
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 نوشته خواهد شد. 3-4-1د، به صورت ش چهارم فصل دوم باشسومين زیربخش از بخ

 

 :جدول ها و شكل ها-7

تمامی شكل ها )تصویرها، نمودارها، منحنی ها( و جدول ها باید با کيفيت مناسب تهيه شوند، به گونه ای که کپی تهيه 

شكل ناميده می شوند. تمامی شكل ها  شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تصویر ها، نمودارها و منحنی ها با لفظ

جدول ها در باالی جداول و عنوان شكل ها در زیر و جدول ها به طور مستقل از ابتدا تا انتها شماره گذاری شده و عنوان 

 .. مرجع مورد استفاده نيز در کنار عنوان معرفی می شودشكل ها ذکر گردد

 :پانویس-8

ه توضيح خاصی داشته باشد، آن توضيح را می توان به صورت پانویس در همان در صورتی که یك عبارت یا واژه نياز ب

صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که به صورت کوچك در باال و سمت چپ آن چاپ می 

 .شود، مشخص شده و در پانویس توضيح مربوط به آن ارائه می شود

 .ه زبان فارسی نگاشته شده و معادل التين آن در پانویس ارائه می گرددنام های غير فارسی نيز در متن ب

مراجع و مأخذ: فهرست منابع، مراجع و مأخذ در انتهای پایاننامه به یكی از دو صورت)حسب سنت رایج در گرایش -2

 :باشد( 24) اندازه قلم پوینت  مربوطه( آورده ميشود

 و سال، انجام ميگيرد مثال:ذکر مرجع در متن پایان نامه بصورت نام -2

.فهرست مراجع در این حالت در  [smith .M.A, 2225]، ]2375اسماعيلی و همكاران، [و یا  ]2375اسماعيلی، [

 انتهای پایان نامه بصورت الفبایی، در دو بخش مجزا فارسی و مراجع خارجی ارائه ميشود.

فهرست منابع در  ]7-1[و یا  ]7و 3و  1[و یا  ]1[شود. مثال، ذکر مرجع در متن پایان نامه بصورت شماره ای انجام مي-1

 این حالت بر حسب شماره در انتهای پایان نامه درج ميشود.

 

 مثال از صورت اول:

2.Richie ,G.A, short , K.C.and Davey , M.R.2222,Journal of Experimental Botany, 

41:415،2557-2523 

 ، مبانی کشت بافتهای گياهی)ترجمه(، انتشارات دانشگاه فردوسی.2376باقری، عبدالرضا،  ]1[

 

 



5 
 

 مثالی از صورت دوم:

[2] J.W.Smith,M.W.Rabo,J.phy.chem.28،3541(2226) 

 .2378، 4و  3محمد حسين عليزاده، فصل نامه المپيك، شماره  [1]

 :نوع جلد و مندرجات روی آن-23

 کارشناسی ناپيوسته سانتی متر با روکش چرم مصنوعی )گالينگور( برای دانشجویان 3تا  1ضخامت  جنس جلد از مقوا با

کوب و عيناً بر اساس زرمطالب روی جلد به صورت ، شهرسازی رنگ سبز کارشناسی ناپيوستهمعماری رنگ سورمه ای ،

لتحصيلی نيز در قسمت عطف پایان نامه اطالعات صفحه عنوان می باشد. عنوان پایان نامه، نام نویسنده، سال فارغ ا

 .کوب می شودزر)حاشيه بيرونی حد فاصل بين پشت و روی پایان نامه( 

 :تعداد نسخه ها -22

یكی از نسخه های صحافی شده که باید دو نسخه کامل صحافی شده توسط دانشجو تهيه شده که الزم به ذکر است 

 .انه دانشگاه تحویل می گرددمتعلق به استاد راهنما بوده و دیگری به کتابخ

 

هفته فرصت دارد که اشكاالت جزیی مطرح شده را زیر نظر استاد راهنما  یكپس از ارائه ی پروژه ی نهایی، دانشجو  -21

برطرف و رساله خود را صحافی شده، یك نسخه به استاد تحویل داده و نسخه ی دوم را به هنگام تسویه حساب به 

در صورت عدم ارائه ی یك نسخه از رساله ی طرح نهایی به کتابخانه، برگه ی تسویه حساب  .21 کتابخانه تحویل نماید.

 .از سوی مسئول کتابخانه امضاء نخواهد شد

 

شامل پالنها، نماها،  نقشه هابه همراه کليه   pdfبه صورت کامل و  به همراه دو نسخه از رساله، رساله ی نهایی باید -23

تحویل که یكی عدد لوح فشرده  دوبر روی  یر سه بعدی و عكسهای ماکت بصورت پرینت رنگیبرشها، پوسترها، تصاو

 .گردد و شهرسازی کتابخانه و یكی تحویل دفتر گروه معماری

  صفحه تهيه و تنظيم گردد. 233طرح حداکثر تذکر: مجلد مطالعات 


