ـ اطالعيه :قابل توجه دانشجويان کارشناسی ناپيوسته معماری
شيوه نگارش پايان نامه
سادگي و وضوح بيان مطالب در تنظيم گزارش نھايي وتوجه به آيين نامه نگارش جديد بسيار مھم ميباشد .رعايت
نكات زير در ھنگام نگارش گزارش نھايي ضروري ميباشد

 -١-٥اجزاء و ترتيب بخشھا
روي جلد پايان نامه
صفحه بسم 3
صفحه عنوان )عين صفحه روي جلد بدون آرم(
تعھد نامه اصالت اثر
صفحه گواھي دفاع از پايان نامه
صفحه تشكر و اھداء )حداكثر يك صفحه اختياري(
صفحه چكيده )حداكثر  ٣٠٠واژه(
پيشگفتار )اختياري(
تقدير و تشكر
فھرست مطالب
فھرست جدولھا )در صورت وجود(
فھرست شكلھا )در صورت وجود(
فھرست عالئم و اختصارات )در صورت وجود(
متن اصلي )حداکثر ١٠٠صفحه(
پي نويسھا )در صورت وجود(
منابع و مأخذ
فھرست عالئم )اختياري(
پيوستھا)در صورت وجود(
چكيده انگليسي )حداكثر  ٣٠٠واژه(
صفحه عنوان انگليسي
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جلد آخر گزارش طرح نھايي )روي جلد انگليسي(

 -٢-٥متن اصلي
متن اصلي شامل فصلھا و ھر فصل شامل بخش يا گفتار ميباشد و در صورت لزوم در پايان ھر فصل جمعبندي و در
انتھا نتيجهگيري قرار ميگيرد.
در پايان ھر فصل ميتواند  :شكلھا ،نمودارھا يا طرحھا و لوحھا اضافه شود.
اندازه قلم متن اصلي  ١٤لوتوس يا  ١٣نازنين مناسب است.
حاشيهھای صفحه از باال و سمت راست  ٣/٥سانتيمتر واز پايين و سمت چپ  ٢/٥سانتيمتر مناسب است.
نامه  ١سانتيمتر و در چکيده برابر  ١/٥سانتميتر ميباشد .فاصله سطرھا در پايان

 -٣-٥پاورقي يا زيرنويسي

1

در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ،توضيح مربوطه را ميتوان به صورت زير نويس
يا پاورقي در ھمان صفحه ارائه نمود.
كليه نامھاي خارجي در متن به خط فارسي نوشته ومعادل التين آن در پاورقي آورده شود .مانند سبك گوتيك 2كه در
از سمت چپ آورده ميشودGothic.پاورقي معادل آن يعني
مطالب زير نويس نبايد از سه سطر تجاوز كند .چنانچه زير نويس بيش از سه سطر باشد الزم است به بخش پي
نويس 3در آخر فصل يا آخر گزارش در بخش پيوستھا منتقل گردد.اندازه قلم زيرنويسھا حداقل  ١٠و حداكثر ١٢
مناسب است.

 – ٤-٥شمارهگذاري
شماره كليد صفحات آغازين )از اول گزارش تا اول متن اصلي( با اعداد و به صورت حروف نوشته شوند .بدين ترتيب
صفحه بعد از آستر صفحه بسم  3است و با شماره يك شمارهگذاري ميشود.
شماره صفحات متن اصلي كه با مقدمه يا فصل شروع ميشود بايد با عدد ) (١،٢،٣شمارهگذاري شود.
شماره صفحه در پايين و در وسط صفحه متن قرار ميگيرد .فاصله شماره صفحه در حدوه  ١/٥سانتيمتري از لبه پايين
است.
بخشھا و زير بخشھا به عدد شمارهگذاري ميشوند .شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده
ميشود ) .مثل  ٣ـ  ٢ـ  ٤بيان كننده زير بخش  ٤از بخش  ٢از فصل  ٣است(

 -٥-٥ذكر اعداد در متن
- Foot note
- Gothic
- Endnote
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عدد صحيحي كه در داخل متن نوشته ميشود )غير از جدولھا و نمودارھا( اگركمتر از  ١٠باشد آن عدد بايد از حروف
نوشته شود .مثل چھار ،ھفت ،ھر گاه عدد بزرگتر از  ١٠باشد به صورت عددي نوشته ميشود مانند ١٩ ،١٤ ،١٠
براي نوشتن اعداد اعشاري از عالمت اعشار ) (/استفاده ميشود .مانند ١٢/٥
براي نوشتن در صد از عالمت ) (%استفاده ميشود .مانند %٦٦
 - ٦-٥جدولھا و شكلھا
تمامي شكلھا ،نقشهھا و جدولھا بايد با كيفيت مناسب تھيه و ارائه شود.
كليه تصويرھا ،نمودارھا ،و منحنيھا با عنوان »شكل« ناميده ميشوند.
تمامي شكلھا و جدولھا بايد به ترتيب نمايان شدن در ھر فصل شماره گذاري شوند .مثال براي جدولھا فصل  ،٢جدول
 ٢ـ  ٢ ،١ـ  ٢و نوشته ميشود.
عنوان شكلھا در زير آنھا ذكر ميگردد.
چنانچه جدول يا شكلي از منبعي گرفته شده است ،در عنوان آن جدول يا شكل بايد منبع مورد استفاده معرفي گردد.

 -٧-٥نحوه ارجاع در متن
ذكر منابع بالفاصله پس از خاتمه جمله و قبل از نقطه پاياني در داخل پرانتز با معرفي نام نويسنده و سال انتشار تعريف
ميگردد .مانند) :صالحي .(١٣٧٢ ،جزييات معرفي منابع )به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندگان( در فھرست
منابع ذكر ميگردد.

 -٨-٥نحوه ارجاع به كتابھاي فارسي
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده )سال انتشار( عنوان كتاب ،نام و نام خانوادگي مترجم .شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل
نشر ،ناشر.

 -٩-٥نحوه ارجاع به پايان نامه
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده) ،سال انتشار( عنوان پايان نامه ،مقطع يا دوره تحصيلي .محل نشر ،نام دانشگاه يا
موسسه آموزشي.

 -١٠-٥نحوه ارجاع به مقاله
(Italic .نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده )سال انتشار( »عنوان مقاله« .نام مترجم .نام مجله يا نشريه )بصورت
دوره يا سال .شماره .تاريخ انتشار .صفحه آغاز و پايان مقاله يا صفحه مورد نظر .بايد دقت داشت كه عنوان مقاالت
معموال بين دو گيومه قرار گيرد.
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 -١١-٥نحوه ارجاع به كتابھا و مقاالت التين
عنوان مقالهھا و كتابھا به صورت پررنگ نوشته شود و حروف اول اسامي و افعال با حروف بزرگ نشان داده شود
و حروف ربط و تعريف و قيود چنين وضعي دارند .به عنوان مثال:
Givoni, B., (1976), Man Climate and Architecture,2nd Edition, London, Applied Science.
 -١٢-٥نحوه ارجاع به سايتھاي رايانهاي
ھا به تعداد سايتھا معرفي ميشود براي مثال )(URLنحوع ارجاع به سايتھاي رايانهاي در داخل متن با نوشتن
به اين طريق در داخل متن نوشته ميشود(URL):
)(URL1- Givoni, 2005
 -١٣-٥پيوستھا
به طور كلي تمام اطالعات و مداركي كه نوشته را سنگين كرده و خواندن آن را دشوار ميسازد در پيوست قرار
ميگيرد .جدولھا طوالني و اطالعات آماري اغلب در پيوست قرار ميگيرد ،مگر اينكه نمونهھاي كوتاھي باشند كه
بتوان آنھا را در متن گنجاند.

)ھمچنين به بخش نحوه ارجاع در متن مراجعه شود( -١٤-٥URLفھرست منابع ،مآخذ
فھرست منابع 4به آن دسته از منابع اتالق ميگردد كه به صورت كتابشناسي و يا استفاده ي غير مستقيم از آن بھره
گرفته شده است.
فھرست مآخذ 5به آن دسته از منابع گفته ميشود كه به صورت مستقيم از آنھا استفاده شده است .بديھي است در زمان
استفاده از مآخذ ،معرفي شماره صفحه  /صفحات در متن ضروري ميباشد .براي مثال) :لنگ ،١٣٨٤ ،ص (٢٣
به آن دسته از منابعي گفته ميشود كه در آن از سايتھاي رايانهاي اطالعات اخذ شده باشد .نحوه معرفي URLفھرست
اين سايتھا بايد به طريقي باشد كه ابتدا جزييات محيط سايت جستجو شده معرفي گردد و در انتھا نيز زمان مالقات از
سايت داخل پرانتز قيد گردد .مثال:
)http://WWW.ut.ac.ir.(visited on Dec.12,2005

-١٥-٥ارائه نقشهھا در پاياننامه
كليه نقشهھاي معماري )شامل :سايت پالن ،پالنھا ،نماھا ،مقاطع ،پرسپكتيوھا و جزييات الزم( ميبايد داراي شناسنامه
بوده و در آنھا نام نقشه ،مقياس خطی نقشه ،جھت شمال ،نام پروژه ،نام دانشجو ،نام استاد راھنما و نام دانشگاه قيد
گردد.
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ارائه نقشهھا ،دياگرامھا ،و پرسپكتيوھايي كه باعث معرفي فرايند طراحي ،معرفي نكات فني در رابطه با سازه و
تاسيسات و نيز درك بھتر از كانسپت شكل گيري طرح باشد توصيه ميگردد.
مناسب است كه نقشهھاي نھايي در گزارش پس از فھرست منابع و در انتھاي گزارش معرفي ميشوند.

 _٦تكثير رساله
كليه دانشجويان دوره كارشناسي موظفند گزارش نھايي خود را پس از تاييد استاد راھنما به صورت باز و صحافي نشده
در  ٣جلد تكثير و به گروه ارائه نمايند .پس از بررسي دعوتنامه براي حضور در جلسه دفاع براي ھيات داوران صادر
خواھد شد.

 _٧مشخصات جلد پاياننامه و رساله
جنس جلد گزارش نھايي از مقوا با روكش چرم مصنوعي )گالينگور( ميباشد.
رنگ جلد پاياننامه در مقطع كارشناسي معماري خاكستري تعيين شده است.
آرم و كليه نوشتهھاي پشت و روي جلد ،به صورت زركوب چاپ ميشود.
در قسمت عطف پايان نامه ،آرم دانشگاه منقش و عنوان رساله و نام نويسنده و سال نوشته ميشود) .مانند نمونه
زير(

دا

دانشگاه المعی گرگانی
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Title

نگارش :نام نويسنده
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نام نويسنده
………… Supervisor :

استاداسراھنما  :نام استاد راھنما
استاد مشاور:

Advisor : ………….
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 _٨CDصحافي و گزارشھا و ارائه
دانشجويان موظفند تعداد سه نسخه گزارش نھايي صحافي شده و تعداد سه عدد سی دی به کتابخانه تحويل دھند.
متن كامل پايان نامه اعم از متن اصلي ،شكلھا ،جدولھا ،نقشهھا و طراحيھا اساليدھا و مداركي كه ھنگام دفاع ارائه
(تنظيم گردد ) CD.ھر دو در يک  PDFو(Doc) MSWORDشده با برنامه
در صورت استفاده از فونتھاي خاص ،فايلھاي مربوطه نيز ضميمه گردد.
برنامه به صورتي تنظيم گردد كه فونتھاي به كار رفته در متن ،به فايل اضافه شده باشدPDF.نسخه
ميبايد از نظر صفحه بندي كامال مطابق نسخه چاپي باشد.
.

 _١٠تسويهحساب تحصيلي
دانشجويان پس از انجام مراحل ذكر شده در باال ،و پس از ارسال صورتجسله دفاع به اداره آموزش پرديس جھت
آغاز مراحل تسويه حساب و فارغ التحصيلي به آموزش پرديس مراجعه نمايند.

توجه:
در صورت عدم رعايت ھر يك از استاندارھاي فوق ،گروه معماري و كتابخانه از پذيرفتن گزارش نھايي و ارائه تسويه
حساب معذور بوده و مسئوليت تأخير در انجام مراحل فارغ التحصيلي به عھده خود دانشجو ميباشد .الزم به ذکر است
پس از برگزاري جلسه دفاع براي انجام مراحل تسويهحساب فقط دو ماه فرصت دارند.
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