
 
 بسمه تعالي

 

 معماری كارشناسي پایان نامه دستورالعمل نگارش 
 

با توجه به اهمیت پایان نامه در نشان دادن کار دانشجو و لزوم استفاده از اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامه ها، این 

شده را در نوشتن پایان نامه خود رعایت  نوشتار آماده شده است و الزم است دانشجویان با مطالعه دقیق آن، اصول و قواعد ارائه

 کنند.

 

 بخش های مختلف پایان نامه

 باشد: بخش های زیر شامل باید به ترتیب ارائه شده پایان نامه های 

  صفحات مقدماتي:  -1

 صفحه ی روی جلد -

  صفحه بسم اهلل -

 صفحه ی عنوان -

 صفحه تائید استاد -

 (حد اکثر در یک صفحه صفحه ی تقدیم )اختیاری -

 (حد اکثر در یک صفحه )اختیاری فحه ی تشکر و قدر دانيص -

 (کلمه حد اکثر در یک صفحه 033چکیده ی فارسي )حد اکثر  -

 فهرست مطالب -

 فهرست نمودارها و شکل ها )در صورت وجود(  -

 )در صورت وجود(  ها فهرست جدول -

 عالیم و اختصارات )در صورت وجود(  صفحه ی -

 

الب چند فصل و زیرفصل های داخل آن نوشته مي شود، كه به عنوان نمونه مي كه در قمتن اصلي پایان نامه  -2

 تواند شامل فصل های زیر باشد:

 شناخت و مباني نظری موضوع فصل اول: -

 بررسي نمونه ها و مصادیق: فصل دوم -



 ضوابط و استانداردهای طراحي و برنامه فیزیکي :ومسفصل  -

 شناخت بستر طرح :مچهارفصل  -

 روند طراحي و مباني نظری طرح :پنجمفصل  -

 فصل ششم: معرفي طرح -

 

 الزم است مانند فصل ها، دارای عنوان مناسبي باشند.كه  پیوست های موردنیاز -3

 فهرست منابع -4

 (اختیاری) کلمه 033 تا 033بین  انگلیسيچکیده  -5

 )اختیاری( انگلیسي به صفحه عنوان -6

 

 همشخصات كلي و ظاهری پایان نام

 

 :صفحات مقدماتي -1

، نام موسسهآرم این صفحه مطابق نمونه ارائه شده باید آماده شود که شامل  :و صفحه عنوان صفحه روی جلد -

 ایان نامهپماه و سال ارائه  و ، نام دانشجو، نام استاد راهنما، عنوان پایان نامهدانشکده، مقطع تحصیلينام ،  موسسه

  .مي باشد

محتوی ، با کمترین تعداد کلماتنامه شما باید مختصر و در عین حال شفاف و گویا بوده و  پایان عنوان :نکته

 .کندپایان نامه را معرفي 

 صفحه بسم اهلل -

 .خود دانشجو است یبه عهده  فونتنوع و اندازه انتخاب   .فقط در یک صفحه خواهد بودصفحه ی تقدیم:  -

نوع انتخاب نیر تنها در یک صفحه خواهد بود ها  ز کلیه افراد و ارگانتقدیر و تشکر ا صفحه ی تشکر و قدرداني: -

 .ت به عهده ی خود دانشجو استفونو اندازه 

و کلمات کلیدی  گرفته شدهبیان مسئله، هدف از اجرای پایان نامه، روش انجام کار، نتایج  شامل :ده فارسيچکی -

ه بوده، فونت تایپ شبیه متن اصلي و حتي االمکان در کلم 033اکثر  مي باشد. الزم به ذکر است که چکیده حد

 یک صفحه مي باشد.

فهرست ضمائم ، که شامل آمده است پایان نامهه مطالب که در متن کلیو فرعي شامل رئوس اصلي : فهرست مطالب -

 ی پایان نامه هم خواهد بود.ها وپیوست

 ها مي باشد. شکلو شامل شماره و عنوان نمودارها : ها شکلفهرست نمودارها و  -

 .مل شماره و عنوان جدولها مي باشدشا: فهرست جداول -



صفحه ی عالیم و اختصارات: تمامي عالئم و اختصاراتي که در متن اصلي پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است  -

 با تعیین واژه ی کامل آن ها در این صفحه آورده مي شود.

 مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت داشته باشد . عناوین ذکر شده در فهرست :1نکته

 .تمام شکل ها، نمودارها، جدول ها، پیوست ها باید دارای عنوان مناسبي باشند :2نکته

 



 .ی زیر استفاده شودهامنابع از الگو برای تنظیم فهرست -

  استفاده از کتاب: -الف

 .، سال چاپنام ناشر . جلد. نام مترجم. محل انتشار،کتاب شار(، عنواننویسنده. )سال انت نامنویسنده، خانوادگي نام 

 :استفاده از مقاله  -ب

مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه های مقاله در  نویسنده. )سال انتشار(، عنوان نامنویسنده، خانوادگي نام 

 مجله.

  استفاده از پایان نامه: -ج

   .، دانشگاه ه، مقطع، رشته، دانشکدپایان نامه عنوان(  انتشار سال . )یسندهنو نام ،نویسندهنام خانوادگي 

 سند اینترنتي: -د

 سند از آدرس اینترنتي به طور کامل. باز یابي شده در تاریخ. نویسنده. )تاریخ(، عنوان نامنویسنده، خانوادگي نام 

 

 توجه:

 .ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگلیسي آورده شود  -1

 .شودمي ه است در فهرست منابع آورده فقط منابعي که در متن به آنها استناد شد -2

 

 



 پایان نامهبرای صفحات متن مشخصات كلي و ظاهری 
 : و عناوین فونت متن -1

 Times New Roman 12و متن های انگلیسي با  B Nazanin 14متن های فارسي با 

 Times New Roman 22 Boldو انگلیسي  B Nazanin 24 Boldفارسي فونت عنوان فصل ها: 

 در داخل فصل:  1فونت سرفصل سطح 

 Times New Roman 16 Boldو انگلیسي  B Nazanin 18 Boldفارسي 

 در داخل فصل:  0فونت سرفصل سطح 

 Times New Roman 14 Boldو انگلیسي  B Nazanin 16 Boldفارسي 

 در داخل فصل:  0فونت سرفصل سطح 

 Times New Roman 12 Boldو انگلیسي  B Nazanin 14 Boldفارسي 
 

 فاصله ی سطرها و حاشیه ها:  -0

 . (Line Spacing: Single) سانتي متر باشد 1فاصله ی سطرها در تمامي متن فارسي باید 

 سانتي متر باشد. 5/0از پایین و سمت چپ صفحه  وسانتي متر  0از باال و سمت راست صفحه حاشیه 

 

 اری صفحات  و بخش های پایان نامه: شماره گذ -0

 ( با حروف )الف، ب و...( شماره گذاری مي شوند. اولشروع فصل صفحه های ابتدایي )از اول تا 

 1اولین صفحه فصل اول، شماره صفحه متن اصلي پایان نامه از اول تا آخر با عدد شماره گذاری مي شوند. 

 خواهد داشت.

 . شته باشدسانتي فاصله دا 5/1ه و در وسط قرار گیرد و از پایین صفحه باید در پایین صفحصفحات شماره 

فصل ها، بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری مي شوند. به طوریکه شماره فصل در سمت راست و 

 است. 0و زیر بخش  1، بخش 0بیان کننده ی فصل  0-1-0شماره ی بخش بعد از آن و الي آخر. مثال 

دارای شکل ها: کیفیت جدول ها و شکل ها باید قابل قبول باشد. تمامي جدول ها و شکل ها باید جدول ها و  -4

شکل و در مورد جدول ها در باالی ، که بصورت تراز وسط، در مورد شکل ها در پایین و عنوان باشندشماره گذاری 

در بصورت زیر  "نمونه نتایج برنامه"ي فرضبا عنوان  0فصل از اولین شکل شماره و عنوان مثال جدول قرار مي گیرد. 

 نوشته مي شود. پایین شکل 

 نمونه نتایج برنامه  1-0شکل 

 چنانچه جدول و یا شکلي از منبعي استفاده شده است حتما باید به آن استناد شود.



 و سمت در باال يشماره کوچکدر صورت نیاز به آوردن توضیحي برای یک عبارت بصورت زیرنویس، زیر نویس ها:  -5

 0زیر نویس اندازه فونت متن آورده مي شود. مربوطه با همان شماره در پایین صفحه چپ آن مشخص شده و توضیح 

 شماره از متن کوچکتر خواهد بود.

در صورت نیاز التین استفاده شود و کلمات باید تا حد امکان از معادل فارسي استفاده از کلمات التین در متن:  -6

 .شوددر داخل پارانتز نوشته بوطه مرکلمه التین 

است. استناد به منبع در متن به  نحوه ی ارجاع در متن: ذکر منبع برای مطالب مورد استفاده از دیگران الزامي -7

 )نام خانوادگي نویسند، سال چاپ، صفحه( :صورت زیر امکان پذیر است

 را داشته باشد.جلد پایان نامه باید خصوصیات زیر  :جلد پایان نامهمشخصات  -8

 باشد.  میلي متر ضخامت داشته 0تا  0بوده و حدود  با روکش گالینگور ،بایستي از جنس مقوای سخت -

 .باشد نوک مدادیکارشناسي رنگ پایان نامه برای دانشجویان  -

 تر از کاغذ متن باشد.گ قطع جلد نیم سانتي متر بزر -

 نوشته های روی جلد بایستي زرکوب باشد. -

 

نسخه خواهد بود که یک نسخه آن مربوط به آموزش و نسخه دیگر مربوط به کتابخانه  0یان نامه به تعداد تکثیر پا -9

   خواهد بود.و استاد راهنما 

 

 

 



 

 

 پایان نامهموضوع 

 

 پروژه دوره كارشناسي 

 علمي كاربردی معماریدر رشته 

 

 ارائه شده به:

 دانشکده فني مهندسي

 )ص(موسسه آموزش عالي نبي اكرم 

 

 استاد راهنما:

 نام استاد راهنما

 

 توسط:

 نام دانشجو

 

 (33ارائه )مثال:  اسفند  سالدو رقم آخر  ماه و نام 


