
 
 

 

 

 

 فناوري و تحقيقات،  وزارت علوم                                             باسمه تعالی                                                                
 ، غير  انتفاعيدولتيريموزش عالي  غآموسسه                                                                                                                         

 احرار                                                                                                                                                                                                           

 "پایان وامه کارشىاسی واپیًسته معماری مجلد  تديیه ضًابط"            

 ضشٍسی است کِ داًطدَیاى کلیِ ًکات صیش سا ٌّگام آهادُ ساصی ٍ تٌظین پایاى ًاهِ سػایت ًوایٌذ:

 1 پایاى ًاهِ  هدلذ هطخصات کلی

 . 1هطخصات سٍی خلذ هغاتك ًوًَِ  ٍ  خلذ پایاى ًاهِ تِ سًگ هطکی است . 1

 . حاٍی خولِ تسن اهلل الشحوي الشحینصفحِ  . 2

 . 2 هطخصات صفحِ اٍل هغاتك ًوًَِ . 3

 سغش( 3تمذین پایاى ًاهِ )فمظ دس یک صفحِ ٍ حذ اکثش دس  . 4

 . تمذیش ٍ تطکش )فمظ دس یک صفحِ ،خالصِ ٍ هدول ( . 5

 . فْشست هغالة . 6

 . فْشست خذٍل ّا)دس صَست ٍخَد( . 7

 . فْشست ضکل ّا )دس صَست ٍخَد ( . 8

 . اختصاسی )دس صَست ٍخَد( فْشست ػالئن . 9

 . ( 3چکیذُ ًاهِ تِ فاسسی +کلیذ ٍاطُ )فمظ دس یک صفحِ ٍ هغاتك ًوًَِ  . 11

 ( 4ًوًَِ  چکیذُ ًاهِ تِ اًگلیسی +کلیذ ٍاطُ تِ اًگلیسی )فمظ دس یک صفحِ ٍ هغاتك . 11

  : تاضذ ٍ تِ ضشح ریل  پایاى ًاهِ تایذ داسای همذهِ ٍ فصل ّای الصم تتفکیک . 12

 همذهِ ٍ ضٌاخت هَضَع .   - 1              

  هغالؼات اللیوی ٍ ًتیدِ گیشی .  - 2              

  تؼشیف هَضَع ، هثاًی ًظشی عشح ٍ ًتیدِ گیشی .  - 3              

 هغالؼات استاًذاسدّا ٍ ضَاتظ هشتَعِ ٍ اسائِ تشًاهِ فیضیکی .   - 4              



 
 

 

 

 

 تشسسی ٍ تحلیل سایت .   - 5              

 پیص فشض ّا ٍ دیاگشام هشتَط تِ هکاى یاتی ٍ ساهاى دّی فضایی .   - 6              

  ، ًواّا ، تشضْا ، پَستشّا ، تصاٍیش سِ تؼذی ٍ ػکسْای هاکت اسائِ عشح تصَست کاهل ضاهل پالًْا   - 7              

 . تصَست پشیٌت سًگی                     

 . دس اًتْای پایاى ًاهِ هی آیذ ، کِ تؼذا رکش خَاّذ ضذ هٌاتغ ٍ هشاخغ تِ ضشحی .  13

هماالت هٌتطش ضذُ  ضاهل تصاٍیش ضوائن هی تَاًذ . هٌاتغ ٍ هأخز اسائِ هی ضًَذ:کلیِ ضوائن پس اص فْشست ضوائن  .  14

 . تشًاهِ کاهپیَتش )دس صَست ٍخَد( ٍ... تاضذ حاصل اص پایاى ًاهِ ،

 دس آخشیي صفحِ پایاى ًاهِ هی آیذ. صَیش صَستدلسِ دفاع اص پایاى ًاهِ ،ت .  15

همغغ ٍ سال  دس لسوت ػغف پایاى ًاهِ )حاضیِ تیشًٍی حذ فاصل تیي پطت ٍ سٍی پایاى ًاهِ (دسج ًام داًطدَ ، . 16

 ضشٍسی است.

 

 چَى ػٌاٍیي پایاى ًاهِ ّای تحصیلی دس تاًکْای اعالػاتی حفظ هی ضَد،الصم است ضوي سسا تَدى هختصش تاضذ. : عنواى - 2-1

 . صَست گیشد تَسظ چاپگش لیضسی ٍ یا ًظیش آى، A4تایپ پایاى ًاهِ کاسضٌاسی تایذ سٍی کاغز  : نحوه تایپ - 2-2

 ٍ صسًگاس هی تَاًذ هَسد استفادُ لشاس تگیشد. Microsoft word ، Macintoushّواًٌذ : افزارهای هعتبز و رایجنزم 

 ٍ فاصلِ تیي سغشّا  12هی تَاًذ اًتخاب ضَد.اًذاصُ للن پَیٌت  ًاصًیي ، صس ، تذس ٍ یا هؼادل آًْا دس ًشم افضاسّای هَخَد لَتَس ، نوع قلن :

mm9 space) ½1 ).است 

  mm 7 فاصلِ سغشّا ، 12کلوِ ،اًذاصُ للن پَیٌت  311( ،حذ اکثش 3فمظ دس یک صفحِ )کادس هغاتك ًوًَِ  ه فارسی:چکید

( . (single space 

   mm 7فاصلِ سغشّا  ، 12اًذاصُ للن پَیٌت کلوِ ،  311( حذاکثش 4فمظ دس یک صفحِ ) کادس هغاتك ًوًَِ  چکیده انگلیسی :

( . (single space 

 mm 7  ( . (single space فاصلِ سغشّا،  12 اًذاصُ للن پَیٌت مراجع:

 وگارش پایان وامً وحُي  2



 
 

 

 

 

ساًتی هتش، فاصلِ خغَط  3ساست صفحِ کادستٌذی صفحات پایاى ًاهِ تایذ یکساى تاضذ.فاصلِ ضشٍع خغَط تا لثِ  کادر بندی: - 2-3

وام ًوَداسّا ،خذٍل ّا ،ًمطِ ّا، ضکلْا ٍ ساًتی هتش است . ت 2ٍ تا لثِ پاییي 5/2ساًتی هتش، فاصلِ سغش اٍل تا لثِ تاالیی  2تا لثِ چپ 

 فْشست ّا تایذ دس کادس تاال گٌداًیذُ ضًَذ.

است کِ اص صفحِ تؼذ اص ػٌَاى ضشٍع هی  لثل اص همذهِ تِ صَست الفثای فاسسیضواسُ تٌذی صفحات  شواره گذاری صفحات: - 2-4

تَاًذ دس تاالی صفحِ ) ٍسظ یا سوت چپ( ٍ یا دس پاییي صفحِ .ضواسُ صفحِ هی ضَد.اص صفحِ اٍل همذهِ تا اًتْا تِ صَست ػذدی خَاّذ تَد

 ) دس ٍسظ ( دسج ضَد.

هَضَع اصلی پایاى ًاهِ تِ چٌذ فصل ٍ ّش فصل هی تَاًذ تِ چٌذ تخص تمسین ضَد.صفحِ اٍل  شواره گذاری هطالب : - 2-5

فاصلِ اص آخشیي سغشتخص لثلی ضشٍع هیطَد.ّش ّشفصل تا دٍ سغش اصکادستٌذی تاالی هشتَعِ آغاص ضَد.ػٌَاى تخطْای ّش فصل تا یک سغش 

( اص ّن خذا ضذُ اًذ، هطخص هیطَد.ػالهت سوت ساست ، تیاًگشضواسُ  -یک اص تخطْای ّش فصل تا ضواسُ ّای فصل ٍ تخطی کِ تا یک ) 

دس سوت چپ ػذد چپ ضواسُ تخص هَسد ًظش است. دس صَستی کِ ّش تخص داسای صیش تخص تاضذ ،ضواسُ ّش صیش تخص فصل ٍ ػذد سوت 

 ًَضتِ خَاّذ ضذ. 3-4-2فَق لشاس هیگیشد. تِ ػٌَاى هثال اگش هذیشیت سَهیي صیش تخص اص تخص چْاسم فصل دٍم تاضذ، تصَست 

ضواسُ گزاسی ضکلْا ٍ خذٍل ّا اص لاػذُ تاال تثؼیت هی کٌذ.تؼٌَاى هثال ،ضکل  شواره گذاری شکلها و عنواى بندی آنها : - 2-6

ًَضتِ هیطَد. دلت ضَد کِ ضواسُ گزاسی خذٍلْا ٍ ضکلْا هستمل اص یکذیگش است.ػٌَاى خذٍل  " 8-3ضکل  " ّطتن دس فصل سَم تصَست

 ّا  دس تاالی خذٍل ٍ ػٌَاى ضکل ّا دس صیش ضکلْا آٍسدُ ضَد.

هطخص ّش ساتغِ ای کِ دس هتي تاضذ تا دٍ ضواسُ کِ تا خظ فاصلِ اص یکذیگش خذا هیطًَذ، شواره گذاری روابط و فزهولها: - 2-7

.هثال دّویي فشهَل یا ساتغِ دس فصل اٍل هی گشدد.ػذد سوت ساست تیاًگش ضواسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ ضواسُ تشتیثی ساتغِ هَسد ًظش است

 ( داخل پشاًتض ًَضتِ ضَد.11-1تصَست )

فاسسی تِ اًذاصُ  هؼادل اًگلیسی ٍاطُ ّای خذیذ یا ًا هتذاٍل تِ صَست پاًَضت دس صفحِ هشتَعِ رکشضَد.ضواسُ تِ پانوشت : -2-8

 دسج ضَد. 11دس تاالی کلوِ )سٍ ًٍذ ( ٍ دس پا ًَضت تِ صَست التیي تا پَیٌت  11پَیٌت 

 سایح دس گشایص هشتَعِ (سٌت  فْشست هٌاتغ ، هشاخغ ٍ هأخز دس اًتْای پایاى ًاهِ تِ یکی اص دٍ صَست  )حسة هزاجع و هأخذ : - 2-9

 آٍسدُ هیطَد:

 :صَس ت ًام ٍسال ،اًدام هیگیشد هثال کش هشخغ دس هتي پایاى ًاهِ تر . 1

فٍرست  A.M. [Smith ،1995].etlaَ.A.M. [Smithَ[1995 ،] 1375اسمعیلی َ ٌمکاران ،[َیا  ] 1375اسمعیلی ،

 مراجع در ایه حالت در اوتٍای پایان وامً بصُرت الفبایی ، در دَ بخص مجزا فارسی َ مراجع خارجی ارائً میطُد.



 
 

 

 

 

فٍرست  ] 7-2 [َ یا  ] 2َ3َ7 [َ یا  ] 2[ان وامً بً صُرت ضماري ای اوجام میطُد.مثال ،رکر مرجع در مته پای . 2

 مىابع در ایه حالت بر حسب ضماري در اوتٍای پایان وامً درج میطُد.

 هثال اص صَست اٍل :

1.Richie ,G.A, Short , K.C.and Davey , M.R.1991,Journal of Experimental Botany,42:425,1557-1593 

 . اًتطاسات داًطگاُ فشدٍسی ، هثاًی کطت تافتْای گیاّی)تشخوِ( ، 1376تالشی ،ػثذالشضا، ] 2 [

 هثال اص صَست دٍم: 

[1]J.W.Smith,M.W.Rabo,J.Phy.Chem.98,3542(1996) 

 . 1378 ، 3ٍ4هحوذ حسیي ػلیضادُ ،فصل ًاهِ  الوپیک ،ضواسُ  ] 2 [
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پایاى هدلذ تایذ ّوشاُ تا  5ٍ6هغاتك ًوًَِ ّای  تایذ ی حاٍی چکیذُ تِ فاسسی ٍ اًگلیس ،  Microsoft wordتا ًشم افضاس  تایپ ضذُ فایلپشیٌت ٍ 
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