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  پایان نامه هدف▪

تا تهیه  ایده پردازيپیشبرد یک طرح معماري جامع، از مرحله  ،داخلی هدف از طرح نهایی دوره مهندسی معماري
ساختمانی است به نحوي که حاصل نهایی، واجد وحدت و انسجام کافی در ابعاد و عوامل گوناگون  کامل نقشه هاي

حداکثر و  انتخابی مساحت زمیندقت و توجه دانشجو به موضوع و  در نتیجهموثر در طراحی و مطالعات باشد. 
  الزم و قابل تذکر می باشد.زیربناي موثر 

  شامل: ،پیشنهاديحوزه هاي موضوع انتخابی و زیربناهاي 

  متر مربع 200 - مربع  متر 500                                                                         طراحی در زمین بایر     

  متر مربع 200 - مربع  متر 1000                                                                تغییر کاربري           ء با احیا

  متر مربع 200 - مربع  متر 1500                                                                           حفظ کاربريبا  ءاحیا

  متر مربع 200 -مربع  متر 5002            1موسسه سپهر دانشجویان معماري اي از پایان نامه طرح طراحی داخلی

اختار رسالهس▪  

 تعداد صفحات رساله حداکثر 50 صفحه مجاز می باشد (تعداد صفحات از مقدمه تا فصل ارائه طرح محاسبه می شود)

.شوند صحافی کوب نقره و ساده رنگ قهوه اي جلد با باید ها نامه پایان  

  و ترتیب آنها بخش ها - 1

  )1(پیوست شماره  گالینگور صفحه جلد
  برگ اول: سفید

  بسم ا... 
  )1فارسی (پیوست شماره به مشخصات رساله  هصفح

  )2(پیوست شماره  صورتجلسه دفاعصفحه 
  )اختیاري( تشکر و اهداء

  واژه) 7تا  5( گان کلیديکلمه) و واژ 300چکیده (حداکثر 
  )فصل ها و باب هاعناوین  مقدمه،فهرست مطالب (

  فهرست جداول 
  فهرست نقشه ها

  صفحه) 50اصلی(حداکثر متن 
 خذآمنابع ومفهرست 

  تصاویر سه بعدي و  بعدي دو هاي نقشه : مدارك و مستندات طراحی معماري شامل1پیوست 
  )3(پیوست شماره  انگلیسیبه  مشخصات رسالهه صفح

  برگ سفید
  )3 شماره پیوست( گالینگور جلد پشت صفحه

  

                         )1 (  

                                                        
  .باشد ،شده اجرا گروه در 1/7/94 تاریخ از که ها نامه پایان ارائه شیوه جدید فرمت در باید انتخابی نامه پایان که است ذکر به الزم -١
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  اصلی متن بندي فصل - 2

  :شود ارائه زیر عناوین مشابه و فصل پنج داراي ترجیحاً نامه پایان اصلی متن

   مقدمه

  نظري مبانی: اول فصل

  هاداستاندار وطرح  برنامه: دوم فصل

  ها نمونه بررسی: سوم فصل

   بستر شناخت: چهارم فصل

  ارائه طرح: پنجم فصل

  ها نقشه پیوست

شیوه نگارش - 3  

عمودي می باشد. تمامی  A4. قطع پایان نامه شود چاپکلیه قسمت هاي پایان نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب -
  کاغذ چاپ شود. یک رويمتن ها فقط بر 

  قابل قبول است) صفحه يپشت و رو بر به گروه معماري، چاپ بررسی اولیه(در ارائه رساله جهت 

  هاي مختلف اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش- 4

  اندازه  نوع قلم  نوع متن
  B.NAZANIN ..BOLD 14  عنوان فصل

  B.NAZANIN ..BOLD 12  بابعنوان 
  B.NAZANIN  13  متن اصلی

  B.NAZANIN  12  چکیده فارسی
  B.NAZANIN ..BOLD 12  تصویرعنوان جدول یا 
  12حداکثر   B.NAZANIN  متن جدول

  10حداکثر   B.NAZANIN  زیرنویس جدول
  B.NAZANIN  10  فارسی پانویس
  Times New Roman  8  انگلیسی پانویس

  B.NAZANIN  13  فهرست منابع فارسی
  Times New Roman 12  انگلیسیفهرست منابع 

  

        

  

 )2(  
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ها و تصاویر جدول ها، بخش صفحات، گذاري شماره  5 -  

 مانند. شوند می نوشته حروف به و اعداد با) اصلی متن اول تا نامه پایان اول از(  آغازین صفحات شماره -
 گذاري شماره باید شود، می شروع نخست فصل یا مقدمه از که اصلی متن صفحات تمامی شش، پنج،
  .گردد می نیز ها پیوست و منابع جدول، تصویر، محتوي هاي صفحه شامل صفحات گذاري شماره. شوند

  .باشد صفحه وسط در دقیقا و صفحه پایین صفحات شماره -

 پایان محتواي با متناسب footer یا header طراحی به اقدام خود سلیقه با دانشجو شود می توصیه -
 و دانشجو نام دانشگاه، نام نامه، پایان عنوان شامل تواند می بخش این) کادر هرگونه بدون.(کند نامه

  .است 10 شماره مورد این در قلم اندازه حداکثر. باشد صفحه شماره

 شماره و راست سمت در فصل شماره بطوریکه شوند، می گذاري شماره عدد به ها بخش زیر و ها بخش -
  :مانند شود آورده آن از بعد بخش

  .است 3 فصل از 2 بخش از 4 بخش زیر کننده بیان - 2-4- 3

  گذاري فاصله و بندي حاشیه -6

 سانتی 3 راست سمت از و متر سانتی 5/2 نامه پایان صفحه هر چپ و پایین باال، سمت از متن حاشیه -
  سرتاسر در ها قسمت دیگر و جدول و تصویر متن، شامل دستورالعمل این و شود گرفته نظر در  متر

  .باشد  می نیز نامه پایان

 کوچک با باشد، ها حاشیه داخل فضاي از بزرگتر ولاجد یاتصاویر  اندازه موارد برخی در صورتیکه در -
  .گردد رعایت حاشیه خورده تا صورت به اما ،در قطع بزرگتر و مناسب کاغذ از استفاده و آنها کردن

  .باشد می متر سانتی 1 برابر نامه پایان تمامی در سطرها فاصله - 

  

  

  

  

  

  

  

  

 )3( 

  
  

  

  

3 

 الگوي صفحات بعدي

5/2  

5/2  

نیمه ارتفاع (
15

 
سانتی متر)

 

5/2  
6 

5/2  

فصلمتن شروع   

3 

5/2  

حه اول هر فصلالگوي صف  

 عنوان فصل
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  ها نویس پا -7

 نویس زیر بصورت توان می را توضیح باشد، داشته خاصی توضیح به نیاز واژه یا عبارت یک که صورتی در
 و باال در کوچک بصورت که اي، شماره توسط واژه یا عبارت اینصورت در نمود، ارائه صفحه همان در

. شود می ارائه شماره آن به مربوط توضیح زیرنویس در شده، مشخص شود، می چاپ آن چپ سمت
 اپ بخش به باید است، سطر سه از بیش زیرنویس چنانچه. شود بیشتر سطر سه از نباید زیرنویس مطالب
  .گردد منتقل نامه پایان آخر در ها نویس

  فارسی متن در التین لغات درج - 8

 انگلیسی معادل و) اصلی خط به یا( التین به زیرنویس در و فارسی خط به متن در خارجی هاي نام همه
 براي فقط( پانویس صورت به میرود بکار بار اولین براي که اختصاري عالئم و فارسی اصطالحات یا لغات
  .شوند می مشخص صفحه در) یکبار

  متن در اعداد ذکر - 9

 باشد 10 از کمتر عدد هرگاه) جداول از غیر( شود می نوشته متن داخل در که صحیحی اعداد مورد در
 عدد بصورت باشد 10 از بزرگتر و 10 هرگاه و هفت، یا چهار مثل شود، می نوشته حروف با عدد آن

 و ،4/12 مثل شود می استفاده(/) از اعشاري اعداد کردن مشخص براي ،13 یا 46 مثل شود، می نوشته
  %.44 مثل شود می استفاده%  عالمت از است نیاز مورد درصد چنانچه

  هاویرو تصها جدول   - 10

و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، به گونه اي که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی  تصاویرتمامی 
  و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند. تصاویربرخوردار باشد. تمامی 

و ... عنوان  1-3، جدول 3، و ... براي جدول هاي فصل 2-2، جدول 1-2، جدول 2مثال براي جدول هاي فصل 
از مرجعی آورده شده  تصویريدر زیر آنها ذکر می گردد. چنانچه جدول یا  تصاویرجدول ها در باالي آنها و عنوان 

  و جدول ها در متن ارجاع شده باشد. تصاویرالزم است به کلیه ذکر می گردد. تصویرست، مرجع در پایین جدول یا ا

  در متنارجاع  - 11

  .شود ذکر متن داخل در خالصه صورت به بایستی تصاویر و نمودارها  ها، قول نقل منبع

  .بالفاصله پس از خاتمه جمله و قبل از نقطه پایانی در داخل پرانتز  

  .)50 :1387موسوي، (صفحه) و یا (نام خانوادگی، سال) مثال:  :(نام خانوادگی، سال

و بعد هم  "همان"باشد، می نویسیم: از پاراگراف قبلی  بدون فاصله پاراگراف براي بار دوم اگر منبعدر ارجاعات به 
  )37: 1384(مسکوب،                 می آید، مانند: شماره صفحه

  )45(همان:    

  

       )4(  
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    ارجاع در فهرست منابع (منبع نویسی) - 12

در انتهاي رساله تمام منابع مورد استفاده در رساله به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسندگان در بخش فهرست 
  خذ ذکر می گردد.آمنابع و م

 کتابها- 

  : نویسندهیک 

  صفحهمحل نشر، ناشر:  شماره جلد (در صورت چند جلدي)،، عنوان کتاب، )سال نشر() نام خانوادگی، نام، 1

 : تهران،مرکز پژوهش هاي شهريري در بافت تاریخی شهرهاي ایران، ، فضاهاي شه)1382(سلطانزاده، حسین، ) 1
 فحهص

  باشد. کوچک فقط حرف اول (ح) می، تاریخ در آخر، اسم Boldدر بعضی مواقع عنوان 

  : نویسندهدو 

، عنوان کتاب، شماره جلد )سال نشر(دوم،  نویسندهو نام خانوادگی  نامو  اول نویسنده ناماول،  نویسنده) نام خانوادگی 2
  صفحه محل نشر،ناشر:  (در صورت چند جلدي)،

  :نویسندهسه 

، عنوان کتاب، شماره جلد (در صورت چند )سال نشر( دیگران/همکاران،و اول  نویسندهاول، نام  نویسندهنام خانوادگی  )3
  صفحه  محل نشر، ناشر: جلدي)،

  اگر کتاب ترجمه باشد - 

  فحه، صناشر: محل نشر ،نام و نام خانوادگی مترجمنام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان کتاب، 

ترجمه مریم میر احمدي، جلد دوم، شرکت انتشارات )، ایران در قرون نخستین اسالمی، 1369اشپولر، برتولد، () 1
  علمی و فرهنگی: تهران.

  کتاب الکترونیکی- 

  ، عنوان، ناشر: محل نشر، نشانی الکترونیکی کتاب (تاریخ دسترسی))سال انتشار() اطالعات نویسنده(گان)، 1

: طالعات و مدارك علمی ایران، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسین قاسمی، پژوهشگاه ا1382) بابایی، محمود، 1
 http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm. تهران

 .)9/5/1385(دسترسی در 

  پایان نامه ها - 

  فحه، رشته و مقطع تحصیلی، دانشگاه، ص»پایان نامه داخل گیومه عنوان«، نگارش) سال(نام خانوادگی، نام،  )1

)5(  
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  مقاالت - 

دوره/ سال، جلد، شماره صفحات  ، نام مجله،»مقاله داخل گیومه عنوان« ،)سال یا دوره انتشار( ،نام) نام خانوادگی، 1
  .مقاله

  مقاله ترجمه شده - 

نام و نام خانوادگی مترجم، سال ترجمه، عنوان  ،»عنوان مقاله«، )سال انتشار اثر اصلی() اطالعات نویسنده(گان)، 1
  }شماره صفحه انتها.- ابتدا{ : شماره صفحۀعلمی، دوره(شماره) ۀمجل

، ترجمه »پیشرفتها و گرایشهاي جاري ،اصالحنامه هاي روي وب «،)2003(شیري، علی اصغر، گرافورد روي، ) 1
  .161- 145): 4( - 23، علوم و فناوري اطالعات، 1387فخرالسادات محمدي، 

  مقاله نشریه هاي الکترونیکی - 

. براي انگلیسی} noدوره، {ش. براي فارسی و  ،عنوان مجله علمی ،»مقالهعنوان «، )سال انتشار(اطالعات نویسنده، 
  مقاله (دسترسی در تاریخ). نشانی الکترونیکی

، »طراحی سیستم هاي بازیافتی اطالعات بهینه در نرم افزارهاي کتابخانه اي و اطالع رسانی«، )1379(گزنی، علی، 
-http://www.irandoc.ac.ir/ ETELA  . 1-2، ش 16علوم اطالع رسانی، 

ART/16/16_1_2_7_abs.htm  8/3/1385(دسترسی در(  

  کنفرانس- 

  ،{در} عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاري»عنوان مقاله«، )سال انتشار((گان)، اطالعات نویسنده) 1

  منابع وب - 

انتشار در صورت وجود، آدرس الکترونیکی صفحه عنوان اثر، سازمان مسئول ، )سال انتشار(اطالعات نویسنده، 
  (دسترسی در تاریخ).

-itna.ir/archives/84-85ایتنا، اخبار فناوري اطالعات،  ،، فناوري اطالعات در ایران )1385(شیرازي، علیرضا، 
ITAnalyze/004088.php   3/11/1387(دسترسی در(.  

  کتاب ها و منابع التین - 

باید دقت داشت که عنوان مقاالت و کتاب ها به صورت پررنگ نوشته شده و حروف اول اسامی و افعال با حروف بزرگ 
  تایپ می شوندو حروف ربط و تعریف و قیود چنین وضعی ندارند. 

Routledge, London, 2end Edition, Analysing Architecture. 2003, Simon, Unwin  

  معرفی طرح معماري به همراه نقشه ها  - 13

  . باشند (طبق مثال پایین) جدول مشخصاتمقیاس مناسب و خوانا به همراه  ترتیب درست در ارائه، ايرانقشه ها د -

  

)6(  
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  با نقشه ها همراه معماري طرح معرفی -13     

   

  

  

  .ارائه شوندکادر در پایین  مشخصات نقشهو  (کادر سمت چپ شیت) عالمت شمال سمت باال -

  پالن موقعیت - 13-1

 کاربري و بندي قطعه نمایش -پیاده) در تمام محدوده و سواره( ها دسترسی نمایش - محدوده زمین معابر عرض و نام
  .500/1-600/1ترجیحاً مقیاس  -اطراف( به تفکیک رنگ و یا هاشور) اراضی

  سایت پالن - 13-2

 گذاري نام -ارتفاعی نمایش کدهاي -پروژه) باز فضاهاي معرفی( سازي محوطه -) سایت(زمین در ساختمان جانمایی  -
 - سایت در) پیاده و سواره( حرکت هاي مسیر نمایش -سایت به) پیاده و سواره( ها دسترسی نمایش  -باز فضاهاي

  .200/1ترجیحاً مقیاس  -پروژه نمایش زیربناي - سایت مساحت و نمایش ابعاد

  پالن بام - ٣-١٣

  طبقات آمده پیش هاي قسمت ترسیم -طبقات پالن با آبروها محل هماهنگی -آبروها محل نمایش و بندي شیب-

- 100/1 ترجیحاً مقیاس - نمایش آکس ها -وجود) صورت در( پله سر اتاقک و نورگیرها ترسیم - ارتفاعی کدهاي-
50/1.  

  طبقات و پالن معکوس پالن - ۴-١٣

طرح معماري(ستون گزاري به صورت خوانا، فضاهاي الزم براي  درتأسیسات الزامات و تأثیرات سیستم سازه و  نمایش -
  .50/1-100/1ترجیحاً مقیاس  -تاسیسات، داکت ها و ....) 

  .طبقه زیربناي نمایش بندي، آکس و گذاري ، ستوننمایش فضاها با عناصر کامل طراحی داخلی -

 و حرکت مسیر خط ترسیمضخامت خطوط، ترسیم متناسب پنجره ها، کد ارتفاعی، (معماري کشی نقشه اصول رعایت -
 و داخلی گذاري اندازه، مناسب ضخامت با ها برش مسیر کردن ها، مشخص چین خط کامل ترسیم، پله برش خط

  .)نقشه خارجی

  نماها - 13-5

.50/1- 100/1. ترجیحا مقیاس نما مصالح کردن مشخص باو  ساختمان باز جداره تعداد به نما -  

 باالي در ها آکس نمایش، )پرسوناژ( انسانی مقیاس  ،(کد ارتفاعی، ضخامت خطوطمعماري کشی نقشه اصول رعایت -
  )ساختمان نماي طول پنجم یک اندازه به حداقل( سایت با بنا ارتباط ترسیم، نما

           )7(  

  دانشگاه
  دانشجو:

  استاد راهنما:

  عنوان پروژه:
  عنوان نقشه:

  مقیاس:
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  مقاطع -13-6

  .50/1-100/1 مقیاس ترجیحابه تعداد جداره هاي طراحی شده داخلی.  -

 انسانی مقیاس  ،کد ارتفاعی، ضخامت خطوطداخلی و خارجی،  کامل اندازه گذاري(معماري کشی نقشه اصول رعایت -
 .)ساختمان نماي طول پنجم یک اندازه به حداقل( سایت با بنا ارتباط ترسیم، نما باالي در ها آکس نمایش، )پرسوناژ(

  .10/1-20/1....)  در مقیاس  نور پردازي ، عناصر ساختاري، سقف و کف و دیوارداخلی (مبلمان، عناصر  - 13-7

 و روش ساخت و اجرا و بافت رنگ  ،نمایش متریال -
  مقطع و پرسپکتیو ،نما سه بصورت جزییات نمایش -

  )و ... ضخامت خطوط، معماري(اندازه گذاري کامل کشی نقشه اصول رعایت -

  پرسپکتیوها- 13-8

  )سایت در بنا مختلف هاي موقعیت از( پرنده دید پرسپکتیو عدد2 حداقل -

  )ساختمان ورودي از مورد یک( پروژه بیرونی سیماي از انسانی دید پرسپکتیو عدد 4 حداقل -

  شده.پرسپکتیو داخلی به تعداد معرفی فضاهاي طراحی  -

  .شود مشخص مربوطه پالن در ها پرسپکتیو موقعیت -

  ) انجام شودمقاطع و نماها ها، مدارك (پالن سایر با هماهنگی -

  

  ماکت - 14

 به نحوي که ، عناصر داخلی براي )10/1یا20/1( و  کل پروژهبراي ) 25/1 یا50/1( ترجیحا ساخت ماکت در دو مقیاس -
سقف و کف،  بهمراه نمایش متریال، رنگ وها فضا طراحی داخلی  و پوسته طرح، سازي محوطه ها، همسایگی بدنه

  شوند. ارائه در ماکت هانورپردازي داخلی  مبلمان و 

نام دانشکده، عنوان و محل پروژه، نام و نام خانوادگی دانشجو،  ،ارائه مشخصات کامل بر روي ماکت شامل نام دانشگاه -
  الزم است. )، مقیاس عددي و جهت شمال1394ماه بهمن نام و نام خانوادگی استاد راهنما، زمان دفاع(مثال: 

  

  "پیروز و سربلند باشید"              
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روي جلد)صفحه ( 1 پیوست شماره  
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 عنوان پایان نامه

 
:نگارش  

در اینجا نوشته شود نام کامل نویسنده  

  

  استاد راهنما:
 نام استاد راهنما

 

داخلی پروژه نهایی جهت دریافت درجه کارشناسی معماري  

 

 
 ماه و سال 
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(صورتجلسه دفاع و تاییدیه داوران) 2پیوست شماره  
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 تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

  

 صورتجلسه دفاع

داخلی دوره کارشناسی پیوسته معماري  

 

. برگزار گردید و مورد تایید .................. در تاریخ ........................جلسه دفاعیه پروژه عملی آقا/خانم ..
 هیات داوران قرار گرفت. 

 

 اعضاي هیات داوران

 نام و نام خانوادگی امضاء
  :استاد راهنما 

 

:استاد داور   

 

مدیر گروه رشته      

ءامضا              :           نام و نام خانوادگی  

 

 
 



موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان                                            داخلی ساختار پایان نامه کارشناسی معماري و شیوه نامه تدوین  

 

 
 

) جلد صفحه پشت( 3پیوست شماره  
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