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تهیه پایان نامه راهنماي 

دانشجویان مقطع کارشناسی 

سینمارشته 

این دفترچه راهنما ، به منظور آگـاهی شـما از مراحـل و مقـررات آموزشـی و پژوهشـی در تـدوین رسـاله پایـان نامـه در دوره           
لذا دانشجویان گرامی موظفند با مطالعه دقیق آن ، مـوارد ذکـر   . کارشناسی مؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان تهیه گردیده است

.آنها خودداري می گرددو پروژه عملیاز قبول رساله در غیر اینصورت . شده را رعایت نمایند 

موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعریف پایانامه)1
و خوددانشجو براي گذر از این مرحله موظف به ارائه یک پروژه عملی مربوط به رشتهاست وصیلی دوره کارشناسی حآخرین مرحله ت: پایان نامه

می باشد زیر نظر استاد راهنمایک رساله پایان نامه 
دقیقه اي15یک فیلم بلند یا کوتاه حداقل :  کارگردانیژهپرو

دقیقه 90حداقلیا یک فیلمنامه بلندودقیقه اي 15بلند یا کوتاه حداقل یک فیلم دانشجو باید یکی از موارد : پروژه فیلمنامه نویسی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپروژه عملی)2
براي پایان نامهفیلمنامهمتنتنظیم 

Aبر یک روي کاغذ سطر20در هرصفحه -  انجام شود4
استفاده گردد12با اندازهNEW ROMANTIMESو براي متن انگلیسی از14با اندازه نازنین و یازر متن فارسی از قلم هايبراي-
سانتیمتر3سانتیمتر از راست  ، چپ ، باال وپایین 4فاصله حاشیه ها - 
)سانتیمتر 6( د نفاصله بیشتر داشته باشراستسانتیمتر از 2دیالوگها - 
شماره هر صفحه در پایین و وسط صفحه - 

شوددقیقه مفید در فیلم برابر1با پایان نامه باید بگونه اي باشد که هر صفحه آنپروژه فیلمنامهمتن: تذکر 

مراحل پروژه فیلم براي پایان نامه
یید گروه أتصویب سیناپس پروژه  از طرف  استاد راهنما و ت.1
پروژه عملیدریافت مجوز براي .2
تولید فیلم  و یا نگارش فیلمنامه .3
نگارش متن پایان نامه.4
دفاع از  پروژه عملی و رساله پایان نامه.5

توضیح 
مراحل تصویب سیناپس دانشجویان گرامی باید قسمت اول فرم شماره یک را تکمیل کرده و همراه یک نسخه از سیناپس فیلمنامه را تحویل .1

پروژه پایان نامه توسط و مؤسسه فرمهاي مذکور به استاد پیشنهادي دانشجو ارائه گردیده و در صورت تأیید استاد . گروه سینمایی دهند
.دانشجوي اخذ گردیده و او می تواند واحد پایان نامه را انتخاب و در آموزش ثبت کند

شماره یک را به گروه تحویل دهند وواحد مذکور را در ترم هشت در آموزش دانشجویان از ترم هفت می توانند استاد راهنما را انتخاب و فرم : 1تذکر
ثبت کنند
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هر دانشجو پس از اخذ واحد پایان نامه تنها یک ترم فرصت داشته تا واحد مذکور را تکمیل کند تا دفاعیه اش برگزار گردد در غیر اینصورت: 2تذکر 
واحد پایان نامه را مجددا تمدید و هزینه آن را پرداخت نمایدو باید نمره صفر براي ایشان در نظر گرفته می شود

دانشجویان از ترم هفت اقدام به انتخاب موضوع و استاد راهنماي مربوطه کرده تا در زمان اخذ واحد زمان کافی :  توصیه
براي اتمام پروژه پایان نامه داشته باشند

براي دانشجویان رشته فیلمنامه و )  صفحه اي 90(ه فیلمنامه  دقیقه اي پروژه پایان نامه براي دانشجوي سینما پروژ3:تذکر 
پروژه هاي به غیر از این موارد مانند پژوهش ، عکاسی  و . دقیقه اي براي دانشجویان کارگردانی می باشد15تولید فیلم 

غیره  را دانشجویان سینما نمی توانند اخذ نمایند
به دانشگاه ارائه و نامه )فرم پیش تولید ( 2را همراه فرم شماره 1فرم تکمیل شده شماره پس از انجام پیش تولید و مشخص شدن جزئیات 1

یافت می نمایدرمجوز تولید را د
. ندبه دانشجویانی اجازه دفاع از پایان نامه داده می شود که تمام مراحل ذکر شده را قبل از تولید گذرانده  باش2

ه بر ابطال مجوز صادره  مسئولیتی نمی وسسه در مورد اعمال خالف قانون که در بیرون از موسسه توسط دانشجویان انجام پذیرد عالؤم: تذکرمهم
پذیرد و طبق قانون با گروه خاطی برخورد خواهد کرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرساله)3
 توب از انتخاب و ارائه ایده ، پیش تولید، تولید و پس از تولید  فیلم که در آن  دانشجو به تجربه هاي خود گزارشی است مک:کارگردانی

و دالیل انتخاب سبک و گونه اجرایی می پردازد 
 فیلمنامه به همراه متن ت مکتوب از ایده انتخابی  ،ارائه ، سبک وگونه نوشتار متن گزارشی اس:فیلمنامه

سالهتنظیم صفحات ر
بعد از انجام پایان نامه و تأیید هیئت داوري 3شماره فرممانندجلدپایان نامه .1
صفحه بسمه اهللا.2
بعد از انجام دفاعیه بایداز کارشناس گروه تحویل بگیرند: صورتجلسه دفاعیه .3
) 3فرم شماره ( مشخصات پایان نامه مطابق جلد.4
)اختیاري ( حه تقدیم و تقدیر  و تشکرفص.5
سطر10حد اکثر در )مستندهايفیلمپروژه هاي پژوهشیاجباري براي( از  رساله  و اهداف و نتایج بدست آمده باشدايبایدخالصه:چکیده .6
با امضاي استاد راهنما داور و مدیر گروهصورت جلسه دفاعیه .7
شامل فصل ها و بخش هاي رساله:فهرست مطالب .8
.خواننده با مطالعه آن تقریباً از محتواي کلی پایان نامه اطالع حاصل می کندخالصه متن اصلی است که: مقدمه.9
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مطابقت کرده  و به ساده ترین رسالهباید با فونت متن( همراه با زمان فیلم زمان تولید و هزینه تولید می باشدمطابق تیتراژ فیلم:شناسنامه فیلم.10
)شکل ممکن باشد 

)در سه سطر ( :طرح .11
) سه صفحه و در 14فونت سطر با 54سطر و حد اکثر در 20حداقل در ( مطابق فیلمنامه اصلی:داستانی فیلمنامهطرح .12

شکل می گیرد و دانشجو در شکل دهی آن  آزاد می باشددانشجوبخش اصلی و مهم رساله است که به انتخاب: متن اصلی پایان نامه.13
تصمیماتی که براي تصویري کرده اندو ژه را انتخابوپرمعرفی رزمه  دانشجو و کارهایی که قبال انجام داده بعالوه چرایی انتخاب موضوع را براي ( 

براي آگاهی که  دانشجو استاز فیلم ، تدوین ،  موسیقی و صداگذاري و موارديگرفته ، دکوپاژ سکانسهاییفیلمنامه و یا ساختار دراماتیک کردن 
تا از آنها اطالع داشته باشندداورالزم میدانداساتید راهنما و 

و چرایی انتخاب موضوع تحقیقات انجام گرفته در مورد داستان و عناصر تشکیل دهنده آن  مانند مورد کسانیکه پروژه فیلمنامه را انتخاب می کنند شامل 
و کارهاي انجام گرفته قبلی و پرداخت آنها ، چگونگی فضاسازي ها و انتخاب زاویه دید ایده انتخابی، چگونگی انتخاب شخصیت ها و چگونگی

براي آشنایی تفاوتها و تشابهات ولزوم انتخاب موضوع با توجه به کارهاي قبلی انجام گرفته و هرآنچه که دانشجو الزم می داند اساتید داور و راهنما 
بیشتر با کار او از آن مطلع گردند

)در صورت لزوم ( : پیوست.14
صحنه و عکسی از تمامی سه عکس پشت ،، حداقل سه عکس از فیلم) حداقل دو سکانس ( ژ دکوپا،  شامل  فهرست تجهیزات:ضمائم .15

، پوستر فیلمافراد گروه تولید
تنظیم متن

می باشدسانتیمتر از لبه کاغذ3سانتی متر و حاشیه سمت چپ ، باال و پایین 4حاشیه سمت راست متن .1
صفحات باید بدون کادر ، تزئین و حاشیه باشد.2
استفاده گردد12با اندازهNEW ROMANTIMESو براي متن انگلیسی از14با اندازهیا زر لوتوسبراي متن فارسی از قلم هاي .3
Aبر یک روي کاغذ سطر  24تا 22تعداد سطرهاي هر صفحه بین .4 انجام شود4
سانتیمتر از لبه کاغذ2در پایین صفحه  به فاصله ي صفحات ارشماره گذ.5
و به مانند دیگر صفحات باشدشناسنامه فیلم باید تیتر وار نوشته.6

استاد راهنما
هر دانشجو می تواند یکی از استاد مورد تأیید گروه سینمایی را به عنوان استاد راهنما انتخاب و به دانشگاه معرفی کند

:ت است ازوظایف استاد راهنما عبار
1همکاري در ارائه سیناپس و تکمیل فرم شماره .1
))نوشتن متن ، پیش تولید ، تولید و پس از تولید(( هدایت دانشجو در کلیه مراحل تولید فیلم  .2
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کمک به تنظیم رساله  پایان نامه و رفع نواقص آن .3
شرکت در جلسه دفاعیه .4

: تذکر 
.را ارائه کرده و استاد راهنما توضیحات الزم را یادداشت کند)2فرم شماره ( دانشجو باید در هر بار مراجعه به استاد راهنما 

بار می باشد8حداقل مراجه به استاد راهنما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارائه تجهیزات)4

مسئول به را )جهیزاتتدرخواست فرم(4کپی از مجوز تولید و فرم شماره ،سسه می باشندکه مایل به استفاده از تجهیزات مؤدانشجویانی - 1
و در نوبت استفاده از تجهیزات مورد نیاز قرار می گیرند. ارائه و می دهندسمعی بصري

با امضاي دانشجو 5- 1کند فرم شماره تکمیل می) فرم صورت جلسه تحویل وسایل  (5- 2و 5- 1در زمان تحویل گرفتن وسائل فرم شماره- 2
.ماندبه معناي بازگشت صحیح وسائل نزد دانشجو می 5- 2سالم تجهیزات تحویل مسئول مربوطه می شود و فرم گرفتن به معنی تحویل 

تحویل کارگردانی که پایان نامه از اوست می شود و هرگونه خسارت برعهده کارگردان می باشد فیلم تجهیزات به تأیید مدیران گروه تولید- 3
دیرکرد شامل حال او می گرددظر را در موعد مقرر باز گرداند در غیر اینصورت کارگردان متعهد است تجهیزات مورد ن- 4

:تذکر
در غیر این به سمعی بصري مراجعه 3دانشجو موظف است در موعد مقرر  براي تحویل گرفتن تجهیزات درخواست داده شده در فرم شماره .1

زمان دیگري از مسئول مربوطه بگیردل فرم جدید یصورت زمان خود را از دست داده و باید مجدداً باتحو
ارائه شده موسسه را بعنوان یکی از تهیه کننده گان فیلم معرفی کنددانشجو باید در عنوان بندي پایانی فیلم .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دفاعیه )5

روز قبل 10خود  را پروژه عملی  فیلم و فیلمنامهDVDبروشور وجلد ،ستروپ،رساله صحافی نشدهمتن د عدسه . 3فرم شمارهدانشجو باید : - 
.براي آنها می بردو نامه هاي دعوت را که گروه تنظیم کرده را تحویل اساتید ژوري و مدیر گروه نمایداز دفاعیه 

میهمانهاي مدعو خود با تأیید مدیر گروه و استاد راهنما برگزار کندبادانشجو می تواند جلسه دفاعیه خود را بصورت عمومی یا خصوصی : - 
و نوع جلسه اطالع رسانی برد آمفی تئاتر و برد سینما ستر  در ودانشجو  موظف است براي جلسه دفاعیه خود چه خصوصی و یا عمومی با نسب پ: - 

را مشخص کندخود 
و صداي استریو باشدDVDفرمت فیلم براي دفاعیه باید : - 
سی پخش سالن و تنظیم صدا می پردازد در غیر اینصورت موسسه مسئولیتی از ردانشجو یک روز قبل از دفاعیه در دانشگاه حضور یافته و به بر: - 

اشکاالت ایجاد شده قبول نمی کند 
: تصویه حساب) 6
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به استاد راهنما و تأیید ) فرم اجازه صحافی ( 7دانشجو باید ایرادات مطرح شده در مورد پروژه عملی و رساله خود را رفع و با ارائه فرم شماره : - 
خودو پروژه عملیرسالهاز متن مشکیالکیبا کاورهايDVDصحافی  همراه سه عددباجلد مشکی نقره کوب ایشان سه نسخه از رساله خود را 

را ارائه و فرم تسویه حساب از آموزش دریافت کنند)فیلم و فیلمنامه(
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)1ص1فرم شماره( 

ی عا ه 
و انتخاب هـان نامـایـه پـرم ارائـف

استاد راهنما 
این فرم باید با هدایت استاد راهنما تکمیل گردد

:شماره ملی: رشته تحصیلی: شماره دانشجویی:نام و نام خانوادگی
:آدرس و شماره تلفن 

ا

)ژه فیلم و فیلمنامهبراي پرو( شناسنامه فیلمنامه 

:مدت تقریبی فیلمنامه:نام فیلم یا فیلمنامه 
می باشد........................................................: فیلمنامه  برداشتی آزاد  از.می باشد........................ فیلمنامه غیر اقتباسی بر اساس طرحی از

می باشد...........................................................فیلمنامه اقتباسی بر اساس 

:شرایط انتخاب استاد راهنما
دانشجو را به عنوان استاد راهنما می پذیرد در صورت ظرفیت مازاد استاد با توجه به اولویت ارائه و انتخاب 5هر استاد باید در طول یک ترم .1

ایشان استاد راهنما موسسه آزاد است پایان نامه دانشجوي مربوطه را به صورت تعلیق در آورده تا ظرفیت استاد مربوطه خالی شود و ایشان بتواند
را بپذیرد شایان ذکر است هر گونه خسران زمانی و مالی بر عهده دانشجو می باشد

در قبال تأخیر انتخاب استاد  راهنما  عهده دانشجو بوده و نحوه تعامل با ایشان نیز بر عهده دانشجو و استاد راهنما می باشد و دانشگاه هیچ مسئولیتی.2
مل با استاد راهنما  را نمی پذیرددر ارائه پایان نامه به دلیل عدم تعا

جلسه براي رساله براي دانشجو زمان مالقات و حضور در اجراي پروژه براي 3جلسه براي پروژه و 6هر استاد  راهنما موظف است حد اقل .3
دانشجو زمان تعین کند

می بر مانند هواپیما ، هتل ، اسکان اساتید محترم بر هر گونه هزینه مازاد بر هزینه هاي رایج براي ایاب و ذهاب اساتید بخصوص اساتید غیر بو.4
.عهده دانشجو می باشد

ماه هاي دي ، خرداد و مرداد می باشد ارائه پایان نامه بعد از این تاریخ زمان برگزاري دفاعیه ها و 25تا 20زمان ارائه دفاعیه ها در تاریخ هاي  .5
ول می گردد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی نسبت به تأخیر و قبولی دانشجو در مقاطع بعدي و ارائه نمره به ترم بعد و زمان بعدي دفاعیه ها موک

خسراتهاي ناشی از این تأخیر را نمی پذیرد
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توسط دانشجوتکمیل گردد

ایشان را و پذیرش شرایط استاد مذکور و مطالعه و تأیید شرایط موسسه ................................................ فیلمنامه به استاد / اینجانب پس از ارائه طرح فیلم 
و می پذیرم مؤسسه معرفی و هر گونه سختی و هزنیه مازاد و  ایجاد شده براي حضور استاد محترم  و ارتباط با ایشان را پذیرفتهبعنوان استاد راهنماي خود به

که موسسه هیچ گونه 
.ه گردد نخواهد داشتمسئولیتی در قبال ارتباط و یا عدم ارتباط با استاد معرفی شده که منجر به  تأخیر در ارائه پایان نام

نام و نام خانوادگی دانشجو 
تاریخ ، امضا

توسط استاد راهنما تکمیل گردد
و پذیرش شرایط اینجانب توسط ایشان راهنمایی ............................................ هم چنین طرح فیلمنامه  دانشجو اینجانب با توجه به مطالعه شرایط مؤسسه
ایشان جهت پروژه پایان نامه را می پذیرم

تأییدیه استاد راهنما
:نام و نام خانوادگی

:تاریخ

توسط مؤسسه تکمیل گردد
................ خالی بودن ظرفیت استاد راهنماي معرفی شده توسط دانشجوي مذکور ارائه این واحد به ایشان جهت دفاع در ترم با توجه به شرایط موجود و 

بالمانع است
کارشناس گروه 
نام نام خانوادگی 

تاریخ
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گـــواهی تأییـــد جهت انـجـام جـلسه دفـاعیــه
)فرم توسط استاد راهنما تکمیل می گردداین ( 

ژه عملیپرو
امضاءنظر استاد راهنماتاریخردیف

1

2

3

4

5

6
رساله

1

2

3
، استاد راهنماي خود  را مالقات کندجلسه جهت رفع اشکال پایان نامه7هر دانشجو باید حداقل 

..........:...................................................................پروژهبا. ......................:  ..............................دانشجوبدین وسیله اعالم می گردد 
.دفاعیه معرفی می گرددپس از طی زمان الزم جهت پروژه عملی و رساله طبق آئین نامه اجرایی جهت برگزاري جلسه 

جلسه مذکور 
:نام و نام خانوادگی:تایید استاد راهنما  

امضاء/ تاریخ  
:تأیید حراست:تأیید بایگانی

دفاعیه به جهت تعیین تاریخ و پوستر دفاعیه خود و را ،)بدون صحافی (نسخه از رساله تایپ شده 3دانشجوي گرامی، لطفاً به همراه این فرم : توجه
گروه تحویل نمائید
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پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی
    ( ) سینما رشته

عنوان رساله

.............................

استاد راهنما

...............................

دانشجو

................................

.....................ماه و سال ................... 
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پایان نامهفرم رفع نواقص 

خدمت آموزش موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان 
باسالم

.....................................................با پروژه ..........................................خانم /استاد راهنماي آقاي .................... ........ اینجانب 
اینجانب تمامی موارد ذکر شده اي که در جلسه پایان نامه ایشان ایراد گریدد رفع و تصحیح تأیِید می کنم طبق نسخه ارائه شده به 

گردیده است

با سپاس
تاریخ
:امضا

موارد ذکر شده در جلسه پایان نامه

1
2
3
4
5
6
7
8

دانشجو جهت تسویه حساب باید 
موسسه دهددونسخه رساله با جلد مشکی و نقره کوب را تحویل .1
از فیلم  یا فیلمنامه همراه متن رساله درقاب مشکی با جلد طراحی شده تحویل موسسه گردد DVDدو .2
یک نسخه از دو مورد باال تحویل استاد راهنما داده باشد.3


