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 مقدمه

ضمن عرض خسته نباشید در انتهای دوره ی آموزشی با توجه به اهمیت روشمند بودن تدوین گزارش 

 ، دانشجویان ملزم بهفردوسی مشهد در دانشگاه  شهرسازیدر دوره ی کارشناسی مهندسی  پروژه نهاییو 

واحد  6) معادل  پروژه نهاییرعایت مقررات معرفی شده در این دفترچه می باشند. موارد خواسته شده در 

 می باشد. صفحه 120و حداکثر  80حداقل ا حجم بدرسی ( 

های دوره تحصیل و تعمیم در زمینه آموخته دانشجومحک زدن  کارشناسی شهرسازی  پروژه نهاییهدف از 

 پیشنهادی موضوع جهت همین به. باشدمی موردی در دوره تحصیل در یک طرح های کسب شدهتوانایی

رشته کارشناسی شهرسازی و قابل بررسی در قالب یک  بایست مرتبط با موضوعات درسینهایی می پروژه

برخی از موضوعات پیشنهادی می تواند شامل:برنامه ریزی  .نمونه موردی با مقیاس مشخص و محدود باشد

و یا برنامه ریزی  حفاظتیک محله،طراحی فضای شهری شامل یک میدان و یا یک قطعه خیابان،  و طراحی

  .باشد و یا منظر فرهنگی  ،بافت تاریخی

 

  مراحل گردش کار 

 :ذیل می باشد مورد  5شامل   مراحل گردش کار

 انتخاب استاد راهنما و  (پیشنهاده پژوهشی)نهایی  پروژه پیشنهاد موضوع  -1

نهایی، مناسب است تا دانشجو ضمن مشورت با چند تن از  پروژهانجام هر فعالیتی در خصوص قبل از 

دانشجو سپس  و با در نظر گرفتن عالیق خود، موضوع پیشنهادی خود را مشخص نماید.  دانشکدهاساتید 

قسمت فرم ها و  )قابل دسترس درشهرسازی   کارشناسی پروژه نهایی پژوهشی پیشنهادفرم   می بایست

در اولویت بندی خود به  دانشجو بایدتکمیل نماید.  ، سایت دانشکده معماری و شهرسازی(آیین نامه ها

بر در اولین جلسه گروه،  پسس .مد نظر قرار دهد دروس کارگاهی را، مدرسین ترتیب اعضای هیات علمی

مشخص  اساس حوزه تخصصی بر استاد راهنما ،پروژه نهاییدانشجو و موضوع نوشته شده اساس اولویت 

 )عضو هیات علمی دانشکده( هر استاد راهنماظرفیت  و به دانشجو اعالم می گردد. الزم به ذکر است، 

دانشجو  2 تا سقف  غیر هیات علمی حداکثرو سهمیه مجاز اساتید  می باشد دانشجو 5 تا سقف  حداکثر

 . دانشجو( 3می باشد ) در صورت تشخیص گروه حداکثر 

 

 

 

http://faru.fa.um.ac.ir/images/52/form/karshenasi_arch_frm/fptm.doc
http://faru.fa.um.ac.ir/images/52/form/karshenasi_arch_frm/fptm.doc
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  برگیچهار تکمیل فرم   -2

سایت دانشکده قسمت آیین دانشجو می تواند این فرم را از  صفحه ای است کهچهار در واقع فرمی  

تکمیل فرم توسط استاد راهنما، آموزش  زقبل ا. کنددفتر آموزش گروه دریافت فرم ها و یا  نامه ها و

فرم ، جهت بررسی این دانشکده می باید تعداد واحدهای کسری و گذرانده دانشجو را تأئید و اعالم نماید. 

، به گروه تسلیم پروژه نهاییو معرفی استاد راهنما، همراه با پیشنهاد موضوع  پروژه نهاییو تأیید موضوع 

در شورای آموزشی گروه، یک برگ آن بعنوان اجازه ی شروع کار به ویب آن صمی گردد و پس از ت

 دانشجو ابالغ می  گردد. 

 

 A1و تحویل پوستر  برای داورانتکثیر گزارش  :مرحله نهایی -3

 پس از آماده شدن کلیه نقشه ها، ماکت  و گزارش طرح نهایی نهایی، فرم درخواست قضاوت طرح نهایی - 

ما برسد و به همراه فرم صورت جلسه قضاوت )قابل دسترس در سایت دانشکده( باید به امضا استاد راهن

 بر روی گزارش نهایی قرار گیرد

موظفند گزارش نهایی خود را بصورت باز و صحافی نشده  شهرسازی کلیه دانشجویان دوره کارشناسی -

در روز های ی برای داور،  CDبه همراه یک عدد  )جلد  )پشت و رو و ترجیحا سیاه و سفید یکدر 

 به گروه  ارائه نمایند. مشخص شده 

از )به صورت عمودی(   A1  عالوه بر گزارش، کلیه دانشجویان شهرسازی ملزم به ارائه یک پوستر  -

 روند شناخت، برنامه ریزی و طراحی محدوده مورد نظر می باشند.

اجازه ی یید استاد راهنما، و با تا ،به دانشجو اعالم شده رفع نواقص احتمالی وپس از بررسی داور  -

 شود.ثبت می  نهایی دانشجو مرهو سپس ن چاپ و صحافی نهایی را صادر می نماید

 در دانشکده معماری و شهرسازی به شرح زیر است: پروژه نهایینحوه محاسبه نمره  -

  5تا  1* معدل نمرات طرح %30* نمرات پیشنهادی داور  +    %30+* نمره پیشنهادی استاد راهنما 40% 

 
 

   CDو ارائه  ی نهاییصحافی گزارش ها -4

به کتابخانه ،  CDبه همراه یک عدد نسخه گزارش نهایی صحافی شده یکدانشجویان موظفند تعداد -

ها باید براساس موارد ذیل تنظیم و   .CDاستاد راهنما تحویل نمایند به  مشابهدانشکده و یک نسخه 

 :ارائه گردد
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به صورتی تنظیم گردد که  )فایل ها   MSWORD 2010 و PDF ورتص هب گزارشمتن کامل -

   .(فونت های به کار رفته در متن، به فایل اضافه شده باشد

 . سه بعدی  مربوط به نقشه ها و تصاویر 3D MAX و   DWGهای  فایل -

واحد از نظر صفحه بندی کامالً مطابق نسخه چاپی باشد. )به صورت یک فایل  یدمی با PDFنسخه -

 (  باشد

-CD   و نام استاد راهنما و تاریخ باشددارای برچسب تایپ شده شامل:  عنوان، نام دانشجو. 

 تسویه حساب تحصیلی  -5

، در پرتال دانشجویان می توانند پس از انجام مراحل ذکر شده در باال و ثبت نمره توسط استاد راهنما

 آموزش دانشکده مراجعه نمایند. جهت آغاز مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی به

نهایی و  طرحو کتابخانه از پذیرفتن  گروهدر صورت عدم رعایت هر یک از استانداردهای فوق، : توجه 

ارائه تسویه حساب معذور بوده و مسئولیت تأخیر در انجام مراحل فارغ التحصیلی به عهده خود دانشجو 

 می باشد. 

 

 نهائی  طرح شیوه نگارش گزارش

توجه داشت که سادگی و وضوح بیان مطالب در تنظیم گزارش نهایی بسیار مهم بوده و سبک  باید

نگارش آن باید روشن، دقیق، مختصر و با انشایی فصیح و صریح باشد. توجه به آئین نگارش جدید، برای 

و امثال آنها، « کدام یک»به « کدامیک»، « گزارش ها»به « گزارشها»، « کلمه ی »به « کلمه » مثال :  تغییر 

جمالت می باید بطریقی مطرح گردند که در آنها از اسم فاعل اول شخص مفرد )من( و اول شخص جمع 

گزارش می باید دارای یک چکیده باشد که در آن نویسنده به ارائه تصویر کلی از  1)ما( پرهیز گردد.

موضوع، معرفی مبانی نظری می پردازد. چکیده می تواند شامل معرفی  پروژه نهاییمحتوای گزارش 

مرتبط با موضوع  2کلید واژه 5، فصل های مطالعاتی و نتایج به دست آمده باشد. ارائه حداقل شهرسازی

 در انتهای چکیده فارسی و التین الزامی است.  پروژه نهایی

و  موضوعبوده و شامل علت انتخاب  شهرسازیمطالب متن گزارش باید در جهت درک بهتر طرح 

، بررسی نمونه های مشابه، برنامه فیزیکی، فرآیند تجزیه و تحلیل سایت، مبانی نظری ات مربوط به آن،مطالع

                                              
 

این  "بهتر است گفته شود :  "در این بخش از گزارش هدف من تدوین چهار چوب نظری طرح می باشد  "برای مثال جمله : -1

"به تدوین چهر چوب نظری طرح می پردازد . بخش از گزارش    

  1-این لغات می بایست شامل مهمترین واژه ها برای معرفی مفهوم پروژه باشند . 
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طراحی و شکل گیری طرح همراه با کلیه نقشه های الزم و عکس های ماکت به صورت کامالً واضح و 

 خوانا باشد. 

  رعایت نکات ذیل در هنگام نگارش و تهیه گزارش نهایی ضروری می باشد :

 سانتی متر( و به صورت عمودی ارائه گردد.  7/29  ×21) A4مطالب باید در صفحات  -

به ترتیب دسته بندی و « بخش ها» و « فصل ها» ، « قسمت» محتوای گزارش می تواند در قالب  -

 ارائه گردد. 

 متن گزارش نهایی فقط بر روی کاغذ و در یک ستون تایپ شود.  -

در نظر گرفته شود. عناوین فصول چهار B Nazanin( نازنین  14ا ت 12اندازه قلم متن اصلی بین  -

 سایز بزرگتر تایپ شده و عناوین فرعی تر باید کوچکتر از عناوین اصلی تر تایپ شوند. 

)سه  5/1)دوگام( اما فاصله سطرها در چکیده می تواند تا  1فاصله سطرها در طول گزارش برابر  -

 گام( افزایش یابد. 

پاراگراف جدید با پنج گام تو رفتگی آغاز شود. متن چکیده بدون تورفتگی آغاز می خط اول از هر  -

 گردد. 

سانتی متر  5/2سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین باال  5/3حاشیه سمت راست و باال مساوی  -

، باشد. این حاشیه ها باید در سر تا سر گزارش رعایت شود.در صورتیکه در برخی موارد اندازه شکل ها

نقشه ها یا جداول بزرگتر از فضای داخل حاشیه باشد، الزم است با کوچک کردن آن اشکال و یا استفاده از 

 )بصورت تا خورده( ابعاد حاشیه رعایت گردد.  A3کاغذ 
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 اجزاء و ترتیب بخش ها

 

 نهایی  طرحروی جلد  -

 آستر بدرقه )صفحه سفید(  -

 بسم ا...  -

 صفحه روی جلد(  همانندعنوان ) -

   پروژه نهایی  جلسه قضاوت ن صورتاسک -

 اهداء )حداکثر یک صفحه و اختیاری (  تقدیم و  -

 واژه (  400تا   300چکیده ) -

 پیشگفتار )اختیاری(  -

 تقدیر و تشکر  -

 فهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی، منابع و پیوست ها(  -

 فهرست جدول ها )در صورت وجود(  -

 فهرست شکل ها )در صورت وجود(  -

 هرست عالئم و اختصارات )در صورت وجود( ف -

 فهرست نقشه ها -

 فصل اول: مقدمه -

 صفحه(  120حداکثر  80 حداقل  فصل های اصلی گزارش ) -

 نتیجه گیریبحث و فصل آخر:  -

 پی نویس ها )در  صورت وجود(  -

 منابع و مأخذ  -

 فهرست اعالم )اختیاری(  -

 پیوست ها )در صورت وجود(  -

 1(12نیو رمان )فونت تایمز (  واژه 500تا  300  چکیده انگلیسی ) -

 صفحه عنوان انگلیسی  -

 )روی جلد انگلیسی (  پروژه نهاییجلد آخر گزارش  -

 

                                              
 

1 Times New Roman 12 
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 1پاورقی یا زیرنویس 

در صورتیکه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح مربوطه را می توان به  -

 ه نمود. صورت زیر نویس یا پاورقی در همان صفحه ارائ

کلیه نام های خارجی در متن به خط فارسی نوشته و معادل التین آن در پاورقی آورده می شود.  -

 ( از سمت چپ آورده می شود. Gothicمانند : سبک گوتیک که در پاورقی معادل آن )یعنی 

ت مطالب زیرنویس نباید از سه سطر تجاوز کند. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر باشد، الزم اس -

 به بخش پی نویس ها در آخر فصل یا آخر گزارش در بخش پیوست ها منتقل گردد. 

نامناسب می باشند زیرا فاصله زیادی بین متن اصلی و  پروژه نهاییاستفاده از پی نویس ها  -

توضیحات تکمیلی قرار می گیرد، از این رو بهتر است تا از پی نویس ها در صورتی استفاده شود که تعداد 

 فصل ها محدود باشد.  صفحات

 مناسب است.  12و حداکثر  10اندازه قلم زیرنویس ها حداقل  -

 

 شماره گذاری 

شماره  " الف،ب، ت،... " به صورت  ( فصل مقدمهتا اول  از عنوانشماره کلیه صفحات آغازین )-

 رو چاپ گرفته  شوند( )این صفحات به صورت یک.  گذاری  می شود

و...( 3و2و1ه با مقدمه یا فصل نخست شروع می شود باید با عدد )شماره صفحات متن اصلی ک -

 شماره گذاری شود.

سانتی متر  5/1شماره صفحه در پایین و وسط صفحه قرار می گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود  -

 از لبه پایین است.

و بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند. بطوریکه شماره فصل در سمت راست  -

 است.(  3از فصل  2از بخش  4بیان کننده زیر بخش  4-2-3شماره بخش بعد از آن آورده می شود. ) مثالً 

 
 
 
 

                                              
 

1 Footnote 
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 ذکر اعداد در متن

باشد  10عدد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود ) غیر از جدول ها و نمودار ها ( اگر کمتر از -

باشد بصورت عددی نوشته  10گاه عدد بزرگتر از آن عدد باید با حروف نوشته شود. مثل چهار، هفت، هر 

 ، ... 19،  14،  10می شود مانند 

 5/12برای نوشتن اعداد اعشاری از عالمت اعشار )/( استفاده می شود. مانند -

 %66برای نوشتن درصد از عالمت )%( استفاده می شود. مانند -

 

 جدول ها و شکل ها

 د با کیفیت مناسب تهیه و ارائه شود.تمامی شکل ها، نقشه ها و جدول ها بای-

 نامیده می شوند. "شکل  "کلیه تصویرها، نمودارها، و منحنی ها با عنوان -

تمامی شکل ها  و جدول ها باید به ترتیب نمایان شدن در هر فصل شماره گذاری شوند. مثالً برای -

 و ... نوشته می شود. 2-2، 1-2، جدول 2جدول های فصل 

 ا در باالی آنها نوشته می شود.عنوان جدول ه-

 عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد.-

چنانچه جدول یا شکلی از منبعی گرفته شده است، در عنوان آن جدول یا شکل باید منبع مورد استفاده -

 )یکسان با روش خواسته شده ارجاع دهی در متن اصلی(  . معرفی گردد.

نیز ارجاع داده شده باشند. )به عنوان مثال: همانطور که در نقشه  گزارشتمامی نقشه ها در متن اصلی -

 نشان داده  شده است ....( -3-2شماره 

 از گذاشتن نقشه ها و تصاویر غیر ضروری و غیر مرتبط با اهداف تحقیق خودداری شود.-

ده از آنها مجاز به استفا هستند،  انتشار انحصاریدارای حق  تصاویر و نقشه هایی که دقت نمایید -

 (همراه با  ذکر ماخذ کپی رایتقانون )در نظر گرفتن  نیستید

 

تمام ارجاع به تصاویر و  Insert Caption)تصاویر و جداول بایستی دارای کاپشن اتوماتیک باشند. )-

باشند تا بتوان به طور اتوماتیک روزآمد کرد. برای انجام این  Cross-referenceجداول بایستی به صورت 

کلیک شود و بعد سعی کنید کاپشن جدول یا تصویر  Referencesروی گزینه  2007ایند در ورد فر

بسازید بعد جدول و تصویر را وارد نمایید. انجام این روند، فرایند روزآمدسازی و تهیه فهرست جداول و 

 کند.تصاویر را خیلی ساده می
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 منابع نحوه ارجاع 

هوای  ملزم هستند متناسب با رشته و موضووع خوود یکوی از شویوه    های مختلف دانشجویان محترم رشته

توانند با استفاده از یکی از نرم استناددهی و ماخذنویسی ذیل را انتخاب نمایند. برای سهولت استناددهی می

و... فهرسوت منوابع و ارجاعوات درون متنوی را       Zoteroو یا  EndNoteافزارهای مدیریت منابع همانند 

 .آماده نمایند

    و شهرسازی برای دانشجویان معماری :APAاستناددهی به روش  -

       به لینک زیر مراجعه شود APAبرای جزئیات بیشتر در خصوص نحوه استناد دهی به روش 

469http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=

steps&lang=fa153:7:apa&catid=  

 

 صفحات در متن ضروری می باشد. بدیهی است در زمان استفاده از مأخذ معرفی شماره صفحه / -

 ( 23، ص 1384مثال : )لنگ ، 

 

 پیوست ها 

تمام اطالعات  و مدارکی که نوشته را سنگین کرده و خواندن آن را دشوار می سازد در به طور کلی 

اغلب در پیوست قرار می گیرد، مگر تکمیلی طوالنی و اطالعات آماری  یپیوست قرار می گیرد. جدول ها

 نه های کوتاهی باشند که بتوان آنها را در نوشته گنجاند. اینکه نمو

 

    URL ماخذ و و  فهرست منابع 

دهی  اسنتادمتن گزارش باید به صورت فرمت در  URLو فهرست  منابع ذکر شده الزم به ذکر است  -

APA باشد 

-   

 

 

 

 

 

../../HP/uni/پایان%20نامه/شیوهنامه%20پایاننامههای%20دانشگاه%20فردوسی%20مشهد.docx
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=469:apa&catid=153:7steps&lang=fa%20
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=469:apa&catid=153:7steps&lang=fa%20
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  پروژه نهاییارائه نقشه در نحوه 

نام نقشه، مقیاس نقشه، جهت شمال، نام پروژه  باید وده و در آنهاکلیه نقشه ها می باید دارای شناسنامه ب -

 دانشگاه قید گردد. دانشکده و ، نام دانشجو ، نام استاد راهنما و نام 

 .باشدرنگی   برای کتابخانه به صورت  بهتر است پیشنهادی کلیه نقشه ها، مدارک و تصاویر سه بعدی -

 اد راهنما مشخص خواهد شد.با نظر است و قطع کاغذ آن مقیاس نقشه ها -

 

 چند نکته قبل از نگارش 

 .ابتدا سواالت ، بیان مساله، فرضیات را مشخص کنید-

 .مطمئن شوید پروپوزال شما منطقی است-

 .ضعف های احتمالی در تحقیق خود را شناسایی کنید-

 (از طریقه نگارش دیگر محققان بهره ببرید )کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و...-

علمی مکررا مراجعه کنید، تا ایده های اصلی برای کار تحقیق را دنبال   به نشریات و مجالت معتبر -

 .کنید

 . برنامه زمان بندی برای نوشتن پایان نامه داشته باشید )هفتگی، ماهانه...( -

 نوشتن را سریعتر آغاز کنید، معموال بیش از آنچه تصور می شود، نوشتن زمان بر است. -

 به مشکالتی که در حین تحقیق ممکن است پیش  آید ، اختصاص دهید. زمانی را -

   Endnote , Zotero برای ذخیره منابع و کتابنامهدر دست داشتن یک سامانه ساز ماندهی  -

)به خصوص فصل مقدمه و نتیجه  زمان بیشتری را به ویرایش و دوباره نوشتن بعضی قسمت ها -

 اختصاص دهید. گیری(

 شتن یکسانی را در طول نگارش تحقیق اتخاذ کنید.سبک و ادبیات نو -

 .از دیگران بخواهید متن پیش نویس اولیه را به صورت انتقادی بخوانند -

ساختار آن را مقایسه کنید از طریق دنبال ) پایان نامه هایی که اخیرا به چاپ رسیده اند را مرور کنید   -    

 (.گیریکردن سواالت تحقیق، و از فصل مقدمه تا نتیجه 
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 پروژه نهایی نگارش چند نکته در خصوص

 .و یکدستی متن انسجامداشتن -

 .رعایت اصول چکیده نویسی-

ارائه تعاریف عملیاتی و اصطالحات تخصصی و ثابت بودن در ساختار کلی پایان نامه )معموال در -

 .فصل اول(

 .روان و سلیس بودن متن-

 .توجه به اصول استناد دهی-

 .رای مقدمه و نتیجه گیری باید باشدهر فصل دا-

 .قی در ساختار کلی پایان نامهطانسجام من-

 .شیوه نامه نگارشگذاری و قطه، نیدستوررعایت نکات -

 .تصاویر و نقشه ها و مرتبط کردن آنها با متن اصلی، کاربرد جدول، نمودار -

به صورت مجزا به بحث و  خرارائه پیشنهاد ها و نتایج در پایان هر فصل و اختصاص دادن فصل آ-

 نتیجه گیری.

 .ارائه پیوست های الزم-

در فهرست  و همچنینمتن  از استفاده القابی مانند خانم، آقا، دکتر، مهندس در متن اصلی بپرهیزید )در-

 منابع(.

 می توانید ازعناوین شغلی در متن پایان نامه استفاده کنید )نه در منابع(-

 .ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه قاجاریا  ، (1330ایران در سال  مصدق، )نخست وزیر مانند:

اگر از اعداد در بیان تاریخ و یا طول دوره، در متن به صورت حروف ) یا عدد( کار می برید دقت -

 مثال:  در قرن بیستم میالدی .نمایید در تمامی طول رساله به صورت حروف ) یا عدد(  به کار گیرید

 

 ارش نهایی مشخصات جلد گز

 جنس جلد گزارش نهایی از مقوا با روکش چرم مصنوعی )گالینگور( می باشد.  -

 تعیین شده است.  سبز تیره  شهرسازی  رنگ جلد گزارش دوره کارشناسی مهندسی -

 آرم و کلیه نوشته های پشت و روی جلد ، بصورت زرکوب چاپ می گردد.  -

نوان گزارش نهایی و نام نویسنده و سال نوشته می در قمست عطف پایان نامه، آرم دانشگاه منقش و ع -

 شود. 
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 برخی نکات و مقررات آموزشی 

 

کمیته ماه از زمان تصویب چهار برگی آنها  4تنها طرح های نهایی قضاوت خواهند شد که حداقل  -

 گذشته باشد.  آموزشی

سال. تاریخ دقیق  هر و بهمن شهریور تیر،بار در سال قضاوت خواهند شد : سهطرح های نهایی  -

 برگزاری جلسات دفاع توسط گروه مشخص خواهد شد. 

 دانشجو موظف است در فواصل منظم )هر یک ماه( روند طرح را با استاد راهنما کرکسیون نماید. -

برای اطالع از دیگر مقررات آموزشی باید به اطالعیه های آموزشی که در بردهای مربوط به آموزش  -

 توجه نمود. اخبار و  اطالعیه   سایت دانشکده قسمت همچنین  ودانشکده نصب می گردد 

 


