آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی شهرسازی واحد رودهن

به منظور هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان آیین نامهه زیهر تنظهی و
رعایت موارد آن برای دانشجویان کارشناسی شهرسازی الزامی است .
الف  :مشخصات ظاهری :
 1ه کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله مهی بایسهت بها برنامهه ورد  ) Wordتایه

و رهرو

چینی شود .
 2ه کار روی کاغذ  )21×29/7 A4تای شود .
 3ه جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب یا نقره کهوب
چاپ شوند .
 4ه رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی شهرسازی ،سرمه ای باشد
ب  :شرح روی جلد :
به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرفته است .
 1ه آرم دانشگاه آزاد اسالمی ترجیحاً در ابعاد عهر

 3سهانتی متهر و لهو  4سهانتی متهر ) در وسه

صفحه قرار گیرد .
 2ه عبارت « دانشگاه آزاد اسالمی » در وس صفحه قرار می گیرد.
 3ه عبارت « وارد رودهن » در وس صفحه قرار گیرد .
 4ه نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وس صفحه قرار گیرد.
 5ه عبارت "پایان نامه کارشناسی رشته شهرسازی" در وس صفحه قرار گیرد.
-6عبارت "عنوان"
7ه عنوان پایان نامه
 8ه عبارت " استاد راهنما"
 9ه نام استاد راهنما
 10ه کلمه " نگارنده"
 11ه نام نگارنده
 12ه سا

فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده نوشته شود )

 13ه در لبه کناری جلد پایان نامه عطف ) نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامهه و نهام
نگارنده آورده شود .
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ج  :بخش های پایان نامه
پایان نامه شامل بخشهای زیر است :

 روی جلد پایان نامه بصورت زرکوب و یا نقره کوب )
 بس اهلل الررمن الرری

صفحه « الف»)

 لرح روی جلد به زبان فارسی صفحه «ب»)
 سپاسگزاری صفحه « ج» مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند )
 تقدی به صفحه «د» مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند )
 فهرست مطالب ادامه ررو

ابجد)

 فهرست جدو ها در صورت وجود )
 فهرست نمودارها در صورت وجود )
 فهرست شکل ها در صورت وجود )
 فهرست نقشه ها در صورت وجود )

 چکیده اولین صفحه اصلی که شماره « »1میخورد  ،رداکثر  250کلمه در یک صفحه )
 فصو پایان نامه :

معموال شامل  5فصل می باشد و سازماندهی آن بهر عههده اسهتاد راهنمهای مهه اسهت .تعهداد
صفحات آن بین  120تا  150تنظی گردد.

 فهرست منابع فارسی ادامه شماره گذاری صفحات )
 فهرست منابع غیر فارسی ادامه شماره گذاری صفحات )

 ضمائ و پیوست ها در صورت وجود ) ادامه شماره گذاری صفحات )
د :اطالعات کلی
 1ه صفحات اصلی می بایست به صورت ساده  ،بدون سرفصل یا راشیه تایه شهوند در صهفحات
اصلی لو هر سطر  16سانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر یک سهانتی متهر و بهه صهورت تهک
 ) Singleدر نظر گرفته شود  .فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست  3سانتی متر  ،از لبه سمت
چ

 2سانتی متر و از لبه های باال و پایین  3سانتی متر در نظر گرفته شود  .فاصله شماره صفحه تا

پایین صفحه  1/5سانتی متر و کامالً در وس صفحه قرار گیرد).
 2ه در رد امکان از صفحات بهزر

در پایهان نامهه اسهتفاده نکنیهد آن را از لریهپ فتهوکپی ههای

مخصوص کوچک و استاندارد نمایید در صورت اجبهار آن را لهوری تها نماییهد کهه از صهفحات
بیرون نزند.
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 3ه برای متن هایی که به زبان خارجی تای
سانتی متر  ،از لبه سمت چ

می شود فاصله متن پایان نامهه از لبهه سهمت راسهت 2

 2سانتی متر در نظر گرفته شود .ضمناً شماره صفحه به صورت التین

از پایین صفحه  1/5سانتی متر و کامالً در وس صفحه قرار گیرد)
نوع قل متن پایان نامه لوتوس نازک  14و عناوین لوتوس  14توپر و پاورقی ها نیهز لوتهوس  12در
نظر گرفته شود  .عناوین جدو ها  ،شکل ا  ،نمودارها و  ....با قل لوتوس نازک  11نوشته شوند .
ررو

معادالت  Times 12می باشد و همچنین اندیس و توان آنهها بها لوتهوس نهازک  9نوشهته

شود.
 4ه شماره گذاری موضوع ها :
موضوع های اصلی پایان نامه معموالً چند فصل اس ت  .هر فصهل نیهز ممکهن اسهت بهه چنهد بخه
تقسی گردد  .صفحه او هر فصل باید از خ پنج شروع شود  .هر یک از بخ

های ههر فصهل

با دو شماره که با خ تیره از یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد  .عدد سمت راسهت بیهانگر
شماره فصل و عدد سمت چ
دارای زیر بخ

شماره ترتیب بخ

باشد  ،شماره هر زیر بخ

مثالً  - 4 -3-2یعنی زیر بخ

مورد نظهر اسهت  .در صهورتی کهه ههر بخه

در سمت چ شماره مذکور قرار می گیرد .
سوم فصل دوم .

چهارم از بخ

 5ه شماره گذاری شکل ها  ،جدو ها  ،نمودار ها و نقشه ها :
شماره گذاری شکل ها  ،جدو ها  ،نمودارها و نقشه ها مانند روان قبلی است  .مثالً دهمین شهکل
در فصل سوم به صورت شکل  ) 10 -3نوشته می شود.
 6ه شماره گذاری روب و فرمو ها :
هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خ فاصله از یکدیگر جهدا مهی شهوند مشهخص مهی
گردد  .عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چ

 ،شماره رابطهه مهورد نظهر اسهت .

مثالً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل  ) 10 -3نوشته می شود.
 7ه عناوین نمودارها و جداو باید واضح و دارای مقیاس باشند  .عنوان ها به جهز جهداو کهه در
باالی جدو ذکر می شود  ،مابقی شامل نمودار  ،عکس و  ...در پایین ذکر می شود .
 8ه منابع و مآخذ:
ترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان نامه یا رساله به ترتیب الفبا می باشد.
ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب الفبای فارسی نوشته شود و سپس منهابع غیهر فارسهی بهه ترتیهب
الفبای مربوط آن زبان نوشته شود منابع شماره گذاری گردد .
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شیوه استناد به کتابها
 کتاب یک جلدی
مثال  :مدیریت مالی تالیف رضا تهرانی انتشارات نگاه دان

که در سا  1384در تهران به چهاپ

رسیده شکل نوشتن ارجاع در داخل متن  :تهرانی  { ) 51 ،1384در نوشتن نهام پدیهد آورنهدگان
فق نام خانوادگی نویسنده بدون القاب مانند دکتر مهندس  ،آقا و  ...می نویسی  .بعهد از آن بهدون
هیچ عالمتی با یک فاصله تاریخ نشر کتاب و بعد از تاریخ با یک ویرگو صهفحه مهورد اسهتناد را
می نویسی از عالمت ص  .یا  Pبرای صفحه استفاده نمی کنی }
شکل نوشتن آن در فهرست منابع  :تهرانی  ،رضا .)1384 .مدیریت مهالی  :شهرح درس  ،مفهاهی و
نکات کلیدی  .تهران  :نگاه داشن { عنوان کتاب  ،مقاله و یا پایان نامه را  Underlineمی کنی }
 کتاب چند جلدی
مثال  :الن سن ازنشتاین  /مبانی  ،اصو و مسائل برنامه ی درسی  .ترجمه ی قدسی ارقر  .تهران :
دانشگاه آزاد اسالمی  ،وارد علوم و تحقیقات .1384 ،
شکل ارجاع در داخل متن :ارنشتاین  { )51:2 ، 1384برای کتهاب چنهد جلهدی در اجهراع درون
متنی آن شماره جلد کتاب را بصورت عددی نوشهته و بعهد از یهک کهولن ،شهماره صهفحه را مهی
نویسی  .در این مثا یعنی جلد  2صفحه } 51
شکل ارجاع در فهرست منابع  :ارنشتاین  ،الن سن  .و فرانسیس پی هانکینز . 1384 .مبانی  ،اصو و
مسائل برنامه ی درسهی  .ترجمهه ی قدسهی ارثهر .تههران  :دانشهگاه آزاد اسهالمی  ،وارهد علهوم و
تحقیقات .
 کتاب با دو یا سه نویسنده
مثا  :الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی خانکینز /مبهانی  ،اصهو و مسهائل برنامهه ی درسهی  .ترجمهه ی
قدسی ارقر .تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی  ،وارد علوم و تحقیقات .
 کتاب با دو یا سه نویسنده

 مثا  :الن سن ارنشتاین و فرانسیس پهی ههانکینز  /مبهانی  ،اصهو و مسهائل برنامهه ی درسهی .
ترجمه ی قدسی ارقر .تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی  ،وارد علوم و تحقیقات .1384 ،
 شکل ارجاع در داخل متن  :ارنشتاین و هانکینر  { )51:2 ،1384اگر کتاب دو نویسنده داشته
باشد نام خانوادگی نویسنده را می نویسی و اگر سهه نویسهنده باشهد نویسهنده او و دوم را بها
ویرگو و نویسنده سوم را رر

و جدا می کنی }

شکل ارجاع در فهرست منابع  :ارنشتاین  ،الن سن  .و فرانسیس پی هانکینز .1384 .مبانی  ،اصهو و
مسائل برنامه ی درسی .ترجمهه ی قدسهی ارقهر  .تههران  :دانشهگاه آزاد اسهالمی  ،وارهد علهوم و
تحقیقات .
4

{ نام نویسندگان دو و سوم را الزم نیست بصورت مقلوب بنویسی }
 کتاب با بیش از سه نویسنده
در اینگونه موارد اس نویسنده او را نوشته و بعد از آن از واژه و دیگران استفاده می نمایی .
مثا  :الن سن ارنشتاین و دیگران ) /مبانی  ،اصهو و مسهائل برنامهه ی درسهی .ترجمهه ی قهدس
ارقر.
تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی  ،وارد علوم و تحقیقات .1384 ،
شکل ارجاع در داخل متن  :ارنشتاین و دیگران )51:2 ، 1384
شکل ارجاع در فهرست منابع  :ارنشتاین  ،الن سن  .و { دیگران }  . 1384 .مبانی  ،اصو و مسهائل
برنامه ی درسی .ترجمه ی قدسی ارقر  .تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی  ،وارد علوم و تحقیقات
 کتاب بدون نویسنده
مثال  :مبانی  ،اصو و مسائل برنامهه ی درسهی  .تههران  :دانشهگاه آزاد اسهالمی  ،وارهد علهوم و
تحقیقات . 1384 ،
شکل ارجاع در داخل متن  :مبانی اصو و برنامه ریزی درسی ) 2 :51 ، 1384
شکل ارجاع در فهرست منابع  . )1384 . -------- :مبانی  ،اصهو و مسهائل برنامهه ی درسهی .
تهران  :دانشگاه آزاد اسالمی وارد علوم و تحقیقهات  { .در مهواردی کهه نهام پدیهدآور مشهخص
نیست از چند خ تیره به جای اس نویسنده استفاده می شود }
شیوه استناد به مقاالت نشریات
مثال  : 1نظر سنجی از دانشجویان رشته کتابداری و الالع رسانی پیرامون جایگاه زبهان انگلیسهی
در این رشته  /فالمه ذاکری فرد  ،فصلنامه کتابداری و الالع رسانی  ،دوره  ، 5شماره 1381 . 4
شکل ارجاع در داخل متن  :ذاکری فرد ) 5 ،1381
شکل ارجاع در فهرسهت منهابع  :ذاکهری فهرد  ،فالمهه  . 1381 .نظهر سهنجی از دانشهجویان رشهته
کتابداری و الالع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته  .کتابهداری و الهالع رسهانی.
دوره  ،5شماره .4
مثال  : 2تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی  /باب بلی ترجمه رمید عبدالهیان
 ،مجله نمایه پژوه

 ،شماره 16

شکل ارجاع در داخل متن  :بِلی  { ) 5 ،اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تهاریخ انتشهار
صر

نظر می کنی }

شکل ارجاع در فهرست منابع  :بِلی  ،باب  .تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی .
ترجمه رمید عبدالهیان  .نمایه پژوه

 .شماره . 16

5

توجه داشته باشید در مواردی که بطور متناوب به یک منبع استناد شده است  ،استفاده از اصطالح «
همان » یا  Ibidغل است به تعداد دفعات تکرار رالت داخل پرانتز آن نیز نوشته می شود.

شیوه استناد به پایان نامه ها :
مثال  :مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کی

 /زهرا ویسه  – .علی اکبر پیر عزیهزی

 ،به مشاوره رسنعلی لقایی و قاسمعلی عمرانی  – .کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی  .وارد علوم
و تحقیقات  ،دانشکده محی زیست  ،گروه مدیریت محی زیست  ،رشته مهدیریت محهی زیسهت )
. 1378
شکل ارجاع در داخل متن  :ویسه )1387 ، 5
ارجاع در فهرست منابع  :ویسه  ،زهرا  .)1387 .مهدیریت زیسهت محیطهی گردشهگری در منطقهه آزاد
کی

 .پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیریت محهی زیسهت  .دانشهکده محهی زیسهت  .دانشهگاه آزاد

اسالمی .
شیوه استناد به منابع الکترونیکی :
برای ارجاع به منابع الکترنیکی از نظر درج الالعات کتاب شناختی بمانند  .منابع چاپی اسهت ولهی در
انتهای هر کدام  ،تاریخ مشاهد در شبکه و نیز  URLاینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شود .
محتویات لوح فشرده تحویلی :
 1ه فایل ورد  wordپایان نامه با فونت لوتوس که شامل کلیه قسمت های پایان نامه باشد )
 2ه فایل  PDFپایان نامه با فونت لوتوس
 3ه فایل  PDFصفحات برگزیده پایان نامه با فونت لوتوس شهامل صهفحه عنهوان  ،فهرسهت مطالهب
فهرست جداو  ،نمودار  ،شکل و  ...الزم نیست )  ،چکیده فارسی  ،فهرسهت منهابع و ماخهذ فارسهی و
التین  ،چکیده انگلیسی وصفحه عنوان انگلیسی
الزم به توضیح است که در موارد 3 – 1کل مطالب پایان نامه در قالب یک فایل ارائه گهردد و از ارائهه
بخ

های پایان نامه در فایل های مجزا اکیداً خودداری گردد .
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نمونه فهرست مطالب
شماره صفحه

عنوان
فصل او  :کلیات تحقیپ

 -1 – 1مقدمه..........................................................................................................................
 -2 – 1بیان مساله ................................................................................................................
................................................................................................................................. 1-2-1
..................................................................................................... ............................ 2-2-1
............................................................................................................................... -3-1
فصل دوم  :مروری بر ادبیات تحقیپ و پیشینه تحقیپ
.............................................................................................................................. -1-2
.................................................................................................................................. 1-1-2
.................................................................................................................................... 2-1-2
فصل سوم  :روش اجرای تحقیپ
..................................................................................................................................... -1 -3
فصل چهارم  :تحلیل نمونه ها ،تحلیل سایت در صورت نیاز) و یافته های لرح
.................................................................................................................................. -1 – 4
فصل پنج  :نتیجه گیری و ارائه لرح با کلیه مستندات
.................................................................................................................................... -1 -5
منابع و مآخذ ...........................................................................................................................
فهرست منابع فارسی ...............................................................................................................
فهرست منابع انگلیسی .............................................................................................................
پیوست ها

فهرست جداو
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شماره صفحه

عنوان

جدو ..................................................................................................................... - 1 – 1
جدو ...................................................................................................................... - 1 – 2
فهرست نمودار ها
شماره صفحه

عنوان

نمودار ............................................................................................................... -1 -1
نمودار .............................................................................................................. - 1 – 2
توضیح  : 1فهرست اشکا و نقشه ها نیز به صورت فهرست های فوق تهیه شوند .
توضیح  : 2تمامی فهرست ها جداو  ،نمودار ها  ،اشکا و نقشه ها ) بایستی در صفحات مجزا آورده
شوند.
توضیح  : 3فهرست منابع فارسی و غیر فارسی بایستی در صفحات مجزا آورده شوند .
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شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی
صفحه

شماره گذاری

بس اهلل الررمن الرری

الف

صفحه عنوان به زبان فارسی

ب

سپاسگزاری

ج

تقدی

د

فهرست مطالب

ه

فهرست جداو

ادامه ررو

ابجد

فهرست نمودارها

ادامه ررو

ابجد

فهرست اشکا

ادامه ررو

ابجد

فهرست نقشه ها

ادامه ررو

ابجد

چکیده فارسی

1

مقدمه

ادامه اعداد

فصو پایان نامه

ادامه اعداد

نتیجه گیری و پشنهادات

ادامه اعداد

فهرست منابع فارسی

ادامه اعداد

پیوست ها ضمائ )

ادامه اعداد

فهرست نامها در صورت تمایل )

ادامه اعداد

حروف ابجد
ابجد  ،هوز  ،رطی  ،کلمن  ،سعفص  ،قرشت  ،ثخذ  ،ضظغ
اعداد
.... - 5 -4 -3 -2 – 1
اعداد رومی
I-II-III-IV-V-VI...
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دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن
دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
رشته شهرسازی
عنوان:
------------

استاد راهنما:
----------نگارنده:
----------

زمستان --
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