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  پروژه نهاییویرایش و نکات فنی  -1

تمامی  .دشو ینیچحروفو تایپ  Word برنامه بایست بامی نامهپایانیا  پروژه نهاییت جارمند وکلیه مطالب 
بدون ساده و  صورتبهبایست صفحات اصلی میتایپ شود.  کروی) مترسانتی 4A)7/29×21 ها روي کاغذمتن

 بخش هرپاراگراف اول  ياستثنابه متن يهافاگرراکلیه پا اولخط . شود تایپ سر صفحهاستفاده از کادر و یا 
  داشته باشد. فتگیروـت مترسانتی 5/0 اندازهبهباید 

 
  جلدروي  -1-1

  در وسط باالي جلد قرار گیرد.ه نشگاآرم دا -
  گیرد. ارسط قرو در کامالً باید آنست را وچپ  فطر دونسبت به  جلد روي تجارمند متما -
  .باشدیم پیوست نمونه مطابق قیقاًت دجارمند ازهر یک  فتنگر ارقر محلو ترتیب  -
  

 گذاريفاصلهو  بنديحاشیه -1-2
این حاشیه   باشد.متر میسانتی 2متر و حاشیه سمت چپ برابر  سانتی  3هاي سمت راست، باال و پایین   حاشیه 

  نامه رعایت شود.باید در سرتاسر پایان
ها باشد، با کوچک از فضاي داخل حاشیه تربزرگها ها یا جدولدر برخی موارد اندازه شکل کهدرصورتی -

  گردد.رعایت می حاشیه A3 کاغذتعریف و یا با استفاده از  هاآنکردن 
  است. Word در Single معادل مترسانتی 1نامه برابر فاصله سطرها در تمامی پایان -
  و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.سطر  فاصله بین عناوین با متن قبل یک -
  در نظر گرفته شود. سطر فاصله ها نیز یکفرمول و هاها، نمودارها، نقشه، شکلهابین متن و جدول -
  فاصله نیاز ندارد.) ...و شکل، نمودار( جدول) و ...و شکل، نموداربین عنوان جدول ( -
  .گرفته شود نظر دریک صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل  استالزم  -
  

 مورداستفادهاندازه و نوع قلم  -1-3
ــتفـاده نوع قلم   ــی قلم    مورداسـ ــی   نـازنین  B در تمـامی متن یکنواخـت و براي فـارسـ   و براي انگلیسـ

ــد. اندازه و می Times New Roman قلم ــتفادهنوع قلم باشـ نامه مطابق هاي مختلف پایاندر بخش مورداسـ
  باشد.جدول زیر می
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  * نامهپایانهاي مختلف در بخش مورداستفادهقلم  اندازه و نوع -1 جدول
  

 از قلم فارسی در هر موقعیت است. ترکوچکدر جدول، اندازه قلم انگلیسی دو اندازه  شدهمشخصموارد  استثناءبه* 

  

  گذاريشماره -1-4
 صفحات گذاريشماره -1-4-1

  باشد.می 2شماره  نامه مطابق جدولپایان واصلیصفحات مقدماتی  گذاريشماره -
  با فونت فارسی در وسط صفحه کامالًیین صفحه و از پا مترسانتی 5/1شماره صفحات با رعایت فاصله  -
 B باشد.می14و اندازه  نازك نازنین  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 اندازه نوع قلم نوع متن
 14 نازك نازنین B متن فارسی
  18 تیتر B  عنوان فصل
 16 پررنگ نازنین B تیترهاي اصلی
 14 پررنگ نازنین B تیترهاي فرعی

  10 نازك نازنین B  فارسی یا پاورقی زیرنویس
  Times New Roman 8  انگلیسی یا پاورقی زیرنویس

  14 پررنگ نازنین B فارسیعنوان چکیده 
 12 نازك نازنین B  چکیده فارسی

، شکل، نمودار، عنوان جدول
  12  پررنگ نازنین B  نقشه و فرمول

  12حداکثر   نازك نازنین B  ، ...متن جدول
  10  نازك نازنین B  ، ...جدول سیرنویز

 13 نازك نازنین B فارسی منابعفهرست 
  Times New Roman 12 انگلیسی منابعفهرست 
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  پروژه نهاییصفحات  گذاريشماره -2جدول 
  

  ...-6-5-4-3-2-1اعداد:  و حروف ابجد: ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ
  
  

 ها و...، فرمولهاها، شکل، جدولهاگذاري بخششماره -1-4-2
که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش طوريهشوند، بمی گذاريبه عدد شماره هابخش زیر و هابخش -

  است. 2از فصل  1از بخش  3زیر بخش  کنندهبیان -3-1-2 مانند: ؛آورده شود بعدازآن
 )ـ( هخط تیراز یا  سیرلفبا فاوف احر ز ازنیارت صو در ازآنپسست ا قمر 4 کثراحد هارهشما زحد مجا -
 .دشو دهستفاا
 یابد.آغاز و ادامه می 1از شماره  هاو فرمول هانقشه ،هادارنمو ،هاولجد ،هاشکل اريگذرهشما -
  الف پیوست مثالعنوانبه .دشومی گذارينام ابجد وفها با حرپیوست -
  

 ها، فرمولها، نمودارها، نقشههاشکل ،هاجدول -1-5

 شوند.گذاري میعدد شمارهبا ، آیندبه ترتیبی که در متن می تمامی موارد -

از وضوح  هاآناز  شدهتهیهکپی در مانیتور یا در که  ايگونهبه ،مناسب تهیه شوند باکیفیتباید  مواردتمامی  -
  کافی برخوردار باشد.

  يگذارشماره  صفحه
  بدون شماره   اهللابسمبه نام خدا یا 

  بدون شماره   نامهتصویبصفحه 
  بدون شماره  صفحه تعهدنامه

  بدون شماره   تقدیم
  بدون شماره   سپاسگزاري

  حروف ابجد  فهرست مطالب
  ادامه حروف ابجد  هافهرست جدول

  ادامه حروف ابجد  هانمودارفهرست 
  ادامه حروف ابجد  هافهرست شکل
  ادامه حروف ابجد  هافهرست نقشه
  1  چکیده فارسی

  ادامه اعداد  پروژه نهاییفصول 
  ادامه اعداد  فهرست منابع فارسی
  ادامه اعداد  فهرست منابع انگلیسی

  ادامه اعداد  پیوسته
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 غیر پررنگ) صورتبهو ... ( عنوان جدول یا شکلزیر از مرجعی آورده شده است، مرجع در  مورديچنانچه  -
  در متن ارجاع شده باشد. موارددد. همچنین الزم است به کلیه ذکر گر

  شود.آورده می باالدر ها کلیه عنوان -
در  (جز در منابع با نام و عنوان التین) ج اعداد انگلیسیاز درو  تمام اعداد به فارسی نوشته شودالزم است  -

  خودداري شود.تمامی موارد 
  

  پاورقی یا زیرنویس -1-6
توان در همان صفحه ارائه یح خاصی داشته باشد، توضیح را مییک عبارت یا واژه نیاز به توض کهدرصورتی - 

شود و سمت چپ آن تایپ میوچک در باال و ک صورتبهاي ن صورت عبارت یا واژه توسط شمارهنمود. در ای
  شود.وضیح مربوط به آن شماره ارائه میدر زیرنویس، ت

  پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. -
  باشد. 1جداگانه و از عدد  صفحه براي هرپاورقی  گذاريشماره -
 

 درج لغات التین در متن فارسی -1-7

معادل فارسی آن آورده شود  ترجیحاًات انگلیسی در متن فارسی خودداري شود و از آوردن کلم المقدورحتی -
 و در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.

 شدهنوشتهدر مواردي که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی آن  -
 شود.گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده میقرار می رانتزو سپس حروف اختصار در پ

  آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط براي اولین بار ضرورت دارد. -
از اندازه قلم فارسی  ترکوچکشماره  2در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  -

  باشد.
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  نامهم مطالب پایانیتنظ -2

  باشد:به شرح زیر می پروژه نهایی ترتیب صفحات
 صفحه روي جلد -1
 الرحمن الرحیم اهللابسمبه نام خدا یا  صفحه -2
  نامهبیتصو صفحه -3
 پروژه نهاییاصالت  تعهدنامهصفحه  -4
 (اختیاري) تقدیم صفحه -5
 (اختیاري) سپاسگزاري صفحه -6
 فهرست مطالب صفحه -7
 هاجدولفهرست  صفحه -8
 فهرست نمودارها صفحه -9

 هافهرست شکل صفحه -10
 هافهرست نقشه صفحه -11
 چکیده فارسی -12
  نامهپایان هايفصل -13
 فهرست منابع -14
 پیوسته -15
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  روي جلد -2-1
  ،"سجاد دانشگاه"و نام گیرد و شامل آرم قرار می جلد يدرروبه زبان فارسی  راستدر سمت  ،جلد رويصفحه 

، "براي اخذ درجه کارشناسی رشته مهندسی شهرسازي        پروژه نهایی"، عنوان "معماري و شهرسازي  گروه "نام 
ستاد راهنما،   ،پروژه نهاییعنوان  سی تهیه      نام و نام خانوادگی ا شم سنده و تاریخ  سی    پروژه نهایینوی به فار

  )15(مشابه نمونه ص  .باشدیم
  

  الرحیمالرحمن  اهللابسمبه نام خدا یا صفحه  -2-2
صفحه  ای شخص       ن  ساده و م شکل  ستی به  کادر و تزئین در این  هرگونهشود، از به کار بردن   ییآراصفحه بای

  باشد).(عبارت فارسی یا عربی به انتخاب خود دانشجو می صفحه خودداري شود
  

 نامهتصویب صفحه -3-2
  )16(مشابه نمونه ص  گیرد.قرار میدر این صفحه  يشهرساز یینها هايطرح ریدب ءنامه با امضاتصویب

  
  پروژه نهایینامه اصالت عهدت صفحه -4-2

  )17(مشابه نمونه ص  .آورده شود پروژه نهاییدفاع از  نامهتصویباین صفحه باید بعد از 
  

 تقدیم صفحه -5-2
  شود.به ایشان تقدیم می پروژه نهایینام فرد یا افرادي دارد که این صفحه اختیاري است و اختصاص به ذکر 

  
 سپاسگزاري صفحه -6 -2

ص     صفحه اختیاري است. در این  شته به نحو مؤثري همکاري  پروژه نهاییفحه از افرادي که در انجام این  اند  دا
  شود.سپاسگزاري می

  
 فهرست مطالب صفحه -7-2

، هابخش یرز همچنینو  هابخش انعنو وها بخش ،هافصل انعنوو ها فصله، چکید شامل مطالب فهرست
ین فهرست مطالب وعنااز  مقابل هر یکدر  صفحه رهست شمازم اال. باشدمی منابع و چکیده انگلیسی فهرست
  )18(مشابه نمونه ص  شود.آید در این صفحه ذکر نمیی که قبل از صفحه فهرست مطالب میصفحات .دقید شو

  
 هافهرست جدول صفحه -8-2

  باشد.هاي موجود در متن میشامل، عنوان، شماره و صفحه جدول این صفحه
  

 نمودارهافهرست  صفحه -9-2
  .موجود در متن استي این صفحه شامل فهرست کلیه نمودارها
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 هاصفحه فهرست شکل -10-2
  شود.هاي موجود در متن است، که همگی تحت عنوان شکل آورده میعکسي این صفحه شامل فهرست کلیه

  
  هانقشهفهرست  صفحه -11-2

  .هاي موجود در متن استنقشه این صفحه شامل فهرست کلیه
  نویسی ندارند.نیازي به فهرست پروژه نهاییهاي موجود در * فرمول

  
 صفحه چکیده -12-2

صر و مفید     ستی مخت ست بهشامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتایج   وچکیده بای صر و   طوربه آمدهد مخت
ــد.  یکحداکثر  ــفحه بدون ذکر فرمول، نگاره و منابع باش کلمه   300حداکثر در چکیده در یک پاراگراف و  ص

 باشد.
  

  پروژه نهایی هايفصل -13-2

ها تهیه ریزي و یا طراحی و مشتقات آنهاي اصلی برنامهتواند در زمینهرشته مهندسی شهرسازي مینامه پایان
  باشد.می زیربه ترتیب فصل  5شامل  نامهگردند. پایان

  
  فصل اول: کلیات تحقیق

  است. تحقیق يهاسؤال، کلی و جزئی)اهداف ( ،ضرورت انجام تحقیق ،مسئلهبیان  مقدمه، شاملاین فصل 
  

  مقدمه •
ــل ــت.براي تمامی فص ــتن از هدف ها الزم اس  براي الزم اطالعاتی زمینه کردن فراهم کوتاه ايمقدمه نوش

 آشکار  را موضوع  اهمیت تا شود  معرفی هدفمند و ساده  زبانی با فصل  و هدف موضوع  باید و است  خواننده
  شود.پرداخته میفصل به چه مواردي  آنفصل آورده شود که در هر مقدمه در  .سازد

  
  مسئلهبیان  •

سمت باید به این        ست. در این ق ضوع پژوهش ا صیف و توجیه مو شود که چرا  جواب دا سؤال به معناي تو ده 
  روندکیرعایت  مسئله علمی قرار گیرد. اصل کلی در بیان   قیموردتحقاست که باید   يامسئله پژوهش  مسئله 

شود   معلوم می مسئله در بیان  .باشد تحقیق می باهدفا مشکل و ختم آن  شروع آن ب  کهيطوربهمنطقی است  
شیوع   ضوع که: بروز و  سانی را در   چق مو ست؟ چه ک ضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی   ردیگیبرمدر ا ؟ این مو

سئله  صورت بهدر جامعه  ست؟ دال   در م شته ا ست؟ چه   آنیل احتمالی آمده و چه تحولی دا   ییهاحلراهچی
است؟ الزم است عوارض     شده انتخابتاکنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش   
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شی از تداوم   سئله نا شی از اجراي تحقیق  م شنهادي  و فواید نا شن بهو کاربرد آن  یا طرح پی   مطرح گردد. یرو
 مطالعه این که است  ابهامی نقاط و یا طرح تحقیق به نیاز علت و اهمیت شامل  مسئله  بیان و شرح  درواقع
 :دهد پوشش را زیر موارد باید و دهدمی پوشش

  مرتبط هايپژوهش، تحقیق از حاصله نتایج پیامدهاي، تحقیق یو گستردگ ویژگی، تحقیق اهمیت
  ).دهدمی پوشش مطالعه این که ابهامی نکات و مطالعاتی شکاف تبیین منظوربه و یطورکلبه(

  
  تحقیقات پیشینمروري بر  •

ــتیابی به جنبه منظوربهطالعات مروري بر م اســت که براي محقق فرصــتی  هاي مختلف موضــوع پژوهش دس
و چه اطالعاتی در این زمینه وجود دارد و او  شده انجام ییکارهاچهسازد تا درك کند در این زمینه  فراهم می

از  ياخالصــه در حقیقت مروري بر مطالعات ؟دهد و چگونه کار را انجام يکارچهباید از کجا شـروع کند و یا  
جه    ــلی، نتی کات اصـ کارب     خألگیري عمومی و ن عات و  طال گام    رد در تحقیق میموجود در م باشـــد. در هن

  حاضر دارند اختصاص دهید. بامطالعهدهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را سازمان
سنده     سال تحقیق او نیز   موردنظرضمناً ذکر نام نوی شود منظور از ارائه این       در متنو  ست. توجه  ضروري ا

اي از این نظرات و بحث از مراجع و منابع مختلف نیســت، بلکه باید همراه با خالصــه قولنقلبه  فصــل صــرفاً
  خواننده را ارضاء نماید. کهينحوبهکلی باشد، 

  
  اهداف •
و  ودهب نانهیبواقع صــریح، روشــن، بدون ابهام و  ود همچنین بایدمطرح شــبه دو صــورت کلی و جزئی  باید
شود.   صورت به سئله یان بهداف باید با عنوان، امنطقی و با افعال رفتاري بیان  پژوهش هماهنگ  سؤاالت و  م

  باشد.
  

  هاسؤال •
هایی مطرح شــوند.   فرضبا ذکر پیش هاســؤال .شــوندمی ذکر متناظر با اهداف تحقیق تحقیق هايســؤال
  مسئله است و احتیاج به استدالل ندارند و    شده رفتهیپذها جمالتی هستند که درستی و اعتبارشان    فرضپیش

  .اده شودد پاسخ هاسؤال این به مشخصاً باید تحقیق، پایان در شده است. بنانهادهآن  بر اساسپژوهش 
  

 فصل دوم: مبانی نظري

  شود:موارد زیر می این فصل شامل
  مقدمه فصل دوم -2-1
محقق باید منظور و مقصود خود را از متغیرهایی که در تحقیق  : تعاریف و مختصات اصطالحات تحقیق   -2-2

ــورتبهکند  وارد می ــخص با ذکر منابع بیان کند.    صـ در تعریف نظري متغیرها باید از  دقیق و با تعریفی مشـ
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ستفاده نمود و   هايمرجع ساده آن را تعریف     طوربهمعتبر ا ضح و با کلمات  . در تعریف عملی  نمایددقیق و وا
  با کلمات ساده و واضح بیان شود. يریگاندازهقابلواقعیاتی  صورتبهمتغیر 

  .مرتبط با تحقیق آورده شودي هامدل و هاهنظری -2-3
  تجارب جهانی و داخلی مرتبط با تحقیق آورده شود. -2-4
، قرار ذکرشدهموارد چارچوب نظري: عبارت از مدل و چارچوبی است که با استفاده از بندي و بیان جمع -2-5

  شود.این تحقیق به کار گرفته میاست در 
  

  شناسی تحقیقروشفصل سوم: 

حجم نمونه ، گیرينمونهشیوه  ،نمونه پژوهش ،محیط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش روششامل این فصل 
توضیح ابزار گردآوري اطالعات  ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهاي ورود و خروج مطالعه ،و روش محاسبه آن

هاي پژوهش و محدودیت، هاداده لیوتحلهیتجزروش  ،گردآوري اطالعات چگونگی ،و روایی و پایایی ابزار
ها براي همچنین تعاریف عملیاتی متغیرها که ما را در تدوین پرسشنامه و طراحی گویه است.مالحظات اخالقی 
  شود.رساند در این بخش آورده میاجرا یاري می

  
  تحقیق هايیافتهفصل چهارم: 

طالب این بخش تنها بر اساس ماست.  از تحقیق بیان نتایج حاصلمعرفی نمونه موردي و  این فصل شامل
 هاها و نقشه، شکلنمودارها، ات نوشتاري، جداولگردد و شامل اطالعهاي حاصل از پژوهش تنظیم مییافته
رهیز شود. البته ضروري جداول و نمودار ...) پ ،باشد. باید از ذکر اطالعات یکسان در الگوهاي متفاوت (متنمی

تناد شود. این و براي بیان جزئیات به جداول و نمودار اس شدهانیبها در ابتدا با جمالت ساده و روان است یافته
نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و  صرفاًلذا  هاآنها اختصاص دارد نه تفسیر فصل به بیان یافته

  گویی پرهیز شود.بیان گردد و از تناقض ،بود شدهیطراحپوزال وفرضیاتی که بیشتر در پر
  

 و پیشنهادها گیرينتیجه فصل پنجم:

پاسخ به    منظوربه اول بحث قسمت است.   هاپیشنهاد بندي و جمع، گیرينتیجه ،تفسیر  ،بحثشامل  این فصل  
شود.  گردد و دالیل تفاوت ذکر میهاي دیگر محققین مقایسه میسپس نتایج با یافته ،پژوهش است هايلسؤا

صل باید به یافته  شاخص  در این ف شود و تنها نتایجی    پروژه نهاییهاي مهم و  شاره  با دالیل منطقی و علمی ا
  است. شدهاشارهبه آن  نتایجقرار گیرد که در فصل  موردبحث

ارائه  يبنددسته صورتبهمهم  شود. در این قسمت نتایج اختصاصی وخر بحث آورده میدر آ يریگجهینت
  را به دست آورد.هاي مهم آن بتواند یافته با خواندن پروژه نهاییطوري که خواننده  گردد،می



 
12 
 

ی براي هایشود و پیشنهاداشاره می شدهانجامبطه با تحقیق جواب در رابه مسائل بی هاپیشنهاددر قسمت 
شامل دو بخش کاربردي  اهپیشنهادشود. در این تحقیق ارائه می آمدهدستبهتحقیقات بعدي به استناد نتایج 

کاربردي با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد کاربردي در رابطه با موضوع  هايدر پیشنهاد .و تحقیقی است
شود که چه تحقیق دیگري براي تکمیل تحقیق فوق پیشنهاد ارائه و در پیشنهاد تحقیقی بیان می موردمطالعه

  شود.ی جدید پیش روي محققان گذاشته میتحقیقاتهاي در حقیقت در این بخش زمینهشود. می
 

  فهرست منابع -14-2
، مانند (کتاب، پروژه نهاییدر متن  مورداستفادهجاعات در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ار

  و...) را ارائه نماید. تیساوبمقاله، مصاحبه، 
  

  ارجاع منابع در متن نحوه -1-14-2

چنانچه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و سال در داخل  -1
  گیرد.پرانتز قرار می

 وایتشود (خانوادگی نویسنده و سال آورده میبه ترتیب نام  پروژه نهاییدر متن  براي ارجاع منابع -
1392.(  

شود هر دو نویسنده ذکر می ر باشند نام خانوادگیدو نف موردنظرنویسندگان منبع  کهیدرصورت -
  .)1393(لشکري و خلج 

(لشکري شود ذکر صفحه نیز ضروري است مستقیم آورده می قولنقل صورتبهمطلب  کهیدرصورت -
  )96, 1393و خلج 

ذکر  "غیرهو "بیش از دو نفر باشند بعد از نام نویسنده اول  موردنظرمنبع  نویسندگان کهیدرصورت -
  (Appelbaum, et al. 2004) و براي موارد انگلیسی )1388(کارمونا, و غیره شود یم
  .شودنویسنده (نویسندگان) مانند موارد فوق آورده میدر مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی  -
(وایت . شوندیماز یکدیگر جدا  »؛ « ارجاع داده شود منابع با  چنانچه در پایان جمله به چند منبع -

  )1393(لشکري و خلج  ؛ )1392
 وایت"گیرد. فقط سال در داخل پرانتز قرار می چنانچه در ابتدا یا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود -2
  ."که؛ کندیممطرح  )1392(
  

  فهرست منابعنگارش  نحوه -2-14-2

  تورفتگی شروع شود. متریسانت 1با سطرها باید  ریمنبع ساسطر اول هر  جزبه -
  باشد. و شماره نشانه ،عالمت هرگونهشروع هر منبع فاقد  -
  شود.آورده می یرفارسیغو سپس منابع  ابتدا منابع فارسی -
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  باشد.می حروف الفباي فارسی و انگلیسی (حروف الفباي نام خانوادگی نویسنده) برحسبترتیب نوشتن منابع  -
رتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع چندین منبع از یک نویسنده استفاده شود ت کهیدرصورت -

  باشد.منفرد نویسنده می
زیر  صورتبه و یا WORDافزارموجود در نرم Turabianبر اساس شیوه ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع -

 باشد:

 تیساوبیا (نام موسسه یا  .و نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ,نام نویسنده اول ,نام خانوادگی نویسنده اول -1

نام و  -4 .نوبت چاپ -3 . یا غیره نامهعنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان -2 .را دارد) هایا ... که نقش نویسنده

شماره  -5 .کتاب یا مطلب ترجمه باشد کهیدرصورت "با ترجمه"با ذکر عبارت  یا مترجمان نام خانوادگی مترجم

و یا نام  شدهچاپدر آن  مطلبموسسه علمی که  ،همایشمجله، ( یا نام ناشر -7 :نام محل نشر -6جلد. 

  .سال نشر -8 ,)نامه در آنجا ارائه گردیده استدانشگاهی که پایان
 به Turabianشیوه با کامل آشنایی براي ،WORDافزارنرم هايگیري از قابلیتدر صورت نیاز و عدم بهره

 .ل.کیت فیتأل دکتري و ارشد کارشناسی يهانامهانیپا و مقاالت ،نویسندگان براي نگارش راهنماي کتاب
 .نمایید رجوعتبریز)  دانشگاه انتشارات( یحیتسب غالمحسین ترجمه ترابیان،

Kate L. Turabian A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations Revised 
by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press 
Editorial Staff Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. 
 

  :نمونه
تهران:  فضاهاي شهري: ابعاد گوناگون طراحی شهري. -عمومی يهامکانکارمونا, متیو, تیم هیت, تنر اك, و استیون تیسدل. 

 .1388دانشگاه هنر, 
  .1393چاپ اول. جلد اول. تهران: گنج هنر,  سنجش کیفیت محیط شهري با رویکرد مکان محور.لشکري, الهام, و مهرشاد خلج. 

  .1392, شهرآرمانبا ترجمه مسعود اسدي محل چالی. تهران:  زندگی اجتماعی فضاهاي شهري کوچک.لینگزورث. وایت, ویلیام ها
Appelbaum, Steven, et al. "Organizational citizenship behavior: acase study of culture,leadership and trust 

manamement decision." Management Decision 42, no. 1 (2004): 13-40. 
Stanford Center for the Study of Language and Information. http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism. 

2010. (accessed January 13, 2015). 
 

 
  پیوسته -15-2

  شود.آورده می صفحه سفیدفهرست منابع و قبل از  باشد این بخش بعد از پیوستهاحتیاج به  کهیدرصورت 
  

  

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism
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  تصویب طرح نهایی فرایند -3

 .مبنی بر قبول راهنماییایشان  دیتائهماهنگی با استاد راهنما و  -

و اخذ نهایی  هايطرحکمیته دبیر شده استاد راهنما به  دیتائعنوان و طرح تحقیق (پروپوزال)  ارائه -
 (فرم الف) مجوز شروع.

 انجام مطالعات مربوطه. -

  توسط استاد محترم راهنما از فرم (ب). امضاءشدهو  پینسخه تا - -

 ایجلد  ياعم از رو نسخه نیا يجا چیتوجه شود که در هجهت داوري،  نامهانیپااز  PDFنسخه  یک -
  باشد. شدهنوشتهنام دانشجو و استاد محترم راهنما  دینبا هانقشه

 
  تحویل نهاییمدارك  -4

 WORDو  PDF هايفرمت با را خود هايو گزارش ییفایل الکترونیک کلیه مستندات پروژه نها -

  

 نهاییتحویل زمان  -5

 شدهاعالمزمان  بر اساسپروژه نهایی خویش را  ،دانشجویان ملزم هستند در پایان نیمسال اخذ واحد  -
 دهند. تحویلدر هر نیمسال 
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    روي جلد
  معماري و شهرسازيدانشکده عمران، 

  گروه معماري و شهرسازي
  

  دو سطر فاصله
  رشته مهندسی شهرسازي کارشناسی درجهنامه براي دریافت پایان

  
 دو سطر فاصله

  عنوان

  پروژه نهاییعنوان 
  

 دو سطر فاصله

  (بدون ذکر عناوینی چون نگارنده، دانشجو و ...)نگارنده  خانوادگینام و نام 
  
  

 سطر فاصله سه

  استاد راهنما
  (بر اساس آخرین مدرك تحصیلی / نام و نام خانوادگی بدون ذکر عناوینی چون آقاي، خانم، جناب و ...)یا مهندس  دکتر

  
  
  
  
  

  سطر فاصله شش
  ماه و سال

 

)BZar Bold, 16(  
)BZar Bold, 14(  

)BZar Bold, 12(  

)BZar Bold, 16(  
)BTitr, 18(  

)BZar Bold, 14(  

)BZar Bold, 12(  

)BZar Bold, 16(  

)BZar Bold, 14(  
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  پروژه نهایی نامهتصویب

  

  :کارشناسی آقاي / خانم پروژه نهایی

  :با عنوان

  با نمره ............................. مورد تأیید قرار گرفت......... ...............................در مـورخ 

  

  هاي نهایی شهرسازيدبیر طرح

  سجاددانشگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 باید تایپ شوند. الزاماً و نمره موارد اعم از نام و نام خانوادگی، عنوان طرح، تاریخهمه 
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  پروژه نهاییاصالت  تعهدنامه

  

که در تاریخ  ..................به شماره دانشجویی ... آموخته رشته مهندسی شهرسازيدانش .................. نجانبیا

را ....................................................................................... .......خود تحت عنوان .............پروژه نهایی ..... ......................

 قولنقلام با خود از فکر، ایده و نوشته دیگري بهره گرفته پروژه نهایینمایم چنانچه در گواهی می ام،نموده ارائه

ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی ردهآن را در جاي مناسب ذکر ک مأخذمنبع و  میرمستقیغمستقیم یا 

پروژه چنانچه بر اساس مطالب  دانم و جوابگوي آن خواهم بود.دیگران نباشد بر عهده خویش می قولنقلکه 

خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب و ... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر  نهایی

برگرفته شدن مقاله (یا اثر دیگر) "و با ذکر نام استاد راهنما و مطرح نمودن مشترك  صورتبه مقاله، کتاب و ...

ت مبادر "براي دانشگاه سجاد جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مهندسی شهرسازي شدههیته پروژه نهاییاز 

  .نمایم

  

  نام و نام خانوادگی 

  تاریخ و امضاء                                                        

  

  

  

  

  

درج نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء 
 صورت الکترونیکی ضرورت دارد.به

 کامل تایپ شود صورتبه باید الزاماً
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  نحوه نگارش فهرست

  فهرست مطالب
  صفحه عنوان

  1..... .......................................................................................................................................................................چکیده 
  فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- ............................................................................................................................................................................. 2  
1-2-.............................................................................................................................................................................. 5  
1-2-1-......................................................................................................................................................................... 6  
1-3-.................................................................................................................................................... 10  
.  
.  
.  

  
  هاجدولفهرست 

  صفحه عنوان
  3 ..............................................................................................................................................عنوان جدول  -1جدول 
 6 .....................................................................................عنوان جدول ........................................................ -2جدول 

.  

.  

. 

  نمودارهافهرست 
  مشابه باال

  هاشکلفهرست 
  مشابه باال

  هانقشهفهرست 
  مشابه باال
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  به نام خدا

  نهایی پروژهدرخواست تصویب موضوع 
  گروه معماري و شهرسازي، رشته شهرسازي

  
  اطالعات مربوط به دانشجو -1

  دانشجویی :شماره  : نام خانوادگی و نام  
  :پروژه نهایی سال و نیمسال اخذ :سال ورود  
 پست الکترونیک : :تلفن  

  

  استاد راهنمااطالعات مربوط به  -2
  و نام خانوادگی: نام

  : آخرین مدرك تحصیلی
  پست الکترونیک :  : تلفن تماس

  :امضاء 
  
  پروژه نهاییعنوان  -3

  
  

  1طرح تحقیق (پروپوزال)
  ضرورت تحقیقو  مسئلهبیان  -3-1
  اهداف تحقیق -3-2
  تحقیق يهاسؤال -3-3
  روش تحقیق -3-4
  منابع -3-5

  تصویب پروژه نهایی: -4
  ءامضا  يرأنوع   اساتید  ردیف

      استاد راهنما:  1

      هاي نهاییطرحکمیته دبیر   3
  :موردنظراصالحات 

 
  این فرم گردد. شده پیوستصورت تایپکلیه مطالعات مربوط به بخش طرح تحقیق (پروپوزال) مندرج در بند سوم به )1

  شده تحویل شود.تایپ الزاماًاین فرم  •

  الف فرم
  

 ............. ................. ....................... :تاریخ
…..………….…  

 تحویل شود شدهپیتاباید  الزاماً
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  به نام خدا 

  نهایی پروژه داوريفرم مجوز 
  معماري و شهرسازي، رشته شهرسازيگروه 

  
  با سالم  
 دانشجویی به شماره مهندسی شهرسازي رشته دانشجوي خانم /آقاي پروژه نهایی شودمی دییتأ وسیلهبدین  

 عنوان تحت

 باشد.می داوري آماده تاریخ در  

  راهنما: استاد
  امضاء:

  
  

قرار دهد.  هاي نهاییطرح کمیته دبیر اختیار در را خود پروژه نهایی از PDF نسخه یک است موظف دانشجو •
شده نام دانشجو و استاد محترم راهنما نوشته دیها نبانقشه ایجلد  ينسخه اعم از رو نیا يجا چیتوجه شود که در ه

  باشد.
و  PDF يهابا فرمتهاي خود را و گزارش ییمستندات پروژه نهافایل الکترونیک کلیه  دانشجو موظف است •

WORD  هاي هر نیمسال تحویل دهد.اساس فراخوانبر  
  تحویل شود. شدهتایپ الزاماًهاي این فرم تمامی بخش •

  

  ب فرم تحویل شود شدهپیتاباید  الزاماً
  


