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مهربانبه نام خداوند 

و تنظیم رساله در مباحث موضوعیفعالیتهاي کالسیراهنماي انجام
مبانی نظري معماريدرس 

معرفی فعالیتهاي ترم :)1
سته زیر تقسیم ددوبهآن راتوانمیونمره از ارزیابی پایانی ترم است 8شامل مبانی نظري معماريدرس کالسی فعالیتهاي 

کرد:

:از مباحث مطرح شده در کالسمقاله )1-1
با درس داده شده را مطرح می نماید که دانشجویان می بایست نظري، استاد موضوعی مرتبط درس مبانیکالس در هر جلسه از 

و تباط آن با موضوع کالس و ارودشمحتواي این مقاله می بایست از چند منبع استخراج سه بعدي، مقاله را تحویل دهند.لتا ج
(با مهم آن در متن و جمالت می بایست قسمت ها در ضمن. شده باشددر آن گنجانده نیز برداشت ها و نظرات شخص دانشجو 

شیوه استناد دهی عالوه بر این، آنچه در این بخش حائز اهمیت است، . شودمشخص خط کشیده در زیر آن و یا عالمت گذاري) 
آمده) انجام گیرد.2-2بخش که بایستی طبق این شیوه نامه (که در به منابع می باشد

و تاخیر در تحویل آن به صورت هر جلسه، شامل کسر نمره کالسی را به خود اختصاص میدهد8نمره از کل 2مقاله کالسی 
هند بود.ار خوانمره خواهد شد. شایان ذکر است، مقاالتی که در سر کالس خوانده شوند، از امتیاز ویژه برخورد

:رساله پژوهشی)1-2
این رساله یک پژوهش علمی و روشمند در معماري است که در آن، ارتباط مباحث نظري و عملی  روشن میشود. بیش از 

اند، که میتوانند یک تحقیق بسیار کوتاه و بسیار ارزشمند را شکل دهند. آنکه حجم و صفحات مهم باشد رعایت اصول مهم
می بایست در قسمت هاي مختلف دانشجویان . نمره کالسی را به خود اختصاص میدهد8نمره از کل 6هشی رساله پژو

توجه نمایید که آن با استاد مربوطه کرکسیون نمایند.ژوهش شامل انتخاب موضوع، منبع شناسی، تنظیم ساختار و نگارشپ
کار بدون کرکسیون به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اله :مراحل کار رس
پژوهش :انتخاب موضوع)1-2-1

در انتخاب موضوع الزم اسـت بـا در نظـر گـرفتن مطالعـات قبلـی و عالیـق و گـرایش تحصـیلی یـا موضـوع پایـان نامـه              -1
بـه عنـوان موضـوع    ابتـدا یـک مسـئله و نارسـایی در آن حـوزه شناسـایی و بـا خالقیـت         و یا اولویت هاي پژوهشی دانشـکده،  

مطرح گردد.
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ــراي -2 ــهبررســی دقیــق الزم اســت در آن موضــوع دورهب ــه  شناســی و گون ــا توجــه ب ــدي ب شناســی گــردد و تحــوالت کالب
نظـري مربوطـه مـورد توجـه قـرار گیـرد. تحـوالت نظـري ممکـن اسـت ریشـه در تمـایزات مکاتـب عرفـانی               تحوالت مبـانی 

سـت، اقتصـاد، اقلـیم تـأثیرات زیـادي      فلسفی، کالمـی، فقهی،سیاسـی و . . .داشـته باشـد. در ایـن میـان عـواملی همچـون سیا        
ها غفلت نمود.دارند که نباید در کنار عوامل فرهنگی و نظري از تأثیر آن

در بررسی رابطه مصـادیق کالبـدي و مفـاهیم بهتـر اسـت یـک فضـاي شـاخص کـه بهتـرین ظهـور آن مفهـوم را نشـان              -3
آرایـه هـا   نمادهـا، فضـایی، –ایـده هـاي هندسـی    دهد به صورت تطبیقی بررسی گردد . به طـور مثـال موضـوعاتی همچـون     

تواند انتخاب گردد.طبیعت و . . . میرابطه با ورودي، مقیاس، مصالح، فناوري ،،رنگ،
هـا ( تصـویر یـا نقشـه) همـراه بـا زیرنـویس کامـل بیـان گـردد. در           بهتر است نتایج تحقیق با بررسی تطبیقـی اسـناد دوره  -4

هـا بیشـتر مـورد تأکیـد قرارگیـرد بهتراسـت (بـه عنـوان یـک الگـوي قابـل توجـه             تمـایز دوره صورت امکان اگر با مدل سازي 
شناختی در معماري گروتر مراجعه نمود.)هاي کتاب زیباییسازيتوان به مدلدر این زمینه می

چند مسئله به عنوان نمونه:-5
مساجد.مبانی اجتماعی، سیاسی و الهی گنبدخانه و تاالر ستوندار در معابد یا-1
سیر خیال انگیزي در معابد یا مساجد.-2
مصالح نوین در مساجد.فناوري وتأثیر مثبت و منفی-3

تشخص و نماد شهري مصلّی و مسجد جامع در گذشته و امروز.-4
تأثیر مکاتب عرفانی گوناگون در مساجد یا مدارس مربوطه-5
و ...-6

:منبع شناسی فراگیر و کامل)1-2-2
عدم تاثیرپذیري و نو آورياین مرحله از مهمترین مراحل هر تحقیق است. هرچه دامنه منابع شناسایی شده وسیعتر باشد، امکان 

به .این مرحله یک کار تخصصی است و در هر دو زمینه متن و تصویر باید صورت گیردخواهد بود. خاص بیشتر یک منبعاز 
منابع زیر، در آرشیو مرکز تحقیقات معماري دانشکده موجود است و بخشی ازمنظور امکان دسترسی آسان دانشجویان به منابع، 

د. نیز در مرکز تحقیقات امکان پذیر می باشwirelessدر ضمن استفاده از شبکه 
:عبارتند از،مهمترین منابع موجود و قابل دسترسی که باید مورد بررسی قرار گیرند

مراجعه کرده و نسبتا قابل اعتنا و مهمباید به همه کتابهاي نظري معماريمحققهر الف) کتابهاي تخصصی معماري :
. زیباشناختی در 1عبارتند از : جمه شده از آثار غربیي ترمهمترین کتابهابرخی از مباحث مرتبط با خود را گزینش و بیان نماید.

. 5. شعر فضا ( آندو ) 4( چارلز جنکز ) معماري پرش کیهانی و.... 3س ) ( آنتونیاد2و 1بوطیقاي معماري .2معماري ( گروتر ) 
.فضا 8و...(شولتز)ري حضور زبان.معما7(زِوي )و...چگونه به معماري بنگریم .6دگرگونی آرمانها در معماري مدرن (کالینز )   

.مبانی معماري معاصر غرب (قبادیان) . در میان تالیفات ایرانی با رویکرد اسالمی می توان به کتاب 9زمان معماري (گیدئون) 
جلد مبانی و 2معماري و شهر سازي اسالمی"نوشته عبدالحمید نقره کار و همکاران ،"هویت اسالمی در معماري و شهر سازي "

ت عمومی سایر خدمامسکونی موضوعات مذهبی فرهنگی موضوعات موضوع
و. ..پاركموزهبانکباغشهرمحلهخانهمدرسهمعابد ادیانمصلّیزیارتگاه مسجدفضاي معماري

ت، سلسله مراتب، مقیاس،  ها، فضاي سبز، آب و نور، تزئیناورودي، محراب، گنبدخانه، پنجرهایده هاي هندسی فضایی ، مورد مطالعه
افت، مصالح و...تشخص درب

)صفات اخالقی انسانی یا الهی، یا انسان کاملنها و نیاز هاي مادي و معنوي (آرمامفاهیم
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مرتبط از حجت ، ندیمی و...که بیشتر در غالب مقاالت ارائه شده اند مراجعه استادان محمد نقی زاده و دیگر آثار نوشته "جلیات ت
نمود .  

هاي شرقی یا غربی یا مباحث فلسفی، عرفانی، اجتماعی و ... در میان دیدگاهاز یوسیعاین کتابها طیف:ب) کتابهاي نظري 
وادي ج، سید حسین نصر، شهید مطهريبهتوانپردازان اسالمی معاصر میشود. از مهمترین نظریهشامل میمتفکران اسالمی را

به حافظ، بورکهارت و برخی روشنفکران و از گذشتگان ، شهید آوینی ،، امام خمینی طبایی ، عالمه جعفري آملی ،عالمه طبا
، اخوان الصفا و ... اشاره کرد.مولوي 

ها . در برخی کتابخانهبراي هر موضوع باید فهرست همه مجالت فارسی معماري مورد بررسی قرار گیردسی :ج) مجالت فار
مجالت وجود دارد. این آرشیو کمک میکند تا شما بتوانید سریعتر به مقاالت مورد نیاز خود دست پیدا شیوي از صفحه نخست آر

نرم افزار نمایه در کتابخانه ملی می تواند در این حقیقات وجود دارد ) (فایلی از فهرست مجالت معماري در آرشیو مرکز تکنید.
مهمترین مجالت معماري عبارتند از : آبادي، معمار، معماري شهرسازي، رواق، صفه، هنرهاي زیبا، زمینه بسیار مفید باشد.

.معماري و فرهنگ، معماري و رایانه، شارستان، معماري ایران و...
.این مجالت مورد بررسی قرار گیردبیشتربراي آشنایی با آثار و موضوعات مطرح معماري جهان بایدد) مجالت خارجی :

ها نباید بسیار . این کلید واژهبسیار مهم استپژوهش شماخاصهاي انتخاب کلید واژه، جوي اینترنتیتدر جس) اینترنت :ه 
با توجه به گستردگی منابع که همه جوابهاي مرتبط را حذف کند.عمومی باشد که جوابهاي فراوان ایجاد کند و نه بسیار خاص

سایت هاي شخصی و... خودداري کنید. ز مراجعه به او حتی االمکان دیبهتر است به سایت هاي معتبر علمی مراجعه نماینتی راینت
و سایت پرتال جامع علوم انسانی www.SID.irآدرسسایت جهاد دانشگاهی با ازاز این میان به عنوان مثال می توان 

می توانید از سایت هاي علمی شامل مقاالت همایش ها و نام برد. در ضمن .irwww.ensani(بخش هنر و معماري)
ستی از سایت روش دسترسی به این صورت است که بایاستفاده نمایید.نیز مجالت و... که توسط دانشگاه خریداري شده اند، 

وارد شوید و از بخش www.dl.iust.ac.irموجود در دانشگاه به سایت کتابخانه به آدرس wirelessکامپیوتر و یا شبکه 
توسط دانشگاه ظاهر می علمی خریداري شده معتبر الت الکترونیکی را انتخاب نمایید. لیستی از سایت هاي منابع الکترونیکی، مج

سایت دو از این میان، کدام و جستجو با واژه موردنظر می توان به طیف وسیعی از اطالعات دست یافت. گردد که با ورود به هر
www.magiran.com شامل مقاالت چاپ شده در مجالت وwww.civilica.comشده در مقاالت ارائهلشام

انگلیسی هستند.سایت ها کنفرانس هاي معتبر علمی، به زبان فارسی و بقیه 
و...، ایران و جهان معماري معاصر تهرانفیلمهاي : معماريفیلمهاي تحلیلی و)

وعه آثار ، نرم افزار مجمءکتابخانه دیجیتال اسرامانند جامع احادیث نور،  تفاسیر قرآن، جستجوي موضوعی: ز) نرم افزارهاي 
شهیدمطهري و...

تنظیم ساختار مناسب :) 1-2-3
به دو شیوه مصداق به مفهوم یا مفهوم به مصداق تنظیم شود. به طوریکه گاه فصل بندي براساس نیاز متفاوت است و می تواند 

مباحث نظري شروع میشود و آنها به آخر میرود و گاه به عکس تحقیق با مبانی نظريمکاتب معماري در آغاز قرار میگیرند و 
مباحث معماري در پایان قرار میگیرد.

استنادات تصویرينگارش : تحلیل علمی ،)1-2-4
پژوهش اگرچه باید به زبان خاص علمی بیان شود. براي اینکه یک تحلیل اعتبار علمی داشته و براي همگان قابل قبول باشد ،

عکسها ،نمودارها ، لکه باید متناسب با نیاز، ماند بباقی باین بخشد تنها در بایناما ممکن است با مباحث نظري شروع شود
.وجود داشته باشدبه منظور ورود به مقوله معماري، آنهاتحلیل هندسهودقیق و نقشه هايترسیمها

پژوهشآداب ظاهري)2
شکل اجزاء:-2-1
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همه بخش هاي ساختاري پژوهش پرداخته شده باشد. با همه گونه اي نوشته شود که در آن به گزارش یک پژوهش باید به گونه
گونی ها در گزینش واژه براي عنوان و چگونگی ساماندهی بخش هاي یک گزارش پژوهش ، چهارچوب کمابیش استاندارد آن 

گیري /  فهرست / متن /  نتیجه)مقدمه(پیشگفتار /  فهرست ها / چکیده داراي این بخش هاست:  عنوان / نویسنده (گان) / 
سرچشمه ها (منابع)

افزون بر این بخش ها،گزارش گاه بخش هاي دیگري مانند جدول، شکل، یا پیوست هایی نیز دارد. 
عنوان   -2-1-1

پژوهشی «عنوان باید بتواند محتواي اصلی پژوهش را آشکار سازد. نیز باید کوتاه و گویا باشد. در عنوان از نوشتن عباراتی مانند 
، و مانند اینها خودداري شود. شمار واژه هایی که براي عنوان پیشنهاد شده »اي پیرامون...مطالعه«یا ...» بررسی «یا ...» رباره د

تا واژه است12تا 10
نویسنده (گان)  -2-1-2

بال یکدیگر باید متناسب با شود. ترتیب  آوردن نام پژوهشگران به دنپس از عنوان گزارش ، نام نویسنده یا نویسندگان آورده می
میزان مشارکت آنان در انجام پژوهش باشد. پس در آغاز نام کسی که بیشتر از همه در انجام پژوهش نقش داشته است و سپس 

نام همکاران آورده می شود. اگر میزان مشارکت همه افراد یکسان باشد، نام آنان به سامان الفبا به دنبال هم آورده می شود.
چکیده -2-1-3

کند تا شود. چکیده به خواننده یاري میاي بسیار فشرده در باره ساختار پژوهش آورده مییا خالصه1»چکیده« در آغاز گزارش، 
در چکیده کوتاه مقاالت نظري حداقل باید به چهار بخش پژوهش به دقت و بدون . به سرعت از محتواي نوشته آگاه گردد

. حجم چکیده هدف ، روش  و نتایج بدست آمده: مسئله ،و کلی گویی بیان گردد که عبارتند از استفاده از تعابیر کلیشه اي 
واژه پیشنهاد شده است. پیشنهاد می گردد براي نوشتن چکیده چند نمونه در 250اي حدود پژوهش هاي نظري و کتابخانه

نشریات معتبر را ببینید و بخشهاي مهم آن را تفکیک کنید . 
چکیده نکات زیر در نظر گرفته شود:در نوشتن

از نوشتن چیزي که در متن نیامده خودداري شود.–1
اصطالحات مهم و کلیدي آورده شود.–2
تنها گزارش شود و از تفسیر و نقد نتایج پرهیز شود. –3
در نوشتن از زمان گذشته بهره گیري شود.–4
فهرست ها-2-1-4

طالب باید بتواند ساختار یک پژوهش و چگونگی ساماندهی متن آن را نشان دهد. پس متن به چند فصل، هر فصل به فهرست م
چند بخش، و هر بخش به چند پاره می شود. 

مقدمه-2-1-5
همچون پیشگفتار. آگاهی هایی از گزارش بدست داده می شود تا خواننده پیش زمینه اي براي خواندن داشته باشدمقدمهدر 

می تواند پیش از فصل نخست یک مقدمهه به همه بخش هاي ساختاري آن می کنداز سراسر پژوهش است و اشاربرشی
گزارش، یا به عنوان فصل نخست آن، یا درون آن آورده شود.

متن-2-1-6
. بخش هاي پیشین باید مهم ترین بخش یک گزارش، متن آن است. متن باید ساختاري منطقی، پیوسته و بسامان داشته باشد

استفاده از یک منبع در یک بخش بتوانند پشتیبان بخش هاي پس از خود باشند و بخش هاي پسین ، بر روي آنها استوار شوند. 
با توجه به استفاده از نوشتارهاي مختلف در متن، بایستی مناسب نیست و در هر بخش بایستی از منابع مختلف استفاده کرد. 

شخص نگارنده(دانشجو) به یک سبک در بیاید. سط سبک نوشتار تو

1 - abstract
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2نتیجه گیري -2-1-7

این بخش از گزارش داراي اهمیت شایانی است؛ ولی گاه بدان بی اعتنایی می شود. در بخش نتایج یا یافته ها، توصیف کوتاه و 
شوند و با ادبیات مربوط به تبیین و تفسیر میها یا نتایجگیري یافتهشود. در نتیجهارائه می،سودمندي از آنچه به دست آمده است

آنچه که نتیجه گیري را ارزشمند می کند بیان دریافت ها و تحلیل یابند. موضوع پژوهش، پیشینه نظري و تجربی آن، پیوند می
هاي دانشجو از مطالب قبلی است.

3فهرست سرچشمه ها(منابع)-2-1-8

که بایستی به ترتیب حروف الفبا ی را که در متن به آنها استناد شده آورده می شود. در فهرست سرچشمه ها همه منابع و مراجع
مرتب شوند.

استناد دهی شیوه-2-2
اعتبار یک گزارش تا ترین موارد تهیه هرگونه نوشته پژوهشی است.استناد کردن یا سندآوردن از مهم ترین و در عین حال پیچیده

است که نویسنده در نوشتن از آنها سود جسته است. این منابع گونه هاي متفاوتی دارنده: چاپی (کتاب، اندازه اي به منابعی وابسته 
...)، تصاویر (جداول، مقاله مجله، مقاله روزنامه،...) الکترونیک (صفحه هاي وب، مقاله نشریه تخصصی، پیام هاي الکترونیک،

...).نامه تلویزیونی،شنیداري (فیلم، ویدیو، بر-نمودار، ...) و دیداري
استناد دهی در دو قسمت متن دیده می شود.

استناد در که از منبعی خاص گرفته شده است. و یا تصاویر و جداول انتهاي هر پاراگراف یا جمله دردرون متن: الف) 
درون متن در میان دو کمان  قرار می گیرد .

براي شناسایی و بازیابی منابعی است که در متن به آنها واقعهمان فهرست منابع و مآخذ است و درانتهاي متن:ب) 
آید. این فهرست به ترتیب حروف الفبا نام هر نوشته تنها یک بار میاین فهرست شماره بندي نمی شود و اشاره شده است.

مرتب سازي می شود.

،سال انتشار (نام خانوادگی نویسندهبه گونهست اBاین رساله براساس شیوه استناد دهی ایران که مطابق با شیوه شیکاگو نوع 
مانند ویرگول، یتوجه کنید که عالیم(نمونه هاي زیر متداول ترین استناد ها را نشان می دهند:شماره صفحه) انجام می گیرد. 

)دقیقا بایستی طبق این استانداردها باشد.نقطه، پرانتز، خط کشیدن در زیر کلمه و ... 
نویسنده:با یک کتاب-1

:انتهاي متن
.و سایر اطالعات:محل نشر.نام کتاب.سال انتشار.نویسندهنام خانوادگی نویسنده، نام

: کتابدار. . تهرانابزارهاي کاوش اینترنت.1381. کوشا، کیوانمثال:
: درون متن

، صفحه)سال انتشار(نام خانوادگی نویسنده 
)77، 1381کوشا(مثال:

Adams, Henry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston:
Houghton Mifflin.
(Adams 1918,1)

مقاله با یک نویسنده:-2
:انتهاي متن

.صفحات و سایر اطالعات:اسم مجله."نام مقاله".سال انتشارنام نویسنده. نویسنده، نام خانوادگی

2 - conclusion
3 - References
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مجلـۀ  . "آمـوزان مدیریت مشارکتی معلمـان و ارتبـاط آن بـا رفتـار جامعـۀ مـدنی دانـش       ". 1383اسدي، نازنین. بنیمثال:
.96-65): 2(34شناسی و علوم تربیتی روان
: درون متن

، صفحه)سال انتشار(نام خانوادگی نویسنده   
)1383،65اسدي بنی(مثال: 

Bennett, John W. 1946. The interpretation of Puebio culture: A question of values.
Southwestern Journal of Anthropology 27 (3): 361-374.
(Bennett 1946, 360)

مقاله ترجمه شده:-3
:انتهاي متن

عنوان . سال ترجمهترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. . عنوان مقاله.سال انتشار اثر اصلینام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.
.شمارة صفحۀ انتها-شمارة صفحۀ ابتدا ): شماره(دوره میمجلۀ عل

علـوم و  . 1387هاي روي وب. ترجمۀ فخرالسادات محمـدي.  . اصطالحنامه2003اصغر، و کرافورد روي. مثال:شیري، علی
.161-145): 4(23فناوري اطالعات 

: درون متن
، صفحه)سال انتشار(نام خانوادگی نویسنده  

)23، 2003روي(شیري و مثال:
مقالۀ الکترونیکی-4

در این نوع منابع، تاریخی که از آن منبع استفاده کرده اید نیز بایستی ذکر شود.
:انتهاي متن

بـراي  .noدوره، {ش. بـراي فارسـی و   عنـوان مجلـۀ علمـی   نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام خانوادگی نویسنده، نام
).دسترسی در تاریخ(مقاله انگلیسی}. نشانی الکترونیکی

علـوم  رسـانی.  اي و اطـالع . طراحی سیستمهاي بازیابی اطالعات بهینه در نرم افزارهـاي کتابخانـه  1379گزنی، علی. مثال:
http://irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htmدي). 10(1-2، ش. 16رسـانی  اطالع

).1385/3/8دسترسی در (
: درون متن

، صفحه)سال انتشارخانوادگی نویسنده  (نام 
)1379،45(گزنی مثال:

استناد به منابع وب :-5
:انتهاي متن

آدرس الکترونیکـی صـفحه   . سازمان مسئول انتشار در صـورت وجـود  . سال انتشار. عنوان اثرنویسنده. نام خانوادگی نویسنده، نام
).  تاریخ دسترسی(

مثال:
Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James

Rosen.http://www.time.com/time/ nation/article/0,8599,02443,00.html (accessed
January 7, 2002).

: درون متن
)سال انتشار(نام خانوادگی نویسنده  
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مثال:
(Reaves 2001)

ویرایش -2-3
وارسی شود. ویرگول 5و امالي واژگان4است که متن بازخوانی شده و از نظر دستور زبان، نقطه گذاريپس از پایان گزارش نیاز

،خط تیره ،نقطه ویرگول ، پرانتز ،یا ایتالیک و زیر خطدار کردن متن و... از مواردي است که در بکارگیري آنها طبق اصول 
ویرایشی باید حساس بود. 

:ش پژوهشگزارنهایی چگونگی ارائه -2-4
الزم است در ارائه رساله به نکات زیر توجه گردد تا گزارش ها داراي ریخت همسان باشند. چون بدین گونه بهره گیري و بایگانی 

(آرشیو) کردن آنها ساده تر می شود.
که روي آن نام دانشجو نوشته شده ارائه می شود:CDهاي زیر در یک پرونده (فایل) -1

دانشجوبه اسم رساله و نام docو pdfن رساله با دو شکل متWordفایل -الف
دانشجو) به اسم رساله و نام Power point(تمام تصاویر رساله و Pictureفایل -ب
آبی رنگلق پشت و روطسفید و به صورت عمودي و با دو پوشش A4قطع ارائه رساله، -2
ز صحافی گالینگور و ... پرهیز گردد. صحافی با شیرازه سیمی فلزي یا کشویی ساده . ا-3
) همه برگ هاي گزارش باید به گونه زیر باشد:formatریخت ( -4

5/2سانتی متر از پایین، 2سانتی متر از باال، 2هاي ، با کناره دو ستونی، به گونه (Page setup)ریخت نوشتاري صفحات 
14و یا بدر باشد؛ همه با شماره نازنین، ) نوشتار می تواند رؤیا، میتراfontقلم (سانتی متر از چپ باشد.2سانتی متر از راست و 

باشد.قلم عنوان ها می تواند با متن (First line)سانتی متر فاصله از اول هر پاراگراف 5/0و با Singleو با فاصله خطوط 
خواهند بود. شماره گذاري 14بقیه یاقوت و 16، زیر بخش یاقوت 18یکسان نباشد. شماره قلم عنوان هاي هر بخش یاقوت 

گردد. براي نوشته هاي عنوان ها تا چهار رقم پیش رفته و بعد از آن به گونه حروف الفبا و یا بی هیچ عالمت پیگیري می
بهره گیري شود.11boldبا شماره times new romanانگلیسی از قلم 

شده آورده می شوند : Boldبه گونه 9شناسه زیر  ؛ با قلم 4شده و با تصویرها، نمودارها و جدول ها شماره گذاري -5
سند تصویر  -4معرفی تصویر (زمان مکان و طراح و...)-3موضوع تصویر(نکته اصلی بیان شده در تصویر )-2شماره تصویر -1
باشد.و با شماره گذاري براي هر برگ جداگانه می10از نوع قلم (Footnote)زیرنویسها -6
این سطور باشد.مطابق شکل نوشتار، (Header & Footer)فرمت ثابت باال و پایین تمامی صفحات رساله -7
مباحث جنبی پیوست رساله گردد. وبه موضوع)هتوصیه میگردد. ( بستصفحه30تا 20حدود تعداد صفحات رساله -8

باشد. توصیه میشود ابتدا تمامی مطالب مورد نظر از منابع الصهخاالمکان سعی گردد مطالب برداشتی به صورت مفهومی و حتی
متعدد با آدرس کامل ( نام منبع، مؤلف،مترجم، شماره جلد، سال نشر، ناشر، محل نشر، شماره صفحه برداشتی ) و به صورت 

ه و جمع بندي گردند.، در چند مرحله مطابق با هدف و سناریوي محقق، خالصساختار یابیچکنویس برداشت گردیده و پس از 
دهد.هاي جدید و ابداعی شماست که اصل رساله شما را شکل میفراموش نشود، تحلیل

رساله : صفحات اولترتیب قرار دهی -9
عنوان کامل پروژه به همراه  یک تصویر در ارتباط با موضوع اصلی پژوهش، نام و نام خانوادگی و ترم در جلد پروژه اول :

ن گردد..تحصیلی بیا

4 - punctuation
5 - spelling



علم و صنعتمبانی نظري معماري دانشگاه 
یکالسفعالیت هاي راهنماي 

8سکالپژوهش هاي نکات مورد نظر در ارائه 

چکیدهبسم ا... الرحمن الرحیم و دوم : 
ها، فهرست جداول صفحه سوم به بعد : فهرست مطالب با شماره گذاري صفحات، فهرست تصاویر، فهرست نقشه

فهرست مطالب : شیوه تنظیم -10

2_____ ________________________________ هاي پایا در معماري دوران اسالمیویژگی-1
2__________ ی از دیدگاه تعدادي از صاحب نظران معمارهاي پایاي معماري دوران اسالمویژگی-1-1
3___ هابررسی ایدئولوژي و متدولوژي نظریه پردازان در مورد معماري ایران و دسته بندي این دیدگاه-1-2

3__________ ________________________________ معماري ایران-1-2-1
4________________________ دیدگاههاي نظري و مفهومی در معماري ایران-1-2-2

4_______________________ شیوه برخورد تاریخی با معماري ایران-1-2-2-1
5________________________ برخورد ایدئولوژیک با معماري ایران-1-2-2-2
6______________________ اي با معماري ایرانشیوه برخورد اسطوره-1-2-2-3

آداب حقوقی رساله کالسی :-4
دانشجویان می توانند در صورت ارزشمندبودن کار تحقیق، مقاالت خود را براي همایش ها و مجالت مختلف ارسال نمایند.-1
تنها در مقاالتی ممکن است که از مرحله انتخـاب موضـوع تـا نتیجـه گیـري بـا       مقاله مشتركاستناد به استادان به صورت-2

هماهنگی کار خود را پیش برده اند ، در این موارد الزم است آخرین اصالحات نیز با هماهنگی و تکمیل مقاله مطابق پیشـنهادات  
استاد صورت گیرد  . 

رسـاله دانشـجو بـراي    نصراف از ادامه کار تلقی گشته و توسط دانشجو به منزله اعدم مراجعه و پیگیري کار پس از یک ترم، -3
برداري بیشتر، با نظارت وپیشنهاد استاد در اختیار دانشجویان جدید قرار خواهد گرفت و در صورت استفاده تکمیل مطالعات و بهره

وهشگران در مقاله جدید قرار خواهد گرفت یا اینکه طبـق  ها ، نام پژوهشگر رساله اول، حداکثر به عنوان یکی از پژاز مطالعات آن
روشهاي علمی به کار آنها استناد خواهد شد.

هرگونه بهره برداري از مقاله پژوهشی انجام گرفته در این درس، صرفا با همـاهنگی بـا اسـتاد مربوطـه و ذکـر نـام درس و       -4
.وق علمی درس و استاد با آن برخورد می گردد استادان امکان پذیر است و در صورت تخطی طبق قانون حفظ حق

فهرست سرچشمه ها
انتشارات دانشگاه تهران.تهران: روش هاي تحقیق در معماري. ترجمه: علیرضا عینی فر. . 1384گروت، لیندا. وانگ، دیوید. -1
اه.روش تحقیق و تدوین رساله دکتري. دانشکده فرماندهی و ستاد سپ.1381عندلیب، علیرضا. -2
انتشارات آگاه. تهران: روش هاي تحقیق در علوم رفتاري. .1378سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازي، الهه. -3
. روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1378ساروخانی، باقر. -4
تهران: دانشگاه علم و صنعت. روش تحقیق. جزوه درسی ..1366بهزادفر، مصطفی. -5


