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  باسمه تعالی

  
  شیوه نامۀ تنظیم درس طرح و رسالۀ نهایی

  گرایش طراحی لباس – طراحی پارچه ولباس کارشناسی
  

از مجموع دروس تخصصی  گرایش طراحی لباس – درس طرح و رســالۀ نهایی رشــتۀ طراحی پارچه و لباس تعریف:
تعریف شــده اســت. در این درس از دانشــجو انتظار می رود تحت نظر استاد  واحد 8تعداد واحد  این رشــته با ارزش

رسد،  میارچه و لباس که در گروه به تصویب پمحترم راهنما دربارة یک عنوان کار تحقیقاتی مرتبط با رشــتۀ طراحی 
 پس ازداده که قالب بندي بخش نظري رسالۀ وي را تدوین می کند و در ادامه طی چند فصــل مطالعات تئوري انجام 

شیوة تنظیم بخش ذیل مبحث  ،یک مجموعه طرح لباس با شرایط خاص که در ادامهدر انتها مراحل کار عملی  طی
جراي کامل طراحی و تعدادي از آنها را به ا نهایی دربارة جزییات آن توضــیح داده می شــود را عملی طرح و رســالۀ

  برساند.
  

ت اس تحقیق (طراحی لباس)این درس گذراندن واحد درسی انتخاب نیاز پیش مراحل اخذ درس تا شروع کار:
که باید در نیمســال هفتم تحصــیلی دانشــجو با موفقیت گذرانده شــده باشد. طی درس تحقیق دانشجو با شیوة انجام 
یک پروژة تحقیقاتی به طور کامل آشنا می شود و در همین فاصلۀ زمانی نیز می تواند با راهنمایی استاد محترم درس 

 الۀ نهایی ِخود، عنوان دقیق آن وانتخاب موضوع طرح و رستحقیق و کســب مشــورت از دیگر اساتید محترم نسبت به 
  طرح ریزي اولیۀ مراحل انجام آن اقدام ورزد. 

درصــورت گذراندن درس تحقیق دانشجو می باید در زمان انتخاب واحد نیمسال بعدي نسبت به انتخاب درس طرح و 
صــفحه شــخصــی مرکز دانلود پس از انتخاب واحد به  حد اکثر تا یک هفتهرســالۀ نهایی اقدام ورزد و بالفاصــله 

ــت را  1فرم شــمارة مراجعه کرده و  1مدیرگروه کردن  افت و پس از تکمیلدریکه در رابطه با طرح عنوان تحقیق اس
تحویل دهد. گروه  تایید به مدیرمحترمفرم تکمیل شــده را جهت  ،راهنمااســتاد  و با مشــورت تحت نظر تمامی بندها

   کار رساله می شود.به تأخیر در آغاز تحویل این فرم منجر به تعویق تصویب آن در گروه و  در تاخیر
                                         

1 http://research.iaun.ac.ir/pd/radi/HTMLShowResume_DownLoadCenter_Fa.php 
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از مسیر  2رم شــماره امضــاء نمایندة شــوراء پژوهشــی گروه و مدیرگروه دانشــجو می تواند اقدام به تهیۀ ف پس از اخذ
ن با دقت و به طور کامل آهاي قبلی نماید. این فرم همان طرحنامۀ رساله (پروپوزال ) است که می بایست تمامی بند

حترم کارگاه ها و آزمایشگاه هاي گروه تحویل  تحت نظر اســتاد محترم راهنما تکمیل و جهت بررســی به کارشــناس م
دانشجو پس از اخذ امضاء هاي الزم در صفحۀ نهایی طرحنامه رسماً می تواند اقدام به شروع مراحل کار طرح و  شــود.

رســـالۀ نهایی مصـــوب خود نماید. این فرایند می باید حداکثر یک ماه پس از انتخاب واحد به انجام رســـیده باشـــد. 
  تکمیل شده در گروه امکان تایید نمرة نهایی دانشجو وجود ندارد. 2و  1م وجود فرم هاي شمارة درصورت عد

 
ري دانشجو با رعایت کلیۀ اصول روش تحقیق اقدام ظدر بخش ن بخش هاي نظري و عملی رساله: کلی ســاختار

رح مطبه گرداوري مطالب در رابطه با عنوان رسالۀ خود در راستاي تهیۀ مطالب و شواهد مستند جهت اثبات فرضیات 
 تعداد آنبه موضوع و نظر استاد محترم راهنما  است که بستهمی کند. این بخش شامل چند فصل  شــده در طرحنامه

و باید سیر حرکت آن به سمت استخراج طرح ها و ایده هاي مفید جهت انجام فصل عملی سوق داده  ودتعیین می ش
ارائۀ تصویر در راستاي بیان بهتر و مستند مطالب احساس می در هرجایی از بخش نظري پایان نامه که ضرورت  شود.

کیفیت و  استفاده از تصاویر با تحصیلی نیازمنداین گرایش ۀ شــود باید از تصــاویري با کیفیت استفاده شود؛ پایان نام
  کافی جهت انجام بخش عملی خوب و قابل قبول است.

در بخش عملی که خود شــامل فصــل بندي مجزایی اســت، دانشــجو با استفاده از نتایج به دست آمده از بخش نظري 
ۀ طراحی و کلیۀ مراحل انجام طرح هاي خود می کند. پای تصــویرسازي نهاییتا  طراحی اتودهاي اولیهاقدام به 

می باید براســاس نتایج و دستاوردهاي بخش نظري بوده و مستندات و تصاویر اولیۀ استفاده شده در طراحی از بخش 
  نظري ارجاع داده شود.

  
در بخش نظري دانشجو با رعایت کلیۀ اصول روش تحقیق اقدام به گرداوري  رساله:و ترتیب اجزاء  جزئی ساختار

رابطه با عنوان رســالۀ خود در راســتاي تهیۀ مطالب و شــواهد مســتند جهت اثبات فرضیات مطرح شده در  مطالب در
طرحنامه می کند. این بخش شــامل چند فصــل است که بسته به موضوع و نظر استاد محترم راهنما تعداد آن تعیین 

انجام فصل عملی سوق داده شود. می شــود و باید سیر حرکت آن به سمت استخراج طرح ها و ایده هاي مفید جهت 
در هرجایی از بخش نظري پایان نامه که ضــرورت به ارائۀ تصــویر در راســتاي بیان بهتر و مستند مطالب احساس می 
شــود باید از تصــاویري با کیفیت استفاده شود؛ پایان نامۀ این گرایش تحصیلی نیازمند استفاده از تصاویر با کیفیت و 

  ملی خوب و قابل قبول است.کافی جهت انجام بخش ع
در بخش عملی که خود شــامل فصــل بندي مجزایی اســت، دانشــجو با استفاده از نتایج به دست آمده از بخش نظري 
اقدام به طراحی اتودهاي اولیه تا تصویرسازي نهایی طرح هاي خود می کند. پایۀ طراحی و کلیۀ مراحل انجام می باید 

نظري بوده و مســتندات و تصاویر اولیۀ استفاده شده در طراحی از بخش نظري  براســاس نتایج و دســتاوردهاي بخش
  ارجاع داده شود

  
  طرحنامه: تکمیلراهنماي 
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 مطالبی، به توضیح اي نیازمند بندهبرخی تحقیق شــامل بخش هاي ذیل است که در ادامه براي طرحنامه 
  شرح داده می شود:

  
  
  
  
  
 
  اطالعات مربوط به دانشجو -1

       سال ورود:        :شناساییشماره        نام و نام خانوادگی:
          و شماره تماس تلفن ثابت با دقت درج شود) (آدرس :منزلآدرس و تلفن 

                        
            درج شود) حتماً دانشجو همراه تلفنشماره (  تلفن همراه :

یر غ            و تماس هاي  پست الکترونیکی فعال و معتبر درج شود، کلیه مکاتبات (آدرس  آدرس پست الکترونیکی :
دانشجو موظف به حضور مرتب و . البته ذیر استپدانشجو با استاد محترم راهنما فقط از طریق ایمیل امکان  حضــوري

ه توســط اســتاد راهنما در ســاعات حضور ایشان در دانشگاه است و درصورت تصمیم استاد با برنامه زمانی تعیین شــد
     )اهنما مکاتبات الکترونیک نیز انجام می شود.ر
  
  نامهپایانعنوان  -2

  (با رعایت اصول کامل روش تحقیق درج شود) فارسی:
 (با رعایت اصول کامل روش تحقیق درج شود) :التین

  (با رعایت اصول کامل روش تحقیق درج شود) واژگان کلیدي:
  
  نامه: اطالعات مربوط به پایان -3
  کاربردي               بنیادي    نوع تحقیق:   -3-1
  بیان مسأله و سؤالهاي تحقیق: -3-2

ابق سودر این بخش باید به طور واضــح دلیل انتخاب این عنوان، ارتباط آن با رشــته تحصیلی، ( الف) طرح مســأله:
 ۀمربوط به تاریخچشــود. مطالب مســیر تحقیق ذکر دورنمایه اولیه اي از مراحل کار و  و تحقیقات قبلی در این زمینه

در ادامه می  8-3تا بند  ی کهموضــوع و پیشــینۀ آن نیز در این قســمت درج می شود و این بند به همراه دیگر بندهای
  )را تشکیل می دهد.مقدمۀ پایان نامه فصل ساختار اصلی آید 
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پیش آمدن پرسشهایی در رابطه با یک موضوع ق علمی با یتحقهر ( سوال ) 3(حد اکثر  :سوالهاي اصلی تحقیقب) 
این قســمت ســواالت علمی و منطقی در رابطه با عنوان تحقیق ذکر می شود و در در ذهن محقق ایجاد می شــود. در 

 می شود) تحقیق که پاسخ هاي پیشفرض به این پرسشهاست ارائهفرضیات ادامه 
    ومتناسب با سوالهاي اصلی تحقیق نوشته شود) جمله خبري(هر فرضیه به صورت ها فرضیه  3-3
  پیشینه تحقیق و ضرورت انجام تحقیق:  3-4
 .عنوان پیشینه ضروري است به با درج خالصه اي از محتواي هر یک منبعســه  ( ذکرحداقل پیشــینه تحقیق: الف) 

نجام شده اط با عنوان تحقسق شما ق شما نیست بلکه تحقیقات قبلی است که در ارتبایلزوماً جزء منابع تحقپیشــینه 
 ۀاقدام به تحقیق باید پیشن است و شما قصد ادامه دادن مسیر آنها و یا رفع نواقص آن تحقیقات را دارید ، لذا قبل از 

  )قوي و قابل قبولی جمع آوري و مطالعه کرده باشید.
  

باید ضرورت انجام این تحقیق با توجه به نیازهاي جامعه و فرهنگ معاصر ذکر شود و ( ضــرورت انجام تحقیق:ب) 
  وجیه است)ه دلیل انجام این تحقیق قابل تدقیقاً بیان شود که به چ

ـــود، هدف هاي فرعی (هدفها   5-3 در ادامه بخش قبلی باید هدف اصـــلی و اهداف فرعی انجام این تحقیق ذکر ش
  )دستاوردهاي جنبی انجام تحقیق است.

باید ضــرورت انجام این تحقیق با توجه به ( نتایج اصــلی تحقیق حاضــر، چه کاربردهایی خواهد داشــت؟3-6
  وجیه است)ه دلیل انجام این تحقیق قابل تنیازهاي جامعه و فرهنگ معاصر ذکر شود و دقیقاً بیان شود که به چ

له اي پتحقیقات علمی نباید تکراري باشند و هر کار علمی باید (ویژگی جدید بودن و نوآوري طرح چیست؟3-7
کمک کند، عالوه براین در رشــتۀ طراحی لباس که با صــنعت مد و جریانات رو به  به پله هاي ارتقاء علم در آن رشــته

یري در پروژه هاي عملی و نظري مشاهده شود تحول و روزآمدي این صــنعت در ارتباط است باید نوآوري هاي چشمگ
  )که در این بخش جنبه هاي نوآورانۀ این طرح تحقیقاتی ذکر می شود.

  روش انجام تحقیق و روش گردآوري اطالعات و ابزار آن: 3-8
  (با رعایت اصول کامل روش تحقیق درج شود) وش انجام تحقیق بر مبناي ماهیت :ر

  درج شود) الب ارائه شده در درس تحقیقو مط (با رعایت اصول کامل روش تحقیقشیوه گردآوري اطالعات : 
ـــول کامل روش تحقیق گیري و تعداد نمونه:معرفی جامعه آماري، روش نمونه 3-9 الب ارائه و مط (با رعایت اص

ر به طو ري و تعداد نمونهجامعه آماري، روش نمونه گیدر این بند باید سه بخش  درج شود شــده در درس تحقیق
    )صحیح ذکر شود

مت با رعایت اصــول صــحیح ذکر منبع در این قس( ):فارســیغیر  و منتخب منابع و مآخذ (فارســی -4
  )مورد از منابع تحقیق مورد استفاده معرفی می شود 5حداقل 

  درخواست موضوع پروژه عملی -5
  

  عنوان پروژة عملی باید به صورت واضح و صحیح درج شود موضوع پروژه عملی: -الف
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طرح  10 حداقل دانشجویان طراحی لباس در انتهاي فصل عملی باید : A3طرح  10توضیحات در ارتباط با 
به صــورت رنگی و با رعایت تمامی نکات تصــویرسازي مد تهیه کنند و به همراه  A3لباس نهایی در ابعاد 

اي فصل عملی خود طرح هاي تایید شده در پایان نامۀ نظري خود به تایید اســتاد راهنما رسانده و در انته
 نیز  A3هاي ارائه شده در ابعاد طرح . لباس دوخته شدة خود را ارائه دهند 3به همراه تصــاویر   A4ابعاد 

از باال به صورت فنرزنی صحافی شده و تحویل گروه می  پس از اضــافه شدن صفحه عنوان در ابتداي آنها،
  شود

طرح لباس که می تواند بنا به نظر دانشجو  10هر دانشجو عالوه بر  :اجرایی لباس 3توضیحات در ارتباط با 
در انواع مختلف) باید سه  انهکودک نه،و اســتاد راهنما شامل هر نوع لباسی باشد ( اعم از لباس زنانه، مردا

خت آن را استخراج کرده لهام از نتایج حاصل از پروژة نظري خود طراحی کرده، الگوي دوامانتو اجتماع با 
ــاند. پس  و نهــایتاً لباس ها بر تن مانکن در محیط آتلیه اي از  ،از اجراي نهاییآنها را به مرحلۀ اجرا برس

در  100در یک صفحۀ زوایاي مختلفی که گویاي کامل طرح آن باشد عکاسی شده و تصاویر هر یک از آنها 
لمینت شده و در انتهاي کار همراه با نسخۀ مجلد پایان  ،ســانتی متر چیدمان شده، پالت گرفته شده  70

  تحویل گروه جهت انجام مراحله فراغت از تحصیل می شود.نامه و آثار عملی 
  

  پایان نامه و ترتیب اجزاء آن :ساختار 
  بخش هاي رساله بطور خالصه:ترتیب 
  )(نمونۀ آن در ادامه ارائه شده است که دقیقاً مطابق با آن عمل شود عنوانصفحۀ 
  بسم اهللاصفحه 

  (اختیاري) تقدیمۀ صفح
  است) و اختیاري (پیشگفتار متفاوت از مقدمه تقدیر و پیشگفتارۀ صفح

دمه در ابتدا، خالصۀ فصول در ادامه و خالصۀ نتیجه گیري در انتها است و (شــامل خالصــۀ مق چکیده
  چکیده باید در یک صفحه باشد.)ل در پایان صفحۀ چکیده واژگان کلیدي درج می شود. ک

  (نمونۀ آن در ادامه آورده شده است) مطالبفهرست 
  تصاویرفهرست 

  مقدمه
 (تعداد فصول بسته به عناوین مختلف متفاوت است و هر فصل داراي بخش هاي پایان نامه نظريفصل 

  م می شود)هاي زیرمجموعه است که مطابق اصول آموزش داده شده در درس تحقیق تنظی
  گیرينتیجه 
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( این فصل باید شامل بخش هاي اتود هاي اولیه، طرح هاي رنگی و طرح هاي نهایی باشد.  عملیفصل 
مختلف از دست آوردهاي بخش ید تمامی کاربردهاي بخشــهاي قبل از طرح هاي نهایی دانشــجو بادر 

 رحنظري را متناسب با ظرفیتهاي علمی و عملی خود به معرض نمایش بگذارد و مجموعه اي غنی از ط
  وع را ارائه نماید)ها و اتودهاي متن

  با اصول روش تحقیق)مطابق  –(درصورت وجود داشتن  هاپیوست 
  منابعفهرست 

  التینة چکید
  عنوان التینصفحه 

  
  : ارجاع دهی مطالبروش 

خالل متن تحقیق پیشنهاد می شود از شیوة ارجاع درون متنی ( مطابق با مطالب آموزش داده شده در 
تمامی مندرجات تحقیق باید داراي ارجاع دهی دقیق و شود که در درس تحقیق ) استفاده شود. دقت 

ارجاع منابع در پایان رســاله در قســمت فهرست منابع نیز با رعایت اصول آموزش . نحوة باشــد حیحصــ
  داده شده در درس تحقیق انجام شود.

  
  : فنی رسالهمشخصات 

  (متن روي جلد دقیقاً مطابق با صفحه عنوان) : زرشکی طالکوب جلد رويو متن  رنگ
 B Nazaninفونت : نوع 

  Pt 14فونت متن : سایز 
 Bold 14تیترهاي درون متن : سایز 
 Bold 16تیتر فصل ها :سایز 
 cm 5/2تا حداکثر  2ز هر طرف بین حداقل شیه هاي اطراف متن) : امارژین ( حاة انداز

  سطر 22تا  20سطر متن در صفحه : تعداد 
ه تصویر بود در پرانتز شماره تصویر ئهرجایی که نیاز به ارا می شــودپیشــنهاد ه تصــاویر متن: ارائة نحو

. زیرنویس تصــاویر درج شود 12تصــاویر متن در انتهاي هر فصــل آورده شــود و با ســایز  ذکر شــده و
ارائۀ تصــویر درون متن باید کیفیت و اندازة تصــویر در حد مطلوب باشد درغیر اینصورت به درصــورت 

  تایید نهایی گروه نمی رسد.
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  عنوان:صفحه 

  
  عماري و شهرسازيهنر، مة دانشکد

  طراحی لباسگرایش  –طراحی پارچه و لباس گروه 
  نامه جهت اخذ مدرك کارشناسیپایان 

  )ذکر شوند 12با سایز  عناوین باال که در ذیل آرم درج شده اند دقیقاً مطابق همین متن(
  
  

  رساله:عنوان 
  تایپ شود) Boldو  20سایز  B Zarفونت  ب بطور دقیق با(عناون مصوّ

  
  
  

  راهنما:استاد 
  ذکر شود) 14با سایز و فامیل استاد راهنما نام (

  
  :گرداورنده

  ذکر شود)  14با سایز  دانشجوو فامیل نام (
  
  
  
  
  

  )ماه و سال ارائه نهایی پایان نامه ذکر شود( 
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