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  تاریخ دریافت فرم:                                                    بسمه تعالی

 و استاد راهنمای پایان نامه : انتخاب عنوان طرح نهایی1 مرحله

 )مقطع کارشناسی(

 امضاء دانشجو:

 

 و مالی : تایید وضعیت آموزش2 مرحله

 :از اداره آموزش به مدیر گروه

 و واحدهای باقیمانده          می باشد. واحد درسی را گذرانده اند  انشجوی فوق الذکر           بدینوسیله د

:پاسخ مدیر گروه  

 مورد تأیید می باشد.             و واحدهای باقیمانده            تعداد واحدهای گذرانده

مالی تکمیل گردد:امور این قسمت توسط   

.تست وبا این واحد تسویه حساب نموده اسه ارا جهت اخذ درس طرح نهایی پرداخت نمود     الذکر مبلغ            دانشجوی فوق   

 امضا مسئول امور مالی:                              امضاء مدیر گروه::                                آموزشء کارشناس امضا

 

 : پیشنهاد طرح نهایی3 مرحله

 .................................................... عنوان طرح نهایی:

 سایت پیشنهادی و متراژ تقریبی: 

 بیان مسئله و دالیل انتخاب موضوع:

 برنامه فیزیکی:

 تاییدیه استاد راهنما و بیان نظر: 

 

مترمربع( و برنامه فیزیکی  5000)حداکثر   دانشجویان رشته معماری موظف به ارائه مستندات مربوط به معرفی زمین پروژه)

 (د.نمترمربع( پیشنهادی نیز می باش 3000)حداکثر 

 امضاء استاد راهنما:                          امضاء دانشجو:                    

 

                     :رشته تحصیلی                           :شماره دانشجویی                                    :نام و نام خانوادگی 

 :سال تولد               :محل تولد  :              شماره شناسنامه          :     نام پدر    ورودی:             نیمسال

 تلفن:                                       آدرس:                                                 

 عنوان طرح نهایی: 

 استاد راهنما: 

موسسه آموزش عالی غیردولتی 

 آیندگان
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 : صورتجلسه تصویب گروه یا شورای طرح نهایی4 مرحله

 -1: اعضای شورا

                2- 

 راهنما:استاد 

 مدیر گروه:
رشته                    در ساعت                 مورخ                            قای/ خانم                  جلسه شورای طرح نهایی برای آ

 در محل                    با حضور اعضای فوق تشکیل گردید و با موضوع دانشجوی فوق الذکر موافقت گردید.

 امضاء مدیر گروه:

 

 روند کرکسیون طرح نهایی: 5 مرحله

هفته یک بار طبق جدول ذیل با استاد راهنمای مربوطه کرکسیون کرده و  2باشند حداقل در هر دانشجویان طرح نهایی موظف می

 های تمدید و دفاع طرح نهایی به مدیریت گروه تحویل نمایند: جدول تکمیل شده را در زمان

 تایید استاد راهنما تاریخ موضوع ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 آمادگی دفاع از طرح نهایی: 6 مرحله

 :معماری گروه محترم مدیریت

اعالم                  اینجانب            به شماره دانشجویی             آمادگی خود را جهت دفاع از طرح نهایی با عنوان:               

 می دارم.

 استاد راهنما:

 :شود می پیشنهاد دفاع برای ذیل های تاریخ و بوده اینجانب تأیید مورد فوق مراتب

                                                                                                                                                                                                    :                                        راهنما استاد امضا                                                                                                    امضا دانشجو:                
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)دانشجویانی که تمدید پایان نامه دارند کادر پایین را پر نمایند(: تمدید پایان نامه7ه مرحل  

 

 

 

 

 

امضاء امور مالی:  -3امضاء کارشناس آموزش :                               -2:                               استاد راهنماامضاء -1

                                

 

 

نهایی طرح داوری صورتجلسه: 8 مرحله  

 

 :هیأت داوران اعضای

 :استاد راهنما .1

2. 

3. 
 جلسه داوری طرح نهایی آقای/ خانم                               در ساعت                روز               مورخ

در محل                    با حضور اعضای فوق تشکیل گردید و هیأت داوران پس از مشاهده و بررسی آثار و استماع گزارش دانشجو با 

 موافقت نمودند. این جلسه در ساعت                  خاتمه یافت.                     نمره  اکثریت آراء با

 امضا مدیر گروه:                                    امضا معاون آموزشی دانشگاه:                       امضا استاد راهنما:              

 

 

 دانشجو موظف است مدارک زیر را در روز دفاع به همراه داشته باشد:

 فرم ثبت کرکسیون با اساتید 

 رساله(پایان نامه( 

 آلبوم نقشه ها 

 ماکت 

 ( لوح فشردهCD شامل فایل( )word   وpdf  رساله و فایلdwg  و سایر خروجی از نقشه ها وpowerpoint  .می باشد

 ارائه گردد.( Imageضمنا شیت بندی ارائه کار در قالب 

قابل دفاع نمی باشد  و می بایست دانشجو در نیمسال بعدی  تمدید نماید.  پایان نامه دانشجو در این نیمسال -1 

تمدید  پایان نامه در سیستم آموزش ثبت گردیده. -2  

نموده است. و با این واحد تسویه شهریه تمدید پایان نامه پرداخت شده -3     


