
 

 یو شهرساز کارشناسی ناپیوسته معماریترم آخر قابل توجه کلیه دانشجویان 

 

 نهایی طرح انجام مراحل*
 
 .دانشگاه سایت وب طربق ، ازنهایی طراحی واحد انتخاب -1

 .مربوطه های فرم گرفتن و دانشگاه سایت یا انتشارات به مراجعه -2

 2و1 شماره  های فرم کردن پر و آن برای مناسب سایت و موضوع انتخاب -3

 .ایشان به 3و 2و 1 فرم ارائة و معماری  آموزشی گروه اساتید میان از نظر مورد راهنمای استاد انتخاب -4

 آموزشی شورای جلسة در پیشنهادی سایت و موضوع شدن مطرحو  گروه معماریارائه فرم های مربوطه به مدیر  -5

 .آن رد و قبول برای گیری تصمیم و گروه

 .راهنما استاد راهنمایی با نهایی طرح آغاز-6

 .راهنما استاد دست به آن شدن امضا و) اصلی های کرکسیون ( 4 شماره فرم شدن پر -7

 .گروه به طرح ارائة برای راهنما استاد از نامه اعالم آمادگی دفاع از پایان تأییدیه گرفتن -8

 .گروه مدیر با دفاع جلسة وقت تعیین برای هماهنگی -9

 .معماری  گروه اساتید از دیگر یكی حداقل و راهنما استاد حضور با دفاع جلسة برگزاری  -11

 به نمره تك برگ صورت به آن تحویل و دفاع جلسة در حاضر اساتید دیگر و راهنما استاد نظر با نمره تعیین-11

 .آموزش

 تذکر: هنگام مراجعه ی دانشجو به یک استاد، وی در پذیرفتن راهنمایی آن موضوع و دانشجو مختار است.

 تذکر: تمامی فرم ها بصورت تایپ شده باید باشد.

 دانشگاه تهیه نمایید.تذکر: تمامی فرم های مربوط به پروپوزال طرح نهایی را از سایت 

 تذکر: شیوه ی تهیه و تنظیم و نگارش رساله طرح نهایی را از انتشارات دانشگاه تهیه نمایید.

 

 

 تذکرات:



بایست توسط دانشجو )به کمک استاد راهنمای دانشجو( تکمیل شده و تا تاریخ مذکور، به دفتر ها میفرم *

فرمی تحویل گرفته نخواهد شد و کلیه عواقب این امر بر عهده گروه تحویل داده شود. پس از تاریخ فوق، هیچ 

 دانشجو خواهد بود.

توانند رسماً مراحل انجام می دانشجویان  ، دانشگاه  آموزشیپس از طرح و تصویب پروپوزال در شورای  *

مطالعات توانند ن مینامه دانشجویاپایان نامه خود را آغاز نمایند. برای تسریع در انجام مطالعات و طراحی پایان

 ..خود را قبل از تصویب پروپوزال هم انجام دهند عمومی

مترمربع می باشد.) برای دانشجویان کارشناسی  0555*  حداکثر مساحت سایت پیشنهادی توسط دانشجو تا 

 ناپیوسته معماری(

امضا شده و بصورت یک * الزم است تمامی کرکسیون های انجام شده با اساتید محترم راهنما، توسط ایشان 

 آلبوم) یا در ادامه آلبوم نقشه ها( تحویل داده شوند.

* رساله، بخش مهمی از پایان نامه ی نهایی شما بوده و به دقت، مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. از این رو، 

انشگاه را در در تهیه آن، به رعایت اصول نگارش متون علمی توجه داشته و همچنین، ضوابط و مقررات د

 .خصوص نگارش پایان نامه ی کارشناسی، به دقت مراعات نمایید

* پس از تصویب موضوع و انجام روند تکمیلی طرح، الزم است دانشجویان محترم، یکی از روزهایی را که توسط 

تخاب، دو هفته ، برای ارائه ی نهایی کار خود انتخاب نمایند. این انگروه، به عنوان روز ارائه پیشنهاد شده است

پیش از تاریخ مقرر، باید قطعی شود. برای قطعی شدن وقت رزرو شد، دانشجویان محترم، باید برگه تأییدیه ی 

، به همراه پیش نویس رساله و نقشه های طرح، به گروه معماری تحویل دهند. چنانچه به دالیل 0و  4فرم های 

مقرر) دو هفته پیش از تاریخ ارائه( و نظایر آن، وقت رزرو  ناموجه، از جمله نقص مدارک، عدم مراجعه در تاریخ

مسئولیت عواقب آموزشی ناشی از فقدان وقت، در محدوده سنوات دانشجو، مستقیما بر عهده  شده، قطعی نشود،

 ی وی بوده و دانشگاه در این خصوص، مسئولیتی نمی پذیرد.

از آغاز نیمسال دوم نصف شهریه ی ثابت از دانشجو * چنانچه مدت زمان تحویل طراحی نهایی دو نیمسال شود، 

 اخذ می شود.

 می باشد. 5131شهریور  50* آخرین زمان دفاع پایاننامه کارشناسی ناپیوسته معماری و شهرسازی تا 


