
 یمعمار یکارشناس ییند انجام پروژه طرح نهایفرآ

 در زمان ثبت نام ییاخذ درس طرح نها .1

 ت دانشگاهی( از سا1)فرم شماره  یمعمار ییب عنوان طرح نهاینهاد و تصوشیاخذ فرم پ .2

و جلب  یو هماهنگ یکار ینه هایگروه و توجه به زم یاعالم شده هر استاد از سو یت خالیانتخاب استاد راهنما با توجه به ظرف .3

 موافقت استاد راهنما و مشاور

 ترم یاعالم شده در ابتدا یها یمان بندل و ارائه فرم به گروه بر اساس زیپ و تکمیتا .4

د ییه پروپوزال از گروه و شروع به کار پروژه ) در صورت عدم تایدییگروه، اخذ شماره تا یشنهاد شده در شوراید عنوان پییپس از تا .5

 رد.(یمجددا توسط دانشجو انجام پذ یستیبا 3و  2 یا مشروط بودن آن مراحل مندرج در بندهایموضوع 

 منظم و مستمر به استاد راهنما و گروه  یها و ارائه گزارش ها یام پروژه تحت نظر استاد راهنما، انجام هماهنگانج .6

 2فرم شماره ان نامه براساس موارد مندرج در ین پایتدو .7

ه استاد یدییتا یه امضابه همرانگور(یو جلد گال یرازه شده )اما بدون صحافیپ شده و شیان نامه به صورت تایک نسخه از پایل یتحو .8

 خ دفاعیر گروه حداکثر سه هقته قبل از تاریجلد آن به مد یراهنما بر رو

ل فرم یر گروه )با تکمیاستاد راهنما و مد یه هایدییه پس از اخذ تایجلسات دفاع یمسئول برگزار یه با هماهنگین وقت دفاعییتع .9

 وسط گروهدفاع اعالم شده ت یممکن برا یها ی( طبق زمانبندیها

 هید راهنما و گروه جهت شرکت در جلسه دفاعیالزم توسط دانشجو با اسات یها یو انجام هماهنگ یریگیپ .10

 هیه )مشخصات دانشجو( صورتجلسه دفاعیم مشخصات اولیو تنظ یمراجعه به کارشناس گروه در روز دفاع جهت هماهنگ .11

د راهنما و یش از آغاز دفاع به اساتیه و پیجلسه دفاع ینشده( در روز برگزار ی)صحاف رازهیان نامه به همراه شیل دو نسخه از پایتحو .12

 داوران پروژه 

ک ی، pdfو  wordبه صورت  cdنگور شده  و دو عدد یو گال یان نامه اصالح، صحافیل دو نسخه از پایتحود گروه ییدر صورت تا .13

 ک نسخه تحول استاد راهنمایل آموزش و ینسخه تحو

 یکارشناس ییب عنوان طرح نهایشنهاد و تصویفرم پ .1

 ییون( طرح نهایشبرد )کرکسیفرم روند پ .2

 یان نامه کارشناسیو درخواست دفاع از پا یفرم اعالم آمادگ .3

 یان نامه کارشناسیخ دفاع از پایفرم اعالم تار .4

 یان نامه کارشناسی.الف فرم صورتجلسه دفاع از پا5

 یان نامه کارشناسیع از پادفا یابیفرم ارز .ب 5

 ییل رساله نهایفرم تحو.     6

 



 یانیدر مورد طرح پا یتخصص گروه معمار یمصوبات شورا

پ شده و یده و به صورت تایتوسط دانشجو کامل گرد یستیقسمت مشخص شده در صفحه اول با یفرم باستثنا نیه صفحات ایکل .1

 ه شود.یدو نسخه به دفتر گروه ارادر  موجود یر فونت هایینت گرفته شده و بدون تغیپر

 باشد.  شتریصفحه ب 5د از یحداکثر نبا یشنهادیت پیتعداد صفحات پروپوزال شامل متن، نقشه و مشخصات سا .2

 دا ممنوع است.یاک یلونیرازه و کاور نایده و استفاده از طلق، شیگر متصل گردیکدید با منگنه به یصفحات پروپوزال تنها با .3

 مربوطه باشد. یامضا استاد راهنما ید دارایپوزال حتما باپرو .4

ده یو ا ینظر یان مبانیت و ضرورت انجام طرح، بیان مسئله، اهمی( بیسیو انگل یپروپوزال شامل عنوان )به فارس یه بخشهایل کلیتکم .5

پروژه،  یاجرا یش و برنامه زمان بندشود، مراحل، رو یکه از آنها استفاده م یو فهرست منابع و ماخذ ی، سابقه علمیطراح یها

 است.   یت موجود، ضروریو شرح وضع یکیزیف یزیات برنامه ریت )همراه با نقشه( و کلیسا یمعرف

، یمجتمع تجار یطراح"، "فرهنگسرا یطراح"، "یحی، تفریمرکز فرهنگ یطراح"ان نامه همچون یپا "یکل" یشنهادین پیعناو .6

ت یت سایا کاربران مشخص بوده و به موقعیژه یو یکرد کاربردیک روی ید دارایحتما با یشنهادیموضوع پرقابل قبول بوده و یغ "یادار

 د اشاره شود.یدر عنوان با

ش یمختلف مجموعه )با توجه به حدود از پ یبخشها یربنایو برآورد حدود ز یشنهادیت پیربنا، مساحت و ابعاد سایاشاره به حدود ز .7

 است. یال الزاماعالم شده( در پروپوز

ت و یق، مساحت سایز ابعاد دقیهمجوار و ن یها یها و کاربر یان دسترسیت در میت سایکه در آن موقع یشنهادیت پیارائه نقشه سا .8

 است. ین شده ضرورییجهت شمال مشخص شده باشد در صفحه تع

ه یدییده و اخذ شماره تایگرد یگانیدانشجو با یلیحصن نسخه در پرونده تیشورا، ا یاز سو یمعمار ییب عنوان طرح نهایپس از تصو .9

 است. یه ضروریند دفاعیفرا یش از طیپروپوزال توسط دانشجو پ

 باشد. ینم ییچ عنوان قابل جابجایبه ه ییاستاد منتخب طرح نها  .10

شان ثبت یاستاد مورد نظر ا یوبه عنوان دانشج یان هنگامیدانشجو یمحدود بوده و اسام ییدرس طرح نها یت استاد راهنمایظرف  .11

 ب شود.یگروه تصو یدر شورا ییخواهد شد  که پروپوزال طرح نها

ر خواهد بود، به عالوه یط خاص امکان پذیب کننده طرح و تنها در شرایتصو یبا اخذ مجوز شورا ییر در عنوان طرح نهاییهر نوع تغ  .12

 شجو خواهد بود.ن راستا به عهده شخص دانیق در ایت هرگونه تعویمسئول

، مطابق یین مهلت دفاع از پروژه  طرح نهایق آخریخ دقیباشد. تار یماه م 6 ییبنا به ضوابط موجود، حداقل زمان دفاع از پروژه نها  .13

 اعالم شده از ی، مطابق زمان بندیین مهلت دفاع از پروژه طرح نهایق آخریخ دقیباشد. تار یگروه م یاعالم شده از سو یزمان بند

 باشد. یگروه م یسو

 

 

 



  شود: یکه از آنها استفاده م یو فهرست منابع و ماخذ یسابقه علم -4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پروژه یاجرا یمراحل، روش و برنامه زمان بند -4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


