دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

روال و شرایط اخذ واحد طرح نهایی(پایان نامه) دوره کارشناسی معماری
« تمامی این روال باید تا هفته سوم ترم به اتمام برسد»

قبل از ثبت نام ترم ،فرم پیشنهاد طرح (پروپوزال) را از انتشارات اخذ نموده و پس از تکمیل آن را به کارشناس گروه مربوطه
جهت اخذ واحد پایان نامه ارایه نمایید؛
اخذ واحد طرح نهایی در زمان ثبت نام ترمی انجام می گیرد.
توجه شود قبل از اخذ واحد مذکور با استاد مدنظر خود ،حتما می بایست موافقت استاد مربوطه را گرفته و سپس اقدام به
اخذ واحد با ایشان نمایید .الزم به ذکر است در صورتی که استاد راهنمای انتخابی برای شروع کار تاییدیه کتبی ندهد
پروپوزال دانشجو امکان بررسی در شورای گروه را نخواهد داشت.
امکان شروع کار ،صرفا پس از تایید شورای گروه و ثبت واحد پایان نامه توسط کارشناس گروه ،امکان پذیر است.
انجام پروژه تحت نظر استاد راهنما و ارایه گزارش به طور منظم به استاد مربوطه (حداقل تعداد کرکسیون  8و حداکثر  41می باشد).

تعیین وقت دفاع با هماهنگی کارشناس گروه به همراه استاد راهنما و مدیر گروه
ارایه یک نسخه از اطالعیه دعوت به دفاعیه به واحد سمعی بصری و یا امور کالسها جهت هماهنگی برای دفاع و ذکر شماره
کالس در اطالعیه و تحویل آن به کارشناس گروه؛
یک نسخه از پروژه به صورت تایپ شده (ولی صحافی نشده) نهایتا یک هفته قبل از دفاع به استاد راهنما و پس از آن به داوران
تحویل داده شود؛
در روز دفاع جهت هماهنگی و تنظیم صورتجلسه دفاعیه به کارشناس گروه مراجعه شود؛
بعد از دفاع ،و همچنین تکمیل فرم شماره

یک نسخه پروژه صحافی شده را (رنگ جلد پروژه سورمه ای باشد) همراه با سی

دی به منظور انجام امور فارغ التحصیلی به کارشناس آموزش تحویل دهید.
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تذکرات و ضوابط

دانشجو هنگام اخذ درس پروژه باید پیش نیاز و هم نیازی و سقف واحد را رعایت نماید.
 طبق چارت ارایه شده پیش نیاز واحد طرح نهایی(پایان نامه) برای دانشجویان کارشناسی پیوسته دروس ( مقاومت مصالح ،سازه
های بتنی ،ساختمان

و طراحی معماری ) و برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دروس(سازه های فلزی ،سازه های بتنی و

طراحی معماری ) می باشد .برای اخذ این واحد نیازی نیست دانشجو سقف واحد خاصی را رعایت نماید؛ ولی برای اخذ این
واحد بایستی دانشجو حداقل

واحد درسی را گذارنده باشد.

 در صورت افتادن دانشجو در واحد طراحی معماری  ،اخذ همزمان واحد طراحی معماری  ،طراحی معماری

و طرح نهایی

(پایان نامه) طبق نظر شورای تخصصی گروه معماری خواهد بود.
دانشجو موظف است در طول انجام پروژه به طور مرتب ضمن ارایه گزارش کار خود با استاد راهنما در تماس باشد.
در ارایه ،تنظیم و صحافی پایان نامه تحصیلی ،باید کلیه موارد مطابق با آیین نامه نگارش دانشگاه باشد.
دانشجو موظف است پس از تکمیل فرم آمادگی دفاع در خصوص حضور استاد راهنما در جلسه دفاعیه هماهنگی الزم را به عمل
آورد.
دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال تأمین هزینه های پروژه ندارد.
حداکثر زمان دفاع در صورت اخذ واحد در نیمسال اول سال تحصیلی تا

/

و در نیمسال دوم سال تحصیلی تا

 /و در تابستان تا آخر نیمسال ترم بعدی در همان سال میباشد و در صورت عدم دفاع در موعد مقرر درس دانشجو حذف و در
نیمسال بعدی باید مجدداً درس مزبور توسط دانشجو اخذ گردد.
طبق مصوبه جلسه شورای تخصصی گروه معماری در مورخه  59/21/12و شماره  2592تقسیم نمرات واحد طرح نهایی جهت
دستیابی به یک شیوه عادالنه و منطقی به شرح ذیل می باشد:
 ویژگی کیفی پروپوزال و فعالیت مستمر( که در قالب گزارش های پیشرفت کار پس از امضای استاد راهنما به شورای گروه

ارایه می گردد) 1 :نمره
-

فرم گزارش های پیشرفت کار پس از تصویب پروپوزال از کارشناس آموزش تحویل گرفته شود.

 روند طراحی ،اسناد و مدارک 21 :نمره
 نحوه ارایه(شامل اسالیدهای پاورپوینت حاوی کیفیت ،نحوه بیان ،پرزانت) 1 :نمره
 ارائه ماکت دقیق از پروژه 1 :نمره
 در صورت ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه ،پذیرفته شده و یا چاپ شده در فصل نامه ها و مجالت ،نمره تشویقی
به دانشجو تعلق می گیرد.
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شماره............................ :...
تاریخ............................... :.

فرم پیشنهاد طرح نهایی(پایان نامه) دوره کارشناسی معماری
نام و نام

شماره

خانوادگی

دانشجویی

رشته

تعداد واحد
گذرانده

معدل کل

نیمسال اخذ
واحد

سال

مشخصات پروژه
عنوان پروژه..................:....................................................................................................................................................
استاد راهنمای پروژه................................................................................................ ..............:...........................................
استاد مشاور پروژه در صورت نیاز ..................................................................................................................................

بیان مساله
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امضا

اهداف پروژه

سواالت پروژه

نظر استاد راهنما

تاریخ و امضا استاد راهنما........................................:

نظر شورای گروه

تاریخ و امضا مدیر گروه........................................:

شماره صورتجلسه دانشکده و تاریخ تصویب...............:.. ..........

این قسمت توسط آموزش رشته مربوطه تکمیل گردد
بدین وسیله گواهی می گردد دانشجو ................ ........با شماره دانشجویی  ...........................واحد طرح نهایی (پایان نامه) خود را در
نیمسال ...................سال تحصیلی ...................اخذ نموده و شرایط عمومی جهت گذراندن درس پروژه پایان تحصیالت (اعم از حداقل
واحد الزم ،دروس پیشنیاز ،ثبت نام و پرداخت شهریه) را دارا میباشد.

تاریخ و مهر و امضا مسئول آموزش......................................................:

«این فرم باید بعد از تکمیل تحویل آموزش گردد»
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برگه گزارش کار و تاییدیه استاد راهنما
این برگه در هر جلسه کرکسیون به صالحدید استاد مربوطه امضا گردیده و قابل ذکر است که حداقل تعداد کرکسیون برای دفاع8 ،
جلسه و حداکثر جلسات  41جلسه می باشد.
نکته :در صورت نداشتن امضای استاد راهنما ،دانشجو مجاز به دفاع نمی باشد.
شماره جلسات

تاریخ و امضاء استاد راهنما

نظر استاد راهنما

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم
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فرم اعالم آمادگی برای دفاع
این قسمت توسط دانشجو تکمیل می گردد
استاد محترم راهنما جناب آقای/سرکار خانم...........................
با عرض سالم
احتراما به استحضار می رساند اینجانب ...............................به شماره دانشجویی  .................................که واحد طرح نهایی (پایان نامه)
را در نیمسال .................سال تحصیلی  ...............و با عنوان............................................. .......................................................................
با حضرتعالی اخذ کرده ام آماده دفاع از پایان نامه می باشم .خواهشمندم مراتب موافقت خود را اعالم نمایید.
تاریخ و امضا دانشجو
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل می گردد
مدیر گروه محترم.........................................
با عرض سالم
احتراما بدینوسیله تایید می گردد دان شجو............................خوا سته های مربوط به پایان نامه خویش را به انجام ر سانده و مجاز به دفاع
می باشد .ضمنا تاریخ /

جهت دفاع ازین پروژه پیشنهاد می شود.

/

تاریخ و امضا استاد راهنما

این قسمت توسط مدیر گروه تکمیل می شود
گواهی می شود نظر به موافقت استاد محترم راهنما و دانشجو بدینوسیله اساتید
.4

...........................................

.2

..........................................

جهت هیات داوران در تاریخ دفاع فوق معرفی می گردند.
تاریخ و امضا مدیر گروه

توجه:پس از تکمیل در این مرحله به کارشناس گروه تحویل داده شود.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

فرم صورت جلسه دفاع و اعالم نمره واحد طرح نهایی(پایان نامه) دروه کارشناسی معماری
نام دانشجو ...............................شماره دانشجویی  ..............................رشته تحصیلی...............................
نیمسال اول

دوم

تابستان

نام استاد راهنما...............................

سال تحصیلی
نام استاد مشاور...............................

استاد راهنما .................................نمره به عدد .............................نمره به حروف ...............................امضا و تاریخ
بارم مربوطه

عناوین بارم بندی نمره

ویژگی کیفی پروپوزال و فعالیت مستمر

 2نمره

روند طراحی ،اسناد و مدارک

 41نمره

نحوه ارایه

 1نمره

ماکت

 2نمره

جمع نمرات

22

اصالحیه های مورد نظر:
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

فرم صورت جلسه دفاع و اعالم نمره واحد طرح نهایی(پایان نامه) دروه کارشناسی معماری
نام دانشجو ...............................شماره دانشجویی  ..............................رشته تحصیلی...............................
نیمسال اول

دوم

تابستان

نام استاد راهنما...............................

سال تحصیلی
نام استاد مشاور...............................

استاد داور اول .................................نمره به عدد .............................نمره به حروف ...............................امضا و تاریخ
بارم مربوطه

عناوین بارم بندی نمره

ویژگی کیفی پروپوزال و فعالیت مستمر

 2نمره

روند طراحی ،اسناد و مدارک

 41نمره

نحوه ارایه

 1نمره

ماکت

 2نمره

جمع نمرات

22

اصالحیه های مورد نظر:
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

فرم صورت جلسه دفاع و اعالم نمره واحد طرح نهایی(پایان نامه) دروه کارشناسی معماری
نام دانشجو ...............................شماره دانشجویی  ..............................رشته تحصیلی...............................
نیمسال اول

دوم

تابستان

نام استاد راهنما...............................

سال تحصیلی
نام استاد مشاور...............................

استاد داور دوم .................................نمره به عدد .............................نمره به حروف ...............................امضا و تاریخ
بارم مربوطه

عناوین بارم بندی نمره

ویژگی کیفی پروپوزال و فعالیت مستمر

 2نمره

روند طراحی ،اسناد و مدارک

 41نمره

نحوه ارایه

 1نمره

ماکت

 2نمره

جمع نمرات

22

اصالحیه های مورد نظر:
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

فرم صورت جلسه دفاع و اعالم نمره واحد طرح نهایی(پایان نامه) دروه کارشناسی معماری
نام دانشجو ...............................شماره دانشجویی  ..............................رشته تحصیلی...............................
نیمسال اول

دوم

تابستان

نام استاد راهنما...............................

سال تحصیلی
نام استاد مشاور...............................

باتوجه به نمرات استاد راهنما و مشاور و اساتید داور و میانگین نمرات فوق در نهایت نمره پایان نامه(طرح نهایی)
دانشجو...................................................

به

شماره

دانشجویی.............................................به

عدد........................

و

حروف.............................اعالم می گردد.
در ضمن نسخه پایان نامه نامبرده پس از انجام اصالحات الزم قابل ارسال به مرجع دانشگاه می باشد
نام و نام خانوادگی نماینده دانشگاه در جلسه دفاع.....................................................

نمی باشد
امضاء...................................

اصالحیه های ابالغ شده به دانشجو در جلسه دفاعیه شامل موارد ذیل می باشند:

نام و نام خانوادگی مدیر گروه امضا وتاریخ

نام ونام خانوادگی ریاست دانشکده فنی و مهندسی امضا و تاریخ
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به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

فرم شماره 2
باسمه تعالی
معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

احتراماً گواهی می شود پایان نامه کارشناسی آقای/خانم  ...........................دانشجوی رشته

...................................

با عنوان ..................................................................................................................................................
به اتمام رسیده و مورد مطالعه و بررسی کامل قرار گرفته است نواقص و اشکاالت آن نیز تصحیح شده و برای
صحافی آماده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو  ............................................تاریخ ......................امضاء .................................
استاد راهنما  ..................................................................تاریخ  .......................امضاء.....................................
مدیر گروه  ...................................................................تاریخ  ........................امضاء ......................................

این فرم پس از امضای اساتید و مدیر گروه به همراه یک نسخه پایان نامه صحافی شده همراه سی دی به اداره آموزش تحویل داده
شود .
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