موسسه آموزش عالی انرژی
دانشکده عمران و معماری

مراحل اخذ درس طراحی نهایی (پروژه) دانشجویان معماری
 -1اخذ درس پروژه در زمان ثبت نام ترمی و تمدید آن در زمان اخذ مجدد
 -2اخذ فرم پیشنهاد طرح پروژه (پروپزال ) از انتشارات و یا از سایت دانشگاه و تکمیل و ارائه آن به کارشناس
مربوطه (در مرحله اول  :فرم شماره ( + 1سایت  +طرح تفصیلی براي دانشجویان معماري) (مهلت تحویل
تا قبل از هفته پنجم آموزشی))
 -3مشاهده و تطبیق مشخصات (پروپزال) در سایت دانشگاه (صفحه اصلی سایت  ،سربرگ دانشجویان،
مشاهده اطالعات پایان نامه ها)
 -4پیگیري نتیجه پیشنهاد طرح پروژه (موافقت  /مخالفت) از کارشناس مربوطه و در صورت موافقت در
شوراي گروه ،شروع به کار پروژه
 -5انجام پروژه تحت نظر استاد راهنما و ارائه گزارش به صورت منظم به استاد (حداقل  8جلسه کرکسیون)
 -6ارائه فرم شماره ( 2فرم اعالم آمادگی  +ریز نمرات یا کارنامه مقطع تحصیلی) (مهلت تحویل تا دو هفته
قبل از شروع زمان دفاع)
 -7تحویل یک نسخه از پروژه بصورت تایپ شده بدون صحافی به استاد راهنما قبل از زمان دفاع
 -8مراجعه به کارشناس مسئول در روز دفاع جهت هماهنگی و تنظیم صورتجلسه دفاعیه
 -9تحویل یک نسخه از پایان نامه صحافی شده به استاد راهنما و کارشناس مسئول همراه با  DVDدر روز
دفاع
 -10مشاهده زمان دفاع در سایت دانشکده (تابلو اعالنات و یا در اطالعیه ها) تا دو روز قبل از دفاع
تذکرات و ضوابط
 -1دانشجو در اخذ درس پروژه باید رعایت پیش نیازي و همنیازي و سقف واحد را لحاظ بنماید.
 -2دانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال تامین هزینه پروژه ها ندارد.
 -3زمان دفاع براي هر دانشجو بعد از تایید شوراي آموزشی دانشکده در سایت(تابلو اعالنات و یا اطالعیه ها)
درج خواهد گردید .تاریخ تصویب شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و در صورت عدم دفاع در
موعد مقرر درس دانشجو حذف و دانشجو موظف است درس را دوباره اخذ نماید.
 -4دانشجویانی که نسبت به تمدید پروژه نهایی اقدام می کنند می بایست حتما همان استاد راهنماي قبلی
را انتخاب نمایند.

