فرم تقاضای اخذ و مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی معماری
اینجانب  ...............................................به شماره دانشجویی  .......................................ورودی مهر /بهمن  ........تقاضای اخذ درس
مشخصات دانشجو

پایان نامه همراه استاد  ....................................را دارم .
تاریخ درخواست ........................:

شماره همراه ...............................:

وضعیت نظام وظیفه آقایان  :کارت  /معافیت تحصیلی 
امضا دانشجو

بررسی کارشناس آموزش

 بررسی واحد های گذرانده :
 بررسی سنوات مجاز تحصیلی :
انتخاب واحد :

نام استاد راهنما :

مدیر محترم آموزش با توجه به بررسی موارد باال یک برگ کارنامه کامل نامبرده جهت اعالم نظر نهایی و صدور مجوز اخذ درس
به پیوست تقدیم حضور می گردد.
امضا
کارشناس آموزش

آموزش

مدیر محترم

مالی

امور

با توجه به وضعیت دانشجو  ،گذراندن درس بالمانع می باشد .
امضا مدیر آموزش
اخذ درس و انتخاب استاد از نظر مالی بالمانع است .
امضا امور مالی
این قسمت در زمان دفاع تکمیل و به آموزش ارجاع شود.
نظر مدیر محترم گروه

نظر استاد محترم راهنما

از نظر گروه دفاع نامبرده در تاریخ  ...................بالمانع است .

مدیر محترم گروه معماری
با سالم و احترام

با عنایت به انجام مراحل تدوین رساله و طراحی واحد پایان نامه تحصیلی

تاریخ دفاع :

دانشجو خانم /آقای ........................................................

نمره نهایی :

به شماره دانشجویی ................................................................
به آگاهی می رساند ارائه طرح نهایی پایان نامه مذکور مورد تأیید اینجانب
می

باشد .

به آگاهی می رساند ارائه طرح نهایی پایان نامه مذکور مورد تأیید اینجانب
نمی

باشد و نیاز به تمدید دوره دارند .

امضا استاد راهنما

امضا مدیر گروه



نیاز به تمدید دوره برای ترم بعد و دریافت فرم
جدید دارند .

امضا مدیر گروه

تذکرات مهم 

- 1دانشجو موظف است پس از اخذ درس و تعیین استاد راهنما فرم اخذ پایان نامه را از آموزش دریافت نماید .
- 2پس از تکمیل می بایست فرم به آموزش ارجاع شود و تا زمان دفاع نزد کارشناس آموزش خواهد بود .
- 3در زمان دفاع باید فرم را از کارشناس گروه دریافت کرده و برای تکمیل به استاد راهنما تحویل دهید
تا مجوز دفاع را دریافت کنید و پس از آن به مدیر گروه جهت زمان بندی دفاعیه تحویل دهید .
- 4الزم است فرم پس از دفاع نهایی و تکمیل توسط مدیر گروه جهت بایگانی به آموزش عودت شود .

الزم به ذکر است :

 در صورتی که درس در نیمسال اول سال تحصیلی اخذ شده تا  24ام اسفند ماه و اگر در نیمسال دوم اخذ
شده تا  33ام آبان ماه می بایست دفاع صورت گیرد  ،در غیر این صورت نمره درس پایان نامه در ترم
مربوطه مردود و برای ترم آتی مجدداً اخذ و هزینه شهریه نیز دریافت خواهد شد .
 در صورتی که فرم را تا دو هفته پس از تعیین استاد راهنما به آموزش تحویل ندهید ( در ابتدای ترم)
آموزش هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر و تبعات دیرکرد نخواهد داشت .
 زمان دفاع طرح نهایی پس از گذراندن تمامی دروس و اخذ مجوز دفاع از آموزش می باشد .

