
                                                       
                                                                                                                      

   
 

  بسمه تعالي                                                  يدانشكده معمار
 

 1برگه شماره 
  برگ درخواست براي تصويب موضوع طرح نهايي دوره كارشناسي معماري

  به ترتيب توسط دانشجو و آموزش پرديس تكميل گردد. 2و1هاي          لطفا قسمت
-  3- معرفي سايت مورد نظر 2- خالصه اي از علت انتخاب موضوع 1الزم است قبل از امضاء استاد راهنما يك نسخه از پيش نهاده موضوع (پروپوزال)، كه شامل: 

-برنامه زمانبندي مراحل انجام كار مي باشد، تهيه و ضميمه اين برگه گرديده و سپس به تاييد استاد راهنما برسد. 4برنامه فيزيكي پروژه 
شد.  نهاده موضوع (پروپوزال)، توسط دفتر دانشكده تكميل خواهد   اين فرم پس از تحويل آن به همراه يك نسخه از پيش5  و  4        قسمت 

 
 

دانشكده معماري دانشجوي دوره كارشناسي معماري  ..........................................................................شماره دانشجويي به  .............................................................................. اينجانب- 1
:  زير پيشنهاد مي نمايم به شرح موضوع و استاد راهنماي خود را ،باشم  مطالعات مربوط به طرح نهايي       ميكه كليه دروس طرح و معماري خود را گذرانده و مطابق مقررات مجاز به شروع

موضوع: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  ..................................................................................................استاد راهنما:
 متعهد مي شوم تمامي مراحل كار را مطابق با مندرجات آن دفترچه به انجام برسانم و در صورت عدم راهنماي مراحل و مقررات طرح نهاييهمچنين ضمن اعالم دريافت دفترچه 

برگزاري جلسه داوري ناشي از رعايت ننمودن مقررات مذكور، ادعايي نداشته باشم.  

 امضا دانشجو و تاريخ:                                                                            ..........................................................................تلفن تماس:  

 
 

  و گزارش كسري)ي اخذ شده(بررسي واحدها آموزش پرديس رئيس اداره -2
 .................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                امضا و تاريخ موافقت:

 

استاد محترم لطفا تا پيش از امضا اداره آموزش از امضا برگه خودداري نماييد. 
   استاد راهنما-3

 امضا و تاريخ موافقت:    ..........................................................................                                                نام ونام خانوادگي: 

 

 استاد بررسي كننده  -4
: .........................................                          نياز به اصالح دارد                                 نياز به اصالح ندارد نا م و نام خانوادگي 

مواردي كه بايد اصالح يا تكميل گردد  

 
 امضا و تاريخ:                                                        
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                                                                                                                                           امضا وتاريخ تصويب در شورا: 

 چهار برگي آموزش پرديس                                                                                                                     – دانشكده معماري – استاد راهنما –رونوشت: دانشجو 
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