
  
  

   پيشرو تحصيالت تكميلي مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان
  

  )99-3(و                                                                                                                                                                                    23فرم 

  اعالم آمادگي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
  )معماري و انرژيمعماري اسالمي،  ،ي داخليمعمار ،معماري (دانشجويان

دانشجو
  

  نام و نام خانوادگي دانشجو:
  رشته:

  سال ورود:

  شماره دانشجويي:
  مقطع:

 نيمسال ورود:
  عنوان پايان نامه:

  : اعالم مي نمايم كه فوقاينجانب با مشخصات 
  پايان نامه  نهايي خود (طبق فرمت موسسه) و به صورت تايپ شده به همراه كليه كليه دورس مقطع كارشناسي ارشد خود غير از پايان نامه را گذرانده ام و

خود را جهت بررسي استاد راهنما و داوران ارائه مي  صحافي نشدهنقشه هاي معماري را  آماده سازي كرده ام و به پيوست اين فرم، دو نسخه از پايان نامه 
  ع تحويل داوران گردد.هفته قبل از تاريخ دفا1گردم نمايم و متعهد مي

  جهت ارايه در جلسه دفاع نهايي:  -
 مدارك مربوط به روند طراحي از جمله اسكيس ها و ماكت هاي اتود  
 ماكت نهايي طرح با مقياس مناسب  
 شيت نهايي طرح شامل ايده هاي اوليه، تحليل ها و كليه مدارك طرح با مقياس مناسب  
 دقيقه زمان مجاز ارائه) 30الي  20ت جهت معرفي روند كار و طرح نهايي(متناسب با فايل ارائه طراحي شده با فرمت پاورپوين  

  آماده سازي كرده ام و به تاييد استاد راهنما رسانده ام. را 
 2  روز قبل از تاريخ دفاع با هماهنگي دفتر تشكيل كالس ها پوستر اعالم دفاع (سايزA4  دفاع، نام اساتيد  شامل عنوان، معرفي تصويري طرح، زمان و مكان

 راهنما و داوران) را در برد مربوطه نصب نمايم.

  به تاييد اساتيد راهنما و داور برسانم، در غيراينصورت كليه عواقب آن را مي پذيرم.انجام داده و حداكثر يكماه بعد از دفاع، اصالحات پايان نامه خود را  
  اريخ:ت                             امضاء دانشجو:                                                                                                                                       

استاد راهنما
  

. و دانشجو مدارك الزم جهت ارايه در جلسه دفاع نهايي را آماده سازي نموده و به تاييد اينجانب رسانده است  استمورد تأييد اينجانب از نظر علمي و نگارشي  پايان نامه
  د :اساتيد پيشنهادي به عنوان داور به شرح زير مي باشگردد.اي برگزاري جلسه دفاعيه ارسال ميلذا پايان نامه دانشجو جهت بررسي و تعيين داور و اعالم زمان مناسب بر
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  تاريخ:                  :                           امضاء                                                                                       نام استاد راهنما:                                                 
  

ت تكميلي
دفتر تحصيال

 پروپوزال تاييد شده است.   (تاريخ تاييد پروپوزال..............................)    

 مشكل سنوات آموزشي ندارد.دانشجو  

 پايان نامه به صورت تايپ شده طبق فرمت به پيوست ارائه شده است. 

 دانشجو كليه دروس غير از پايان نامه را گذرانده است. 

  امضاء:                                             تاريخ:                  ........................................................................................                    توضيح:  

امور 
مالي

   
  مهر و امضاء:                                 تاريخ:                                                                                                               دانشجو بدهي مالي ندارد. 

گروه آموزشي
    

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  نام اساتيد داور پشنهادي:
                        

  تاريخ و ساعت پيشنهادي دفاع:                           امضاء:                                                                                                                               
  

شوراي 
ت 

تحصيال
تكميلي

 برگزاري جلسه دفاعيه دانشجو بالمانع است.  
  

                                         : ءامضا                                                  ......................................................................ح: توضي

 


