موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل

فرآیند انجام پروژه
طرح نهایی کارشناسی معماری

نام ونام خانواد گی دانشجو:
.............................................
نیمسال  .........................سال تحصیلی .............................

 )1اخذ درس طراحی نهایی در زمان ثبت نام ؛
 )2اخذ فرم پیشنهاد و تصویب عنوان طرح نهایی معماری از سایت دانشگاه ؛
 )3اخذ فرم اسامی و طرح های پیشنهادی و تائید شده توسط گروه ؛
 )4انتخاب استاد راهنما با توجه به ظرفیت خالی اعالم شده هر استاد از سوی گروه و توجه به زمینه های کاری و هماهنگی و جلب
موافقت استاد راهنما و مشاور ؛
 )5تایپ و تکمیل و ارائه فرم به گروه بر اساس زمانبندی های اعالم شده در ابتدای ترم؛
 )6پس از تایید عنوان پیشنهاد شده درشورای گروه ،اخذ شماره تاییدیه پروپوزال از گروه و شروع به کار پروژه (در صورت عدم تایید
موضوع یا مشروط بودن آن مراحل مندرج در بندهای  2الی 4بایستی مجددا توسط دانشجو انجام پذیرد).
 )7انجام پروژه تحت نظراستاد راهنما ،انجام هماهنگی ها و ارائه گزارشهای منظم و مستمر به استاد راهنما و گروه؛
 )8تدوین پایان نامه براساس موارد مندرج در پیوست شماره  4و دریافت فایل نحوه نگارش فصول پایان نامه از سایت اینترنتی موسسه
آموزش عالی نوین اردبیل؛http://novinardebil.ac.ir
 )9تعداد فصول پایان نامه نباید کمتر و بیشتر از چهار فصل باشد؛
 )10تعداد صفحات پایان نامه نباید کمتر از  60صفحه باشد؛
 )11تحویل یک نسخه از پایان نامه به صورت تایپ شده و شیرازه شده (اما بدون صحافی و جلد گالینکور) به همراه امضای تاییدیه
استاد راهنما و چک لیست بررسی پایان نامه ،به مدیر گروه حداکثر دوهفته قبل از تاریخ دفاع؛
 )12تعیین وقت دفاعیه با هماهنگی مسئول برگزاری جلسات دفاعیه پس از اخذ تاییدیه های استاد راهنما و مدیر گروه (با تکمیل فرمهای
پیوست  )5طبق زمانبندی های ممکن برای دفاع اعالم شده توسط گروه؛
 )13پیگیری و انجام هماهنگی های الزم توسط دانشجو با اساتید راهنما وگروه جهت شرکت در جلسه دفاعیه؛
 )14مراجعه به کارشناس گروه در روز دفاع جهت هماهنگی و تنظیم مشخصات اولیه (مشخصات دانشجو) صورتجلسه دفاعیه؛
 )15همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه به صورت سی دی  CDحاوی فایل های طرح نهایی و یک پوستر با آرم دانشگاه در روز
برگزاری جلسه دفاعیه (فایل پوستر نیز می بایست در سی دی موجود باشد)؛
 )16در صورت تایید گروه ،تحویل سی دی  CDنسخه نهایی از پایان نامه به مدیریت گروه و بخش مرجع کتابخانه دانشگاه جهت بررسی
و تایید نهایی موارد ذکر شده حداکثر  10روز پس از تاریخ دفاع؛
پیوست شماره  :1فرم پیشنهاد و تصویب عنوان طرح نهایی معماری
پیوست شماره  :2فهرست عناوین پیشنهادی
پیوست شماره  :3فرم تعهد نامه دانشجو
پیوست شماره  :4روند انجام و ارائه طرح نهایی
پیوست شماره  :5فرم اعالم آمادگی برگزاری جلسه دفاع
سایر فرم ها:
چک لیست بررسی و ارزیابی پایان نامه؛
فرم صورت جلسه دفاع؛
فرم نمره؛

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل

فرم پیشنهاد و تصویب عنوان طرح نهایی کارشناسی معماری
(این قسمت بایستی توسط دانشجو تکمیل شود)

استاد راهنما..................................... :
دانشجو............................................ :
عناوین پیشنهادی........................................................................................................................................................................... -1 :
...................................................................................................................... .................................................... -2
.......................................................................................................................................................................... -3

(این قسمت منحصراً توسط شورای گروه تکمیل خواهد شد)

تاریخ تصویب پروپوزال..................................... :

شماره تاییدیه پروپوزال............................................ :

عنوان طرح نهایی مصوب /پیشنهادی گروه:
............................................................... .............................................................................................................................

شورای تصویب کننده:
استاد راهنما

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

استاد مشاور سازه

آموزش (کتابخانه)

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

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

مدیر گروه

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

مصوبات شورای تخصص گروه معماری در مورد طرح پایانی

معاونت آموزشی

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

 )1کلیه صفحات این فرم باستثنای قسمت مشخص شده در صفحه اول بایستی توسط دانشجو کامل گردیده و به صورت تایپ
شده و پرینت گرفته شده و بدون تغییر فونت های موجود در سه نسخه به دفتر گروه ارائه شود.
 )2تعداد صفحات پروپوزال شامل متن ،نقشه و مشخصات سایت پیشنهادی حداکثر نباید از  15صفحه بیشتر باشد.
 )3صفحات پروپوزال تنها باید با منگنه به یکدیگر متصل گردیده واستفاده از طلق ،شیرازه و کاور نایلونی اکیدا
ممنوع است.
 )4پروپوزال حتما باید دارای امضای

استاد راهنما مربوطه باشد.

 )5تکمیل کلیه بخشهای پروپوزال شامل عنوان (به فارسی وانگلیسی) ،بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت انجام طرح ،بیان
مبانی نظری و ایده های طراحی ،سابقه علمی و فهرست منابع و ماخذی که از آنها استفاده می شود ،مراحل ،روش و برنامه زمان بندی
اجرای پروژه ،معرفی سایت (همراه با نقشه) و کلیات برنامه ریزی فیزیکی و شرح وضعیت موجود ،ضروری است.
 )6عناوین پیشنهادی " کلی" برای پایان نامه همچون " طراحی مرکز فرهنگی ،تفریحی" " ،طراحی فرهنگسرا"،
"طراحی مجتمع تجاری  ،اداری" غیرقابل قبول بوده و موضوع پیشنهادی حتما باید دارای یک رویکرد کاربردی ویژه یا کاربران
مشخص بوده و به موقعیت سایت در عنوان باید اشاره شود.
مثال" :طراحی موزه آب با رویکرد معماری سبز در شهراردبیل"

 )7از انتخاب موضوعات بزرگ و رویکردهایی که به موارد کالن می پردازند پرهیز شود.

 )8اشاره به حدود زیر بنا ،مساحت وابعاد سایت پیشنهادی و برآورد حدود زیربنای بخشهای مختلف
مجموعه درپروپوزال الزامی است .حداقل مساحت زمین  6000متر مربع و حداکثر  12000مترمربع و مساحت زیربنا حداقل 6000
مترمربع و حداکثر  15000متر مربع طراحی گردد.
 )9ارائه نقشه سایت پیشنهادی که در آن موقعیت سایت درمیان دسترسی ها و کاربریهای همجوار و نیزابعاد دقیق ،مساحت
سایت و جهت شمال مشخص شده باشد در صفحه تعیین شده ضروری است.
 )10عنوان طرح نهایی معماری پس از تصویب از سوی شورا ،در پرونده تحصیلی دانشجو بایگانی گردیده و اخذ شماره تاییدیه پروپوزال
توسط دانشجو پیش از طی فرآیند دفاعیه ضروری است.
 )11استاد منتخب طرح نهایی به هیچ عنوان قابل جابجایی نمی باشد.
 )12ظرفیت استاد راهنما و مشاور درس طرح نهایی محدود بوده و اسامی دانشجویان هنگامی به عنوان دانشجوی استاد مورد نظر ایشان
ثبت خواهد شد که پروپوزال طرح نهایی در شورای گروه تصویب شود.
 )13هر نوع تغییر در عنوان طرح نهایی تنها با اخذ مجوز شورای تصویب کننده طرح و تنها در شرایط خاص امکان پذیرخواهد بود ،به
عالوه مسئولیت هرگونه تعویق در این راستا به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 )14حداقل زمان دفاع از پروژه نهایی بنابه ضوابط موجود 4 ،ماه و حداکثر زمان موجود از تاریخ اخذ درس طرح نهایی
تا قبل از تاریخ شروع انتخاب واحد نیمسال بعدی می باشد .تاریخ دقیق آخرین مهلت دفاع از پروژه طرح نهایی ،مطابق زمانبندی
اعالم شده از سوی گروه می باشد.

فرم درخواست تصویب طرح نهایی کارشناسی معماری
 -1مشخصات دانشجو
الف) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن ضروری:

پست الکتروتیکی:

آدرس وتلفن منزل:
آدرس وتلفن محل کار:
ب) مشخصات تحصیلی

عنوان رشته تحصیلی کارشناسی:
زمان اخذ واحدطرح نهایی:نیمسال:
عنوان رشته مقطع کاردانی:

تعداد واحد گذرانده تاکنون:
سال تحصیلی:

معدل کل:

تاریخ تقریبی دفاع:

دانشگاه محل تحصیل:

تاریخ فارغ التحصیلی:

نمرات و عناوین دروس طراحی گذرانده شده

عنوان درس

نام استاد

موضوع طراحی

طرح معماری2
طرح معماری3
طرح معماری4
طرح معماری5
 -2مشخصات استاد راهنما
نام ونام خانوادگی:

تخصص اصلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

رتبه دانشگاهی:

تلفن همراه:

سوابق علمی وپژوهشی مرتبط با موضوع طرح پیشنهادی:

آدرس وتلفن محل کار:
 -3مشخصات استاد مشاور:
نام ونام خانوادگی:

تخصص اصلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

رتبه دانشگاهی:

تلفن همراه:

سوابق علمی وپژوهشی مرتبط با موضوع طرح پیشنهادی:

آدرس وتلفن محل کار:
 -4تایید آموزش
گواهی می شود کلیه نمرات  ،مدارک و مستندات فوق صحت داشته و مندرجات فرم مذکور ،مورد تائید می باشد.

مسئول آموزش:

مدیر آموزش:

نمره

فرم 3تعهدنامه دانشجو:

اینجانب .........................:با شماره دانشجویی ....................... :دانشجوی مقطع...................................:
معماری ورودی سال  ..........در نیمسال  ..........سال تحصیلی  139 .... 139....تقاضای تصویب طرح نهایی
معماری با عنوان پیشنهادی:
..............................................................................................................................................................
زیر نظر؛ استاد راهنما (اجباری)............................................................................................................ :
استاد مشاور سازه (اجباری)........................................................................................................ :
را داشته و متعهد میگردم:
 -1طرح نهایی معماری ارائه شده تاکنون به عنوان پایان نامه دانشجویی در هیچ مقطع تحصیلی نبوده و در آینده نیز مورد
استفاده قرار نخواهد گرفت.
 -2طرح نهایی معماری ارائه شده تکراری نبوده و برای اولین بار ارائه گردیده است که بطور پیوسته با استاد راهنما کرکسیون
خواهد گردید و استاد راهنما و مشاور به طور کامل در روند طراحی معماری قرار خواهند گرفت.
 -3چنانچه در هر مرحله ای از طرح مشخص گردد که کپی برداری از کار دیگران بوده است ،گروه معماری مجاز به برخورد
قانونی و مقتضی با این موضوع می باشد و به عالوه ،طرح منتخب مردود گردیده و اینجانب متعهد به طی مجدد مراحل
تصویب طرح نهایی و پذیرش عواقب ناشی از تاخیر در این راستا خواهم بود.
 -4چنانچه بیش از یک ماه ارتباط خود را با استاد راهنما قطع نمایم ،گروه مجاز به آزاد سازی سهمیه من از ظرفیت
دانشجویی استاد راهنما می باشد.
 -5گروه در انتخاب ،اصالح یا رد عنوان پیشنهادی کامالً مختار می باشد.

نام ونام خانوادگی دانشجو:
تاریخ وامضا:

 -4مشخصات طرح پیشنهادی (روند ارائه)
 -4-1مشخصات موضوعی طرح نهایی
عنوان طرح:
فارسی:
........................................................................................................................................................................................................
انگلیسی:
......................................................................................................................................................................................................
بیان مسئله(شرح موضوع):

اهمیت وضرورت انجام طرح:

بیان مبانی نظری و ایده های طراحی:

 -4-2سابقه علمی و فهرست منابع و ماخذی که از آنها استفاده می شود:

-4-3مراحل  ،روش و برنامه زمانبدی اجرای پروژه:

 -4-4معرفی مکان ومشخصات سایت (همراه با نقشه) ،کلیات برنامه ریزی فیزیکی و شرح وضعیت موجود با ذکر دالیل انتخاب سایت:
محل درج تصویر سایت و نمایش موقعیت ،ابعاد و مکان پروژه ( استفاده از تصاویر هوایی  ، Google mapطرح تفصیلی و نقشه های شهرداری):

https://www.google.com/maps/
دالیل انتخاب این سایت برای پروژه:

آدرس سایت انتخابی:

 -4-5معرفی عناوین و شرح کوتاه فصول چهارگانه پروژه:
 -1کلیات  /معرفی :Introduction

 -2مبانی نظری  /تحلیل نمونه موردی : literature review / case study analysis

 -3طراحی پروژه  /پروپوزال :Design project / Proposal

 -4نتیجه گیری  /پیشنهادات :Recommendations / Conclusions

•

منابع و ماخذ:

مساحت سایت:

فرم شماره 5
فرم اعالم آمادگی دانشجو جهت دفاع از طرح نهایی دوره کارشناسی مهندسی معماری
 1صفحه
این قسمت توسط دانشجو تکمیل می گردد:
استاد راهنمای محترم
.............................................................................................................................................................................................
با عرض سالم و احترام به استحضار می رساند اینجانب  .........................................................به شماره دانشجویی .............................که طرح
نهایی خود را در نیمسال  ..............................با حضرت عالی اخذ کرده ام آماده دفاع از طرح نهایی هستم ،خواهشمند ام مراتب موافقت خود
را اعالم فرمایید.
تاریخ و امضا دانشجو
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل می گردد:
مدیر محترم گروه معماری
با سالم و احترام بدینوسیله تایید می گردد دانشجو  .....................................................مراحل انجام طرح نهایی را به پایان رسانیده است و
مجاز به دفاع می باشد .در ضمن تاریخ  ..............................................جهت دفاع نامبرده پیشنهاد می گردد.
تاریخ و امضا استاد راهنما
این قسمت توسط مدیرگروه تکمیل می گردد:
بنابر موافقت استاد محترم راهنما ،آمادگی دانشجو و تحویل یک نسخه سی دی از پایان نامه بدینوسیله اساتید:
........................................ -1
........................................ -2
........................................ -3
جهت هیئت داوران در تاریخ  ...............................................معرفی می گردند.
تاریخ و امضا مدیرگروه
•

دانشجو موظف است  2هفته قبل از دفاع هیات داوران را مشخص کرده و  CDمدارک مربوطه را به هیات داوران ارائه نماید.

