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   کليه دانشجويان موظف به رعايت شيوه نگارش پايان نامه مصوب گروه آموزشی معماری می باشند .ماده 12

مدير گروه معماری   ‐   شھرام رشيدی

   دانشجو بايد برای دفاع ، حداقل يک ھفته زودتر مجوز دفاع ( فرم د ) را از اداره آموزش دانشکده دريافت نمايد .

صورتی که واحد پروژه برای بار سوم  در . نمايد اخذ را نھايی پروژه واحد تواند می دانشجو حداکثر دو نيمسال   
اخذ   گردد با اعالم آموزش استاد راھنما بايد يک نمره که حداکثر 9/99 می باشد را درليست نمره وارد کرده و به 

گروه اعالم   نمايد. اداره اموزش در صورتی مجوز دفاع صادر می کند که نمره توسط گروه به اداره آموزش 
ارسال شده باشد .

  از تصويب طرح نھايی رساله ( فرم ب ) تا دفاع دانشجو بايد حداقل سه ماه گذشته باشد .

آيين نامه اخذ و دفاع از طرح رساله نھايی گروه معماری             

دانشجو ھنگامی می تواند از طرح نھايی رساله خود دفاع نمايد که تمام واحدھای درسی را با موفقيت به اتمام    
رسانيده      باشد يا در ھمان نيمسال به پايان رساند .

دانشجو موظف است حداکثر پس از يک ماه از آغاز ھر نيمسال تحصيلی فرم طرح نھايی رساله خود را به     
گروه            آموزشی تحويل نمايد .
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   دانشجو بايستی از ميان اساتيد پيشنھادی گروه در ھر نيمسال برای ھمان نيمسال يک استاد راھنما انتخاب نمايد ، 
بديھی   است درصورت تمديد پايان نامه برای نيمسال بعد ادامه کار با ھمان استاد راھنما خواھد بود .

  انتخاب دو استاد راھنما ( بخش نظری و عملی ) با تاييد شورای گروه امکان پذير است مشروط به اينکه حداقل 
يکی از آنھا از ميان اساتيد راھنمای پيشنھادی گروه باشند .

  تأييد عنوان طرح رساله نھايی و استاد راھنما با شورای گروه است .

  جلسات دفاع از طرحھای رساله نھايی تنھا در سه دوره زمانی زير امکان پذير است :
  از 15 تير لغايت 31  تير ماه

  از 15 شھريور لغايت 31  شھريور 
  از 1  اسفند لغايت  15 اسفند ماه

  اگر واحدھای دانشجو کمتر از 12 واحد گرديد دانشجو ملزم به گرفتن واحد طرح رساله نھايی است .

  دانشجو بايد حداقل يک ھفته قبل از دفاع ، طرح رساله نھايی را به ھمراه مجوز دفاع  ( فرم ج و د ) به گروه تحويل
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گروه معماری موسسه آموزش عالی کادوس
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