فرم تقاضای ارائه طرح نهایی کارشناسی شهرسازی(پیوسته -ناپیوسته)
فرم شماره 3

اینجانب با مشخصات ذیل با توجه به روند مراحل درس طرح نهایی تقاضا شرکت در جلسه ارائه را دارم.
نام:

نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نیمسال اخذ درس طرح نهایی:

سال تحصیلی:

 oپروپوزال تایید شده است.
 oگزارش نهایی به تعداد  1نسخه آماده صحافی است و به پیوست ارائه شده است.

مرحله  1دانشجو

 oفرم شماره  2برای ارائه در جلسه دفاع توسط استاد راهنما تایید و امضا شده است.
تذکر( :) 1دانشجو موظف است در صورت تایید موارد ذیل در تاریخ مقرر در جلسه ارائه شرکت نمایند در
غیر این صورت نمره درس غیبت غیر موجه (صفر تمام) محسوب خواهد شد.
تذکر ( :)2مهلت اعتبار این فرم توسط اداره آموزش تعیین میشود و پس از آن در صورت عدم ارسال نمره،
نمره درس غیبت غیر موجه (صفر) محسوب میشود.
تاریخ:

مرحله 2
استاد راهنما
مرحله 3
مالی

امضاء دانشجو

کلیه موارد فوق تایید میشود و پروژه طرح نهایی دانشجو کامال برای ارائه آماده است.
نام استاد راهنما:

تاریخ:

امضاء

ارائه طرح نهایی دانشجو از نظر مالی بال مانع است.
نام مسئول مالی:

تاریخ:

امضاء

مرحله 4
آموزش

پروپوزال در تاریخ  .......................................تصویب شده است.
 oدانشجو درس را اخذ کرده است و درنرم افزار ثبت شده است.
 oدانشجو درس را تمدید کرده و تمدید در نرم افزار ثبت شده است.
 oشهریه درس ثبت شده است.
 oسنوات مجاز دانشجو به پایان نرسیده است.
نیمسال اخذ درس ............................سال تحصیلی .............................میباشد.
امضاء
تاریخ:
نام کارشناس آموزش:

مرحله 5

با توجه به تایید موارد فوق توسط استاد راهنما دانشجو مجوز شرکت در جلسه ارائه را دارد.

مدیرگروه

نام مدیر گروه:

تاریخ:

امضاء:

فرم تکمیل شده با کلیه مدارک الزم به مدیر گروه تحویل گردد .مدارک تحویلی برای درخواست طرح نهایی:
 -1یک نسخه صحافی نشده از گزارش طرح نهایی با رعایت مشخصات تعیین شده .
 -2فرم شماره  :1پروپوزال تایید شده.
 -3فرم شماره  : 2روند مطالعات.
 -4فرم شماره  : 3فرم درخواست ارائه طرح نهایی که به صورت کامل تکمیل و تایید شده باشد.

