
 

  
  
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

تعیین موضوع و استاد راهنما، معرفی عنوان طرح، پروپوزال : (پروپوزال ) : 1(فرم شماره 
  )اولیه و انتخاب استاد راهنما

  

  .......: ..................................شماره دانشجویی   ....................................... :خانوادگی  نام و نام
  

  ............: ...........................................................................................................................عنوان طرح 
..............................................................................................................................................................  

  
  : ـ پروپوزال 

  ...........................................................: ..........................................................................طرح مسئله 
..............................................................................................................................................................   

  ..................................................................................................................: ..............................هدف 
............................................................................................................................................................  

  : .........................................................................................................................سرفصل های اصلی 
..............................................................................................................................................................  

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

  :وند اساتید راهنما به ترتیب اولویت اعالم ش
1- ..........................................  
2- .........................................  
3- ........................................  

گروه تحویل  کارشناسی این فرم توسط دانشجو تکمیل شده و برای انتخاب استاد راهنما به: توجه 
  .داده می شود



 

  
  اسالمی واحد زنجان دانشگاه آزاد

  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

  رسمی شروع مطالعات طرح نهایی ابالغ) : 2(فرم شماره 
  
  
  

  ......................................................    :استاد گرامی 
  

  .....................................با شماره دانشجویی  ..................................................آقای / احتراماً بدین وسیله خانم 
دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی، به منظور انجام طرح نهایی جهت اسـتفاده از راهنمـایی هـای    

خواهشمند است ضمن تنظیم یـک برنامـه   . ارزشمند جنابعالی با عنوان استاد راهنما معرفی می گردند
گانه پیشرفت  3، نسبت به تائید فرمهای نیمسال تحصیلی جاری در بندی جهت انجام فرایند طرح زمان
  .نهایی دانشجو اقدام فرمائید پروندهجهت درج در  طرح
  

  : موضوع طرح 
..............................................................................................................................................................  

  
  با احترام                                                                                                                                                         

  مدیر گروه شهرسازی
  

  :رونوشت 
  حترم گروه شهرسازی جهت درج در پرونده دانشجوـ کارشناس م

  ـ دانشجوی محترم جهت شروع 
  

جهـت شـروع    ی مربوطـه دانشـجو  به استاد راهنمـا و  و ،شده کمیلاین فرم توسط گروه ت :توجه 
  .رسمی مطالعات طرح نهایی ابالغ می گردد



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  ازیگروه مهندسی شهرس

  درس طرح نهایی
  
  

در درس  دانشجو شروع مطالعاتپذیرش استاد راهنما جهت اعالم ) : 3(فرم شماره 
  طرح نهایی

  
  شهرسازی مدیر گروه

طـرح نهـایی دانشـجوی    .................................................. که اینجانـب   تائید می گردداحتراماً بدین وسیله 

 را.................................... یی با شماره دانشـجو  .......................................... آقای/ خانم رشته مهندسی شهرسازی 

با عنوان استاد راهنما تقبل نموده و دانشجو نیز مستلزم به انجام مطالعات زیر نظر اینجانـب در طـول   

  .یک نیمسال تحصیلی می باشد

  

  

  

  استاد راهنما                                                                                                                 
  امضاء ـ تاریخ                                                                                                                                                            

  
  
  
  

گروه تحویـل داده   کارشناس به توسط دانشجو و ،شده استاد راهنما تکمیلاین فرم توسط  :توجه 
  .می شود

  



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

  
  )متدولوژی و مبانی نظری پروژه ،تدوین چارچوب) : (1(شماره  طرحفرم پیشرفت ) : 4(فرم شماره 

  
  : .........................................شماره دانشجویی : .......................................  خانوادگی  نام و نام

  :عنوان طرح 
..............................................................................................................................................................  

  
هماهنگی های الزم در خصوص تدوین چارچوب  ی گردد که دانشجوی مذکوربدین وسیله تائید م

نجام داده انـد و نیازمنـد انجـام    متدولوژی و مبانی نظری طرح نهایی خود را با عنوان زیر با اینجانب ا
  .به شرح زیر می باشداصالحات 

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

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

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

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

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

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

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

  استاد راهنما
  امضاء و تاریخ

  
 نهـایی برای اعالم اتمام طرح  7این فرم به تائید استاد راهنما رسیده و به همراه فرم شماره : توجه 

  .گروه تحویل داده می شود کارشناس به



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  هرسازیگروه مهندسی ش

  درس طرح نهایی
  

  ) : 2(شماره  طرحفرم پیشرفت ) : 5(فرم شماره 
  )شناخت و تجزیه و تحلیل و فرایندهای مرتبط( 

  ..: .........................................شماره دانشجویی   ....: .......................................خانوادگی  نام و نام
  

  :عنوان طرح 
..............................................................................................................................................................  

  
نجـام  گروه که دانشجوی مـذکور، همـاهنگی هـای الزم در خصـوص ا     تائید می گرددبدین وسیله 

انجام داده است و نیـاز بـه انجـام اصـالحات و      را تحلیل و فرایندهای مربوطهفرایند شناخت، تجزیه و 

  : اقدامات به شرح زیر می باشد

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

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

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

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

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

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

  استاد راهنما
  تاریخ ـ امضاء

  
بـه   6برای اعالم اتمام طـرح   7شماره  این فرم به تائید استاد راهنما رسیده و به همراه فرم: توجه 

  .گروه تحویل داده می شودکارشناسی 



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

  
  نتیجه گیری از طرح پیشنهادی و جمع بندی () : 3(شماره  طرحپیشرفت  فرم ) :6(فرم شماره 

  : .........................................شماره دانشجویی : .......................................  گی خانواد نام و نام
  

  :عنوان طرح 
..............................................................................................................................................................  

  
بدین وسیله تاثیر گروه که دانشجوی مذکور، هماهنگی های الزم در خصوص طرح نهـایی  

خود با اینجانب انجام داده و در خصوص نتیجه گیری از طرح پیشنهادی و جمع بنـدی پـروژه   

  :نیازمند به اصالحات زیر می باشد 

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

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

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

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

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

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

  استاد راهنما
  تاریخ ـ امضاء

  
بـه   6برای اعالم اتمام طـرح   7این فرم به تائید استاد راهنما رسیده و به همراه فرم شماره : توجه 

  .گروه تحویل داده می شودکارشناس 



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

  
  اعالم اتمام فرایند مطالعات طرح نهایی و آمادگی برای قضاوت) : 7(ماره فرم ش

  )تکمیل توسط استاد راهنما( 
  : .........................................شماره دانشجویی : .......................................  خانوادگی  نام و نام

  
  : عنوان طرح 

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

تائید می گردد که دانشجوی مذکور، مراحل مختلـف فراینـد طـرح     هاحتراماً بدین وسیل

توجه به راهنمـایی هـای انجـام گرفتـه و رفـع       نهایی خود را با اینجانب به اتمام رسانده و با

به پیوست یک نسخه از . را برای قضاوت نهایی دارا می باشد ایرادات مطروحه، آمادگی الزم

  .می گردد برگزاری جلسه دفاعیه ارسالنیز جهت  تنظیم شدهپایان نامه 

  

  

  استاد راهنما
  تاریخ ـ امضاء

  
و یـک   )3،2،1(ردیده و به همراه فرمهای پیشرفت کـار  توسط استاد راهنما تائید گاین فرم : توجه 

  گـروه تحویـل داده    کارشـناس  بـه  توسط دانشـجو  برای اعالم زمان داوری نهایی نسخه از طرح نهایی
  .می شود



 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

  دانشکده فنی مهندسی
  گروه مهندسی شهرسازی
  درس طرح نهایی

  
  بی از طرح نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازیفرم ارزشیا) : 8(فرم شماره 

  
مـورد بررسـی   /.... ..../....در تـاریخ   طرح نهایی با مشخصات زیـر  ،با تاییدات خداوند متعال

مـورد  ............... و نمـره  ............. درجه هیات ارزیابی گروه مهندسی شهرسازی قرار گرفت و با 
  .تایید قرار گرفت

  
  )12-99/13، قابل قبول  14-99/15، خوب  16-99/17، بسیار خوب  18-20الی ع( 
  

  سال تحصیلی  نیمسال رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
    

    طرح عنوان
  

  نمره کسب شده  نمرهسقف مجاز اصلیشرح فعالیتها
     5 فصل بندی مناسبنگارش و ،چگونگی تنظیم مطالب

     5 نتیجه گیری مناسبروش تحقیق و چارچوب نظری و
     5  و پرزانته مناسباستفاده از روشها و تکنیکهای مناسب در شناخت و تحلیل

    3 توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسشها و اتمام در زمان مقرر
     2 ارائه مقاله از پایان نامه در سمینار و نشریات و ارائه گواهی آن

   20 جمع کل
  :استاد راهنما نام و نام خانوادگی 

  ..........................................................................................                                       :تاریخ و امضاء 
        :نام و نام خانوادگی مدیر گروه 

  ......................................................................................                                       :تاریخ و امضاء 
  :مدعو استاد نام و نام خانوادگی 

   ...........................................................................................                                            :تاریخ و امضاء 


