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درخواست داوري طرح نهایی–2فرم شماره 
اعالم آماده بودن طرح جهت دفاع توسط دانشجو-بخش الف

نام و نام خانوادگی دانشجو: 
شماره دانشجویی: 

موضوع پیشنهادي: 
استاد راهنما:  

با توجه به موافقت استاد راهنما و مطابق با مقررات، ضمن اعالم برخورداري از کلیه شرایط فراغت از تحصیل، با تقدیم کلیه مستندات -------------------- اینجانب
منا  متعهد می گردم در صورت عدم موفقیت اعالم می نمایم.ض--------- و مدارك مورد نیاز جهت دفاع از طرح نهایی، تقاضاي خود را جهت حضور در جلسه دفاع مورخ

ارك خود را جهت طرح در جلسه در دفاع از طرح نهایی، به هیچ وجه ادعایی نداشته و در نیمسال تحصیلی آتی مجددا به انجام اصالحات مد نظر داوران بپردازم و مجددا مد
دفاعیه که در پایان نیمسال تحصیلی آتی برگزار می شود تقدیم نمایم. 

امضاء دانشجو : 
تاریخ ارائه درخواست: 
شماره تماس دانشجو:

تایید کامل بودن مدارك طرح و قابلیت دفاع توسط استاد راهنما
انب استاد راهنماي طرح نهایی دانشجوي نامبرده اعالم می دارم کلیه مراحل تهیه طرح نهایی مربوطه زیر نظر اینج------------------------ بدینوسیله اینجانب

انجام شده و ضمن تایید محتواي مدارك داوري به شرح زیر، کامل بودن و قابل دفاع بودن آن را اعالم می نمایم. 
پوستر
لوح فشره حاوي شیت هاي نهایی طرح نهایی
اسناد پشتیبان

دانشکده شهرسازيآموزش کارشناسامضاء 
آموزش پردیساخذ مجوز داوري طرح نهایی و کنترل واحدها توسط 

با توجه به موفقیت در گذران.....................واحد تحصیلی تا این تاریخ، بدینوسیله گواهی می شود آقا/ خانم.............................................به شماره دانشجویی...............................
مورد تایید می باشد. . پایان نامه براي دفاع از از لحاظ برخورداري از کلیه شرایط 

مهر و امضاء رییس اداره آموزش پردیس هنرهاي زیبا

تایید قابلیت اخذمجوز شرکت در جلسه داوري طرح توسط آموزش دانشکده
مدارك طرح نهایی نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و طرح نهایی ایشان به جهت تطابق با خروجی هاي طرح با توجه به مجوز آموزش پردیس، بدینوسیله گواهی می شود 

نهایی مطابق با مقررات دانشکده شهرسازي قابلیت اخذ مجوز دفاع را دارد. 
امضاء
تاریخ

دانشکده شهرسازيمعاون آموزشیاظهار نظر 
-------- ساعت----------- راهنما و بررسی آموزش، طرح نهایی ایشان قابل ارائه تشخیص داده شد و تاریخ داوري روزبا توجه به تقاضاي نامبرده ، گواهی استاد 

تعیین گردید.
امضاء و تاریخ موافقت


