شماره:
تاریخ:
پیوست:

کارشناسی نقاشی
پروژه نهایی

فرم شماره ( ) 1
((دانشجوی محترم لطفاًحداکثر تا یک ماه پس از اخذ واحد رساله نهایی این فرم رابه تائید استاد راهنماومدیر گروه برسانید ))

شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی دانشجو :
شماره :
نام پدر :
.........................................................................................................................................................
عنوان پروژه نهایی (عملی) :

امضا دانشجو

امضا استاد راهنما

امضاء مدیرگروه

.....................................................................................................................................................................
.
(صورت جلسه دفاع)
این قسمت توسط گروه کامل می شود.
تاریخ دفاع :
توسط دفتر گروه نقاشی تکمیل گردد .
امضا

هیات داوران
-1استاد راهنما :
-2داور اول :
-3داور دوم :
حروف :

نمره به عدد :

امضا مدیر گروه

مهر و امضای مدیر آموزش

1

بسمه تعالی
(فرم شماره )2
پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع از پایان نامه کارشناسی
این فرم حداقل  10روز قبل از دفاع به دفتر مدیر گروه ارسال شود .
معاونت آموزشی
مدیرمحترم گروه..............................
با سالم و احترام
بنا

تقاضای

به

مورخ

..........................................خانم

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

به

شماره

دانشجویی

..................................دانشجوی رشته ............................کارشناسی پیوسته ............ناپیوسته  ...............در خصوص درخواست
دفاع از پایانامه به استحضار می رساند ،دفاع ایشان از نظر اینجانب بالمانع است و پایان نامه ایشان به لحاظ علمی و نگارشی
آماده و قابل دفاع می ظباشد وپیشنهاد می شود جلسه ی دفاع برای نامبرده برگزار گردد.یک نسخه از پایانامه تقدیم گروه می
گردد.
نام ونام خانوادگی استاد

شماره ثابت :
راهنما.......................
شماره همراه دانشجو:

کارشناس آموزش گروه

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

بایگانی -آموزش

حراست جهت

آگاهی
امضا

امضاء

نظر مدیرگروه ....................................................... :

داوران معرفی شده
-1
-2
تاریخ وساعت دفاع ...................................................................................................... :
دانشجویان موظف هستند تمام مراحل مختلف اداری از اخذ امضاءاستاد راهنما تا ثبت نمره در آموزش را شخصاً انجام دهند.

امضاء

(فرم شماره )3

فرم مراجعات دانشجو به استاد راهنما

(این فرم توسط استاد راهنما تکمیل و حداقل  10روز قبل از دفاع به دفتر گروه تحویل گردد)

ردیف

تاریخ

امضاء استاد راهنما

توضیحات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(( توجه  :هر دانشجو باید حداقل  6جلسه جهت رفع اشکال پایانامه ،استاد راهنمای خود را مالقات کند)) .

( فرم شماره)4
آیین نامه اجرایی پروژه نهایی کارشناسی نقاشی
( دانشجوی محترم رشته نقاشی الزم است قبل از شروع پروژه نهایی آیین نامه زیر را مطالعه فرمایید) .
 -1فرم شماره  1بالفاصله بعد از انتخاب واحد پروژه نهایی و با مشورت استاد راهنما تکمیل و به
امضاءمدیر گروه می رسد(.این فرم جهت ارائه در روز دفاع نزد دانشجو باقی می ماند).
 -2بخش نوشتاری پروژه نهایی صرفاً نقد و تجزیه تحلیل تصاویر آثار پروژه عملی می باشد که دانشجو
حد اکثر در  5صفحه تایپ و به صورت طلق وشیرازه به استاد راهنما تحویل می دهد.
-3انتخاب استاد راهنما از بین استادان عضو هیئت علمی وبه پیشنهاد دفتر گروه انجام می گیرد.
-4تعداد آثار پروژه عملی بطور متوسط 6عدد (حدود )60x 80و با توجه به تشخیص استاد راهنما
وکیفیت اجرایی آثار ،تعداد و اندازه می توانند تغییر یابد.
-5نحوه ارائه آثار در روز دفاعیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
-6دانشجو موظف است در طول ترمی که انتخاب واحدکرده است ،پروژه خود راتکمیل کرده ونهایتاً در
آخر همان ترم از پروژه دفاع نمائید.
-7در صورتی که دانشجو نتواند پروژه نهایی خود را در همان ترم ارائه دهد می تواند یک ترم تمدید
نماید .
(لذا تمدید بعدی پروژه نهایی مشروط به پرداخت شهریه خواهد بود ).

 -8اطالع رسانی به استاد راهنما جهت حضور وی در جلسه دفاعیه بر عهده دانشجو می باشد  ،لذا
دانشجویان می بایست در این زمینه با استاد هماهنگی الزم انجام دهند.
-9آثار ارئه شده در کالسهای قبلی نمی تواند جزء کارهای پروژه نهایی محسوب شود.

