بسمه تعالي

دانشكده مهندسي عمران

دستورالعمل دفاع از پايان نامه رشته معماري بصورت مجازي

گروه نقشه برداري ومعماري

براساس محدويت هاي بوجود آمده از طرف ستاد مبارزه با كرونا و عدم امكان حضور دانشجو در دانشگاه و انجام پروسه دفاع ،كليه
مراحل تصويب پروپوزال ،تعيين زمان دفاع و انجام دفاع تا اطﻼع ثانوي بصورت مجازي انجام شده و هماهنگي هاي ﻻزم از طريق
آدرس ايميل  nit.architecture1@gmail.comصورت مي پذيرد.
مرحله اول :تصويب پروپوزال

تكميل فرم شماره )١پيشنهاد موضوع( و ارسال آن به آدرس ايميل nit.architecture1@gmail.com
مرحله دوم :تعيين زمان دفاع
 .١فرم شماره ) ٢درخواست مجوز دفاع( توسط دانشجو و با تاييد استاد راهنما و ارسال آن به آدرس ايميل ١٠ ،روز قبل از تاريخ
دفاع
 .٢ارسال مدارك زير در قالب يك فايل فشرده) .zipيا  (.rarبه آدرس ايميل فوق براي مطالعه داوران.


فايل مطالعات رساله بصورت .pdf



سايت پﻼن و پﻼن هاي مبلمان به صورت  .pdfو حتما نامگذاري فايل براساس طبقات ساختمان باشد.



 ٣عكس از حجم و  ٢عكس از ماكت همه با هم بصورت يك فايل .pdf



فيلم كوتاه ) ١٠دقيقه با حداكثر حجم  ٢٠مگابايت( از مدارك پروژه و ارائه توضيحات زير بصورت صوتي:
 معرفي پروژه و سايت طراحي و دليل انتخاب سايت ،دسترسي ها به مجموعه )به صورت خيلي خﻼصه(
 روند شكل گيري طرح و توضيحات ﻻزم در مورد نقشه ها
مرحله سوم :تحويل مدارك بعد از دفاع

بعد از انجام دفاع ،دانشجو فرصت دارد تا در صورت وجود اشكاﻻت احتمالي ،آن ها را رفع نموده و مدارك زير را براي گروه)به
آدرس دانشگاه( پست كند .پس از تحويل مدارك ،نمره وارد و تائيد شده و دانشجو مي تواند تسويه حساب كند.
 .١تكميل فرم شماره ) ٣تحويل گزارش پايان نامه(
 .٢تحويل  ١جلد رساله صحافي شده)دورو( به همراه يك عدد  CDبه گروه حاوي فايل هاي زير بصورت يكپارچه در يك فولدر:
 فايل  Auto Cadنقشه ها
 فايل  wordو  pdfرساله
 تصاوير شيت و مدلسازي از حجم
فقط دانشجويان با نمره طرح نهايي باﻻي  ،١٨رساله صحافي شده به همراه  CDرا تحويل گروه دهند .و ساير دانشجويان

فقط  CDحاوي مدارك فوق را تحويل دهند.
 .٣تحويل يك آلبوم از فرآيند طراحي و مدارك طراحي با جلد فنري به همراه يك عدد  CDبه گروه )براي استاد(
 دانشجويان توجه داشته باشند كه دفاع بصورت مجازي و آنﻼين از طريق نرم افزار اسكايپ با حضور اساتيد داور ،استاد
راهنما و دانشجو صورت مي گيرد .دفاع به صورت پرسش و پاسخ است و داوران از قبل فيلم ارسالي شما را مي
بينند .بنابراين تمام توضيحات ﻻزم را در فيلم ارسالي ارائه دهيد.

 دانشجويان متقاضي دفاع حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع مراحل فوق را انجام دهند .يك هفته تا  ١٠روز پس از
تحويل مدارك و دريافت ايميل تائيديه ،زمان دفاع تعيين شده و چند روز قبل به اطﻼع دانشجو مي رسد.

