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  آموزشي آئين نامهراهنماي 
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مواد آئين نامه آموزشي مندرج در اين 
جزوه ممكن است مشمول تغييرات 

اشي از مصوبات آتي وزارت علوم و ن
تحقيقات و فناوري و دانشگاه قرار 

  .گيرد
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  مقدمه 
  

ضمن عرض تبريك قبولي و خير مقدم به شما پذيرفته شدهء گرامي 
و آرزوي موفقيت تحصيلي در دوره جديد ، جزوه اي كه پيش روي داريد 

بهره گيري حـاوي چكيده اي از مقررات و توصيه هاي آموزشـي است كه با 
از آن و ساير توصيه هايي كه مسئولين محترم دانشكده در طول سال تحصيلي 
به شما ارائه خواهند نمود مي توانيد مقطع جديد را با امكانات پيش بيني 

  .شده به اتمام برسانيد 
ز آنجا كه عدم اطالع يا عدم توجه به مقررات آموزشي مانع نفوذ و ا          

مطالعه دقيق تمام آئين نامه  با د بود ، از اينرو اقتضا دارداعمال آنها نخواه
عدم اخذ مشاوره و يا تطبيق خود با دانشجويان ورودي و هم چنين  ديدج

اين جزوه را در طول تحصيل  به اين راهنما توجه نموده و و قبل 88
نگهداري نمائيد و با رجوع به آن برنامه تحصيلي خود را با پشتوانه و اطمينان 

  . پي گيري نمائيد 
  

                
     ريما فياض                   
  رئيس دانشكده معماري و شهرسازي              
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  معرفي دانشكده معماري و شهرسازي 
تاسيس گرديـده و در حـال    1378دانشكده معماري و شهرسازي در سال   

،  مهندسي معماري ، مهندسـي شهرسـازي  :  حاضر در مقطع كارشناسي در سه رشته
معمـاري ، معمـاري   :    معماري داخلي و در مقطع كارشناسي ارشد در شش رشته 

داخلي ، مديريت پروژه ، معماري انرژي ، برنامه ريزي شهري و طراحـي شـهري و   
مشغول به فعاليـت مـي   و معماري  به نام شهرسازي :  رشته دودر مقطع دكتري در 

  . باشد 
 

بلوار طالقاني ، خيابان مطهري ، : پرديس كرج  مكان دانشكده و مجموعه             
    314996941: بلوار نبوت ، كد پستي 

  
محل تشكيل كالسها و قسمت هـاي آموزشـي ، پژوهشـي و اداري آن در                

  . سه ساختمان با نام هاي ساختمان شماره يك  ، شماره دو ،  شماره سه مي باشد
  

  ir.ac.art.www://http/ : گاه آدرس سايت اينترنتي دانش         
   

با ورود نام كاربري كه همـان  شـماره     2و  1رجوع به سامانه آموزشي دانشجويان 
 .دانشجويي و رمز عبور كه همان كد ملي دانشجو مي باشد
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  :معرفي مديران ارشد دانشكده 
  

  فياض استاديار معماري خانم دكتر  :رياست دانشكده     
  خانم دكتر حبيبي استاديار شهرسازي :معاون آموزشي دانشكده     
  خانم دكتر قرايي استاديار شهرسازي :معاون پژوهشي دانشكده     
  آقاي دكتر مستغني استاديار معماري  :مدير گروه مهندسي معماري     
  انشيار شهرسازيآقاي دكتر برك پور د :مدير گروه مهندسي شهرسازي     

  

  :معرفي ساير اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده
  :آقايان

 دكتر حسيني استاديار معماري -

 دكتر كياني استاديار معماري -

 دكتر حقيقت ناييني استاديار شهرسازي -

 دكتر حيدري استاديار معماري -

 مهندس ارجمند  مربي معماري -

 مهندس محمودي مربي معماري -

  : خانم ها
 شيار شهرسازيدكتر پرتوي دان -

 دكتر شكوهي استاديار شهرسازي -

 دكتر ايماني  استاديار معماري -

 دكتر طباطبائيان استاديار معماري -
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  معرفي آموزش دانشكده 
  خانم پرستو محمدي:  )گروه شهرسازي(دانشكده  آموزش مسئولكارشناس     
  خانم آفرين مومني : كارشناس آموزش گروه معماري    
    

،  ساختمان شـماره يـك ، طبقـه دوم   :  گروه شهرسازي موزش دانشكدهمكان اداره آ

   انتهاي راهروي سمت چپ پله ها
  
  

  :مركز انفورماتيك دانشكده 
  آقاي امير كاظمي : مسئول مركز   
  ساختمان شماره يك ، طبقه سوم : مكان سايت   

  
  :ديگر پرسنل دانشكده 

   ظفريآقاي : امور عمومي  سرپرست  
  خانم مژگان سمياري: دفتر رياست   كارشناس مسئول  
  رحمت احديآقاي : مسئول دفتر گروه معماري  

  آقاي سيد رضا خليلي: مسئول دفتر گروه شهرسازي            
  خانم فريبا ياري: كارشناس مسئول امور پژوهشي   

  حسين طالبيآقاي : امور نظامت  مسئول كارشناس             
حاج احمدي ، تركاشوند  ،اميديان  ،آقايان رادان : اتي پرسنل محترم خدم            
  ، صنعتي
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  :ديگر پرسنل مجموعه پرديس كرج 

  

   مهندي ربيعيآقاي : مجموعه امور عمومي سرپرست  
  خانم نسرين رزاقي:  سرپرست كتابخانه مجموعه  
  آقاي سيروس كريم پور:  بخش مرجع  كتابدارمسئول  كارشناس   
  خانم عطيه سادات حسيني:  بخش امانت كتابدارمسئول شناس كار  
    خانم عبادي:  بخش فني كارشناس ارشد كتابدار            
  آقاي ريحاني و آقاي رحيمي: كارشناس كتابدار  

  
  شهرزاد اكبريمهندس خانم : سرپرست مركز انفورماتيك مجموعه   
  خانم ميترا طلوعي: كارشناس انفورماتيك مجموعه    

  آقاي مهندس شيرازي :انفورماتيك مجموعه فني كارشناس                         
  

  خانيانيآقاي : سرپرست امور دانشجوئي مجموعه
  خانم زهرا باراني: مسئول امور خوابگاه خواهران 
  يوسفيآقاي : مسئول امور خوابگاه برادران 

  
  آقاي حسين كاظمي: امور فرهنگي  مجموعه ارشد كارشناس 

  شاملوآقاي : پرست امور ترتبيت بدني مجموعهسر
  خانم ها مير حاجيان و دارابي: كارشناسان تربيت بدني 
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   :ت نام دانشجويان براهنماي ث
  

دانشـگاه هنـر پذيرفتـه مـي      كارشناسيكليه دانشجوياني كه در دوره هاي   
آن ها پرونده ثبت نام نموده و براي  آموزش در باغ مليشوند با مراجعه به اداره كل 

پس از انجام امور مربوط به آمـوزش كـل ، دانشـجويان    . آموزش تشكيل مي گردد 
به آموزش دانشكده معماري و شهرسازي جهت اخذ واحد  با مجوز ثبت نام  گرامي

مسئول آموزش انجام مـي  كه به صورت اينترنتي و در نيمسال اول توسط كارشناس 
بعد از نيمسال  هاي نيمسال موظف است در  ليكن دانشجو. گيرد مراجعه مي نمايد 

در غير اينصورت  ،نسبت به ثبت نام اقدام نمايدشخصاٌ اول تحصيلي در موعد مقرر 
  . دانشجوي انصرافي تلقي شده و از ادامه تحصيل محروم خواهد گرديد 

  

  : ت نام آموزشي از نيمسال دوم به بعدبثروال 
  

اينترنتــي دانشــگاه  دانشــجو بــراي ثبــت نــام بــه ســايت      مراجعــه  .1
 ) ir.ac.art.www(هنر

ورود شماره دانشجويي به عنوان از طريق سامانه آموزشي دانشجويان و با  .2
وارد سيستم آموزشي خود   كد ملي به عنوان كلمه رمز عبورو  نام كاربري

 .شوند

( رداخت اينترنتي اگر دانشجو شبانه باشد مي بايست ابتدا از طريق پ .3
شايان ( شهريه ثابت و بدهي قبلي خود را پرداخت نموده ) الكترونيكي

كارت  CVV2ذكر كه براي اين كار دانشجو موظف است رمز دوم و كد 
،  سپس مجوز انتخاب واحد به دانشجو داده )بانكي خود را داشته باشد

  .مي شود
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نجره انتخاب دروس دكمه انتخاب واحد يا حذف و اضافه را زده وارد پ .4
بعد از انتخاب دروس و ثبت و تاييد آن توسط دانشجو ،   مي شوند 

ثبت ( دانشجويان مي بايست دقت نمايند در وضعيت ثبت نامعتبر نباشند  
نامعتبر در صورت تداخل ساعت كالسي يا ساعت امتحان و يا رعايت 

زش و براي حل مشكل به آمو) نشدن هم نيازي دروس به وجود مي آيد
  :دانشكده مراجعه و كارهاي زير را انجام مي دهند

a(  در صورت تداخل ساعت كالس درس موظف به حذف يكي از
 .كالس ها هستند

b(  در صورت تداخل امتحاني موظف به دادن تعهد به آموزش
دانشكده مبني بر اينكه هر دو درس را در يك زمان امتحان مي 

بر اعتبار بخشي دهند، و بعد از آن توسط آموزش درس غير معت
 .مي گردد

c(  در صورت رعايت نشدن هم نيازي درخواست موارد شورايي را
از آموزش دريافت ، پر نموده و منتظر جواب شوراي محترم 

 . آموزشي دانشكده مي مانند

براي دريافت پرينت برگه انتخاب واحد يا حذف و اضافه در صورتي كه . 5      
حد يا حذف و اضافه توسط آموزش رسيده دانشجو به وضعيت تاييد انتخاب وا

برگه خود را شخصا از منزل يا كافي * ذيل به شرح  چاپ باشد مي تواند از مراحل
نت آنرا چاپ نمايد و يا با داشتن فلش كارت به سايت انفورماتيك مراجعه و بعد 

  .از ذخيره سازي به واحد تكثير رفته و آنرا چاپ نمايد
 *مراحل چاپ * 

براي پرينت برگه انتخاب واحد خود بعد از اينكه توسط  زانهدانشجوي رو 
آموزش به وضعيت تاييد انتخاب واحد توسط آموزش رسيد  به سيستم 

را  دكمه مشاهده وضعيت نيمسال هاآموزشي دانشجويان وارد و سپس  
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را زده  دكمه چاپ برگه انتخاب واحدزده در زير جدول انتخاب دروس 
در باالي صفحه انتخاب واحد را زده و  چاپدكمه نسخه قابل و سپس 

و اگر نياز به مهر آموزش براي استفاده خوابگاه و . برگه را چاپ نمايد
كتابخانه را داشت مي تواند با برگه چاپ شده به آموزش مراجعه  و آنرا 

 .مهر نمايد

براي پرينت برگه انتخاب واحد خود بعد از اينكه دانشجوي شبانه   
تاييد مالي و تاييد انتخاب واحد يا  –فيش مالي  وضعيت هاي صدور

حذف و اضافه توسط آموزش برايش انجام شد ، مي تواند مانند 
دانشجوي روزانه و انجام مراحل فوق برگه انتخاب واحد خود را چاپ و 

 . مهر نمايد

را زده بعد به قسمت لينك سه  مديريت نيمسالهاي تحصيلي  يا از دكمه 
مشاهده و چاپ  وارد شده ، سپس دكمه تحصيليدروس نيمسال  نقطه

را براي  نسخه قابل چاپ زده و بعد از مشاهده دكمهرا  برنامه هفتگي
پرينت برگه انتخاب واحد خود زده و آنرا چاپ مي نمايد و اگر نياز به 
مهر آموزش براي استفاده خوابگاه و كتابخانه را داشت مي تواند به 

ن ذكر است كه به دليل كمبود كاغذ از تاريخ شايا. ( آموزش مراجعه نمايد
و صرفه جويي در مصرف كاغذ و كارتريج ، آموزش  1391اول مهر ماه 

به دانشجويان پرينت برگه انتخاب واحد نمي دهد و فقط موظف به يك 
 .)پرينت براي بايگاني در پرونده آموزشي دانشجو مي باشد

  
ه هم دانشجويان مي توانند از سامانه براي مشاهده نمرات و چاپ كارنام.  6      

دكمه يا از  دكمه مشاهده كارنامه - دكمه مديريت نيمسال ها آموزشي دانشجويان و 
وارد و آنرا چاپ نمايند ولي   دكمه مشاهده كارنامه - مشاهده وضعيت نيمسال ها 

نمي تواند به مهر و تاييد آموزش برساند و براي اين كار مي بايست فرم درخواست 
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ريز نمرات را پر نموده بعد از دريافت امضاهاي فرم مربوطه آنرا به آموزش تحويل 
تا به همراه ريز نمرات ممهور به مهر آموزش به مديريت محترم آموزش كل 

  .دانشگاه ارسال گردد
اني ـــــتمامي برگه هاي انتخاب واحد امضاء شده در پرونده دانشجو بايگ. 7       

  .مي گردد 
عدم مراجعه دانشجو به آموزش دانشكده بـراي تائيـد انتخـاب     صورتدر   .8      

نام دانشجو در ليست هاي حضور غياب  و نمره  درس ها منظور نخواهد   ، واحد 
  .انصرافي تلقي خواهد شد به صورت دانشجوي  وضعيت دانشجودر نتيجه . شد 

  
  
  

  اهم مواد آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي
  

از دو نيم سال تحصـيلي و عنـدالزوم يـك دوره     لي مركبهر سال تحصي
در حال حاضر دانشگاه هنر دوره تابسـتاني  (  .هفته آموزشي است  6تابستاني شامل 

  )ندارد
مـي  دانشجو موظف است در هر نيمسـال در زمـاني كـه دانشـگاه اعـالم      

مراجعه عدم . واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد نمايدبراي ادامه تحصيل و انتخاب
دانشجو براي نام نويسي بدون اطـالع و عـذر موجـه ، در يـك نيمسـال بـه منزلـه        

درصورت تاخير و يا عذر موجـه حـق انتخـاب واحـد و     . انصراف از تحصيل است
ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد ولي آن نيم سال جزو مدت مجاز تحصـيل وي  

 .محسوب مي شود
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  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
  

واحـد   20و حـداكثر   14هر دانشجو مي تواند در هـر نيمسـال حـداقل     - 1
در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخـاب حـداقل    .انتخاب كند
  .معاف است

باشد، مي  17اگر دانشجويي در يك نيمسال، ميانگين كل نمراتش حداقل  -2
  .واحد را انتخاب كند 24حداكثر تا   تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد،

واحـد بـاقي    24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصـيل حـداكثر تـا    
داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقي 

  .مانده را در يك نيمسال انتخاب كند
  :طبق مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مي بايست 

   1  ترم هـاي را در   2 و   1  دروس تربيت بدنيلمقدور دانشجويان حتي ا - 1
  .انتخاب نمايند  3  تا
با توجه به احتمال عدم تكميل كالس ها، در اولين روز كالس، اساتيد ايـن   -2

 .گروه اقدام به جابجايي دانشجويان در ساعات مختلف مي نمايند
تـرم بايـد    دانشجوياني كه مشكالت حاد پزشكي دارند قبـل از شـروع هـر    -3

شخصاً با در دست داشتن مدارك پزشكي به اداره تربيت بدني مراجعـه نماينـد   
 .تا در خصوص نحوه گذراندن اين دروس اقدامات الزم انجام پذيرد

دانشجويان موظفند در شهر محـل تحصـيل خـود ايـن دروس را انتخـاب       -4
 .دنمايند موارد استثناء نيز با هماهنگي با گروه مربوطه انجام شو

به هيچ به صورت همزمان در ترم آخر   2  و  1   اخذ دروس تربيت بدني -5
 .عنـــوان امكانپـــذير نمي باشد

محتـرم اداره   سرپرسـت جهت هرگونه هماهنگي و سوال آموزشي بـا   -6
   .گرددتربيت بدني جناب آقاي شاملو هماهنگ 
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رس از تنها يـك د دانشجويان موظف هستند در هر نيمسال تحصيلي  – 7
لذا دانشجو بايد طوري برنامه ريزي نمايد كـه   دروس معارف اسالمي را اخذ نمايند

                                .را بگيرد عنوان درس گروه معارف اسالمي 7در مدت تحصيل بتواند 
در صورت اخذ دروس عمومي و معارف از  پرديس باغ ملي يا  - 8

ات اين دروس با دروس تخصصي امتحان كاربردي ممكن است زمان و تاريخ
 ايجاد گردد كه آموزش دانشكده هيچ تعهدي مبني بر برگزاري همزمان تداخل
به دليل اين كه دانشجو موظف به حضور در  ،دهد تواند ب اين دو درس نمي امتحان

به دليل غيبت صفر  تداخليجلسه امتحاني يك درس مي باشد لذا نمره درس 
  . خواهد شد
و مصوب وزارت علوم درس آشنايي با دفاع مقدس از طرف پير – 9

گروه معارف اسالمي به عنوان دو واحد درس اختياري به دانشجويان ارائه مي 
  .گردد

 
  

  اعمال ضوابط آموزشي در اخذ واحد
  

  
در تمام مواردي كه دانشجو بدون دارا بودن مجوز ، اقدام بـه اخـذ واحـد    

.... ) رعايـت پـيش نيـاز ، اضـافه واحـد و       عـدم ( خارج از ضوابط آموزشي نمايد 
آموزش دانشكده موظف است در چارچوب  مقررات آموزشي و با ذكر توضـيحات  

اقدام نمايد و مراتـب را بـه   ..... نياز و يا  پس الزم  نسبت به حذف درس يا مازاد يا
  .دانشجو اطالع دهد
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  : دوره كارشناسي پيوسته 
ده ( سـال   5كارشناسـي پيوسـته    حداكثر مـدت مجـاز تحصـيل در دوره     

است در صورتيكه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را بـر حسـب   ا) نيمسال تحصيلي 
مورد در حداكثر مدت مجاز تحصـيل بـا موفقيـت بگذرانـد ، از موسسـه آموزشـي       

  .مربوطه اخراج مي گردد 
  

  حضور و غياب
  

و درس الزامـي اسـت    هـر  حضور هر دانشجو در تمام جلسات مربوط به
مجموع ساعات آن درس تجاوز   16/3 ساعات غيبت دانشجو در هر درس  نبايد از

در  .كند، در غير اينصـورت نمـره دانشـجو در آن درس صـفر محسـوب مـي شـود       
طبـق نظـر    باشد ولـي غيبـت او   16/3صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 

درس حذف مي  موجه تشخيص داده شود، آن شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه 
واحد در طـول نيمسـال بـراي وي الزامـي      14در اين حال رعايت حد نصاب . شود

ولي نيمسال مذكور بـه عنـوان يـك نيمسـال كامـل جزوسـنوات تحصـيلي        . نيست
  .دانشجو محسوب مي شود

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضـافه يـا بـه هـر     
غيبـت مجـاز دانشـجو     16/3پيشـامد جـزو   دليل ديگر مجاز نيسـت و در صـورت   

  .محسوب مي شود
غيبت غيرموجه در امتحان هـر درس بـه منزلـه گـرفتن نمـره صـفر در       
امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس، موجب حـذف آن  

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان بـر عهـده   . درس مي گردد
  .اه  مي باشدشوراي آموزشي دانشكده و دانشگ
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  حذف و اضافه
  

دانشجو مي تواند در هر نيمسـال تحصـيلي، فقـط در مهلتـي كمتـر از دو      
خـود را حـذف و بـراي دو    درس  2هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حـداكثر  

واحد  20وي از ، مشروط به آنكه تعداد واحدهاي انتخابي ثبت نام نمايدديگر درس 
  .تجاوز نكند
 5در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تـا   : يحذف اضطرار تبصره 

فقط يكي از درسهاي نظري خـود را بـا تائيـد      هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده،
گروه آموزشي مربوطه حذف كند، مشروط به آنكه اوال غيبت دانشـجو در آن درس  

وي مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا، تعداد واحدهاي باقيمانده   16/3بيش از 
در صـورتيكه   .حـذف دروس عملـي امكـان پـذير نيسـت      .واحد كمتر نشود 14از 

دانشجو به هر دليل در مهلت حذف و اضافه موفق به حذف نشـده باشـد در زمـان    
اعالم شده از سوي آموزش كل دانشگــاه مي توانـد نسـبت بـه حـذف يـك درس      

  .نظري اقدام نمايد 
   

  )حذف ترم ( حذف دروس 
  

يك نيمسال تا قبل از ارسال ليست نمرات براي اساتيد حذف كليه دروس 
به شرط داشتن سنوات و نداشتن مشكل آموزشي ، بـه تشـخيص شـوراي آمـوزش     

اعطـاي مرخصـي    .دانشگاه و حداكثر يك بار در طول مدت تحصيل بالمانع اسـت  
تحصيلي تابع مقررات مربوطه است و نيمسال مزبور جزو حـداكثر مجـاز تحصـيل    

در ترمـي كـه دانشـجو پـروژه       تقاضاي حذف تـرم،  .وب خواهد شددانشجو محس
  . پاياني را اخذ نموده قابل بررسي  نمي باشد
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  نام نويسي مشروط
  

باشـد، در غيـر    12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسالي نبايد كمتر از 
 .اينصورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعـد بـه صـورت مشـروط خواهـد بـود      

كه به صورت مشروط ثبت نام مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجويي 
در صورتيكه ميـانگين   .واحد درسي در آن نيمسال را ندارد 14حق انتخاب بيش از 

نيمسال متنـاوب   4نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي در سه نيمسال متوالي يا 
  .باشد از ادامه تحصيل محروم  خواهد شد 12كمتر از 

يـك يـا چنـد    دانشـجويي كـه   . است  10قل نمره قبولي در هر درس حدا
در ، در اولـين فرصـت ملـزم بـه تكـرار آن اسـت       درس نمره قبـولي كسـب نكنـد    

را  14خصوص حذف نمرات مردودي كه دانشجو در ترم هاي آتـي نمـره حـداقل    
اخذ مي كند مربوط به دروسي است كه دانشجو در جلسه امتحـاني حاضـر بـوده و    

لذا در دروسي كه دانشـجو محـروم و يـا غيبـت در     . دريافت مي دارد  10زير نمره 
روزانـه در  و دانشـجويان     .قابـل اعمـال نيسـت    18جلسه امتحان دارد تبصره ماده 

صورت مردودي در يك درس در حين اخذ مجدد درس موظف به پرداخت شهريه 
  .درس برابر تعرفه مصوب هستند

  
  

  مرخصي تحصيلي
  

نيمسال متوالي يا متنـاوب از   2كارشناسي براي دوره  دانشجو مي تواند در   
مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مـدت مجـاز    .مرخصي تحصيلي استفاده كند

تقاضاي مرخصي تحصـيلي بايـد بـه     .تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود
قبـل از  هفتـه   2، حـداقل  )فرم موجود در آمـوزش دانشـكده    تكميل (صورت كتبي

 .شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد
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دانشجوي شبانه در صـورتي كـه بعـد از بـازه انتخـاب واحـد درخواسـت        : تبصره 
  . شهريه مي باشد كامل مرخصي به آموزش ارائه دهد ملزم به پرداخت

  

  
  مهمان شدن

  

قت دانشـگاههاي مبـداء و مقصـد    دانشجو با دارا بودن شرايط زير و مواف
   .،مقدور به مهمان شدن مي باشد

دانشجو موظف است درخواست خود را در ارديبهشت ماه هر سـال  ) الف
براي سال تحصـيلي پـيش رو از طريـق سـامانه خـدمات آموزشـي سـازمان امـور         

  .دانشجويان وزارت علوم ارائه نمايد
را بـودن شـرط معـدل    مدت ميهماني مي تواند تا چهـار نيمسـال و دا  ) ب

   .ادامه يابد  مورد نظر دانشگاه مقصد
  

  

  انتقال
انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاهها به شرط دارا بودن شرايط  الزم در  

با تسليم درخواست  به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشگاه مبدا و مقصد و
ـ    ه اداره آمـوزش  و مدارك الزم حداقل شش هفته قبل از شروع نيمسـال تحصـيلي ب

  .دانشگاه امكان پذير خواهد بود
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  اد تاخذ درس به صورت معرفي به اس
  

در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل ،تنها يك درس  نظري باقي 
مانده داشته باشد با تاييد شوراي آموزشي دانشكده مي توانـد آن درس را از طريـق   

  :با شرايط ذيل اخذ  معرفي به استاد
دروس ( فقط يك درس نظري يا نظري عملـي قابـل ارائـه اسـت      –الف 

كارگاهي و عملي قابل اخذ به صـورت معرفـي بـه اسـتاد نيسـتند و بايـد        –نظري 
  .حضوري برگزار گردند

( در صورتي كه درسي ارائه شده باشد اين مصوبه قابل اجرا نيست  –ب   
  )امكان اخذ درس غير حضوري ميسر نيست

در ترم آخر تحصيلي باشد و كليه دروس را در همان ترمي  دانشجو –پ   
كه تقاضاي معرفي به استاد مي كند اخذ نمايد و براي تـرم آتـي درس بـاقي مانـده     

  .نداشته باشد
چنانچه دانشجو در ترم آخر درسي را با موافقـت شـورا بـه صـورت      -ج  

ام تحصيل خود نشود ارجاع به استاد اخذ نموده و به هر دليل در آن ترم موفق به اتم
  . در ترم هاي بعد قادر به استفاده از اين امتياز نمي باشد

  
  مجوز صدور مدرك كارداني

  

تحصـيل  كـه كـف     شـاغل بـه  مجوز صـدور كـارداني بـراي دانشـجوي     
تقاضاي صـدور مـدرك    "را گذرانده و كتبا) واحد درسي  75(واحدهاي مورد نياز 

اده است ، در صورت داشتن ساير شرايط الزم كارداني را به آموزش دانشكده ارائه د
بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـكده و دانشـگاه       ...) و 12حداقل معدل كل ( 

تاريخ فراغت از تحصيل چنين دانشجويي، تـاريخ ارائـه درخواسـت     .بالمانع است 
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مجــوز صــدور مــدرك كــارداني بــراي  .كتبــي بــه آمــوزش دانشــكده خواهــد بــود
رايط اخراجي مي باشند و يا در سالهاي گذشته اخراج و يا از دانشجويانيكه داراي ش

 "تحصيل منصرف شده باشند ،در حيطه اختيارات دانشكده ها نمـي باشـد و صـرفا   
  .موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه بررسي خواهد شد

  

  نهايي طرح
درس پروژه نهايي را مانند يك درس معمولي  دانشجوي مقطع كارشناسي 

يند كه ابتداي ترم اخذ و پس از شركت در كالس در انتهاي ترم نمره برگزار مي نما
و در صورتي كه دانشجو از پروژه خود دفاع ننمايد نمره صـفر بـراي آن   . مي گيرد 

  .منظور مي گردد
درس پروژه نهـايي از سـوي گـروه آموزشـي در برنامـه نيمسـال هشـتم        

د درس پـروژه نهـايي را   و به بعـ  8گنجانده مي شود و دانشجو موظف است از ترم 
  .اخذ نمايد 

  
  فراغت از تحصيل و تسويه حساب دانشجو

  

و  مراجعه دانشجو به مسئول آموزش براي بررسـي پرونـده آموزشـي    – 1  
  .رفع نواقص پرونده 

اعم از پروژه ( تاريخ فارغ التحصيلي زمان اعالم آخرين نمره امتحاني  – 2  
مي باشد چنانچـه آخـرين نمـره فـرد در      به آموزش دانشكده) نهايي يا ساير دروس

آموزش دانشكده اعالم شود آن زمان به عنوان فراغت از تحصيل تعيين حين ترم به 
  .مي گردد

و چنانچه آخرين نمره پـس از اتمـام آخـرين ترمـي كـه دانشـجو در آن       
انتخاب واحد نموده، واصل نشود آخرين روز تقـويم آموزشـي تـرم مـذكور زمـان      
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  –آخـرين روز اداري بهمـن   : تـرم اول  ( فرد محسوب مي شود  فراغت از تحصيل
  )آخرين روز اداري شهريور مالك فارغ التحصيلي اس:  ترم دوم

موظف است در هفته دوم امتحانات ترم آخر ، فـرم تسـويه   دانشجو   – 2
حساب خود از آموزش دانشكده تحويل گرفته و با دريافت امضاهاي مربوطـه آنـرا   

پس از امتحانـات بـه آمـوزش    يك ماه كپي از آن حداكثر تا  2مراه تكميل شده به ه
  .دانشكده تحويل دهد در غير اين صورت مشمول آئين نامه كسر نمره مي گردد

بعد از روز دفاع دانشجو  برگه اي به نام رسيد پايان نامه از آموزش   – 3
و گـرفتن  نسـخه پايـان نامـه بـه مراكـز خواسـته شـده         4دريافت و نسبت به ارائه 

و سپس آنرا به همـراه يـك نسـخه كپـي از آن بـه       امضاهاي مربوطه اقدام مي نمايد
  .آموزش دانشكده تحويل مي دهد

  
  :توجه

پس از زمان برگزاري جلسه  ماهحداكثر يك  ضروري است كليه دانشجويان
مدارك الزم جهت فراغت از تحصيل خـود را بـه گـروه     دفاعيه پروژه نهايي
 پس از تاريخ دفاعيه حويل دهند و درصورتيكه ارائه مداركآموزشي مربوطه ت

  .ماه تجاوز نمايد منجر به كسر نمره به شرح ذيل خواهد بود 3از 
   

  ماه تاخير در ارائه مدارك  6تا  3طي     ←كسر يك نمره  
  ماه تا يك سال تاخير در ارائه مدارك 6طي      ←نمره     2كسر 
  ال بيشتر طي يك س     ←نمره     3كسر 
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  معرفي رشته شهرسازي

  
 "رشته شهرسازي در دانشكده معمـاري و شهرسـازي دانشـگاه هنـر در دو مقطـع      

كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقـه   "و  "كارشناسي مهندسي شهرسازي 
  .برگزار مي شود "اي 

  

  : ضرورت و اهميت رشته 
ر كشــورهاي شهرنشــيني و رشــد شــهري ، پديــده اي رو بــه گســترش د  

تعداد شهرهاي ايران )   1365 -1385(طي دو دهه . مختلف و از جمله ايران است 
شهر رسيده و جمعيـت   1000شهر به بيش از  500بيش از دو برابر شده و از حدود 

. ميليـون نفـر رسـيده اسـت      50ميليون نفر به حدود  25شهري كشور نيز از حدود 
شـهرهاي بـزرگ و   د شـهر هـا بـه ويـژه     گسترش سريع شهرنشيني و افزايش تعـدا 

كالنشهر ها ، مشكالت فراوان و پيچيده اي را از نظر ايجاد تعادل ميـان جمعيـت و   
از اين رو كنترل و هـدايت توسـعه   . نيازها و خدمات مختلف به وجود آورده است 

شهري و سامان دهي مناطق پيرامون شهري به عنوان مضمون اصلي رشته شهرسازي 
  .واني يافته است، اهميت فرا

  : نقش و توانايي
يي رشته شهرسازي به عنوان تخصصـي ميـان رشـته اي بـا تخصـص هـا        

و مانند ه شناسي ، سياست ، روان شناسي ، عمران همچون معماري ، اقتصاد ، جامع
وجه مشترك همه اين تخصص ها ، نقش آنها در بهبـود  . اين ها ارتباط نزديك دارد

دانش آموختگان رشته شهرسازي ، توانـايي و  . است كيفيت محيط و زندگي شهري 
آمادكي الزم را در تهيه برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي در سـطوح  
. مختلــف و همچنــين مشــاركت در انجــام پــژوهش هــاي شــهري دارا مــي شــوند
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با توجـه بـه آموختـه هـاي     ) كارشناسي و كارشناسي ارشد ( متخصصان شهرسازي 
و بخش عمومي و ) مهندسان مشاور شهرسازي(ند در بخش خصوصي خود مي توان

مانند معاونت فني و شهرسـازي شـهرداري هـا ، معاونـت عمرانـي وزارت      ( دولتي 
كشور ، سازمان مسكن و شهرسازي ، سازمان ميراث فرهنگي ، بنيـاد مسـكن و بـه    

ران طور كلي واحدهاي برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايـي مـرتبط بـا توسـعه و عمـ     
  .به كار بپردازند) شهري و منطقه اي 

  

  :طول دوره و تركيب واحد هاي درسي
در دو سال و دوره كارشناسي ارشـد   4دوره كارشناسي مهندسي شهرسازي حداقل 

  .سال به طول مي انجامد 2حداقل  و طراحي شهري برنامه ريزي شهري : رشته 
  

 دوره كارشناسي
  مهندسي شهرسازي 

  د دوره كارشناسي ارش
  طراحي شهريبرنامه ريزي شهري و 

  واحد 23دروس عمومي    . 1
  واحد 32دروس پايه        . 2
  واحد 42دروس اصلي     . 3
  واحد 31دروس تخصصي . 4
  واحد 12دروس اختياري   . 5

دارنـدگان  بـراي  ( دروس پيش نيـاز و جبرانـي  . 1 
  واحد 8 -12    )مدرك كارشناسي غير شهرسازي

  واحد 28و تخصصي             دروس اصلي. 2 
  واحد 4دروس اختياري                        . 3 

  واحد 32:مع بدون واحد هاي پيش نياز و جبراني ج  واحد 140:  جمع           
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  آرايش دروس گروه شهرسازي
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  كارشناسي  گزارش طرح نهاييساخت 

  

گـروه شهرسـازي دانشـكده معمـاري و     كه بـه   گزارش طرح نهايي
در ل مي گردد ، بايد حاوي بخش هاي نامبرده ـدانشگاه هنر تحوي شهرسازي 

ها مي بايست به ترتيب ذكـر شـده در   ش ـــــــاين بخ. باشد  صفحه بعدي
  . صفحات بعد تنظيم گردد 

  مندرجات روي جلد - 1
  

  ) 18تر يت( قات و فناوري يوزارت علوم ، تحق
  
  

  ) 14زر : ( دانشكده 
  ) 16زر : (  و گروه رشته

  ) 20زر : (موضوع 
  ) 14تر تي(  طرح نهاييعنوان 

  )16زر: (نگارش 
  ) 12زر: (  كامل نويسندهنام 
  ) 16زر : ( تاد راهنما اس

  ) 14زر ( نام استاد راهنما 
  

  ) 16زر ( پايان نامه ي تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي 
  )پر رنگ  – 12زر( سال  –ماه 
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 بخش ها و ترتيب آن ها – 2

   صفحه سفيد •

 صفحه بسمله •

 صفحه عنوان  •

 )اختياري ( اهدا  •

 )واژه  300حداكثر ( چكيده مطالب پايان نامه فارسي  •

 )اختياري ( صفحه مقدمه مطالب پايان نامه  •

 )اختياري ( تقدير و تشكر •

 كليدواژه  •

ي فصل ها ــشامل عناوين اصلي و فرع( فهرست مطالب  •
 )، عنوان كتابنامه و عناوين پيوست ها 

 فهرست نقشه ها •

 )در صورت وجود ( فهرست جداول  •

 )در صورت وجود ( فهرست شكل ها  •

 )در صورت وجود ( فهرست عالئم و اختصارات  •

 )صفحه  150حداكثر ( متن اصلي  •

 )در صورت وجود ( پي نويس ها  •

 منابع و ماخذ  •

• CD متن كامل پايان نامه و نقشه ها 

 ) در صورت وجود ( پيوست ها  •
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 ) اختياري - واژه  300حداكثر ( چكيده انگليسي  •

  شيوه نگارش – 3
. دانشكده باشد  آئين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تائيد  

هم چنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دستورالعمل بايـد رعايـت   
  .گردد 

  

  كاغذ و چاپ – 4
كليه قسمت هاي پايان نامه بايد روي كاغـذ سـفيد مرغـوب تايـپ       

تمـامي مـتن   . مي باشد)  4Aكاغذ ( سانتي متر  21×  7/29ابعاد كاغذ . گردد 
مـتن  نوع قلم مورد استفاده در تمـامي  . دها فقط بر يك روي كاغذ تايپ گرد

  .استفاده شود   Lotusيكنواخت و حتي االمكان از قلم  
  

  فاصله گذاري و حاشيه بندي – 5
سانتي متر است ، اما  0/1فاصله سطرها در تمامي پايان نامه ها برابر   

حاشـيه از سـمت   . سـانتي متـر اسـت    5/1فاصله ي سطر ها در چكيده برابر 
و پـايين مسـاوي    سمت چپ  حاشيهسانتي متر و   5/3ال مساوي و با راست 

اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت گردد . .باشد  سانتي متر  5/3
در صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل ها يـا جـدول هـا بـزرگ تـر از      . 

  3A داخل حاشيه باشد ، با كوچك كردن آن ها و يا با استفاده از كاغذفضاي 
  . حاشيه رعايت گردد ) به صورت تاخورده ( 

  

  شماره گذاري  – 6
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بـا  ) از اول پايان نامه تـا اول مـتن اصـلي    ( شماره صفحات آغازين   
تمامي صفحات متن . پنج ، شش : مانند . اعداد و به حروف نوشته مي شوند 

اصلي ، كه از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شـود ، بايـد شـماره گـذاري     
شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتـوي شـكل ، جـدول ،    . د شون

شماره صفحه در پايين صـفحه و در وسـط   . منابع و پيوست ها نيز مي گردد 
سانتي متر از لبه ي پـايين   5/1فاصله شماره صفحه در حدود . قرار مي گيرد 

بخـش هـا و   . بدون شماره تايپ گردد) صفحه عنوان (  اولين صفحه . است 
به طوري كه شماره فصـل در  . بخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند  زير

بيـان كننـده    4-2-3مثالً . و شماره بخش بعد از آن آورده شود سمت راست 
  .از فصل سوم است  2از بخش  4زير بخش 

  

  جدول ها و شكل ها  – 7
و جـدول هـا   ) تصوير ها ، نمودارها ، منحني هـا  ( تمامي شكل ها   
ا از هـ يت مناسب تهيه شوند ، به گونه اي كه كپي تهيه شـده از آن  بايد با كيف

تصويرها ، نمودارها و منحني ها با لفـظ شـكل   . وضوح كافي برخوردار باشد
تمامي شكل ها و جدول ها بايد بـه ترتيـب ظهـور در هـر     . ناميده مي شوند 

،  1-2، جـدول   2مثالً براي جدول هـاي فصـل   . فصل شماره گذاري شوند 
  . . .  . و  1-3، جدول  3براي جدولهاي فصل . . .  ، و  2-2ل جدو

. عنوان جدول ها در باالي آن ها و عنوان شكل ها در زير آن ها ذكـر گـردد   
چنانچه جدول يا شكلي از مرجعي آورده شد ، آن مرجع در عنوان جدول يـا  

هم چنين الزم است به كليه ي شكل هـا و جـدول هـا ، در    . شكل ذكر گردد
  .تن ارجاع شده باشد م
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  نقشه ها – 8
. افقي تهيـه گـردد      A3عمودي و حداكثر در قطع  A4نقشه ها در قطع   
در تـا زدن  . عمودي تبـديل شـود   A4افقي از طريق تا زدن به قطع   A3نقشه هاي 

بعدي قرار گيرد ، به نحـوي كـه در هنگـام      1سمت چپ نقشه بر روي  1نقشه ها 
نقشه هاي نهايي . در راهنماي نقشه در معرض ديد قرار گيرد ورق زدن گزارش ، كا

بزرگ تر باشند مـي بايسـت بـه چنـد      A3و ضروري در صورتي كه اجباراٌ از قطع 
در واقع اين نقشه ها به چند . نقشه كوچك تر تبديل شوند و در گزارش قرار گيرند 

بايست داراي در اين صورت هر برگ از نقشه مي . نقشه كوچك تر بريده مي شوند
  .باشد  Keyplanراهنماي كامل و 

    
  پي نويس  – 9

در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضـيح خاصـي داشـته باشـد ،       
در اين صورت . توضيح را مي توان به صورت زير نويس در همان صفحه ارائه نمود

عبارت يا واژه توسط شماره اي ، كه به صورت كوچك در بـاال و سـمت چـپ آن    
چنانچـه  زيرنـويس   . مطالب زيرنويس نبايد از سه سطر بيشتر شود . چاپ مي شود

. ش پي نويس ها در آخر پايان نامه منتقل گرددــبايد به بخ. بيش از سه سطر است 
  . قلم مورد استفاده در زيرنويس مي توان با قلم اصلي متفاوت باشد 

  

  ذكر اعداد در متن  – 10
غير از جـدول  ( در داخل متن نوشته مي شود در مورد اعداد صحيحي كه   

باشد آن عدد با حروف نوشته مـي شـود ، مثـل     10هرگاه كمتر از ) ها و نمودارها  
باشد به صورت عدد نوشته مي شـود ،   10و بزرگتر از  10و هرگاه . چهار يا هفت 

 استفاده مي شود( / ) براي مشخص كردن اعداد اعشاري از عالمت .  13يا  46مثل 



٣٥  

استفاده مـي شـود مثـل    ( % ) و چنانچه درصد مورد نياز است از عالمت  4/12مثل 
44 .  %  

  

  سيستم واحد ها  – 11
سيستم واحد هاي  مورد استفاده در پايان نامه ، سيستم بين المللي متريك    

SI   در صورتي كه استفاده از واحد هاي ديگر الزم باشد ، معادل متريك . مي باشد
  . تز درج گردد آن در پران

  

  درج لغات التين در متن فارسي  – 12
يا به ( همه نام هاي خارجي در متن به خط فارسي و در پانوشت به التين   

  . نوشته شود ) خط اصلي 
  روابط رياضي و فرمول ها  – 13

ن مـي آينـد   ـفرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در مت  
به طوريكه شماره فصل در سـمت  . شماره گذاري مي شوند  در داخل پرانتز به عدد

  : طبق نمونه زير . راست و شماره فرمول بعداز آن آورده مي شود 
)1-5(        F = ma   

قبل از برخي از رابطـه هـا بـه مرجـع آن     . از فصل اول است  5كه بيان كننده رابطه 
ه در آن توضـيح داده مـي   بعد از هر رابطه كميت هاي مورد اسـتفاد . اشاره مي شود 

  .شود 
   

  نحوه ي ارجاع در متن و فهرست منابع و مĤخذ  – 14
الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مـي گيـرد اشـاره       

چنانچه در داخل متن از يك منبع مطلبي نقل شود، بالفاصله پـس از خاتمـه   . شود 
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نحوه ارجاع در متن به يكي از . گرددجمله كروشه اي باز مي شود و مرجع ذكر مي 
  : دو روش زير باشد 

. ذاري مي شوندـــــمراجع به ترتيبي كه در متن مي آيند شماره گ –الف 
در اين روش ، مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مĤخذ ذكر خواهد گرديد 

 .  
ر ايـن  د. و سال انتشار مـي باشـد   ذكر منبع با ارجاع به نام نويسنده  –ب   

روش ، مراجع به ترتيب حروف الفباي نام نويسـنده در فهرسـت مراجـع ذكـر مـي      
  .گردد 

وه ي ذكر ـدر صورت استفاده از هر يك از دو روش ، الزم است كه جزئيات و شي 
منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر يكي از شيوه  هـاي معـروف و شـناخته    

  .شده باشد 
  

  ده در پايان نامه قلم هاي مورد استفا – 15
  – 12عنـوان تقـديم و تشـكر زر سـياه     (صفحه تقديم و تشكر  •

 ) 14متن تقديم و تشكر لوتوس 

 – 12عنوان فهرست مطالب  زر سياه ( صفحه فهرست مطالب   •
 ) 14فهرست مطالب كامپسيت 

 ) 14لوتوس ( متن اصلي  •

 ) 14كامپسيت سياه ( تيترهاي متن  •

 ) 12لوتوس ( پاورقي  •

 ) 14لوتوس ( مĤخذ  منابع و •

 ) 12تايم ( مندرجات التين  •

عنوان فصل هـا زر سـياه    – 16فصل ها  زر سياه ( سرفصل ها  •
16  ( 
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  مشخصات جلد پايان نامه   - 16

سـانتي متـر ، بـا روكـش چـرم       3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت    -
 .مي باشد ) گالينگور ( مصنوعي 

  قهوه اي رنگ جلد  -

 .متر بزرگتر از قطع كاغذ است  قطع جلد نيم سانت -

 .نوشته هاي روي جلد به صورت نقره كوب چاپ گردد  -

در قسمت عطف ، آرم دانشگاه منقش و عنوان پايان نامه و نام نويسنده  -
 .و سال نوشته مي شود 

  
  تكثير پايان نامه   - 17

 4دانشجو موظف است در دوره كارشناسي پايان نامه خود را حـداقل در    
  . آن ها را به مراكز زير ارائه نمايد   CDبه همراه  ثير نمايد ونسخه تك

  آموزش كل – 1  
  دفتر گروه – 2  
   استاد راهنما – 3  
   مركز اسناد دانشكده  – 4  

  
  پيوست ها 

  روي جلد :  1پيوست   
  صفحه عنوان فارسي  :  2پيوست   
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  )روي جلد (  1پيوست       
  

 د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  

  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 

  
  دانشكده 
  رشته و گروه

  
  موضوع   

  عنوان طرح نهايي
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