
 

 تخصصی آموزشیی برنامهبرگ پیشنهاد 
 روزانه، شبانه و پردیس

 تاریخ تحویل به آموزش:
 تاریخ تصویب: معماری مهندسی یرشته مقطع کارشناسی ارشد

 زیر:با مشخصات مندرج در جدول  1397در مقطع کارشناسی ارشد در آزمون سراسری سال مهندسی معماری  یی رشتهاینجانب، پذیرفته شده

 دانشگاه کارشناسی: رشته کارشناسی: شماره دانشجویی: :نام

 دوره )روزانه، شبانه، پردیس(: اولویت انتخاب علم و صنعت: رتبه در رشته: رتبه کل: :معدل کارشناسی

 ایمیل: شماره ثابت: :شماره همراه

 :نمایمزیر اعالم میبه شرح منتخب خود را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد،  تخصصی ی آموزشیاولویت برنامه

 (ورد نظر خود را، ثبت نمایید.اولویت مشماره  ،برنامهدر مستطیل سمت راست هر  لطفاًگذاری شده است. ها به ترتیب الفبا شمارهبرنامهتوجه: )

 ی آموزشی تخصصی شماره یک:برنامه 
 فرهنگی طراحی فضاهای آموزشی، -معماریمعادل گرایش 

 :دوی آموزشی تخصصی شماره برنامه 
 درمانی طراحی فضاهای بهداشتی، -معادل گرایش معماری

 :سهی آموزشی تخصصی شماره برنامه 
 معماری پایدار -معادل گرایش معماری

 :چهاری آموزشی تخصصی شماره برنامه 
 مسکن طراحی -معماریمعادل گرایش 

 :پنجی آموزشی تخصصی شماره برنامه 
 فناوری معماری -معادل گرایش معماری

 :ششی آموزشی تخصصی شماره برنامه 
 معماری -معماریمعادل گرایش 

 شود، جدول فوق را خالی بگذارید( توسط گروه انجام ی آموزشیبرنامهدر صورتی که مایلید انتخاب توجه: ) 

 :به موارد زیر توجه فرمایید برنامه، انتخابپیش از  لطفا

و متقاضیان،  ی آموزشی مقدور نبودهاجرای آن برنامهنفر باشد،  8چه تعداد دانشجویان متقاضی، کمتر از نفر است. چنان 8 حداقل ،گروهظرفیت هر  .1
 شوند.توزیع میها در سایر گروه، بعدی خودانتخابی  هایبنا به اولویت

هایی را که مایل به نموده و برنامهتواند یک تا شش برنامه را به ترتیب اولویت مشخص ها ضروری نیست. هر متقاضی میانتخاب تمامی برنامه .2
ی در این صورت، تحت هیچ شرایطی در این برنامه پذیرفته نخواهد شد. تنها حذف برنامه .ها نیست، با عالمت ضربدر مشخص نمایدتحصیل در آن

 معماری( مقدور نیست.-عماری )گرایش معماریم

 عدم انتخاب اولویت، به معنای تفویض حق انتخاب برنامه به گروه معماری است. .3

های ، سایر انتخاب(5تا  1) یاولویت در هر)بدون گرایش(، نامحدود است. بنابراین، در صورت انتخاب آن  معماری-ی آموزشی معماریظرفیت برنامه .4
مام یا تعدادی از چه به شرکت در تچنانگان محترم، شدهشود. لذا، پذیرفتهنداشته و متقاضی، حتماً در این برنامه پذیرفته میبعدی، موضوعیت 

ی مطلوب (ها)معماری را در اولویت نخست، یا دقیقاً پس از اولویت-ی آموزشی معماریمند نیستند، لطفا برنامههای تخصصی ارائه شده عالقهبرنامه
یا در صورتی که به هر دلیلی )تکمیل ظرفیت یا به حد نصاب نرسیدن  ؛شونددر این صورت، یا در اولویت مطلوب خود پذیرفته میقرار دهند. خود 

 شوند.معماری پذیرفته می-ی معماری)ها(ی منتخب فراهم نباشد؛ در برنامهها در برنامهمتقاضیان( امکان پذیرش آن

یا به حد نصاب نرسیدن  هاسایر انتخاب های انتخابی نباشد؛ اما به دلیل تکمیل ظرفیتِمعماری، جزو اولویت-عماریی آموزشی مچه برنامهچنان .5
 معماری پذیرفته خواهد شد.-ی معماریها فراهم نباشد؛ متقاضی در برنامهنام متقاضی در آنثبتتشکیل برنامه یا ، امکان هاآن

ی مورد نظر شود. بنابراین، لطفاً در انتخاب برنامهان مقدور نبوده و اعتراضات در این خصوص، پذیرفته نمی ی آموزشی، پس از تصویبتغییر برنامه .6
 خود، دقت کافی مبذول نمایید.

 

 ی آموزشیبا اطالع از شرایط و ضوابط انتخاب برنامه های مورد نظر خود را شخصا انتخاب نموده واینجانب اولویت
 ، اعتراضی نخواهم داشت.توسط گروه معماری منتخبی در خصوص برنامه )مندرج در جدول فوق(، تخصصی

 نام، تاریخ و امضاء

 
 

 گیری به عمل آمد:های انتخابی وی، به شرح زیر تصمیمدرخواست متقاضی محترم در شورای گروه معماری مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اولویت

 
 نام، تاریخ و امضاء معاون آموزشی دانشکده نام، تاریخ و امضاء مدیر گروه معماری نام، تاریخ و امضاء مدیر گرایش

   

 


