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  معماری و شهرسازیعمران، دانشکده 

 گروه معماری و شهرسازی

 

 

 و شهرسازی طرح نهایی دانشجویان معماریاطالعیه و ریزبرنامه 

واحد را کسب کردهاند، وبرای دانشجویان  120دانشجویانی مجاز به گرفتن درس طرح نهائی در ترم هشتم هستند که تعداد  - 1

 نمره قبولی گرفته باشند .   4تا  1معماری باید در درس طراحی فنی  و دروس طراحی  معماری

مربوطه به  انتخاب موضوع و استاد راهنمارا تا پایان روز ، می بایست فرم مجاز به برداشتن طرح نهائی هستنددانشجویانی که   - 2

جهت تصویب به گروه  تحویل دهند . در صورت عدم تصویب موضوع ، مهلت تحویل این  برگه  هفتم شهریور ماه / یکم اسفند ماه

  .در گروه خواهد بود تمدید میگردد .  شروع کار در این درس منوط به تصویب این فرم  شهریور ماه 21 /اسفند ماه   15 تا

 باشد.  Singleباشد. فاصله خصوط هم بصورت B Nazanin Boldتایپ شود. فونت تیتر ها  B Nazaninفرم باید بافونت 

ب می و کسانیکه در ترم مهر درس را انتخاماه سال بعد مهر 20دانشجویانی که در ترم بهمن این درس را انتخاب می کنند تا  - 3

درس را مجددا ثبت نام و اسفند باید دفاع نمایند؛ در غیر این صورت درس انتخابی حذف و دانشجو باید در ترم بعد   20کنند تا 

تاریخ های مذکور با توجه به تغییرات زمان انتخاب واحد و . اد راهنما قابل تعویض نخواهد بوداخذ نماید، ولی موضوع و استدوباره 

 قابل اصالح هستند.  هر ترمحذف و اضافه در 

بیشتر باشد و بر اساس   5تا  1اری نمره می تواند از میانگین دو نمره باال  دروس طرح معم  2نمره درس طرح نهائی حداکثر تا 

 نمره استاد  داور تعیین می شود .  %50نمره استاد  راهنما و  %50میانگین 

دفاع درس به صورت قضاوت گروهی و در روزهای تعیین شده توسط گروه، خواهد بود .  این تاریخ ها، نیمه دوم تیر ماه و شهریور  - 4

مربوط را انتخاب کرده اند و نیمه دوم دی ماه و اسفند ماه برای کسانی که در ترم مهر، واحد  ماه برای کسانی که در ترم بهمن واحد

را انتخاب نموده خواهد بود .  روز و محل دقیق قضاوت متعاقبا  اعالم خواهد شد و برای هر پروژه یک داور توسط گروه تعیین خواهد 

 شد . 

روز  10ه تائید استاد راهنما رسیده  تا حویل پروژه،  فرم در خواست دفاع را که بدانشجویان می بایست در صورت آماده بودن جهت ت

 قبل از تاریخ های تعیین شده به گروه تحویل دهد تا برنامه ریزی جهت دفاع و دعوت اساتید داور صورت پذیرد . 



ی خود اقدام نمایند . امکان اضافه ظرفیت دانشجویان می بایست  بر اساس تعداد مجاز هر استاد ، نسبت به انتخاب استاد راهنما 

یک استاد  فقط هنگامی  میسر خواهد بود  که ظرفیت سایر اساتید پر شده باشد.  سهمیه بندی هر استاد در هر ترم بعد از انتخاب 

 واحد تعیین خواهد شد.

می بایست کامال روشن و مشخص یک جهت گیری پروژه باید به سمت  موضوعات واقعی و ملموس باشد ، از این رو موضوع    - 5

طرح کوچک مقیاس با برنامه فیزیکی معلوم  باشد. عنوان پروژه نیز نباید در برگیرنده رویکرد ها و تاکیدات و یا اهداف خاص پروژه 

 باشد . 

منوط به  800متر مربع بوده و پذیرفته شدن پروژه های زیر  2000و حد اکثر زیر بنا حدود   3000مساحت زمین حد اکثر  -6

متر زیر بنا باشد. سایت  انتخابی باید حتما  1500شده است. سایر پروژه ها حد اکثر  دارای  2تحویل نقشه های  طراحی داخلی فاز 

ری و عکس هوائی معرفی و ضمیمه شود . انتخاب سایت منوط به هماهنگی موضوع و کاربری تعیین در قالب  نقشه کاربردی  و شه

 شده در طرح های باالدستی است . 

  پذیرد.زیر صورت می قسمت چهاردر ارائه و تحویل طرح نهایی دانشجویان معماری  -7

 ، شامل دو بخش مطالعات و طرح معماری  A4. یک عدد دفترچه 7-1

مبانی نظری، مطالعات موردی، ضوابط و مقررات اختصاصی طرح،  فصلمتشکل از پنج  طرح مطالعاتاول، گزارش بخش 

تهیه شده  Final Project Templateیک فایل به نام است.  گیری طرح و برنامه فیزیکیروند شکلو  ،تحلیل سایت

در  Stylesکه قالب ارایه گزارش شماست. نوع و اندازه فونت در هر بخش و فصل، در این فایل تعریف شده که از بخش 

 Wordتوجه کنید که گزارش می بایست حتما در نرم افزار قابل دسترسی است. نیز  wordدر نرم افزار  Homeمنو 

نوشتن گزارش خود استفاده کنید. هر دانشجو برای  Templateهمین از تهیه و تایپ شود و بنابراین، پیشنهاد می شود 

 که کل کار درگیر گرافیک نشود.  دقت کنیدمی تواند گرافیک صفحات گزارش خود را طراحی نماید هرچند 

در بخش دوم این دفترچه، مدارک معماری طرح شامل نقشه های دو بعدی و سه بعدی و در انتها، تصاویر ماکت گذاشته 

گذاشته شده که هر دانشجو می تواند برای  Final Project Template. طرح روی جلد نیز در همان فایل می شود

 خود تنظیم نماید. 

 

  مدارک معماری طرح، شامل  x 100 70سه عدد شیت  .7-2

کلیه نماهای پروژه، سایت پالن  کم دو برش طولی و عرضی،پالن بام، دستشامل پالنهای طبقات،  مدارک معماری طرح

تمامی دانشجویان  است. ، و بزرگنمایی یک فضای ویژههای داخلی و خارجی به تعداد الزمبعدیو طرح فضاهای باز، سه

موظفند یک فضای ویژه طرح خود را با انتخاب استاد راهنما تعیین و اجزاء آن را بزرگنمایی و ارائه نمایند. مدارک این 

(، نمای داخلی گسترده، Wall Sectionشامل پالن، پالن معکوس، برش )به همراه ، 20/1تا  50/1با مقیاس  فضای ویژه

  صورت وجود( است.یرونی)در و یک جداره نمای ب



عناصر دیگر همچون مهاربندهای بندی در تمامی پالنها الزامی است اما گذاری و آکسستون، ایاظ مشخصات سازهبه لح

توجه کنید که تعداد شیت به دلخواه و یا در صورت صالحدید استاد راهنما قابل ارائه هستند.  ،جانبی، درز انقطاع و مشابه

 ها از سه بیشتر نشود اما به تناسب اندازه و مقیاس طرح، می تواند کمتر از سه شیت باشد. 

 

 ماکت. 7.3

تا حد امکان از ارائه ماکت  بنابراینشود های فضایی طرح ارائه میدادن کیفیتمناسب طرح و در جهت نشان با مقیاسماکت 

  شود.های حجمی )بدون جزئیات( پرهیز 

 

 لوح فشرده . 7.4

که نام روی یک لوح فشرده ، ذکر شدهشیت  سهاز  JPGفایل دفترچه و  PDFفایل شامل  ،تمامی مدارک طرح نهایی

 تحویل داده شود.دانشجو روی آن نوشته شده 
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