سًٍذ اًدبم هشاحل عشح دبیبًی (دشٍطُ)
 اخز فشهْبی ؿوبسُ ّ ٍ1،2،3،4وچٌیي فبیل ساٌّوب اص ػبیت اعالع سػبًی داًـگبُ.

تَصیِ هیگشدد داًـدَ حذ الل یه تشم دیؾ اص تشهی وِ لصذ اًتخبة ٍاحذ عشح ًْبیی سا داسد ،فشهْب ٍ فبیل ساٌّوب سا اخز ٍ دلیمب
هغبلؼِ ًوبیذ.

سم ؿوبسُ( 1هؼشفی ًبهِ) تَػظ اػتبد ساٌّوبی اًتخبثی( یىی اص اػضبی ّیئت ػلوی گشٍُ هؼوبسی ).
 تىویل ف اسائِ هؼشفی ًبهِ ٍ ثجت دسع دس گشٍُ

ظشفیت ّشیه اص اػضبی ّیئت ػلوی خْت اخز ٍاحذ دبیبى ًبهِ ثشای ّش تشم اص ػَی گشٍُ اػالم هیگشدد وِ ثِ ّیح ٍخِ اضبفِ ًوی
گشدد.



سم ؿوبسُ ( 2دشٍدضال) صیش ًظش اػتبد ساٌّوب ٍ تحَیل ثِ اػتبد هحتشم.
تىویل ف



اػتبد ساٌّوب دشٍدضالْب سا خْت ثشسػی دس تبسیخ همشس دس اختیبس گشٍُ لشاس هیذّذ.



گشٍُ هؼوبسی حذاوثش دغ اص یه ّفتِ ًتیدِ دشٍدَصال سا اػالم هی ًوبیذ ( .تبییذ یب ػذم تبییذ).



ٍق ساثِ گًَِ ای ثشًبهِ سیضی وشدُ ٍ ثِ اًدبم ثشػبًذ وِ حذاوثش یه هبُ دغ اص ؿشٍع تشم ،دشٍدَصال
داًـدَ هَظف اػت هشاحل ف
خَد سا ثِ تأییذ گشٍُ سػبًذُ ثبؿذ،دس غیش ایي صَست هؼئَلیت ّش گًَِ تؼَیك دس اًدبم دشٍطُ ثِ ػْذٓ داًـدَ هیجبؿذ.

اػت ساٌّوب .
 ؿشٍع ثِ وبس ٍ اًدبم هشاحل هغبلؼبت ٍعشاحی صیش ًظش اد ثؼذ اص اتوبم وبس داًـدَ هَظف اػت تبییذیِ اػتبد ساٌّوب هجٌی ثش اًدبم عشح (فشم ؿوبسًُ ٍ) 3یض یه ًؼخِ صحبفی ًـذُ اص سػبلِ سا ثِ گشٍُتحَیل ًوبیذ ( .صذٍس ایي هدَص اص ػَی اػتبد ساٌّوب هیجبیؼت حذالل ثؼذ اص گزؿت ػِ هبُ اص تبسیخ تصَیت دشٍدضال صَست گیشد).
 گشٍُ هؼوبسی دغ اص ثشسػی  ،دس صَستی وِ دبیبى ًبهِ سا لبثل دفبع تـخیص دّذ ،هدَص دفبع سا صبدس هی ًوبیذ ٍ دس صَستی وِ دبیبى ًبهِ ساًبلص تـخیص دّذ هَاسد سا خْت اصالح ثِ داًـدَ اثالؽ هی ًوبیذ.
 دغ اص تأییذ گشٍُ ٍ تبییذ هدَص دفبع  ،داًـدَ هیتَاًذ دس تبسیخ اػالم ؿذُ ،عشح ًْبیی خَد سا خْت داٍسی اسائِ ًوبیذ. دس صَست دسیبفت ًوشُ لجَلی دس خلؼِ دفبع  ،داًـدَ اص دبیبى ًبهِ خَد دٍ ًؼخِ صحبفی ؿذُ  ،ثِ ّوشاُ دٍ ًؼخِ ( CDهغبثك فشهتهصَة) تْیِ وشدُ ٍ ّوشاُ ثب فشم ؿوبسُ 4خْت وٌتشل ٍ تبییذ ًْبیی  ،دس اختیبس اػتبد ساّيهب لشاس هی دّذ.


 CDحبٍی دبیبى ًبهِ هؼوبسی ؿبهل فبیل هتي اصلی سػبلِ دس فشهت  ، PDF ٍ WORD 2000فبیل ًمـِ ّبی عشح دس فشهت DWG
ٍ ّ ٍ PDFوچٌیي تصبٍیش هَسد اػتفبد دس هتي  ،دَػتش ّب ٍ چٌذ تصَیش گَیب اص هبوت دس فشهت  JPGدس فَلذسی ثِ ّویي ًبم هیجبؿذ.
(خوؼبً  4فبیل ٍ یه فَلذس حبٍی تصبٍیش)



الصم اػت لَح فـشدُ دس یه وبٍس وتبثچِ ای دالػتیىی لشاس دادُ ؿَد.



اسائِ هـخصبت وبهل دبیبى ًبهِ  ،هغبثك عشح سٍی خلذ ثش سٍی  LABELلَح فـشدُ ٍ وبٍس وتبثچِ ای آى الضاهی اػت.

 اػتبد ساٌّوب یه ًؼخِ سػبلِ ٍ یه ًؼخِ  CDسا ّوشاُ ثب فشم گضاسؽ تحَیل(فشم ؿوبسُ  )4تأییذ ؿذُ ثِ داًـدَ ػَدت هیذّذ  ،وِ داًـدَحَیل وتبثخبًِ  ،یه ًؼخِ  CDسا ثِ گشٍُ هؼوبسی تحَیل ًوبیذ.
هَظف اػت یه ًؼخِ اص سػبلِ سا ت

ًحَُ ًگبسؽ عشح ًْبیی وبسؿٌبػی هؼوبسی
 -1صفحِ سٍی خلذ
 -2صفحِ ثؼن اهلل الشحوي الشحین
 -3صَستدلؼِ دفبع اص دبیبى ًبهِ

 -5چىیذُ ( حذاوثش دس یه صفحِ ٍ ؿبهل تَضیح هختصش ّش فصل )

عٌَاى طرح ًْایی
ًگارش" :نام کامل دانشجٌ"

 -6فْشػت هغبلت
-7

داًشگاُ آزاد اسالهی
ٍاحذ دٍرٍد

 -4صفحِ تـىش

فصل اٍل :

آرم داًشگاُ

کلیات .

ؿبهل  :هؼشفی وبهل هَضَع عشح  ،ضشٍست اخشا ،ػبثمِ ػبخت ٍ عشاحی دس ایشاى

استاد راىنما" :نام استاد راىنما"
پرًژه نيایی جيت دریافت درجو کارشناسی معماری
ماه ً سال دفاع

ٍ هجبحث ًظشی دیشاهَى هَضَع (هفَْهی ،تبسیخی  ،فشٌّگی ،اختوبػیَّ ،یتی ٍ ..

 -8فصل دٍم  :بررسی ٍتحلیل ًوًَِ ّای هشابِ
ؿبهل :تدضیِ ٍ تحلیل حذالل چْبس ًوًَِ داخلی ٍ خبسخی ثب روش ًتبیح حبصلِ اص تحلیل آًْب  ،ثشسػی ًىبت هثجت ٍ هٌفی ایي عش حْب.

 -9فصل سَم  :شٌاخت هحیط پیراهَى طرح
ثخؾ اٍل :هؼشفی وبهل ؿْش یب هٌغمِ ؿبهل :تبسیخچِ هختصش ،خصَصیبت خغشافیبیی ،خصَصیبت خوؼیتی ،فشٌّگی ٍ اختوبػی هشدم ،هؼبئل
اللیوی ٍ ثشسػی هؼوبسی ؿْش ٍ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ.
ثخؾ دٍم :هؼشفی ػبیت ٍ دالیل اًتخبة آى ؿبهل :هحل لشاس گیشی ،تغجیك یب ػذم تغجیك ثب عشح تفضیلی ،ثشسػی دػتشػی ّب ٍ ،ضؼیت
ّودَاسیْب ٍ ....
ثخؾ ػَم  :تحلیل ػبیت ؿبهل :ثشسػی دیذ ٍ هٌظش  ،ػَاسض ٍ دَؿؾ گیبّی  ،ثشسػی هؼبیل اللیوی ( ًَس هٌبػت  ،ثبد هٌبػت ٍ ،) ...دتبًؼیل
ّبی هَخَد دس ػبیت ٍ...

 -10فصل چْارم :هعرفی طرح
ثخؾ اٍل :ؿشح هجبًی ًظشی ٍ ایذُ ّبی عشاحی .
ثخؾ دٍم  :اسائِ ثشًبهِ فیضیىی  ،ؿبهل سیض وبهل فضبّب ّوشاُ ثب هتشاط اًْب ٍ هؼبحت ول صیش ثٌب ٍ ثشسػی ضَاثظ ٍ اػتبًذاسدّبی هشثَعِ،
دیبگشاهْبی استجبعیٍ ،یظگیْبی فضبّب ،ثشسػی تبػیؼبت ،ػبصُ ٍ . ...
ثخؾ ػَم  :ؿشح فشایٌذ عشاحی :ؿبهل اسائِ اتَد ّب ٍ هبوت ّبی اٍلیِ تب ًْبیی وِ ًـبى دٌّذُ سًٍذ ؿىل گیشی عشح ثبؿذ.
ثخؾ چْبسم  :اسائِ ًمـِ ّب ی عشح دس لغغ .A3
ثخؾ دٌدن  :ػبختبس فٌی ٍ اخشایی .اص لحبػ ػبصُ ٍ تبػیؼبت.
 -11فْشػت هٌبثغ  .هغبثك ثب فشهت اسائِ ؿذُ دس دشٍدَصال.
 -12دیَػت ّب

گشٍُ هؼوبسی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ دٍسٍد

تذٍیي ػبختبس عشح دبیبًی
 - 1هغبلت ثِ صَست تبیخ ؿذُ ثب ثشًبهِ  Microsoft Wordحشٍفچیٌی ؿًَذ.
 - 2وبغز هتي اص ًَع تحشیش  )21*29/7( A4ػفیذ هی ثبؿذ وِ هتي دس یه سٍی آى چبح هی ؿَد.
 - 3دس تذٍیي ٍ تبیخ صفحبت اص ّیچ گًَِ وبدسی اػتفبدُ ًـَد.
 - 4ؿوبسُ صفحبت فشػی «الف،ة،ج ٍ »......،صفحبت اصلی هتي (فصَل اٍل تب چْبسم) « »3،2،1،.....ثبؿذ ٍ ثبیذ  1ػبًتیوتش ثبالتش اص لجِ
صفحِ ٍ دس گَؿِ ػوت چخ لشاسگیشد.
 - 5صفحِ اٍل ّش فصل وِ تٌْب ؿبهل ػٌَاى فصل هی ثبؿذ ؿوبسُ ًوی خَسد ٍلی خضءصفحبت ثِ ؿوبس هی آیذ ٍ دس ؿوبسُ ثٌذی
صفحبت هحؼَة هی ؿَد.
 - 6صفحبت « ثؼن اهلل الحوي الشحین » ٍ « تـىش،تمذین » ؿوبسُ گزاسی ًوی ؿَد.
ّ - 7ش یه اص ثخؾ ّبی ّش فصل ثب دٍ ؿوبسُ وِ ثب خظ تیشُ اص یىذیگش خذا ؿذُ اًذ ،هـخص هی گشدد .ػذد ػوت ساػت ثیبًگش ؿوبسُ
فصل ٍ ػذد ػوت چخ ؿوبسُ تشتیت ثخؾ هَسد ًظش اػت .دس صَستی وِ ّش ثخؾ داسای صیشثخؽ ثبؿذ،ؿوبسُ ّش صیشثخؾ دس
ػوت چخ ؿوبسُ هزوَس لشاس هی گیشد .هثالً 3-4-2 :یؼٌی صیشثخؾ ػَم اص ثخؾ چْبسم فصل دٍم.
 - 8ؿوبسُ گزاسی ؿىل ّبً ،وَداسّب ٍ ًمـِ ّب هبًٌذ سٍال لجلی اػت .هثالً دّویي ؿىل دس فصل ػَم ثِ صَست «ؿىل ًَ » 10-3ؿتِ
هی ؿَد.
 - 9فًَت هتي ثب للن صس ًبصن  ، 14تیتشّبی اصلی ثب للن تیتش  ٍ 14تیتشّبی وَچىتش ثب للن صس ػیبُ  )Bold( 14تبیخ ؿَد ٍ تَضیحبت
تصبٍیش ثب للن صس  12تبیخ ؿَد .فبصلِ حبؿیِ اص ساػت  3ػبًتیوتش ٍ اص چخ  2ػبًتیوتش ثبؿذ .فبصلِ ثبالی صفحِ  3/5ػبًتیوتش ٍ
دبئیي  3ػبًتیوتش ثبؿذ.
حشٍف ٍ ولوبت اًگلیؼی ثب للن  Time New Roman (Regular)12تبیخ ؿَد.
- 10فبصلِ ػوَدی خغَط اص ّن  Singleثَدُ ٍ ػغش اٍل ّش دبساگشاف  1ػبًتیوتش تَسفتگی داؿتِ ثبؿذ.
- 11هغبلت دٍهیي صفحِ ّش فصل اص ػغش ّـتن ؿشٍع ؿَد.
- 12هؼبدل اًگلیؼی لغبت یب اصغالحبت فبسػی ٍ ػالئن اختصبسی وِ ثشای اٍلیي ثبس ثِ وبس هی سًٍذ (فمظ ثشای یه ثبس) ٍ ّوچٌیي هشخغ
هغبلجی وِ ػیٌبً دس هتي آٍسدُ هی ؿَد (ثشای سػبیت حك اهبًت) ثِ صَست صیشًَیغ دس صفحِ هشثَعِ دسج هی ؿَد .صیشًَیغ ّب،
صیش یه خظ دش دس دبئیي صفحِ ًَؿتِ هی ؿًَذ .صیشًَیغ ّب دس ّش صفحِ ثبگزاسدى ؿوبسُ  ....،1،2،3دس گَؿِ ثبالی ولوِ دس هتي
اسخبع دادُ هی ؿًَذ.
- 13فْشػت هٌبثغ ثشحؼت حشٍف الفجبی فبسػی ثِ ایي تشتیت تٌظین ؿَد:
[ؿوبسُ ٍ سدیف] ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذُ/حشف اٍل ًبم ًَیؼٌذُ /ػبل اًتـبس /ػٌَاى وتبة ،همبلِ ،گضاسؽ ٍ ً /...بم ًبؿش /ؿوبسُ هدلِ یب
ؿوبسُ خلذ وتبة
ّیِ هی ؿَد( .1اػتبد ساٌّوب .2 ،وتبثخبًِ .3 ،خَد داًـدَ) ٍ دغ اص اسائِ ًْبیی ٍ اخز تبییذیِ صحبفی ؿَد.
ّ- 14ش سػبلِ دس ػِ خلذ ت
- 15خلذ دبیبى ًبهِ گبلیٌگَس ٍ سًگ آى ثشای وبسؿٌبػی ًبدیَػتِ صسؿىی ٍ ثشای وبسؿٌبػی دیَػتِ ػشهِ ای ثبؿذ ٍ هتي سٍی خلذ صسوَة
چبح ؿَد.
- 16ػغف دبیبى ًبهِ ثبیذ ؿبهل ػٌَاى آىً ،بم ًگبسًذُ ٍ هبُ ٍ ػبل دفبع ثبؿذ.

فْرست ًقشِ ّا ٍ هَارد درخَاستی جْت ارائِ پرٍشُ پایاًی کارشٌاسی هعواری

 -1ترسین سایت پالى هجوَعِ در هقیاس1:400
-2ترسین پالى ّای هجوَعِ در هقیاس 1:100
 -3ترسین حذاقل  2هقطع طَلی ٍ عرضی بِ هقیاس  ، 1:100بِ ىحَی کِ بتَاًذ بِ خَبی هعرف پیچیذگی ّای طرح باشذ.
پرزاًتهٌاسب ٍ ارائِ سایِ رٍشي .
ُ
 -4ترسین حذاقل ً 2وای اصلی در هقیاس  1:100با
 -5ترسین حذاقل سِ پرسپکتیَ خارجی از کل هجوَعِ بِ طَریکِ حذاقل یکی از آًْا از ٍرٍدی اصلی باشذ  .با پرزاًتِ هٌاسب بِ ًحَی
کِ بِ ادراک حذاکثری از بٌا بیاًجاهذ.
 -6ترسین حذاقل چْار پرسپکتیَ داخلی از فضا ّای اصلی کِ بیشتریي اّویت را در طرح داشتِ باشذ  .با پرزاًتِ هٌاسب بِ ًحَی کِ بتَاى
کاهالً بِ ًظرات طراح پی برد.
 -7ارائِ هاکت با هقیاس هٌاسب ( ترجیحا  ) 1:300بِ ًحَی کِ در آى هشخصات داًشجَ ،جْت شوال ٍ هقیاس درج شذُ باشذ.
 -8حذاقل در یک شیت  100*70رًٍذ طراحی بِ طَر کاهل ٍ بِ صَرت گرافیکی شرح دادُ شَد.
 -9حذاقل در یک شیت ،سازُ طرح کِ بیاًگر هحل ستَى ّا ّوراُ با آکس بٌذی  ،پالى تیر ریسی ٍپالى فٌذاسیَى باشذ ،با هقیاس 1:100
ترسین گردد.
 – 10ارائِ پَستر  ،اًیویشي ٍ ًقشِ ّای سِ بعذی در هقیاس ّای هتفاٍت با ًظر استاد راٌّوا بالهاًع است.

گرٍُ هعواری داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ دٍرٍد

