
 ناپيوسته معماريپيوسته/ روند اجراي طرح نهايي رشته كارشناسي 

  توضيحات  مرحله  رديف

  از وب سايت آموزش. ( پروپوزال )  1دريافت فرم شماره  •  1

  شركت در جلسات كالس •

  حضور دانشجو در جلسات كالس درسي الزامي است.

  مراجعه به استاد راهنما و تعيين موضوع طرح نهايي. •  2

  به صورت تايپ شده. ( پروپوزال )1يل فرم شماره متك •

  توسط استاد راهنماي طرح. پروپوزال )(  1فرم شماره امضاي  •

  امضا شده به گروه.  ( پروپوزال ) 1تحويل فرم شماره  •

  براي بررسي دركميته بررسي طرح ها. (گروه) •

مسئوليت عدم تحويل پروپوزال در تاريخ اعالم شده به 

  مي باشد. شخص دانشجوگروه و عواقب آن بر عهده 

مردود اعام شود به دانشجوياني كه طرح آنها در كميته 

هفته مهلت داده مي شود كه طرح اصالح  3حداكثر 

شده را به گروه ارائه دهند در غير اين صورت طرح نهايي 

  حذف مي گردد.

شروع و پيشبرد طرح نهايي مرحله به مرحله همراه با مشاوره با استاد  •  3

 راهنما و شركت در جلسات.

  انجام طرح نهايي است.كه بيانگر پيشرفت در  2تكميل فرم شماره •

  و امضاي استاد راهنما برسد. تأييداين فرم بايد به 

) پس از اتمام طرح به استاد  ارائه گزارش نهايي ( صحافي نشده •  4

  استاد راهنما. تأييدراهنما و كسب 

  جهت درخواست ارائه طرح نهايي. 3تكميل فرم شماره  •

  دريافت گردد. مؤسسهاز  سايت  3فرم شماره 

 مراجعه به مديرگروه در تاريخ اعالم شده (به صورت اطالعيه در سايت •  5

گزارش نهايي( صحافي نشده) تأييد جهت بررسي و  ،)شد اعالم خواهد

  و تعيين تاريخ دفاع.

  يه مدير گروه:تأييدبراي اخذ 

 )، 1شده( فرم شماره  تأييداصل پروپوزال   -

 )، 2اصل فرم روند مطالعات( فرم شماره  -

 )،3تقاضاي ارائه طرح نهايي( فرم شماره فرم  -

يك نسخه گزارش نهايي ( بدون صحافي، فنر   -

كه روي آن  زرددر يك بسته با رنگ شده)، 

نام دانشجو، شماره دانشجويي و استاد 

  تحويل داده شود. ،ذكر شده راهنما

  .دفاعشركت در جلسه  •  6

  مدارك الزم جهت شركت در جلسه دفاعيه: •

  .امضا شده  2فرم شماره  -

 .امضا شده 3فرم شماره  -

  .ماكت ها و نقشه ها با شرايط مندرج در شيوه نامه -

تاريخ جلسات دفاع توسط گروه تعيين خواهد شد و 

  دانشجو موظف  به شركت در جلسه اعالم شده است.

نمره نهايي توسط كميته مشترك اساتيد حاضر در 

  واهد شد.خجلسه دفاع اعالم 

ايرادات و تكميل طرح طبق نكات مطرح شده در جلسه برطرف كردن  •  7

  .دفاع توسط داوران واستاد راهنما

  .كتابخانه به تأييدو بعد از  تحويل مدارك نهايي به گروه •

و با طرح جلد آبي ده گالينگور شبه صورت گزارش بايد 

تحويل  دييك نسخه همراه با سي ،در رنگ و طالكوب

 Pdfو  Worldشامل فايل  دييك نسخه سي، كتابخانه

و يك نسخه گالينگور  تحويل گروهو نقشه ها و رندرها 

استاد تحويل داده همراه سي دي به استاد مربوطه  به

  شود.



 

  مربوط به درس طرح نهايي معماريتذكرات گروه 

  

  :صورت زير استمدارك جهت جلسه دفاعيه به  �

 .1فرم شماره  )1

 .2فرم شماره  )2

 .3فرم شماه  )3

 ماكت )4

 نقشه ها :  )5

  توضيحات  نقشه  رديف

در پالن ها چيدمان ، اندازه گذار ، سازه ، تاسيسات و داكت ها واضح و   سايت پالن  1

  مشهود باشند

واضح و در پالن ها چيدمان ، اندازه گذار ، سازه ، تاسيسات و داكت ها   پالن كليه طبقات  2

  مشهود باشند

در پالن ها چيدمان ، اندازه گذار ، سازه ، تاسيسات و داكت ها واضح و   خرپشته و بام  3

  مشهود باشند

  در مقاطع كلي به نحوي كه چگونگي ارتباط عمودي را مشخص نمايد  مقاطع  4

نماهاي اصلي طرح و جزئيات اجرايي نما توضيحي براي معرفي بهتر   نماها  5

  يا نكات مد نظر طراح ، جزئيات خاص اجراييروابط و 

  معرفي كننده حجم بيروني و فضاي داخلي   پرسپكتيوها  6

  

 شيت معرفي برنامه فيزيكي ، پالن دياگرام روابط بر روي نقشه هاي طبقات. )6

 شيت ايده اصلي ، ارائه چگونگي رعايت تنظيم شرايط محيطي در طرح و .... )7

 

 رعايت موارد زير در كليه مدارك طرح نهايي الزامي است:  �

 در متن گزارش ذكر منبع مورد استفاده در انتهاي هر پاراگراف الزامي است. )1

 داشتن مقياس متعارف و مناسب و درج آن در كنار همه نقشه  ها. )2

 :اي ارائه شده رعايت نكات زير الزامي استهدر نقشه  )3

  نام موسسه - 

  عنوان طرح - 



  راهنما ادنام است - 

  نام دانشجو - 

  عنوان هر نقشه به صورت كامال خوانا - 

 داشتن مقياس متعارف و مناسب و درج آن در كنار همه نقشه ها - 

  درج جهت شمال  - 

 نقشه هاي ارائه شده بايد داراي مقياس مناسب بوده و كامال خوانا و واضح باشد. - 

 

 موضوع و تعيين نمره طرح موثر است: تأييدنكات مهمي كه در  �

( فضاها مشخص و موضوع داراي برنامه موضوع قابليت برنامه ريزي ، ساماندهي يا طراحي داشته باشد. )1

 فيزيكي باشد. )

 موضوعاتي شبيه بدنه سازي ، طراحي شهري ، معماري منظر ، مرمت و .... مورد قبول نيستند. )2

 متر مربع باشد. 2000ترجيحا مساحت زي بناي موثر طرح زير  )3

 رايي شود ( طراحي سيستم سازه ، تاسيسات ، جزئيات معمارانه ، تنظيم شرايط محيطي و ...)پروژه كامال اج )4

 توجه به هدف درس : طراحي كامل و اجرايي يك معماري. )5

 پرزانته گويا براي كليه سيستم ها و نكات طراحي شده. )6

 ذكر نمونه موردي الزامي است. )7

داده مي شود كه  هفته مهلت 3حداكثر به دانشجوياني كه طرح آنها در كميته مردود اعالم شود  �

 طرح اصالح شده را به كميته ارائه دهند در غير اين صورت درس طرح نهايي حذف خواهد شد.

 

 است: به شرح زيراز پروژه هاي طرح نهايي  بازه زماني تحويل مدارك و دفاع �

 

  تاريخ هاي كليدي

  تاريخ دفاع  تاريخ تحويل مدارك  تاريخ تحويل پروپوزال  

  ماه هر سال هفته دوم و سوم بهمن  هر سال بهمن ماه هفته اول  هفته اول آبان ماه  نيمسال اول

  نيمسال دوم

  مرحله اول

  تير ماه هر سال هفته دوم و سوم  تير ماه هر سال هفته اول  هفته دوم اسفند ماه

  نيمسال دوم

  مرحله دوم

  ماه هر سال شهريور هفته دوم و سوم  هفته اول شهريور ماه هر سال  هفته دوم اسفند ماه

  

  

  



  تذكرات مهم آموزشي مربوط به درس طرح نهايي :

نيمسالي كه طرح نهايي خود را اخذ مي كند درس باقيمانده اي نداشته در صورتي كه دانشجو در  )1

سنوات و نظام وظيفه ) و مشكل مالي مواجه باشد و هم چنين مشكل آموزشي ( به لحاظ پايان 

 نباشد تاريخ دفاع پايان نامه به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي اعالم خواهد شد.

در صورتي كه دانشجو در هر يك از مراحل فوق را در مهلت مقرر انجام ندهد درس طرح نهايي به  )2

جددا درس را در ترم تشخيص شوراي گروه معماري حذف خواهد شد و دانشجو ملزم است كه م

در اين حالت دانشجو بايد پس از انتخاب مجدد  بعد اخذ نمايد و مراحل اجرا را از ابتدا انجام دهد.

 درس در زمان انتخاب واحد ترم بعدي شهريه ثابت و متغيير را پرداخت كند.

دانشجو  تبعات مالي و آموزشي ناشي از عدم اتمام به موقع طرح و شركت در جلسه دفاع به عهده )3

 خواد بود و از اين لحاظ دانشجو تابع تصميمات شوراي آموزشي مي باشد.

اگر دانشجو در نيمسالي كه طرح نهايي را اخذ كرده به پايان نرساند به دانشجو فقط يك نيمسال  )4

مهلت داده مي شود كه آن را به پايان رسانده و دفاع نمايد. در اين حالت دانشجو الزم است 

خود را براي ادامه طرح به شوراي آموزشي ارائه نمايد و پس از تاييد شورا مبلغ  درخواست كتبي

يك نيمسال شهريه ثابت را نيز پرداخت نمايد. در اين حالت دانشجو بايد سنوات مجاز ( به لحاظ 

 آموزشي و نظام وظيفه ) داشته باشد.

ن مورد شامل دانشجوياني حداقل زمان الزم براي انجام طرح نهايي يك نيمسال تحصيلي است اي )5

 كه طرح نهايي آنها نيز حذف شده و در ترم بعدي طرح را اخذ كرده اند نيز مي شود.

   

 گروه معماري


