
 

 های پایان ترممدارک مورد نیاز برای تحویل پروژه

 139۷سال تحصیلی  اولنیمسال 

 دروس طراحی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

های پایانی، بنا به تصمیم گروه، مقرر شد ترم و فراهم شدن امکان نظارت بر کیفیت پروژه سازی مدارک پایانبا هدف یکپارچه

 :تمامی دانشجویان، مدارک زیر را در پایان ترم، ارئه نمایند

 پوستر .1

و هر دانشجوی کارشناسی ارشد، حداقل چهار  B1یا  A1پوستر در قطع  ، الزم است حداقل دوی کارشناسیدانشجوهر 

پوسترها، حاوی پرسپکتیوهای داخلی و خارجی، ارائه دهد.  ی مدارک خود،از مجموعه( ۶۹*۱۰۰)افقی  B1در قطع  پوستر

، خص شدهابعاد مشرعایت  ی یک تصویر جامع از طرح است.ها بوده و هدف آن، ارائهها، توضیحات مکتوب و نقشهدیاگرام

 ، ضروری است.در سالن ص شدهل مشخن پوسترها در محقرار گرفتبه علت 
 

 هانقشه .2

یت ساها، شامل های طرح، باید به نحو مقتضی )در قالب پوستر یا آلبوم، به تشخیص استاد محترم( ارائه شوند. این نقشهنقشه

ها و توجه شود. خوانایی نقشهدر مقیاس مناسب می تمامی نماهاد بر هم، و حداقل دو مقطع عمو پالن تمامی طبقات،پالن، 

ی اری در این خصوص، دارای اهمیت بسیار است. در مواردی که به تشخیص استاد محترم، ارائهی معمبه استاندارد ارائه

 دانشجویان رسانده شود. ت ندارد، الزم است موضوع به اطالعهای فوق ضرورهریک از نقشه
 

 ماکت .3

الزم است حداقل یک ماکت از طرح، در مقیاس کند؛ که وجود ماکت، به درک بهتر طرح کمک بسیاری میبه توجه به آن

 مناسب، تهیه و ارائه شود. 
 

 کی دیجیتال مدارنسخه .4

 ی دیجیتال، براینسخهشود. تجمیع و تحویل داده می CDها، پوستر و تصاویر ماکت، در یک  مدارک، شامل نقشهتمامی 

 گیرد.ی آرشیو جامع گروه، مورد استفاده قرار میتهیه

هایی برای مدارک فوق تهیه شده است. لذا، تقاضا دارد شده، قالب و خوانایی مدارک ارائه سازی، یکپارچهبخشیبا هدف نظم

 .نمایند رجوعدانشکده، های گروه در سایت ها، به اطالعیهی استفاده از آنها و نحوهجهت آگاهی از این قالبمحترم دانشجویان 

 با تشکر

 گروه معماری


