
  

 عماریم «طرح نهایی»ی درس پروژه راهنمای

ی شورای ی معماری در جلسهنهایی دانشجویان کارشناسی ناپیوستهی طرحدستورالعمل تدوین گزارش پروژه
به تصویب رسیده است. از تاریخ تصویب، رعایت ضوابط  14/2/1398گروه مهندسی عمران و معماری مورخ 

 الزامی است.   در این دستورالعمل شدهاشاره

 کارشناسی

 ناپیوسته

 

 ی درس طرح نهاییساختار گزارش پروژه -الف 

 )ترتیب چینش صفحات به شرح زیر است( پیشگفتار:

فهرست  –فهرست مطالب  –های کلیدی چکیده و واژه –تقدیر و تشکر  –ی صحت و اصالت نتایج تائیدیه –ی هیات داوری جلسهصورت

 فهرست جداول.  –اشکال 

 دفتر دوم: طراحی و فرآیند طراحی ریزی کالبدیدفتر اول: مطالعات و برنامه

 

 صفحه 30فصل اول: مقدمه )شناخت موضوع و یافتن مسئله(         

 اهمیت و ضرورت موضوع؛ -

 توضیح اهداف طرح؛ -

 ی مفاهیم الزم؛ی طرح و ارائهتوضیح ایده -

 و تشخیص و تعیین نیازها؛نیازسنجی  -

 تبیین مسئله. -

 صفحه 25           های شاخص  معرفی مصادیق و نمونه: دومفصل 

 های خارجی؛بررسی و نقد نمونه -

 های داخلی؛بررسی و نقد نمونه -

 های مورد مطالعه؛بررسی کلی نمونه -

 تبیین مبانی نظری طراحی. -

اجزای کالبدی موضوع  ها و شناختنامهبررسی آئین: سومفصل 

 صفحه 20                طراحی                                             

 روز طراحی؛ها، استانداردها و ضوابط بهنامهبررسی آئین -

 بررسی و شناخت اجزای واحد موضوع طراحی) فضاهای موردنیاز(؛ -

 ی فیزیکی طرح. توضیح برنامه -

 صفحه 15               ی بستر طراحی             مطالعه: چهارمفصل 

 فرهنگی محل؛شناخت اجتماعی، اقتصادی،  -

 محیطی(شناسی، توپوگرافی، زیستوهوا، زمینشناخت اقلیمی )آب -

 دالیل انتخاب سیاست طراحی؛ -

 و تحلیل محل؛ بررسی -

 صفحه 01               گیری             بندی و نتیجهجمع: پنجمفصل 

 شده.بندی معیارهای طراحی انتخابجمع -

 

 صفحه 100 حدود                  مجموع                                  

 

 

 صفحه 01(         فرآیند رسیدن به طرحفصل اول: مقدمه )

 گیری طرح؛روند شکل -

 های پیشنهادی؛معرفی گزینه -

 گزاری محل؛لکهیابی و مکان -

 گیری پالن و سازماندهی فضایی پالن.شکل روند -

 صفحه 15           های معماری                          نقشه: دومفصل 

 ؛سایت پالنپالن موقعیت و  -

 ؛هاپالن -

 ؛پرسپکتیوها -

 نماها و مقاطع؛ -

 تصاویر. -

 صفحه 3                   طرح سازه و انتخاب مصالح        : سومفصل 

 ای پیشنهادی؛های سازهسیستم و تحلیل بررسی -

 بررسی و تحلیل مصالح ساختمانی پیشنهادی؛ -

 ؛مناسب برای طرح ساختمانی ای و مصالحانتخاب سیستم سازه -

 صفحه 3طرح تاسیسات مکانیکی و الکتریکی             : چهارمفصل 

 بررسی و شناخت شرایط طرح؛ -

 الکتریکی مناسب برای طرح.انتخاب تاسیسات مکانیکی و  -

 صفحه 4                  معرفی و توجیه طرح پیشنهادی: پنجمفصل 

 معرفی طرح پیشنهادی؛ -

 شده. ی دالیل توجیهی با توجه به معیارهای طراحی انتخابارائه -

 

 

 

 صفحه 35 حدود                                                      مجموع  

 



 ی درس طرح نهاییمدارک موردنیاز جهت تحویل پروژه – ب

 

اند ی درس طرح نهایی، دانشجویان گرامی موظفشدن امکان نظارت بر کیفیت گزارش پروژهسازی مدارک مورد نیاز و فراهمبا هدف یکپارچه

 نهایی ارائه دهند: ی دفاع طرحمدارک زیر را در جلسه

 

                                                                                       .                                                                                                                             گزارش پروژه                                                                                                                   -الف

ی آن با تشخیص استاد محترم شده در بخش الف باید تدوین، و یک نسخه، طبق ساختار معرفیگزارش پروژه، به صورت کاغذی و دیجیتال

 ر استاد محترم داور قرار گیرد. ر اختیای دفاع، دراهنما در زمان مناسب، قبل از برگزاری جلسه

 

                                                                              .                                                                                                                                پوستر                                                                                                                         -ب

ی مدارک خود ارائه دهد. پوسترها باید حاوی پرستیکوهای داخلی و خارجی، از مجموعه A1دانشجو الزم است حداقل یک پوستر در ابعاد 

 ی یک تصویر جامع از طرح است. ر، ارائهی پوستنما و پالن به همراه توضیحات مکتوب باشد. هدف از تهیه

 

                                                                                                                       .                                                                                   ها                                                                                                                           نقشه -ج

ها، شامل سایت پالن، پالن تمامی طبقات، یجیتال، ارائه شوند. این نقشههای طرح باید به نحو مناسب، در قالب آلبوم کاغذی و یا دنقشه

ی معماری در این خصوص ها و توجه به استاندارد ارائهشود. خوانایی نقشهع عمود بر هم، و تمامی نماها در مقیاس مناسب میحداقل دو مقط

 دارای اهمیت بسیار است. 

 

                                             .                                                                                                                                                                            ماکت                                                                                                               -د

 کند، الزم است یک ماکت از طرح، در مقیاس مناسب تهیه و ارائه شود.بهتر طرح کمک شایانی می ی ماکت، به درکبا توجه به این که ارائه

 

                                             .                                                                                                                                                                           ی دیجیتال مدارک                                                                                                              نسخه -ه

دی اف تهیه و در یک سیدیلب فرمت پیوینت، در قاپاورپها، پوستر، تصاویر ماکت و فایل تمامی مدارک شامل متن گزارش پروژه، نقشه

دی را به استاد محترم راهنما، یک نسخه به استاد محترم داور و یک نسخه را به مدیریت تجمیع شود. دانشجو موظف است یک نسخه از سی

 گروه آموزشی، جهت بایگانی اطالعات تحویل دهد. 

 

 

 

 درس طرح نهاییی ی دفاع پروژهضوابط برگزاری جلسه – ج

 

دانشجو موظف است با هماهنگی با استاد محترم راهنما، با مراجعه به  –طبق تقویم آموزشی  –ی درس قانونی جهت ثبت نمرهدر زمان 

ی دفاع با حضور اساتید ی درس طرح نهایی اقدام نماید. جلسهی دفاع پروژهمدیریت گروه آموزشی نسبت به دریافت مجوز برگزاری جلسه

شده در قسمت الف، کیفیت  ارائه، و توانمندی در یت ساختار معرفیی درس بر اساس رعانمرهشود. ارزیابی راهنما و داور برگزار میمحترم 

و در صورتی ی پروژه به کیفیت ساخت ماکت اختصاص دارد پاسخگویی به سواالت صورت خواهد پذیرفت. توجه شود، دو نمره از بیست نمره

 که دانشجو موفق به ساخت ماکت مناسب نشود، نمره از هیجده ارزیابی خواهد شد.

 

 

 



 ی درس طرح نهاییپروژهضوابط تنظیم گزارش  – د

 

ی نامه، به راهنمای نگارش و تدوین پایانی طرح نهاییژهضوابط نگارشی و ویرایشی مدنظر جهت تنظیم متن گزارش پروبرای آشنایی با 

، جهت تدوین متن گزارش پروژه الزامی (46تا  37)از صفحه  شده در این راهنماتکمیلی دانشگاه مراجعه شود. رعایت ضوابط اعالمتحصیالت

 حیدریه مراجعه نمائید:نشگاه تربتدر تارنمای دا تکمیلیکشوی مدیریت تحصیالتجهت دسترسی به این راهنما به است. 

torbath.ac.ir> هامعاونت > تکمیلیمدیریت تحصیالت > هانامهها و آئینفرم   
 

 ی درس طرح نهایی در پیوست الف موجود است. ی اول گزارش پروژهی طرح جلد و صفحهنمونه

 

  



 
 گروه مهندسی عمران و معماری

 

 

 ی درس طرح نهاییگزارش پروژه

 ی درس طرح نهاییعنوان پروژه

 
 :راهنمااستاد 

 وخانوادگی )بدون جناب آقا یا سرکار خانم(دکتر / مهندس نام و نام

 

 :دانشجو

 ی دانشجوییخانوادگی        شمارهنام و نام

 

 

 1398تابستان 

 پیوست الف


