دستورالعمل پروژه «طرح نهایی»رشته معماری
لطفا روزهای حضور خود را با حضور اساتید مربوط به درس "طراحی معماری نهایی" هماهنگ فرمایید.
حداکثر زمان انجام پروژه از شروع ترم تا اخذ نمره 6 ،ماه می باشد
مراحل مقدماتی
 -1انتخاب موضوع پروژه مورد عالقه دانشجو (البته توان طراحی دانشجو در بعضی از موضوعها مالک اصلی خواهد بود)
 -2تهیه و تکمیل فرمهای مربوط از سایت اینترنتی دانشگاه (/zariau.ac.irدانشجویان/فرمهای مورد نیاز دانشویان)
لطفا درصورت عدم موفقیت در دریافت فرمهای مربوطه به کارشناس رشته خود مراجعه فرمایید.
 -3تهیه چکیدهای از ضرورت و هدف از انتخاب موضوع پروژه و نوشتن آن در فرم مربوطه
 -4اخذ تاییدیه فرمها از استاد مربوطه و سپس مدیر گروه
مراحل اصلی
 -1پیگیری دانشجو جهت جمعآوری مطالعات فصل یک تحت عنوان مطالعات پایه ( با هماهنگی استاد مربوطه ) -از قبیل :تعریف موضوع مربوط به
پروژه -شرح انواع و اقسام -اهداف -ضروریات -استانداردها -اصول و مبانی طراحی معماری و یا شهرسازی موضوع پروژه -بررسی نکات ویژه
مربوط به موضوع مانند مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی یا جمعیتی و یا  ...که هر موضوع ممکن است یک یا چند مورد فوق را به خود
اختصاص دهد.
 -2پیگیری دانشجو جهت جمعآوری مطالعات فصل دو تحت عنوان مطالعات زمینه ( با هماهنگی استاد مربوطه ) -که در این فصل دانشجو میبایست
استان ،شهرستان ،شهر و  ...و در کل مکانی که پروژه مورد نظر بطور فرضی قرار است در آنجا ساخته شود را از لحاظ های مختلف مانند مسائل
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی یا جمعیتی و یا  ...بررسی نماید.
 -3پیگیری دانشجو جهت جمع آوری مطالعات فصل سه تحت عنوان نمونه موردی ( با هماهنگی استاد مربوطه ) -که در این فصل دانشجو میبایست
حداقل یک نمونه مشابه خارجی و حداقل یک نمونه مشابه داخلی(داخل کشور) طرح مورد نظر خود را از لحاظ ایده ،کانسپت ،اقلیم ،فرهنگ یا
مکان و یا  ...بررسی و با تهیه نقشهها و یا عکس هایی از آن ،پروژهها را معرفی نماید و بازتاب آن را در طرح خود نشان دهد.
 -4در این مرحله دانشجو میبایست سای ت و یا زمین پروژه خود را در مکان مورد نظر انتخاب و تحلیل نماید و همچنین با توجه به مطالعات به دست
آمده در  3فصل پیشین اقدام به تهیه فصل چهارم تحت عنوان برنامهریزی فیزیکی – کالبدی ( با هماهنگی استاد مربوطه ) -نماید ،که سرانجام
این فصل تهیه جدولی است که لیست و زیربنای کلیه فضاهای مورد نیاز موضوع پروژه با توجه به مکان مورد نظر در آن مشخص گردیده است.
 -5در این مرحله دانشجو با توجه به مراحل قبل اقدام به تهیه طراحیهای اولیه پروژه با اسکیسهای دستی و حجمهای شماتیک در سایت مورد نظر
مینماید و فصل پنجم (فصل آخر)خود را تحت عنوان «طراحی» ( با هماهنگی استاد مربوطه ) شروع می کند که در این فصل دانشجو مراحل اولیه
طراحی خود و نحوه شکل گیری طرح را به ترتیب از ابتدا تا انتها (رسیدن به نقشه های اندازه گذاری و مبلمان سایت و طبقات و نماها و برش ها و
پرسپکتیوها و یا «»3dها و ماکت) و با پیوست کردن نقشه های مورد نیاز که کلیات و جزییات پروژه را معرفی می نماید؛ توضیح میدهد.

توجه :دانشجو میبایست مراحل فوقالذکر را به ترتیب انجام داده و هر مرحله را قبل از رفتن به مرحله بعد با استاد مربوطه کنترل کرده و به تایید برساند.
الزم به ذکر است که در بعضی موارد ممکن است دانشجو چند مرحله را همزمان با هم پیش برد و کرکسیون نماید.
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 -1تهیه پوستر ،پاورپوینت (که در پاورپوینت کلیات مطالعات و نقشه ها آورده شده و توسط آن ،پروژه معرفی می گردد) ،ماکت و دو نسخه کتبی
صحافی شده از مطالعات که در انتهای آن کلیه نقشه ها به پیوست می باشد و همچنین تهیه لوح فشرده ای از فایلهای  acadو  wordو
 power pointو ...
 -2گرفتن وقت دفاع از مدیر گروه و  ...دفاع و اخذ نمره
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تهیه آلبومی از نقشه ها و ماکت و دو نسخه کتبی صحافی شده از مطالعات که در انتهای آن کلیه نقشه ها به پیوست می باشد و همچنین تهیه
لوح فشرده ای از فایلهای  acadو  wordو ...

 -2مراجعه به استاد راهنما و  ...اخذ نمره

