
  بسمه تعالی

  دانشگاه سوره-94-95 دومنیمسال                                                ستهیومعماری پکارشناسی  -2طرح 

   مسکن طراحی:موضوع طرح

ب�ه عن�وان   .باشد می پیچیدگی هایی ورای یک مسکن معمولی  با لیوطراحی مسکن در بافت شهری فوق موضوع 

ب�رای خ�انواده ای   مس�کن  فضای کار برای یک یا چند نف�ر از اعض�ای خ�انواده و ی�ا طراح�ی       ه همراهمثال مسکن ب

  .گسترده مرکب از سه نسل ویا خانواده اصلی و چند نفر از بستگان 

  :-هدف

  .آشنایی با مفهوم مسکن -1

 .سنن زیست فرهنگ و تعریف فضاها با توجه به   -2

 صحیح عملکردیدرک ارتباط صحیح جزء فضاها با یکدیگر و تلفیق  -3

  .....پیش فرض های فرهنگی ،اقلیمی ورسیدن به طرحی منسجم با رعایت . -4

  :مشخصات عمومی

  .مترمربع می باشد 1000زمین طرح با مساحت حدود -1

  .شود هارائدر این مسکن تعریف واضح و مشخصی از خانواده ساکن -2

ت��ا ابع�اد و ان�دازه ل��وازم و   و رابط�ه فیم�ابین   عملک��ردی اع�م از تعری�ف عملک��ردی فض�اها     ب�ه مس�ائل  در طراح�ی  -3

 .مبلمان توجه بسیار شود

در  .مسائل فرهنگی و سنن زیستی با توجه به مکان مورد طراحی و پایگاه اجتماعی س�اکنین م�د نط�ر قرارگی�رد    -4

ک��نج ه��ا و فض��اهای خالقان��ه اع��م از انف��رادی و جمع��ی ب��ر مبن��ای ش��ناخت درس��ت از  و طراح��ی تعری��ف ای��ن راس��تا 

 .انجام شود خانواده ساکن

ب�ه ص�ورت   فضاهای باز، نیمه بس�ته و بس�ته متناس�ب ب�ا یک�دیگر و منطب�ق ب�ا ش�رایط آب و ه�وایی و عملک�ردی           -5

 .مناسب طراحی شوند

س�ایش در فض�اهای داخل�ی اس�تفاده     آبا توجه به مباحث انرژی از شرایط محیطی اقلیم�ی ب�رای رس�یدن ب�ه منطق�ه      -6

 .شود

  .مصالح عرف در منطقه مورد توجه قرار گیرند سازه ،تٌاسیسات و-7

  :مدارک و نقشه های مورد نیاز در تحویل نهایی

 100/1     حداقل    مقیاس                               و پالن بامطراحی محوطه  -1

 100/1                 مقیاس       پال ن معماری طبقات با مبلمان کامل            -2

 100/1                مقیاس            کلیه نماها                                        -3

 100/1               مقیاس             حداقل دو مقطع                                 -4

 بزرگنمایی یکی از فضاها با اندازه گذاری کامل فضا و مبلمان -5

 پرسپکتیو خارجی -6

 داخلی پرسپکتیو های -7



 مقیاس با نظر استاد محترم             ماکت                                            -8

        .متعاقبًا توسط آموزش دانشکده اعالم خواهد گردید:  زمان تحویل نهایی

 


