
 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه سوره-95-94کارشناسی معماری پیوسته                                                      نیمسال دوم -1طرح 

  موضوع طرح: طراحی مجموعه تجاری اداری کوچک(در مقیاس مرکز محله)

 دفاتر خدماتی) می باشد. (موضوع طرح شامل تعدادی واحد تجاری ،یک رستوران کوچک و تعدادی محدود دفتر کار

در قالب طراحی یک پروژه 2و 1جمع بندی آموخته های پایه ای ترم های قبل و بخصوص دروس مقدمات طراحی معماری اهداف-: 

  در یک طرح جامع .تًاکید برآموزش فرآیند طراحی و چگونگی سیر از سوًال به جوابمعماری ونیز 

 

 الف- مشخصات عمومی: 

  در صد آن با بنا اشغال می شود.60 الی 30 مترمربع می باشد که حدود 2000 الی 1500-زمین طرح با مساحت حدود 1

-مجموعه عوامل تاٌثیرگذاردر طراحی اعم از اقلیم،بستر،روابط تاریخی فرهنگی،ضوابط و استانداردها و... در کالس مورد بحث 2

  ،اعمال کامل ،منطقی و توًامان همه عوامل مقدور نباشد).1واقع شوند (هرچند با توجه به توان دانشجویان در طرح 

 -ابعاد فیزیکی طرح به گونه ای تعیین شود که پس از مباحث نظری فرصت کافی برای طراحی باشد.3

- به بررسی و تحلیل نمونه های مشابه در راستای فراگیری از نقاط ضعف و قوت نمونه های مشابه به عنوان یک روش آموزش 4

 در طراحی پرداخته شود.

-در طراحی به مسائل عملکردی اعم از تعریف عملکردی فضاها و رابطه فیمابین تا ابعاد و اندازه لوازم و مبلمان توجه کامل شود.3

 -فضاهای باز، نیمه بسته و بسته متناسب با یکدیگر و منطبق با شرایط آب و هوایی و عملکردی به صورت مناسب طراحی شوند.5

 

مدارک و نقشه های مورد نیاز در تحویل نهایی: ب- 

 150/1حداقل   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

 پرسپکتیو های داخلی -7

 100/1  مقیاس       ماکت                                             -8

 

 : متعاقبًا توسط آموزش دانشکده اعالم خواهد گردید. زمان تحویل نهاییج- 

 

 

 


