
  

  بسمه تعالی

  دانشگاه سوره -95-94  دوم نیمسال                                               کارشناسی معماری پیوسته و ناپیوسته 5طرح  

  مجموعه مسکونی  :موضوع طرح

عملک�ردی،  ب�ا توج�ه ب�ه جمی�ع عوام�ل م�ٌوثر         مجموعه ه�ای مس�کونی  طراحی تحقق حصول آگاهی های الزم در راستای : هدف

طراح�ی س�ایت   طراحی جزء فضاهای یک واحد گرفته تا  ازدر طراحی فوق الزم است  . ....فرهنگی وسازه ،  ،اقلیمیمحیطی 

  .توجه کامل مبذول گردد) طراحی در مقیاس خرد و کالن( آنجانمایی و همنشینی بلوک ها در درون 

  

  :مشخصات عمومی -الف 

ه�ر ص�ورت بای�د طراح�ی س�ایت در      در شهر ها باشد ولی سایر ، شهرک های اطراف و یا مجموعه فوق می تواند در تهران -1

 .مورد توجه قرار گیرد 500/1مقیاس 

 .واحد مسکونی باشد  200الی  100مجموعه فوق دارای  -2

و  ن�وع واح�دها  . در زمین�ی واح�د ص�ورت پ�ذیرد     مس�کونی  بل�وک مجموع�ه ای متش�کل از چن�د    طراحی فوق بای�د ب�ه ص�ورت     -3

 ب�ا موافق�ت  ... و  با توجه به شهر مورد نظر،موقعی�ت مک�انی س�ایت در باف�ت    ) هر دو نوع, ویالیی، آپارتمانی(درصد هریک 

 .استاد محترم خواهد بود

می�زان  طراحی کل مجموعه با توجه به نیمه عمومی و عمومی چه در طراحی واحدها و چه در ، به عرصه های خصوصی  -4

 .ددگرتوجه ، فرهنگ عمومی مکان مورد طراحی جمعیت ساکن و 

 .لزوم احترام به سنن زیستی حاکم و حل معمارانه محدودیت ها و مشکالت عام مجتمع های زیستی در نظر گرفته شود -5

 .سازه طرح پیشنهاد و در نقشه ها منعکس شود -6

 .شودبه جایگاه و سیمای مجموعه با در نظر گرفتن همجواری ها و بافت ، پرداخته  -7

 .مد نظر قرار گیردی ، عوامل محیطی اقلیمی در تنظیم شرایط محیطی ژبا توجه به مباحث تقلیل مصرف انر -8

 .به نقش طبیعت در ارتقاء کیفیت زیست و چگونگی حضورآن در مجتمع پرداخته شود -9

 .رائه یک بلوک واحد خودداری شودااز  - 10

 

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

 500/1            حداقلمقیاس                   طراحی محوطه                                    -1

 200/1         مقیاس حداقل                    طبقات با مبلمان کامل     تمامی پال ن معماری  -2

 200/1        "        مقیاس                    کلیه نماها                                           -3

 200/1          "        مقیاس                                                     دو مقطع حداقل -4

 200/1        "     مقیاس                      پالن سازه و ستون گذاری                          -5

 100/1        "      مقیاس                 و مقطع تعدادی از واحد ها    ،نما بزرگنمایی پالن  -6

 پرسپکتیو خارجی -7

 پرسپکتیو های داخلی -8

 مقیاس با نظر استاد محترم                       ماکت                                            -9

 روند طراحیایده ها و ارائه  - 10

  .،مدارک فوق قابل افزایش خواهد بودبا توجه به نوع مجتمع طبعًا 

  



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


