
  بسمه تعالی

  دانشگاه سوره - 95-94 دوم  نیمسال                                                و ناپیوسته پیوستهمعماری کارشناسی   -  4طرح 

  و شهرسازی دانشکده معماری  یا    )هتل( یمرکز اقامت: موضوع طرح

 )انتخاب شودفوق  یکی از دو موضوع (

د که ارتباطات به استاندارد ها و برقراری ارتباط صحیح بین حوزه های مختلف در یک بنای واحتوجه  این برنامهدر :ف اهدا

مطالعه کامل . نسبتٌا پیچیده و حوزه های متنوع داشته باشد و نیز استاندارد های محکمی در آن الزم االجرا باشند مد نظر است 

الزم است ترکیب در نهایت . ه های مشابه توصیه می شوداجرا در نمونطراحی و ضوابط و بررسی و تحلیل دقیق چگونگی 

در مجموعه و نیز نوآوری های ارتقا دهنده کارایی جاذبه های بصری ، صحیح عملکرد ، سازه ، حل معضالت اقلیمی و زمین 

  .دنمشاهده شو فوقطرح 

از نوع کوتاه ( .... ویا  آبدرمانی،اقامتی بین راهیتفریحی،اقامتی اقامتی به صورت  فوق می تواندمرکز اقامتی  -مرکز اقامتی

خدمات الزمه طبق ضوابط و نیز ، ....) آبدرمانی ،تفریحی و(با توجه به هدف استفاده کنندگان و تعریف مجموعه . باشد) مدت 

   .طراحی گردند مطلوب ،پیشنهادهای جدید  تشویقبا 

کارشناسی و کارشناسی در مقاطع و شهرسازی پاسخگوی آموزش معماری  دانشکده فوق باید -و شهرسازی دانشکده معماری

آتلیه ها ، کارگاه ها و سایر فضاهای آموزشی، پژوهشی و " و طبعا باشد) به انتخاب استاد محترم ( مختلف ارشد در چند گرایش 

     .شوندپیشنهاد و طراحی  ، رفاهی خدماتی مطابق با نیاز های رشته های تعریف شده در این مرکز

 :مشخصات عمومی -الف

که توسط استاد محترم ارائه خواهد شد می بایستی پروژه را طراحی و زمین واحد کلیه دانشجویان یک کالس در یک  -1

 .ارائه نمایند و از طراحی در زمین های متفاوت خودداری شود

 .تعیین شده اند استفاده شودچنانچه سایت پیشنهادی در داخل شهر است از زمین هایی که برای کاربری فوق  -2

و گردید خواهد  پیشنهاد توسط استاد محترم) در دانشکده معماری و شهرسازی ( د دانشجوو تعدا )هتل در ( اد تختتعد -3

 . شدمحاسبه و ارائه خواهد  توسط دانشجویانبا توجه به آن ها وطبق سرانه های معمول مقدار زیر بنا 

 ای پروژه ارئه گرددستون گذاری و پیشنهاد سازه ای بر -4

، ابعاد کّمی طرح به گونه ای باشد که در طول ترم ذکر شده  افهداتوصیه می شود با توجه به : ظرفیت مرکز  -5

  .د نداشته باشپیچیده را  موضوع مطرح در یک  تمامی ابعاد پرداختن به و نمونه ها مطالعه ،دانشجویان زمان کافی برای 

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

 300/1مقیاس                                          طراحی محوطه                                      -1

 200/1مقیاس   با حداقل                         و ستون گذاریپال ن معماری طبقات با مبلمان کامل  -2

 200/1مقیاس   "                                    کلیه نماها                                               -3

 200/1مقیاس    "                                                                          دو مقطع حداقل -4

 پرسپکتیو خارجی -5

 پرسپکتیو های داخلی -6

 با  حداقل      ندازه گذاری شده بخشی از پالن و مقطع مربوطه         ابزرگنمایی  -7

 مقیاس با نظر استاد محترم                                    ماکت                                          -8

  روند طراحیایده ها و ارائه  -9

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


