ساختار پایان نامه های مقطع کارشناسی مهندسی معماری
پیشگفتبر:
 صَرتجلسِ ّیبت داٍری – تبئیذیِ صحت ٍ اصبلت ًتبیج -تقذیر ٍ تشکر – چکیذُ ٍ ٍاشُ ّبی کلیذی – فْرست هطبلت – فْرستاشکبل – فْرست جذاٍل ٍ فْرست ًوَدارّب
دفتر اٍل هطبلعبت ٍ ثرًبهِ ریسی کبلجذی

دفتر دٍم -طراحی ٍ فرآیٌذ طراحی

فصل اٍل هقذهِ (شٌبخت هَضَع ٍ یبفتي هسئلِ)

فصل اٍل  :هقذهِ (فرآیٌذ رسیذى ثِ طرح ٍ آلترًبتیَّب ٍ
دیبگرام ّب)

 اّویت ٍ ضرٍرت هَضَع تعبریف تعییي اّذاف هطبلعِ ٍ جوع آٍری اطالعبت ٍ تحلیل آًْب ثررسی ٍ ارائِ هفبّین (ایذُ ٍ کبًسپت ) ًیبز سٌجی ٍ تشخیص ٍ تعییي ًیبزّب -تجییي هسئلِ ّب

 رًٍذ شکل گیری طرح هکبى یبثی ٍ لکِ گساری سبیت رًٍذ شکل گیری پالى ٍ سبزهبًذّی فضبئی پالى 50صفحِ
فصل دٍم – ًقشِ ّبی هعوبری

 30صفحِ  -پالى هَقعیت ٍ سبیت پالى
 پالًْبّبفصل دٍم :هعرفی هصبدیق ٍ ًوًَِ ّبی شبخص
 پرسپکتیَّب ًوبّب ٍ هقبطع ثررسی ٍ ًقذ ًوًَِ ّبی خبرجی تصبٍیر ثررسی ٍ ًقذ ًوًَِ ّبی داخلی -ثررسی ٍ ارزیبثی کلی ًوًَِ ّبی هَرد هطبلعِ

 55صفحِ

فصل سَم طرح سبزُ ٍ هصبلح

تدوین مبانی نظری طراحی 55صفحِ
فصل سَم  :ثررسی استبًذاردّب ٍ شٌبخت اجسای کبلجذی
هَضَع طراحی
 استبًذارد ّب ٍ ضَاثط هَجَد رٍز ثررسی ٍ شٌبخت اجسای ٍاحذ هَضَع طراحی (فضبّبیهَرد ًیبز )
-تدوین برنامه فیزیکی طرح

فصل چْبرم  :هطبلعِ ثستر طراحی

 ثررسی سیستن ّبی سبزُ ثررسی ٍ تحلیل هصبلح سبختوبًی اًتخبة سیستن سبزُ ای ٍ هصبلح هٌبست ثرای طرح 3صفحِ
فصل چْبرم – طرح تبسیسبت ٍ تجْیسات

 ثررسی ٍ شٌبخت شرایط اًتخبة تبسیسبت هکبًیکی ٍ الکتریکی هتٌبست ثب طرح 3صفحِ
 50صفحِ
فصل پٌجن – تَصیف ٍ تَجیِ طرح ارائِ شذُ
ارائِ پبٍرپَیٌت )(power point

 شٌبخت اجتوبعی – افتصبدی – فرٌّگی شٌبخت شرایط اقلیوی (آة ٍ َّا  ،زهیي شٌبسی ،تَپَگرافی  ،زیست هحیطی ٍ ...
 دالیل اًتخبة سیبست -تجسیِ ٍ تحلیل سبیت

 4صفحِ
 55صفحِ

فصل پٌجن  :جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیری
تدوین اصول و احکام طراحی 50صفحِ
500ص

 35ص

