
 

 
 
 

 

 معماری  رشتة ارشد کارشناسی  مقطع برای جلسة دفاع دانشجویان نیازمدارک مورد الزامات و 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

که درخواست مجوز دفاع تایید شدة خود را از واحد تحصیالت تکمیلی دریافت   معماری  ةرشت  کارشناسی ارشدمقطع    تمامی دانشجویان

مدارک ذیل را تحویل    جلسة دفاعاست که در    الزامینامة خود  باشند؛ برای حضور در جلسات دفاع از پایان نامة خود میاند و آمادة دفاع از پایان کرده 

 دهند و الزامات قید شده را رعایت نمایند.

 : رشتة معماری ارشد کارشناسی  مقطع برای جلسة دفاع دانشجویان نیازمدارک مورد الزامات و 

 است.  الزامی،  پارس  دانشگاه  تایید  مورد  نگارشی  فرمت  و  بندیفصل  محتوا،  با(  صفحه  051  تا  نهایتاً)  رساله  ارائه .1

،  بعدی ساه  تصااویر  و  هانقشاه  ساایت، تحلیل  موردی،  هاینمونه  پروژه،  طراحی  روند  موضاوع،  معرفی  شاامل(  پاورپوینت)  مجازی  ارائه  فایلتحویل  .2

 است.  الزامی

  به1  مقیاس)  پالن  ساایت  1.100  مقیاس  و دقیق  اندازه  با  ترسایمی  بام  پالن  و  مقاطع  نماها،  ها،پالن  شاامل  بایساتیارائه شاده    معماری  هاینقشاه .3

  معرفی  کامل  لجند  کامل،  ارتفاعی  کدهای  و  هاعالمت  درسات،  ضااامت  شاامل  ؛(اتوکدی  ویا  دساتی)  ترسایمی  اصاو   رعایت  با(  250  به1 یا  100

 .دنباش  نقشه  هر

د،  باشاا   طرح  کامل  معرف  که(  ماتلف  جهت4 پرنده دید  و  انسااانی  دید)  گوناگون  زوایای  از  پروژه  از  خارجی و  داخلی بعدیسا   تصااویرارائة   .4

 است.  الزامی

 (.باشد  داشته  ارزیابی  بر  مثبت  تاثیر  تواندمی  و  کندمی  کمک  پروژه  بهترهرچه  معرفی  به  اگر)  است  اختیاری  انیمیشن  و  ماکت  ساخت .5

 .دنشو  درجبایستی    هاکرکسیون  و  اولیه  هایطرح  و  هااسکیس  و  طراحی  فرایند .6

 .شود  طراحی  70*50  شیت  دو  یا  70*100  ارائه  شیت  یک  حتما  .است  الزامی  بندیشیت .7

  پروژه  بهترهرچه  معرفی  به  اگر)  اسات  اختیاریبه صاورت    ،نباشاد  آماده فایل  و  باشاد  شاده  طراحی  که  ساکشان  وا   و فنی  جزییاتکارگیری  به .8

 .باشد(  داشته  ارزیابی  بر  مثبت  تاثیر  تواندمی  و  کندمی  کمک

 .است  الزامی،  جزییات  و  فونداسیون  و  تیرریزی  و  گذاریستون  پالن .9

 .است  ممنوع  دفاع  جلسة  در  افزارینرم  هایفایل  استفاده از .10

 .دنباش  شده  ذخیره  جداگانه  صورت  بهو    مقیاس  به همراه  (pdf)  اف  دی پی  صورتهب  بایستی  حتما  هانقشه .11

 

 

    هنانیمهم  یو تمام انیدانشجو یسالمت یآرزو با

و هنر پارس یدانشگاه معمار یلیتکم التیتحص واحد  

 


