
 

 

               

 داًـكذُ ٌّش، هؼواسي ٍ ؿْشػاصي                 

    گشٍُ هؼواسي

 94ييزايص مُز  – َاي طزح وُايي كارضىاسي معماري وامٍ ارائٍ گشارش ي وقطٍ  ضيًٌ       

 

ّاي اجشايي  خشداصي زا زْيِ دقيق عشحّذف اص عشح ًْايي دٍسُ كاسؿٌاػي هٌْذػي هؼواسي خيـثشد يك عشح هؼواسي جاهغ، اص هشحلِ ايذُ 

 ٍاجذ ٍحذذ ٍ اًؼجام كافي دس اتؼاد ٍ ػَاهل گًَاگَى هؤثش دس عشاحي تاؿذ.  ػاخسواًي اػر تِ ًحَي كِ حاصل ًْايي،

 

ضيًٌ وامٍ  مطابق ايهي با تًجٍ بٍ ايىكٍ دفتز گزيٌ وسخٍ پايان وامٍ اي را كٍ  است الشاميرعايت وكات سيز در تذييه گشارش طزح وُايي 

تا اصالح ، ايه مًارددر صًرت عذم رعايت تقاضا مي ضًد ذ راَىماي محتزم تياوطذٌ باضذ تحًيل ومي گيزد، اس اسوگارش ي آمادٌ ساسي 

 :كامل، ومزٌ پايان وامٍ داوطجً را ثبت وىمايىذ

 

 سًگ ػشهِ اي ٍ چاج ًقشُ اي تا فشهر صيش تاؿذ:سٍكؾ چشهي )گاليٌگَس( تِ تا هيليوسش  3-2اص جٌغ هقَا تا ضخاهر جلذ پايان وامٍ -1
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 تاؿذ:تِ زشزية صيش  الصم اػرمختلف گشارش  َاي بخص -2

  (تؼن ا...صفحِ ػفيذ )فقظ ؿاهل 

 ( كاهال ػٌَاى)هـاتِ سٍي جلذ 

 ٍُزاييذُ اػساد ساٌّوا، ّياذ داٍساى )دس صَسذ ٍجَد( ٍ گش 

 اخسياسي( زقذين( 

 ٍِاطُ( 5-4ٍ ٍاطگاى كليذي ) (كلوِ 400-300ؿاهل  چكيذُ )حذاكثش يك صفح 

 زقذيش ٍ زـكش 

 فْشػر هغالة 

 فْشػر جذاٍل ٍ ًوَداسّا 

 فْشػر زصاٍيش 

 ِ(1)دس خيَػر  ّا فْشػر ًقـ 

  صفحِ ؿاهل ايي هغالة: 100هسي اصلي حذاكثش 

 كلياذ خظٍّؾ ٍ عشاحي )تياى هؼالِ، ضشٍسذ هؼالِ، اّذاف خظٍّؾ ٍ عشاحي، سٍؽ خظٍّؾ ٍ ػاخساس خظٍّؾ( –اٍل  تخؾ 

  خيـيٌِ خظٍّؾ ٍ عشاحي )تشسػي ًوًَِ ّاي خظٍّؾ ٍ عشاحي هـاتِ دس داخل ٍ خاسج اص كـَس ٍ ًَآٍسي خشٍطُ  –دٍم تخؾ

 ًؼثر تِ ايي ًوًَِ ّا(

  تؼسش عشاحي ٍ ػَاهل زاثيشگزاس تش عشحؿٌاخر ٍ زحليل  –تخؾ ػَم 

  ح تا جضيياذ الصم(عشاحي هؼواسي )تشًاهِ كالثذي عشح، اصَل ٍ ايذُ ّاي عشاحي ٍ اسائِ عش –تخؾ چْاسم 

 ٍ ّش فصل ؿاهل ػِ قؼور هقذهِ، تذًِ ٍ ًسيجِ گيشي هي تاؿذ.  فصل يا فصَل ّش تخؾ تا ًظش اػساد ساٌّوا زذٍيي هي گشدد

 هي زَاًذ دس ّواى صفحِ ّن ركش ؿَد( – خي ًَيغ ّا )دس صَسذ ٍجَد 

  فْشػر هٌاتغ 

  دس ػايض  زصاٍيش ػِ تؼذي عشح ٍ هاكرّاي دٍتؼذي ٍ  هذاسک ٍ هؼسٌذاذ عشح ؿاهل ًقـِ -1خيَػرA4  ياA3 

 )ػايش خيَػسْا )دس صَسذ ٍجَد  

  ٍاطُ( 5-4كلوِ( ٍ ٍاطگاى كليذي ) 400-300چكيذُ اًگليؼي )حذاكثش يك صفحِ ؿاهل 

 )ػٌَاى اًگليؼي )هاًٌذ خـر جلذ 

 )تشگ آخش )ػفيذ 

 

 ضيًٌ وگارش: -3

  هغالة تش يك سٍي صفحاذA4  12ٍ ػوَدي تا قلن تصَسذ يكشٍ ػفيذ BMitra ؿَد ٍ تذٍى ّيچگًَِ حاؿيِ تٌذي اسائِ هي  ٍ

 اػسفادُ ؿَد.  Times New Romanتشاي چكيذُ اًگليؼي اص فًَر 

  ،1.5فاصلِ ػغشّا دس ّوِ قؼوسْاي هسي Line  ػاًسي  3.5ػاًسي هسش ٍ حاؿيِ ساػر  2.5ٍ حاؿيِ ّاي تاال، خاييي ٍ چح هؼادل

 هسش دس ًظش گشفسِ ؿَد. 

 .ؿواسُ صفحاذ اتسذايي )اص اٍل خاياى ًاهِ زا اتسذاي هسي اصلي( تا اػذاد ٍ تِ حشٍف )يك, دٍ، ػِ،...( ًـاى دادُ ؿَد 

 دس ؿواسُ گزاسي صفحاذ خاياى ًاهِ هحاػثِ ٍلي ؿواسُ شاس هي گيشد ٍ ّش فصل داساي صفحِ ػٌَاى هي تاؿذ كِ دس اتسذاي فصل ق

 صفحِ هزكَس دس آى ًَؿسِ ًوي ؿَد.

 ( تخؾ اٍل اص 1-3ّش فصل تا ؿواسُ ًـاى دادُ هي ؿَد ٍ ؿواسُ فصل دس ػور ساػر ٍ ؿواسُ تخؾ تؼذ اص آى آٍسدُ هي ؿَد :

 فصل ػَم(

 زصَيش ؿـن دس فصل ػَم(. ؿواسُ زصاٍيش دس صيش ٍ 6-3زاسي هي ؿًَذ )زصَيش ؿكل ّا ٍ جذاٍل تِ زشزية ظَْس دس فصل ؿواسُ گ :

 ؿواسُ جذاٍل دس تاالي آًْا ركش هي ؿَد.



  تِ صَسذ خالصِ دس داخل هسي ركش ؿذُ ٍ ػدغ فْشػر هٌاتغ ٍ هأخز تِ صَسذ كاهل دس  ٍ زصاٍيش ّا، ًوَداسّا هٌثغ ًقل قَل

 آٍسدُ ؿَد. اي گضاسؽاًسْ

 

 صيش هذ ًظش قشاس گيشًذ: مًارد تكميلي -4

  دس صَسذ ٍجَد هٌاتغ الصم ايي زحليل ؿاهل زحليل ػاير خشٍطُ ٍ هشاحل ايذُ ٍ  (داخل كـَسيكي زشجيحاً )دٍ ًوًَِ حذاقل زحليل

 اي ٍ زأػيؼازي ًيض هذ ًظش قشاس گيشد. هالحظاذ ػاصُ ٍ دس خاسُ اي هَاسدخشداصي، كاًؼدر ٍ سػيذى تِ عشاحي 

 ّاي هشتَط تِ هَضَع عشح اص هٌاتغ تِ سٍص ٍ هؼسثشتشسػي اػساًذاسد 

 

 صيش سا دس تش هي گيشد:هَاسد  طزحمعزفي  -5

 ِّاي هخسلف ّوچَى داليل زَجيْي اًسخاب ػاير، هحل قشاسگيشي ػاير هَسد ًظش دس  هؼشفي ػاير اًسخاتي ٍ زحليل آى اص جٌث

ّاي اعشاف ػاير،  ادُ، اقلين، ديذ ٍ هٌظش، ؿية، ػشٍصذا، كاستشيؿْشػساى ٍ ؿْش هَسد ًظش، اتؼاد ٍ هؼاحر ػاير، دػسشػي ػَاسُ ٍ خي

ّا ٍ زصاٍيش  ّاي كلي عشح زفصيلي ٍ ... ّوشاُ تا ًقـِ كاستشي ػاير دس عشح ّاي تاالدػر ؿْشي ٍ زَصيِ ياتي تٌا دس داخل ػاير، هكاى 

 ؼواسي ضشٍسي اػر.گيشي اص هغالؼاذ هزكَس تِ هٌظَس اػسفادُ دس عشح ه گشافيكي هَسد ًياص. ًسيجِ

 ِچَى هسشاط، ػشاًِ ٍ ظشفير ّش فضاّا ّو فضاّا ٍ هـخصاذ كوي آى  سيضي فيضيكي عشح ّوشاُ تا جذٍل فْشػر زذٍيي تشًاه 

 ُّاي اٍليِ هثاًي ًظشي ٍ ايذ 

 َتش عشح هؼواسي ًگي زأثيش هغالؼاذچگ 

 ُّاي اٍليِ تِ عشح ًْايي  سًٍذ عي ؿذُ اص ايذ 

  ٍ ّاي تاسص عشح هؼواسي ٍيظگيهؼشفي ػاخساس 

 هؼشفي هصالح هؼواسي تِ كاس سفسِ دس ػغَح داخلي ٍ خاسجي تٌا 

 ّا تش عشح هؼواسي ّاي ػاصُ ٍ زأػيؼاذ ٍ تشسػي زأثيشاذ آى هؼشفي اجوالي ػيؼسن 

 ػايش هَاسد الصم هسٌاػة تا عشح 

 

 اػر:تصَسذ صيش  ي ارائٍ ضذٌَا وقطٍخصًصيات  -6

       ِّا تايؼسي دس هقياع هٌاػة ٍ خَاًا  ّاي هَسد ًياص، خشػدكسيَّا ٍ جضئياذ الصم. ًقـِ اًسْاي گضاسؽ ؿاهل كليِ ًقـِّا دس  اسائِ ًقـ

تَدُ ٍ فْشػر فضاّا ٍ هقياع ػذدي ٍ خغي داؿسِ تاؿٌذ. ػالهر ؿوال تِ ػور تاال زا چح صفحِ تَدُ ٍ دس كليِ صفحاذ دس يك جْر 

 تاؿذ.

       ٍهقياع: اسائِ ػاير خالى دس د 

 ّاي اصلي ٍ فشػي، اتؼاد صهيي،  دػسشػي  ّا، تا هـخص ًوَدى ّوجَاسي 10500دس هقياع ًاحيِ ٍ هحلِ   ب(دس هقياع  الف(       

 ػاصي ٍ هَقؼير تٌا دس ػاير. هحَعِ

  ػاصُ ٍ زأػيؼاذ تش   سناًؼكاع الضاهاذ ٍ زأثيشاذ ػيؼ  ّوشاُ تا ًوايؾ هثلواى ّش يك اص فضاّا، 10100خالى كليِ عثقاذ دس هقياع

ّا ٍ...(، ساٌّواي فضاّا، كذّاي  ّا، داكر فضاّاي الصم تشاي زأػيؼاذ، ضخاهر ٍ اسزفاع ػقف  گزاسي تِ صَسذ خَاًا، عشح هؼواسي )ػسَى

 كـي س ّش عثقِ ٍ سػاير اصَل ًقـِاسزفاػي د

  زشجيحاً تا هـخص كشدى هصالح ًوا 10100حذاقل چْاسًواي اصلي دس هقياع 

 ّا اص دػسگاُ خلِ يا ػيشكَالػيَى ػوَدي تٌا  تِ ًحَي كِ حذاقل يكي اص آى 10100 حذاقل دٍ هقغغ عَلي ٍ ػشضي اص تٌا دس هقياع

 سا هـخص ػاصد. تگزسد ٍ زشجيحاً اص فضاّاي اصلي هثل ٍسٍدي يا التي ػثَس كشدُ ٍ فشم كالثذي داخلي، اسزثاعاذ داخلي تٌا ٍ ًَسگيشي آى

 سيَ خاسجي اص ديذ اًؼاًي ٍ يك خشػدكسيَ دػسگاُ هَاصي )ايضٍهسشيك يا اگضًَهسشيك(.ّش خشػدكسيَ تايذ ؿواسُ حذاقل ػِ خشػدك

 داؿسِ ٍ هحل ٍ جْر ديذ آى دس خالى هشتَعِ هـخص ؿذُ تاؿذ.

 ٍ هثلواى دس  حذاقل دٍ خشػدكسيَ داخلي اص فضاّاي اصلي تِ ًحَي كِ خصَصياذ هؼواسي داخل تٌا ّوچَى زٌاػثاذ، سًگ، هصالح

 آى هـخص تاؿذ. ّش خشػدكسيَ تايذ ؿواسُ داؿسِ ٍ هحل ٍ جْر ديذ آى دس خالى هشتَعِ هـخص ؿذُ تاؿذ.



  1025خالى ٍ تشؽ اص دػسگاُ خلِ دس هقياع ( يك تشؽ ػوَديwall Section اص تام زا خي ػاخسواى دس هقياع )اص ٍسٍدي  1010

 ضاّاي تْذاؿسياص فتٌا، خالى ػقف كارب عثقِ ّوكف ٍ جضئياذ يكي 

 ًِام ٍ ًام خاًَادگي داًـجَ، ًام ٍ   ّا ؿاهل ًام داًـگاُ، ًام داًـكذُ، ػٌَاى خشٍطُ ٍ هحل آى، اسائِ هـخصاذ كاهل تش سٍي كليِ ًقـ

تَدُ ٍ دس (، هقياع ػذدي ٍ خغي ٍ جْر ؿوال كِ تايؼسي تِ ػور تاال زا چح 1391واُديًام خاًَادگي اػساد ساٌّوا، صهاى دفاع )هثال: 

 دس يك جْر تاؿذ.  كليِ ًقـِ

 ِّا ػفيذ يا سٍؿي تَدُ ٍ هسي  ّا ػفيذ ًقـِ ّاي دادُ ؿذُ خَاّذ تَد. سًگ صهيٌِ ًقـِ ّا هسٌاػة تا اتؼاد عشح ٍ هقياع اتؼاد ًقـ

 صتاى فاسػي تاؿذ.ّا تِ  ًَؿساسي ًقـِ

 

 عشح الضاهي اػر:ساخت ي ارائٍ ماكت  سػاير ًكاذ صيش دس -7

 ّا تٌا ٍ  ػاصي عشح، خَػسِ ّا، هحَعِ ياع هٌاػة تشاي هاكر ٍ ػاخر آى تا جضئياذ كافي تِ ًحَي كِ تذًِ ّوؼايگياًسخاب هق

 ّاي ػقفي ٍ... ًوايؾ دادُ ؿًَذ. )دس صَسذ لضٍم اسائِ دٍ هاكر دس دٍ هقياع تالهاًغ اػر(. ًَسگيشي  تاصؿَّاي آى،

 ًام داًـكذُ، ػٌَاى ٍ هحل خشٍطُ، ًام ٍ ًام خاًَادگي داًـجَ، ًام ٍ ًام اسائِ هـخصاذ كاهل تش سٍي هاكر ؿاهل ًام داًـگا ،ُ

 ، هقياع ػذدي ٍ خغي ٍ جْر ؿوال.(1391ديواُخاًَادگي اػساد ساٌّوا، صهاى دفاع )هثال: 

 

 تا هـخصاذ صيش:لًح فطزدٌ   اسائِ -8

        فايل كليِ صفحاذ گضاسؽ تا فشهرPDF 

       ِا ًام هٌاػة تشاي ّش خَؿِ ٍ فايليٌذي ؿذُ ٍ ت زصاٍيش عشح ٍ هاكر اص صٍاياي هخسلف تِ صَسذ دػسِّاي هؼواسي،  كليِ ًقـ 

       ،ًُام ٍ   ػٌَاى ٍ هحل خشٍطُ، ًام ٍ ًام خاًَادگي داًـجَ،  ًام داًـكذُ،  اسائِ هـخصاذ كاهل تش سٍي جلذ لَح فـشدُ ؿاهل ًام داًـگا

 (.1387اع )هثال: خشدادهاًُام خاًَادگي اػساد ساٌّوا، صهاى دف

 

 :هَسد اػسفادُ دس هسي ٍ اًسْاي گضاسؽارجاع بٍ مىابع ي مأخذ  ضيًٌ -9

       تاؿذ  ركش هٌاتغ دس هسي تالفاصلِ خغ اص خازوِ جولِ ٍ قثل اص ًقغِ خاياًي دس داخل خشاًسض تا اسجاع تِ ًام ًَيؼٌذُ ٍ ػال اًسـاس هي

 گشدد. فْشػر هٌاتغ ٍ هأخز ركش هيية حشٍف الفثاي ًام خاًَادگي ًَيؼٌذگاى دس تخؾ (. ػدغ هشاجغ تِ زشز1385هاًٌذ: )حؼيٌي،

       ّاي فاسػي: ًحَُ اسجاع تِ كساب 

 ؿواسُ جلذ، ًَتر چاج، هحل ًـش، ًاؿش  ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ، ًام ًَيؼٌذُ، ػال ًـش، ػٌَاى كساب، ًام هسشجن،                        

              زشجوِ: ػليشضا ػيٌي فش، اًسـاساذ  ، آفشيٌؾ ًظشيِ هؼواسي، ًقؾ ػلَم سفساسي دس عشاحي هحيظ،1386ٌگ، جاى، لهثال:

 داًـگاُ زْشاى، چاج ػَم، زْشاى.

     ًاهِ: ًحَُ اسجاع تِ خاياى 

 ًام داًـگاُ  سؿسِ زحصيلي، هحل ًـش،ًاهِ، هقغغ ٍ  ػٌَاى خاياى ػال،   ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ، ًام ًَيؼٌذُ،                        

 زْشاى، داًـگاُ ؿْيذ  ًاهِ كاسؿٌاػي اسؿذ عشاحي ؿْشي، خاياى ،فضاي ؿْشي، ػٌاصش ٍ هؼياسّا،1377 صادُ، ًغوِ، هثال: زشک                        

 تْـسي

       :ًِحَُ اسجاع تِ هقال 

دٍسُ يا ػال، ؿواسُ، صفحِ يا   ًام هجلِ يا ًـشيِ،  ًام هسشجن، ،«ػٌَاى هقالِ»اًسـاس،ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ، ًام ًَيؼٌذُ، زاسيخ 

 صفحاذ

 81-83صص 42ٍ43، ؿواسُ  1377هؼواسي ٍ ؿْشػاصي، دٍسُ ّفسن ، هجلِ«ػثَس اص ٍاقؼير تِ هجاص»هثال: ًؼشيي، هحوذسضا،                        
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