
 

عماری   وه  یدی      -د                                                                                                                              ام ر

ی ما    اسا رم را ید  ن   و  اسا ٥١٣٩-٦٩      دومسال     پایان    ناو
 مھندس رشيدی مھندس 

 ميرزايی
مھندس 
 موسوی  مھدس شادمانی  دکتر مھرگانی  دکتر شفيعی  باھلی دکتر   اسامی اساتيد راھنما:

٣  ١  ١  ١  ٣  ٣  ١   ظرفيت پذيرش دانشجو:

  شنبه و
  ودوشنبه 
 سه شنبه

-  -    شنبه عصريک
 

  شنبه و
  

سه شنبه

  شنبه  و
 سه شنبه

يکشنبه و سه 
 شنبه  ساعت کالس اساتيد راھنما :

  زيکیيبرنامه ف  شرح برنامه  عنوان پايان نامه 

  مجموعه ورزشی
برای اقليم معتدل و  مجموعه ورزشی 
 ٧٥٠٠ حداکثر مرطوب با زيربنای

  مترمربع

سالن  ٢نفر ،  ١٠٠٠سکوھای تماشاچی با ظرفيت به ھمراه مشتمل بر:  يک سالن چند منظوره برای بازيھای گروھی 
فضاھای وابسته و فضاھای خدماتی و رفاھی و اداری  به ھمراهسالن بدنسازی ، يک سالن ژيمناستيک ، استخر ٢اسکواش ، 

  . مجموعه وابسته

  مرکز درمانی
مجموعه درمانی تخصصی محدود در 

اقليم معتدل و مرطوب با زير بنای 
  مترمربع ٧٥٠٠ حداکثر

مشتمل بر : مرکز درمانی تخصصی ، مرکز جراحی محدود ، درمانگاه اورژانس ، داروخانه  ، راديولوژی ، آزمايشگاه ، 
  وعه .مطب پزشکی و فضاھای خدماتی ، رفاھی و اداری وابسته مجم ١٠فيزيوتراپی  ،  

 دانشگاھی کادوس بازيربنای تمعمج  آموزشی مجموعه
  مترمربع ٦٥٠٠ حدود

 ،لن دفاع از پايان نامهساسايت کامپيوتر، مشتمل بر فضاھای آموزش نظير کالسھا ، آتليه ھا ، کارگاه ھا ، آزمايشکاه ھا ، 
غذاخوری و فضاھای خدماتی ، رفاھی و اداری نفره ، کتابخانه ، اتاق ھای مديران گروه و اساتيد ، سالن  ٣٠٠آمفی تاتر 

  رشته معماری ، عمران ، برق ، مکانيک و نرم افزار . ٥وابسته برای 

  مرکز فرھنگی
مجموعه فرھنگی در مقياس شھری برای 

 اقليم معتدل و مرطوب با زير بنای
  مترمربع ٥٥٠٠ حداکثر

با ظرفيت کارگاه ھنری ، آمفی تاتر  ٣الس آموزشی ، ک ٣، گالری ھای موقت و ثابت  ٤سرسرای ورودی ، مشتمل بر : 
  نفر ، کتابخانه ، ساير فضاھای وابسته اعم از رفاھی ، خدماتی و اداری . ١٠٠نفر، رستوران با ظرفيت  ٣٠٠

 برای اقليم معتدل و مرطوب با زيربنای  مسکونی -مجتمع تجاری 
  مترمربع ٩٥٠٠حدود

واحد   ٧٢نفره  ،  ٥٠رستوران  ٢فود کورت ( مجموعه اغذيه فروشی ھا ) ، بانک ،  ٢باب مغازه ،  ٢٥ : مشمل بر
  به ھمراه ساير فضاھای خدماتی رفاھی وابسته .خوابه  ٣و  ٢،  ١ مسکونی

برای دانشجويان با معدل دروس طراحی   موضوع آزاد
    ١٨معماری باالتر از 

  ٩٥١٢١٠_١٦٠اطالعيه  


