باسمه تعالی

وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري
موسسه آموزش عالي غيردولتي ،غير انتفاعي

" مشخصات طرح نهایی نیمسال دوم "39-39
لیست اساتیذ

مهنذس

مهنذس

مهنذس

چنگیسی

میرزایی

رضایی

9

9
سه شنبه
5-51

دکتر مهرگانی

دکتر جوانمردی

مهنذس مژدهی

مهنذس رشیذی

تعداد دانشجو :
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ساعات کالس
اساتید راهنما

شنبه 51 -51

یکشنبه

سه شنبه

دوشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

دوشنبه 1 -90

51 -90

51 -90

1-90

3-59

50-51

راهنما :

احرار
مهنذس یل درمیان


شنبه 59-90
دوشنبه( 1- 59مدیریت گروه-الکان )
چهارشنبه 1-51

هماهنگی دانشجویان با اساتید راهنما در خصوص پروژه نهایی حتی االمکان در ساعات اعالم شده صورت گیرد .

طراحی مجموعه ورزشی( در مقیاس محله ) ضبمل سبله چىذ مىظًرٌ سرپًضیذٌ بسکتببل -يالیببل بب  510وفر تمبضبچی  9 ،سبله اسکًاش  5ي 9
تمبضبچی  5 ،سبله تىیس ريی میس (  1میس )  ،سبله بیلیبرد (  9میس )  ،سبله ضطروج (  5میس )  ،سبله
با حداکثر زیربنای  9000-9100مترمربع
 590مترمربع )  ،بًفٍ  ،فضبَبی مربیبن ي اداری  ،خذمبتی ي ...

وفرٌ

بب 90

وفر

بذوسبزی (

مرکس درمانی ( درمانگاه +واحد اورشانس)
ضبمل درمبوگبٌ ضببوٍ ريزی  ،ياحذ ايرشاوس  ،داريخبوٍ ي دیگر فضبَبی خذمبتی ي پطتیببوی

با حداکثر زیربنای  1000-1100مترمربع
ياقع در سبیت فعلی مًسسٍ برای  1رضتٍ معمبری  ،عمران  ،مکبویک  ،برق  ،کبمپیًتر  .ضبمل آمفی تئبتر 910
طراحی ساختمان موسسه آموزش عالی احرار
سبله جلسبت  10- 500وفرٌ  ،ياحذ آمًزش  590متر مربع  ،کتببخبوٍ  900مترمربع  1 ،اتبق مذیران گريٌ  7 ،اتبق ریبست ،
مذیران ي معبيوت َب  9 ،سبیت کبمپیًتر  10وفرٌ  90 ،کالس  10-10وفرٌ  1 ،کالس  0وفرٌ  1 ،آتلیٍ  90- 91وفرٌ
با حداکثر زیربنای  000-100مترمربع
وفرٌ ،

 ،آرضیً پريشٌ َب  ،ادارٌ فبرق التحصیالن  ،ادارٌ خًابگبٌ َب ي  ، ...فضبَبی اداری ي خذمبتی ي ...

خانه فرهنگ
با حداکثر زیربنای  9000-9100مترمربع

اوتخبة اقلیم  ،ضُر ي زمیه مًرد وظر بب تبییذ استبد راَىمب  ،ضبمل فضبَبی ومبیطگبَی (  100متر مربع )  ،آمفی تئبتر 900
وفرٌ  9 ،اتبق سمعی ي بصری ( مجمًعب  500متر مربع )  9 ،تب  1کبرگبٌ آمًزضی  9 ،تب  9کالس آمًزضی  ،بًفٍ ( 0
مترمربع )  ،کبفی ضبپ (  500مترمربع )  ،سبیت کبمپیًتر  ،کتببخبوٍ (  900مترمربع )  ،بخص اداری ضبمل مذیریت  ،معبيوت
َبی َىری ي فرَىگی  ،اتبق َىرمىذان ي  ، ...بخص خذمبتی ،تبسیسبتی ي...

پایان نامه با موضوع آزاد

طراحی فضبَبی ببز ي ویمٍ ببز

بب وظر استبد راَىمب ي فقط برای داوطجًیبوی کٍ معذل دريس طراحی آوُب ببالتر از 51

ببضذ .

حداکثز سمان ارائٍ پزيژٌ وُایی يفزصت اعالم ومزٌ ( ویمسال اخذ ياحد  :ویمسال ايل ) تا  51اسفىد ماٌ ي (ویمسال اخذ ياحد  :ویمسال ديم )
تا  50شُزیًر ماٌ خًاَد بًد  .تًصیٍ می گزدد داوشجًیان در صًرت عدم امکان ارائٍ در سمان مقزر اس اخذ ياحد پزيژٌ وُایی خًدداری
فزمایىد تا دیگز ویاس بٍ تمدید پزيژٌ ي پزداخت شُزیٍ مجدد وباشد  .در ضمه تمدید پایان وامٍ فقط تا یک تزم امکان پذیز خًاَد بًد .

