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YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BÀI VIẾT GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN SINH VIÊN KIẾN TRÚC 

A. PHẦN NỘI DUNG THUYẾT MINH 

 

1. N                 

2. T         Đ     

Bao gồm các thông tin cơ bản nhất (*) 

- Giáo viên hướng dẫn: 

- Sinh viên thực hiện: 

- Lớp:  

- Khóa: 

- Khoa: 

- Trường: 

- Tên Đồ án: 

- Địa điểm xây dựng: 

- Diện tích xây dựng: 

- Mật độ xây dựng: 

 

(*) Các thông tin không có hoặc không công khai thì để trống. 

 

3. N uyê    â  thi t k  Đ     

- Lí do, sự cần thiết lập quy hoạch hoặc thiết kế công trình. 

4. Lập luậ      ê  cứu 

5. Ý  ưởng thi t k  

6. K   bà  

 

Lưu ý: Các thông tin ở mục 1-3-4 là bắt buộc phải có. Các mục 2-5 không bắt buộc. 

 

B. PHẦN NỘI DUNG ẢNH 

 

1. Nội dung ảnh 

- Ảnh Đ     đã dà   ra   bố c c. 

- Ảnh cắt rờ  c c  ộ  du   c í  : 

- Ảnh hiện trạng, mặt bằng tổng thể khu đất 

- Mặt bằng công trình 

- Mặt đứng 

- Mặt cắt 

- Phối cảnh, tiểu cảnh 3D 

- Nghiên cứu ý tưởng 

- Chi tiết kỹ thuật 

 

 Lưu ý: Có thể sử dụng dạng file PDF. 
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2. Chấ  lượng ảnh 

- Dung lượng tối thiểu 1Mb, tối đa 3Mb, định dạng ipg, jpeg, png. 

 

C. CƠ CHẾ VÀ QUYỀN HẠN 

 

1.   Đ      ào được p ép   a    a? 

- Do sinh viên Kiến trúc thực hiện 

- Các KTS trẻ tốt nghiệp dưới 5 năm có thể gửi các Đồ án của mình khi còn là sinh 

viên. 

- Các Đồ án đoạt giải các cuộc thi trong nước và Quốc tế 

- Không nhận các đồ án tham gia Giải thưởng Loa Thành và SPEC GO GREEN 

2.   S      ê    ậ  được  ì? 

- Khẳng định trình độ và năng lực bản thân 

- Có cơ hội tiếp xúc các nguồn dữ liệu phong phú của Kienviet.net 

- Có cơ hội được nhận làm Cộng tác viên cho Kienviet.net 

- Có cơ hội được giới thiệu tới các workshop hoặc các cuộc thi trong nước và Quốc tế 

3.   Bản quyền 

a. Đ    : 

- Đồ án phải do chính tác giả nghiên cứu, thể hiện và gửi tới Kienviet.net. 

- Không được gửi Đồ án của người khác. 

- Trong trường hợp phát hiện Đồ án ăn cắp ý tưởng sau khi đăng tải, BBT 

Kienviet.net sẽ ngay lập tức gỡ bài và sinh viên phải chịu hoàn toàn tránh nhiệm. 

b. Quyền sử d ng ảnh: 

- Đơn vị gửi bài phải được toàn quyền sử dụng ảnh cho bài viết 

- Kienviet.net không chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp về bản quyền ảnh trong 

bài viết 

- Kienviet.net được sử dụng ảnh cho mục đích phi thương mại 

 

D. THỦ TỤC GỬI BÀI 

 

- Bài viết có thể ghi vào đĩa CD và gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: 

 

Tra       đ  n tử Hội Ki    rúc sư V  t Nam – www.kienviet.net 

Số 34, K u H2, đường Trần Kim Xuy  , KĐT Yê  Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.  

Đ  n thoại: 0466.835.231 

Email: ctv@kienviet.net 

 

- Liên hệ trực tiếp: 

 

Architect: Phương Thị Ánh Tuyết 

Mobile: 01647334520 / 01205175103 

Email: Tuyet@kienviet.net 

http://www.kienviet.net/
file:///D:/Dang%20bai/ctv@kienviet.net

