
 

 

  
  مهندس پرنا مرادي

  :بايد مدنظر قرار گيرند

  .آيد مي عمله ب سؤال

  

 نام ،دانشجويان ،نام محله ،نام شهرسازي

  . و مراحل مختلف تهيه طرح در همه شيت ها ذكر شود و گام مربوط به هر شيت برجسته گردد

  

  . داز پرزانته مناسبي برخوردار باش بايد به صورت دستي انجام شود و

  .گنجانده شود

  . در ارائه مطالب و نقشه ها، تمامي نكاتي كه در طول نيمسال تحصيلي تذكر داده شده است رعايت گردد

ترسـيمات دسـتي   ( شـود  روز تحويل پروژه تحويـل داده 

  . نصب شوند) كه در روز تحويل پروژه مشخص مي شود
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 ارائه نهايي )قالب(فرمت

  2طرح شهرسازي 
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 صبح

بايد مدنظر قرار گيرند دونكاتي كه در زمينه تحويل پروژه نهايي طرح شهرسازي 

سؤال پروژه در شده ارائه موارد از و است الزامي در روز تحويل پروژه

A1) ارائه شوندو با پرزانته مناسب ) سانتي متر 100*70ابعاد .  

شهرسازي مهندسي گروه نام دانشكده، نام ،دانشگاه و آرم نام حتماً)اولين صفحه

  . استفاده از الگوي مشخص شده براي ارائه شيت هاي نهايي الزامي است

و مراحل مختلف تهيه طرح در همه شيت ها ذكر شود و گام مربوط به هر شيت برجسته گردد

  .در ادامه شيت هاي مربوط به كار گروهي ارائه شودكار فردي در قالب يك شيت، 

  . از فونت مناسب و خوانا با اندازه مناسب براي درج نوشتار در شيت استفاده شود

بايد به صورت دستي انجام شود و) به جز نمودارها و جداول(تمام نقشه ها و ترسيمات 

گنجانده شود، مقياس، جهت شمال، راهنماي نقشه عنوان نقشهبايد 

در ارائه مطالب و نقشه ها، تمامي نكاتي كه در طول نيمسال تحصيلي تذكر داده شده است رعايت گردد

روز تحويل پروژه تحويـل داده در دي.يك سي درقالب شده ارائه نهايي شيت هاي

  .)اسكن شده و يا با كيفيت مناسب عكس برداري شوند

كه در روز تحويل پروژه مشخص مي شود(شيت ها با توجه به برنامه زماني تعيين شده بايد در محل مربوطه 

  . همراه داشته باشيدبه را  ها شيت

دكتر : ينمدرس

  :زمان تحويل پروژه

  پنجشنبه مورخروز   - 

صبح 10ساعت       - 

 

نكاتي كه در زمينه تحويل پروژه نهايي طرح شهرسازي 

در روز تحويل پروژه دانشجويان حضوركليه-

A1در قطع  شيت هاكليه   -

اولين صفحه(د جل درروي  -

  .شود ذكر وتاريخ ديتاسا

استفاده از الگوي مشخص شده براي ارائه شيت هاي نهايي الزامي است  -

و مراحل مختلف تهيه طرح در همه شيت ها ذكر شود و گام مربوط به هر شيت برجسته گردد گام ها  -

كار فردي در قالب يك شيت، هر  -

از فونت مناسب و خوانا با اندازه مناسب براي درج نوشتار در شيت استفاده شود  -

تمام نقشه ها و ترسيمات   -

بايد در كنار تمامي نقشه ها   -

در ارائه مطالب و نقشه ها، تمامي نكاتي كه در طول نيمسال تحصيلي تذكر داده شده است رعايت گردد  -

شيت هاي به مربوط فايلهاي  -

اسكن شده و يا با كيفيت مناسب عكس برداري شوند

شيت ها با توجه به برنامه زماني تعيين شده بايد در محل مربوطه  -

شيتامكانات الزم براي نصب  -



٢ 
 

  ). تمام اعضاي گروه(از قبل آماده باشيد ) بين پنج تا ده دقيقه(براي توضيح پروژه خود در مدت زماني محدود -

ــد   - ــا ســركار خــانم مهنــدس مــرادي همــاهنگي نمايي ــراي جلســه كركســيون و تحويــل موقــت حتمــا ب ــا ايميــل  .ب صــرفاً ب

parnamoradi84@gmail.com  
  . در ادامه چارچوب مطالبي كه در قالب پروژه پاياني بايد تحويل داده شود، ارائه مي گردد  -

  :و روند زير توجه نماييد دانشجويان عزيز در كل شيت ها به فرايند
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  مشخصات    صفحه نخست

 ١ شيت

  توضيحات مختصر در مورد محدوده مطالعاتي -

گيري محدوده مطالعاتي در سطح شهر   و   نقشه بهنگام نقشه موقعيت قرار -

  محدوده

 )يك نيمه شيتوضع مطلوب در (همراه با چشم انداز مصور ) متن(بيانيه چشم انداز  -

 )در نيمه دوم شيت(تجزيه و تحليل سيستمي محدوده مطالعاتي -

در قسمت تجزيه و تحليل سيستمي،ابتدا نقشه مناسب محله،سپس موقعيت محله همراه با (

  )معرفي مختصر محله ارائه شود

 ٢ شيت

به مساله يابي مي پردازد كه نسبت به  با مقايسه وضع موجود و وضع مطلوب اين شيت -

بر اساس آن چه كه در كاربرگ مربوطه .ساير شيت ها از اهميت بيشتري برخوردار است

آورده شده است،در اين شيت بايستي با استفاده از شاخص هاي كمي و كيفي دو وضع 

زارهاي استفاده از اب.موجود و مطلوب محله را قياس كرده و از دل آن مساله يابي كنيد

و توليد نقشه هاي گويا،استفاده از آمار و ارقام قياسي و  GISپشتيبان برنامه ريزي نظير 

  .تحليلي از امتياز و نمره ي ويژه اي برخوردار است

 .شناسايي  كنيد  SWOT PLANو  SWOTدر اين شيت بايستي برخي از مسائل را از طريق  -

تعريف و تدقيق وهمچنين ارائه  مساله تمايز ميان مساله و عالئمتشخيص و نشان دادن  -

  .در پايان اين شيت بسيار مهم است مساله

  3شيت 

  كار فردي

 )توضيح مختصر(معرفي مساله -

  معرفي ابزار منتخب براي تحليل مساله و تشريح علت انتخاب ابزار -

 )گام به گام مطابق با ابزار(تحليل مساله با استفاده از ابزار منتخب  -

  

  4شيت 

  كار فردي

 تدوين سه سناريو براي محله متناسب با مساله منتخب -

  )نقشه 3(ارائه نقشه براي هر يك از سناريوها -

   

 


