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  فرمت ارائه نهایی

  2طرح شهرسازي 
  ولگیب یلعحتف انوم سدنهم  -علی شکوهیدکتر - عباس صفريمهندس : نیمدرس

  1392بهارترم 
 

 

  :باید مدنظر قرار گیرند دونکاتی که در زمینه تحویل پروژه نهایی طرح شهرسازي 

  .آید می عمله ب سؤال پروژه در شده ارائه موارد از و است الزامی تحویل پروژه هنگامدر  دانشجویان حضورکلیه-
  . ارائه شوندو با پرزانته مناسب ) ابعاد صد در هفتاد سانتی متر(A1در قطع  شیت هاکلیه   -
  .شودذکردیتااس ،نامدانشجویان نام ،محله نام شهرسازي، مهندسی گروه نام دانشکده، نام دانشگاه، و آرم نام حتماً هر شیتدر  -
  . استفاده از الگوي مشخص شده براي ارائه شیت هاي نهایی الزامی است  -
  . گام هاي و مراحل مختلف تهیه طرح در همه شیت ها ذکر شود و گام مربوط به هر شیت برجسته گردد  -
  .در ادامه شیت هاي مربوط به کار گروهی ارائه شودکار فردي در قالب یک شیت، هر  -
  . از فونت مناسب و خوانا با اندازه مناسب براي درج نوشتار در شیت استفاده شود  -
  . داز پرزانته مناسبی برخوردار باش باید به صورت دستی انجام شود و) به جز نمودارها و جداول(تمام نقشه ها و ترسیمات   -
  .قشه می بایست گنجانده شود، مقیاس، جهت شمال، راهنماي نعنوان نقشهدر کنار تمامی نقشه ها   -
  . در ارائه مطالب و نقشه ها، تمامی نکاتی که در طول نیمسال تحصیلی تذکر داده شده است رعایت گردد  -
ترسـیمات دسـتی اسـکن    ( شـود تحویل پروژه تحویـل داده  هنگامدردی.یک سی ارائهشدهدرقالبنهایی شیت هايفایلهایمربوطبه  -

  .)شده و یا با کیفیت مناسب عکس برداري شوند
  ). تمام اعضاي گروه(از قبل آماده باشید ) بین پنج تا ده دقیقه(براي توضیح پروژه خود در مدت زمانی محدود -
  
  
  
  
  
  
  
  . رعایت شوددر ارائه شیت هاي نهایی به روند زیر توجه نموده و دقت شود که توالی موضوعات کاربرگ ها  -
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  . در ادامه چارچوب مطالبی که در قالب پروژه پایانی باید تحویل داده شود، ارائه می گردد  -

  توضیحات مختصر در مورد محدوده مطالعاتی - ١شیت 
مرزهاي گیري محدوده مطالعاتی در سطح شهر   و   نقشه نقشه موقعیت قرار -

  محدوده دقیق
 همراه با چشم انداز مصور ) متن(بیانیه چشم انداز  -

  )معرفی کامل زیرسیستم ها و ارتباطات(تجزیه  و تحلیل سیستم محله  - 
 تشریح نحوه شناسایی مسائل - ٢شیت 

ارائه نقشه هاي (FCMارائه جدول سوات، تحلیل سیستم با استفاده از نرم افزار  -
 )شناختی

اولویت (جدول مسائل شناسایی شده و تطبیق با ده اصل بنیادین مسئله شناسی  -
 )بندي مسائل بر اساس امتیازات کسب شده
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ارائه )توصیفی- تصویر، نقشه، نمودارهاي تحلیلی(مستند نمودن مسائل تحدید، تدقیق و  -
 لیستی از مسائل و نشانه هاي هر یک

 ارائه لیستی از مسائل و نشانه هاي هر یک -

  بقه بندي مسائلط -
 ٣شیت 

 )کارفردی(
 )توضیح مختصر(معرفی مساله   -

  معرفی ابزار منتخب براي تحلیل مساله و تشریح علت انتخاب ابزار  -
 )گام به گام مطابق با ابزار(تحلیل مساله با استفاده از ابزار منتخب  -

 تدوین سه سناریو براي محله متناسب با مساله منتخب -

  )نقشه 3(ارائه نقشه براي هر یک از سناریوها  -
  


