ﻗﺎﻟﺐ )ﻓﺮﻣﺖ( اراﺋﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه درس ﻃﺮح ﺷﻬﺮﺳﺎزی)(2
ﻣﺪرﺳﯿﻦ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﮑﻮﻫﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮی

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ! ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی» ،اراﺋﻪ« ﯾﺎ
 Presentationاﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﮔﺰارش و  ...اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎ در اﻣﻮر ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺮوژه را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻗﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺷﻬﺮﺳﺎزی) (2ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 .1در ﮐﻞ ﺷﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و روﻧﺪ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺤﻠﻪ

ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ

)ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر(

)وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد(

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﯿﺎس

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ
)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻠﻪ(

Y

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
)ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ(

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ
)ﺗﺤﻠﯿﻞ)ﮔﺸﺎﯾﺶ( ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ(

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎزی
)ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻪ(

١

Z
[

X

.2
.3

.4

.5

در روز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻞ ﭘﺮوژه در ﭼﻬﺎر ﺷﯿﺖ در اﺑﻌﺎد  100 * 70ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  CDﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ
ﮔﺮدد.
در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﯿﺖ ﺑﻨﺪی ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﻠﺐ و ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﺸﻪ و
ﺟﺪول و ...ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮورت دارد .ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ و ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ ﺷﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﺘﻦ ،ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار،
ﻋﮑﺲ ،دﯾﺎﮔﺮام و اﺳﮑﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد) .از ﻫﺮ
ﻗﺎﻟﺐ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(
ﺷﻤﺎره ﺷﯿﺖ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻗﺒﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺷﯿﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ :ﺷﺎﻣﻞ دو ﮐﺎرﺑﺮگ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ آن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و در ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آورده ﺷﻮد) .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً از ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اراﺋﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ(
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺤﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ب( ﺷﯿﺖ ﺷﻤﺎره دو :ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺖ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﯿﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دو وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻠﻪ را ﻗﯿﺎس ﮐﺮده و از دل آن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻈﯿﺮ  GISو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻗﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻗﯿﺎس و ﺗﺤﻠﯽ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ از اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﻤﺮه وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺷﯿﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ  SWOTو  SWOT Planﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﯾﮏ ﺷﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﺖ دوم را ﺑﻪ دو
ﺷﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ج( ﺷﯿﺖ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ :ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺷﯿﺖ اﻧﻔﺮادی ﺑﻮده و ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از
ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻪ را ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺖ ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ اﯾﻦ

٢

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

د( ﺷﯿﺖ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر :ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ای از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -6ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻼﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 -7ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Pdfﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﯽ دی راﯾﺖ و اراﺋﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
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