
  )1(قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی درس طرح شهرسازی

  )1(  شهرسازیطرحراهنمای ارائه نهایی 
  34 آتلیه شماره  صبح10 ساعت 9138 بهمن ماه 82 پنجشنبه روز : تاریخ تحویل نهایی* 

ده در پـروژه سـؤال    الزامی است و از موارد ارائـه شـ       در هنگام تحویل  اعضای گروه ها    دانشجویان و    حضور کلیه    -1
  .بعمل می آید

  :دانشجویان بایستی سه مورد زیر را تحویل دهند -2
کـه در آن گزارشـها،      ) محلـه (برای کـاربرگ هـای گروهـی      ) Landscapeبه صورت خوابیده    ( A3یک مجلد    )الف

کـه  نمودارها، عکس ها و جداول به صورت دو ستونی صفحه بندی شده و فقط نقـشه هـا بـر اسـاس اسـتانداردی                         
  .ارائه شده به صورت تمام صفحه آورده می شود... توسط اساتید برای کادربندی و راهنما و

که هریک از دانشجویان بایـد ارائـه        ) شهر مربوطه ( مطابق قالب فوق، برای کاربرگ های انفرادی         A3 یک مجلد    )ب
  .نمایند

ن موارد مربوط به کاربرگ های انفـرادی         تهیه شده و در آ     کامالً دستی که به صورت     A1 پوستر مقوایی در قطع      )ج
به صورت تلخیص شده در قالب گزارش، جدول، نمودار، عکس و نقشه به صورت کوالژ شیت بنـدی             ) شهر مربوطه (

 بهمن، ارائه شده و یا در سایت شهرآفرین         21نمونه ای از این پوستر در روز رفع اشکال و تحویل موقت،             . (می شود 
  )قرار داده خواهد شد

  
در روی  .  و از ارائه آنها به صـورت طلـق و شـیرازه خـودداری نماییـد                 مجلّد ها به صورت سیمی صحافی شوند       -3

نام گروه مهندسی شهرسازی، نام محله یا نام شهر، نام اعضای            نام دانشگاه، نام دانشکده،       آرم دانشگاه،   حتماً هاجلد
  .آورده شوندبه صورت وسط چین تهیه تاریخ  گروه، نام اساتید و

ی مجلّدها  نیازی به ارائه فهرست در ابتدا     . توالی مطالب مطابق با شماره بندی کاربرگ ها تنظیم شود         ترتیب و    -4
  .نمی باشد

به غیر از پوستر، سایر موارد در کاغذ معمولی ارائه و در صورت استفاده از کاغذ کالک برای نقشه ها، در پـشت          -5
  .لی به منظور خوانایی استفاده نماییدآنها از یک برگ صفحه سفید خا

راهنمـای مأخـذ   جهـت مأخـذ نویـسی درسـت     . حتماً ذکر گردد...  منابع و مĤخذ مطالب، نقشه ها و جداول و     -6
  :دانلود کنیدلینک زیر از طریق  شهرآفرین را از سایت نویسی
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 16 شـماره  B Nazaninاز فونـت  ) تیترها( برای عناوین مطالب. باشد14 شماره B Nazanin فونت نوشته ها -7

  . تنظیم نماییدSingleفاصله بین سطرها را به صورت .  استفاده نماییدBoldبه صورت 
و فایـل سـایر مـوارد    ...  به کلیه نوشته ها، گزارش ها، عکس ها، نقشه ها، اسالید ها، فـیلم و            فایل های مربوط   -8

  .بچسبانید و در پشت جلد مجموعه رایت کرده CD یک در قالبرا تکمیلی 
  . به دفتر گروه مراجعه نمایید13 بهمن ماه ساعت 21شنبه نجپ به منظور رفع اشکال و ارائه موقت روز -9

. ان غیر بومی این راهنما را می توانند از سایت شهرآفرین قسمت آخرین اطالعیه ها دانلود کنند دانشجوی-10
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