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

  )3(  شهرسازیطرحراهنمای ارائه نهایی 
  53 آتلیه شماره  صبح10 ساعت 9138 بهمن ماه 21 پنجشنبه روز : تاریخ تحویل نهایی* 

  
شـده در پـروژه سـؤال     الزامی است و از موارد ارائـه       در هنگام تحویل  اعضای گروه ها    دانشجویان و    حضور کلیه    -1

  .بعمل می آید
  : زیر تحویل دهندمشخصاتعناوین و با مطابق با گام های پنجگانه  A1 شیت در قطع 5دانشجویان بایستی  -2

  ، پروپزال و شرح خدماتانتخاب مساله مطالعاتی )1شیت 
دمات در سه بخـش   تدوین شرح خ- تدوین پروپوزال-نحوه انتخاب مسأله مطالعاتی بر اساس معیارهای مربوطه 

  .و ارائه نقشه دقیق از محدوده مطالعاتی فراموش نشوند
   داخلی و خارجیبررسی نمونه های مشابه )2شیت

در برای هریک از نمونه ها ارائه نقشه و عکس فراموش نشده و نقاط قوت و ضعف هر نمونـه بـرای الگـوبرداری          
  . ها را نیز فراموش ننمایید ذکر مأخذ برای هریک از نمونه.مسأله خودتان آورده شود

  ارائه گزینه های مختلف مداخله )3شیت 
  .را در قالب جدول کوچکی در زیر آنها بیاورید) آلترناتیوها(مزایا و معایب هریک از گزینه ها 

  ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه )4شیت 
د ارزیابی را به صورتی کـامالً گویـا          به ارزیابی طرحها پرداخته و فراین      AHPبا استفاده از یک روش ارزیابی مثل        

 با استفاده از نـرم      AHPبرای دانشجویانی که با دکتر شکوهی درس دارند ارزیابی به روش            . در این شیت بیاورید   
ارائه ساختار سلسله مراتبی، معیارها و زیر معیارهای ارزیـابی و  .  کامالً الزامی استExpert Choice(E.C)افزار 

و مـشخص کـردن گزینـه برتـر یـا           ارهای نرم افزار نظیر امتیاز نهایی هریک از گزینه ها           خروجی جداول و نمود   
  .برای این دسته از دانشجویان الزامی استبهینه در این شیت 

   ضوابط، مقررات و مدیریت اجرایی آن و تعیینارائه طرح نهایی )5شیت 
 بـرای  Sketch Upاسـتفاده از نـرم افـزار    . تارائه طرح نهایی در قالب های خواسته شده در این گام الزامی اس

در این گـام تعیـین ضـوابط و مقـررات اجرایـی طـرح را                . سهولت و افزایش کیفیت ارائه نهایی توصیه می شود        
راهکارهای ارائه شده از سوی شما برای اجرا نیاز بـه ضـوابط و مقرراتـی دارنـد؛ ایـن ضـوابط را          . فراموش نکنید 
  .مشخص نمایید
در هر مرحله یا بخـش از       ) مسئول اجرای طرح  تشکیالت  نهاد یا سازمانهای متولی و      (ت اجرایی   همچنین مدیری 

  .پروژه را تعیین نمایید
در  آقای مهندس افشار و دکتر شکوهی با توجه به اینکه روی دو مسأله به صورت مـستقل                   : در رابطه با اساتید    -3

 یک مسئله بـا یـک       _دو مجلّد جداگانه  (پروژه هر استاد به صورت مجزا        شده است،    لیت مستقل انجام  اطول ترم فع  
  . جداگانه ارائه شودمجموعه هایدر ) استاد و مسئله دیگر با استاد دوم

  



 

 ٢

قبالً به صورت دستی ترسیم شده باید اسکن شده و در طراحی شـیت               ... اگر مواردی نظیر طراحی و اسکیس و       -4
  .شودها به صورت رایانه ای صفحه بندی 

 .آورده شـود ) 3(خروجی کلیه گام ها به صورت کامالً مشخص بر اساس راهنمای عمل درس طرح شهرسـازی            -5
  : جهت دریافت این راهنما به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.shahrafarin.com/index.php?page=articles&artid=28  
. توضیحات مختصری برای معرفی آنها آورده شـود       عنوان و    و نمودارها    ، جداول در کنار تمامی عکسها، نقشه ها      -6

 را  راهنمای مأخذ نویسی   ،جهت مأخذ نویسی درست   . حتماً ذکر گردد  ... منابع و مĤخذ مطالب، نقشه ها و جداول و          
  : زیر دانلود کنیدلینکاز طریق از سایت شهرآفرین 

60=artid&articles=page?php.index/com.shahrafarin.www://http  
در هر شیت نقشه یا دیاگرام اصـلی بزرگتـر بـوده و سـایر               .  یک قالب تعریف شده در کلیه شیت ها تکرار شود          -7

  .در اندازه کوچکتر در اطراف آن قرار گیرند...  ها و عکس ها ونقشه
و نتایج فایـل ارزیـابی   ...  فایل های مربوط به کلیه نوشته ها، گزارش ها، عکس ها، نقشه ها، اسالید ها، فیلم و      -8

Expert Choice در قالب CDارائه شده و در پشت جلد مجموعه چسبانده شود .  
و نام گروه مهندسی شهرسازی، نـام محلـه    نام دانشگاه، نام دانشکده،  آرم دانشگاه،ماً حت مجموعه در روی جلد   -9

  .آورده شوندبه صورت وسط چین تهیه تاریخ  ، نام اعضای گروه، نام اساتید ومسأله مربوطه
  .مایید می توانید به دفتر گروه مراجعه ن10 بهمن ماه ساعت 16به منظور رفع اشکال و ارائه موقت روز شنبه -10
  . این راهنما را از سایت شهرآفرین قسمت آخرین اطالعیه ها دانلود کنندمی توانند  دانشجویان غیر بومی -11
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