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یشکوهی دکترعل: نیمدرس  

 دکتر جمشید نورعلیشاهی
  ؛یگرام انیدانشجو

  : شد خواهد اخذ ریز موارد قالب در و یگروه صورت به پروژه

 و یعیطب یها یژگیو ،یکل یمایس لشام (آن رامونیپ طیمح و تیسا از هیپا شناخت .1
 داده های الزم  ...)و یکالبد و ییفضا ،یاقتصاد ،یتیجمع یها یژگیو ،یطیمح ستیز

  .در این خصوص قبال در قالب فایل های مربوطه ارائه شده است

 )برنامه ریزی مسکن: متمم دو (یالحاق جدول با همراه یزیر برنامه گانهسه  جداول ی ارائه .2
  .ح توجیهی تراکم لحاظ شدههمراه با طر

  : قالب در یینها طرح ی ارائه .3

 اسکیس اولیه ساختار شبکه دسترسی ها در زمین با توجه به موارد نه گانه ذکر شده -3-1
  در کالس 

ترسیم  (همراه با مسیر های سبز پیاده و دوچرخه  + ها یدسترس پالن نقشه سایت -3-2
  .سترسی ها با رنگ یا شمارهبا ذکر سلسله مراتب د) CADشده در محیط 

  )پالک گذاری(مسکونی با درج شماره قطعات  یکاربر پالننقشه سایت  -3-3

  یبصر سازمان نقشه-3-4

  500/1 در مقیاس بزرگتر از یگیهمساهای واحدسایت پالن  -3-5

  ) این فرمتییانتها جدول قالب در (ی و طراحیزیر برنامه کنترل جدول -3-6

  

 

 

 )5 (یشهرساز طرح درس یینها ارائه قالب
  ارشناسی ارشد طراحی شهری علوم و تحقیقات زنجاندانشجویان ک
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  :مهم نکات

یه دانشجویان گروه در روز تحویل الزامی بوده و در رابطه با بخشهای مختلف حضور کل
پروژه از همگی آنها سواالتی بعمل خواهد آمد و شیوه بیان و پاسخگویی آنان مورد ارزیابی قرار 

  .خواهد گرفت

  .  پروژه ها به صورت ژوژمانی توسط کلیه اساتید گروه قضاوت و ارزیابی خواهند شد

 در را) کالس در مذکور (یشهر یطراح اصول یساز ادهیپ نحوه موظفند انیدانشجو
  .کنند عنوان شانیکارها

  .باشد یم 100  * 70  قطع و حداقل پوسترپنج  قالب در شده نامبرده موارد یخروج

  .باشد یم آزاد پوسترها یبند قالب و یطراح نحوه

قبالً در سر ) نمونه کار دانشجویان دانشگاه هنر(نمونه ای از نحوه شیت بندی پروژه ها 
  .کالس تحویل داده شده است

 همراه CDمی بایست در قالب  ) اسکیس و طراحی نهایی- نقشه ها-جداول (ها لیفا هیکل
  .با پروژه تحویل گردد

  

 

  دیباش موفق

  صبح 10 : ساعت – 19/10/92 مورخ پنجشنبه روز :  هاپروژه ارائه زمان

  آتلیه های شهرسازی- طبقه دوم- دانشکده شهید شهریاری-سایت امام
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   جدول کنترل برنامه ریزی و طراحی: 6-3  بند مهیضم

 یکاربر
 برنامه مساحت

 (S1)شده یزیر
 یطراح مساحت

 (S2)هنقش در شده
  مساحت دو اختالف

Delta=S2- S1 
  *تلورانس

T=Delta/S1*100

 
    

     

     

     

      

     

 مساحت بر تادل میتقس حاصل از تلورانس م،یریبگ نظر در »دلتا «را مساحت دو اختالف اگر* 
  .شود یم حاصل صد ضربدر شده، یزیر برنامه

  

 


