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 نهاییپروژه چارچوب ارائه 

 1کارگاه 
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 زمان تحویل پروژه

صَست خَاّذ پزیشفت. الضاهی است داًشجَیاى  عالهِ، سایت دس هحل داًشگاُ آصاد اسالهی صًجاى 2423خشداد  32تحَیل پشٍطُ دس تاسیخ 

 صثح دس هحل آتلیِ ّای گشٍُ شْشساصی حضَس داشتِ تاشٌذ. 21ساس ساعت 

 تحَیل پشٍطُ

  باید مدنظر قرار گیرند:نکاتی که در زمینه تحویل پروژه نهایی 

 .آیذ هی عولِ ت سؤال پشٍطُ دس شذُ اسائِ هَاسد اص ٍ است الضاهی تحَیل پشٍطُ ٌّگامدس  داًشجَیاى کلیِ حضَس  -

 . ة تشخَسداس تاشٌذپشصاًتِ هٌاسث یذ اصتااًجام خَاّذ شذ، آلثَم ّا  A4قطع قالة آلثَم دس  تحَیل پشٍطُ  -

 داًشجَ ًام ،هحذٍدُ ٍ شْش ًام هقطع تحصیلی، شْشساصی، گشٍُ ًام داًشکذُ، ًام داًشگاُ، ٍ آسم ًامتش سٍی جلذ آلثَم   -

 .شَد رکش ٍ ًین سال تحصیلی تایذ داتاس ًام ،

 اص فًَت هٌاسة ٍ خَاًا تا اًذاصُ هٌاسة تشای دسج ًَشتاس دس شیت استفادُ شَد.   -

 اسة ٍ خَاًا تایذ تشقشاس شَد.هیاى گضاسش ًَشتاسی ٍ ًقشِ ّا ٍ تشسیوات استثاطی هٌ  -

 سٍشي شَد. دس طَل گضاسش استثاط هشاحل هختلف فشآیٌذ تا یکذیگش تایذ   -

 ذ. ٌاص پشصاًتِ هٌاسثی تشخَسداس تاش ذ ًٍتِ صَست دستی اًجام شَتشجیحا ًقشِ ّا ٍ تشسیوات   -

 جْت شوال، ساٌّوای ًقشِ هی تایست گٌجاًذُ شَد.، ، هقیاسعٌَاى ًقشِدس کٌاس تواهی ًقشِ ّا   -

 دس اسائِ هطالة ٍ ًقشِ ّا، تواهی ًکاتی کِ دس طَل ًیوسال تحصیلی تزکش دادُ شذُ است سعایت گشدد.   -

 شبَد  تحَیبل پبشٍطُ تحَیبل دادُ    ٌّگبام  دس یب  سبی.دی   قالبة  دس شذُ اسائِ ًْایی شیت ّای تِ هشتَط ّای فایل  -

 .)تشسیوات دستی اسکي شذُ ٍ یا تا کیفیت هٌاسة عکس تشداسی شًَذ(

 . ثل آهادُ تاشیذتشای تَضیح پشٍطُ خَد دس هذت صهاًی هحذٍد )تیي پٌج تا دُ دقیقِ( اص ق  -

 دس اداهِ چاسچَب هطالثی کِ دس قالة پشٍطُ پایاًی تایذ تحَیل دادُ شَد، اسائِ هی گشدد.   -

 

 تدویه چارچوب طراحی :2فاز 

 هؼشفی هحذٍدُ هطالؼاتی ٍ تثییي ػلت اًتخاب هحذٍدُ فَق جْت اًجام پشٍطُ کاسگاُ یک طشاحی ضْشی .1

اسائِ ًمطِ جایگاُ هحذٍدُ هطالؼاتی دس ضْش ٍ ًمطِ دلیك هحذٍدُ هطالؼاتی )تا رکش همیاس دلیك ٍ هطخص ًوَدى  .2

 لیك هحذٍدُ(هشصّای د

 ائِ کلیات ٍ ضٌاسٌاهِ سٌذ )ًَع سٌذ ٍ ّذف اص تْیِ آى(اس .3

 تثییي فشآیٌذ تْیِ سٌذ .4

 تثییي چاسچَب، ّذف ٍ ًحَُ اًجام هطالؼات همذهاتی .5

 اسائِ هستٌذات ٍ ًتایج ضٌاخت همذهاتی هحذٍدُ هطالؼاتی .6

 اسائِ تیاًیِ چطن اًذاص ٍ هستٌذات تصَیشی هَسد ًیاص )ًمطِ، اسکیس ٍ...( .7



اسچَب ًظشی هٌاسة تشای ایذُ ّای کلیذی هطشح دس تیاًیِ چطن اًذاص )تطشیح ّش ایذُ دس لالة حذالل یک اسائِ چ .8

 ّوشاُ تا رکش دلیك هٌاتغ دس هتي ٍ دس اًتْای گضاسش( A3تشگِ 

تذٍیي آیتن ّای ضٌاخت هؼطَف تِ چطن اًذاص )استثاط چاسچَب ًظشی ٍ آیتن ّای هٌتخة دس ایي لسوت تایذ تِ  .9

تشای تذٍیي  ٍ...(  ، اسٌاد ّذایت)چاسچَب کاسهًَا، گلکاسچاسچَتی هطخص ضَد اص چِ . ّوچٌیيٍضٌی تیاى ضَدس

 (آیتن ّا استفادُ ضذُ است.

 هحذٍدُ هطالؼاتی تکویلیاسائِ هستٌذات ٍ ًتایج ضٌاخت  .11

 جوغ تٌذی هطالؼات ضٌاخت تا استفادُ اص یک اتضاس هطخص ّوچَى سَات .11

 ای( ساّثشدیتذٍیي ساّثشدّای هذاخلِ دس هحذٍدُ هطالؼاتی، ّوشاُ تا اسائِ ًمطِ)ّ .12

 خشدکشدى ساّثشدّا تِ سیاست ّای طشاحی ٍ اسائِ دس لالة یک جذٍل هطخص .13

 اسائِ ًمطِ)ّای( سیاست گزاسی هحذٍدُ هطالؼاتی .14

 هطخص ًوَدى هحذٍدُ ّای ًیاصهٌذ طشاحی دس لالة یک ًمطِ ٍ تثییي ػلت اًتخاب ّش یک .15

 

 شهریعمومی طراحی فضای  :1فاز

 سثت تِ هحذٍدُ هطالؼاتی فاص اٍلاسائِ ًمطِ جایگاُ هحذٍدُ هٌتخة طشاحی، ً .1

)تا رکش همیاس دلیك ٍ هطخص ًوَدى هشصّای    A3دس اتؼاد  طشاحیًیاصهٌذ هٌتخة تضسگ ًوایی ًمطِ هحذٍدُ  .2

 لیك هحذٍدُ(د

 هطخص ًوَدى ّذف اص طشاحی  .3

 اسائِ کاًسپت)ّای( طشاحی ٍ تثییي استثاط آى تا هطالؼات فاص اٍل .4

 اى طشح ًْایی ٍ پشسپکتیَ اص تخص ّای هختلف آىاسائِ ًمطِ پل .5

 اسائِ جضئیات طشاحی )ًَع گًَِ گیاّی، کف ساصی، هثلواى ضْشی، طشاحی ًوا ٍ...( .6

 

 هَفك تاضیذ   

 

 


