
 

  

  دانشجويان گرامي؛

تحويل گرفته خواهند شد كه در رابطه در سه بخش زير پروژه ها به دو صورت فردي و گروهي 

  .با هر يك الزم است به موارد زير توجه فرماييد

 )شيت بندي(پوسترهاي نهايي طرح  .1

 )كارهاي گروهي(پوسترهاي محله  .1.1

، به گونه اي كه شناخت كاملي از محله در ابعاد اقتصادي،  50*70شيت  7حداكثر 

الزم است كه دانشجويان گرامي با توجه به  .اجتماعي، فرهنگي، اقليمي و كالبدي ارائه دهد

شناختي كه نسبت به محله پيدا كرده اند و با توجه به خروجي كاربرگ ها منتخب آنها را 

محدوديت تعداد شيت ها به منظور ارزيابي مهارت شما . دقرار دهنبراي ارائه در پوسترها 

 .در تشخيص و انتخاب مهمترين مطالب است

 )اي انفراديكاره(پوسترهاي شهر  .1.2

  50*70شيت  2حداكثر 

 مجلد گزارش .2

 )كارهاي گروهي(محله  گزارش .2.1

  A4در قطع   تحليل آنهاخروجي تمامي كاربرگ هاي مربوطه همراه با 

استاندارد  )لژاند(كليه نقشه هاي خروجي موجود در گزارش مي بايست داراي كادربندي

نمونه اي از اين  .قرار گيرند A4و به صورت تا خورده داخل مجلد  A3و در قطع  باشند

  .شده است قرار داده اين راهنما فولدر فايلهايابعاد و كادربندي در 

 )كارهاي انفرادي(شهر  گزارش.2.2

  

 

 
)1(قالب ارائه نهايي درس طرح شهرسازي   
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  A4خروجي تمامي كاربرگ هاي مربوطه همراه با گزارش كار در قطع  

  .باشندكليه نقشه هاي خروجي موجود در گزارش مي بايست داراي كادربندي استاندارد 

 .الزامي است ...، نقشه ها، نمودارها و فهرست نويسي و ماخذ نويسي براي گزارشات*

 )CD(لوح فشرده داده ها و اطالعات .3

  ارائه فايل كارهاي گروهي. 1.3

  )…,Photoshop, JPG, Pdf, Word(گزارش كار و پوسترشامل كليه فايل هاي 

  ارائه فايل كارهاي فردي. 2.3

  )…,Photoshop, JPG, Pdf, Word(گزارش كار و پوستر شامل كليه فايل هاي

  :نكات عمومي

  .شخص شده در فايل ضميمه طراحي شوندپوسترها مي بايست در كادر م �

در طراحي و شيت بندي ضمن ارائه ذوق و سليقه به هماهنگي و انسجام مطالب  �

  .توجه گردد

نقشه، دياگرام، سعي كنيد در هر شيت موضوعات و مباحث مربوطه در قالب هاي  �

  .به صورت گويا و مرتبط با هم و يكپارچه استفاده شود... نمودار، عكس، اسكيس و 

  .در كليه كارها الزامي است Key Planاستفاده از  �

دانشجويان موظفند كليه كارهاي كالسي، اعم از كارهاي فردي و گروهي خود را به  �

از صحافي آنها به صورت ارائه دهند و يا آلبوم نقشه صحافي شده سيمي صورت 

  .ودداري نمايندخطلق و شيرازه جدا 

  

 

 موفق و مانا باشيد


