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  )2(پروژه درس طرح شهرسازیارائه نهایی ) فرمت(قالب 
  

  دکتر علی شکوهی و مهندس مهری: مدرسین
  

  
یا » ارائه«در رشته شهرسازی، خروجی نتایج مطالعات و پیشنهادات به ! دانشجویان گرامی

Presentation  متأسفانه . است... ها، گزارش و  نهایی کار در قالب نقشه لاطالق می گردد که شامل تحوی
فرایند خود پروژه را ظاهر قضایا در امور، این موضوع تا حدی اهمیت یافته که در کشور ما به دلیل توجه به 

هرچند که این . تحت تأثیر قرارداده و گفته می شود که نحوه ارائه نهایی پروژه هشتاد درصد کار است
زمینه دقت تأثیر زیادی در نحوه ارزیابی ندارد اما ضروری است که دانشجویان در این موضوع در دانشگاه، 

  .کافی نمایند
  :به نکات زیر توجه نمایید) 2(طرح شهرسازیقالب ارائه نهایی در رابطه با 

در کل شیت ها به فرایند و روند زیر توجه نموده و دقت کنید که توالی موضوع در کاربرگها  .1
 .با کاربرگ قبل و بعد مشخص باشد اط هر کاربرگرعایت شده و ارتب

 
  
  
  
  
 

  

  

  چشم انداز محله
 )مطلوبیت مورد انتظار(

تجزیه و تحلیل سیستمی 
  پدیده های محله

 )وضع موجود(

 قیاسبررسی و

  مسأله یابی
 )شناسایی و طبقه بندی مسائل شهری محله(

  مسأله یابی میدانی
 )گزارش تصویری از بازدید میدانی مسأله یابی(

  گشاییمسأله 
 )هایکی از مسائل محله با یکی از تکنیک) گشایش(تحلیل(

  سناریو سازی
 )محله تفکر برای تحلیل مسائل(
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مجموعه ارائه  CD همراه با 100 * 70شیت در ابعاد  چهارکل پروژه در در روز تحویل بایستی  .2

 .گردد

 .در طراحی و شیت بندی ضمن ارائه ذوق و سلیقه به هماهنگی و انسجام مطالب توجه گردد .3
و تیترها، چیدمان مناسب مطلب و عکس و نقشه و  مناسب برای مطالبفارسی انتخاب فونت 

ها کامالً توجه و کارتوگرافی در نقشه استانداردهای نقشه کشی به . کامالً ضرورت دارد... جدول و
 .نمایید

موضوعات و مباحث مربوطه به آن در قالبهای متن، جدول، نمودار، شیت در هر سعی کنید  .4
از هر . (عکس، دیاگرام و اسکیس به صورت گویا و متنوع و مرتبط با هم و یکپارچه استفاده شود

 )قالب در جای خود استفاده شود

 . شماره شیت ها در نمودار قبل آورده شده است .5

این . شامل دو کاربرگ چشم انداز و تجزیه و تحلیل سیستمی است :شیت شماره یک) الف
شیت را باید به دو قسمت تقسیم و در یک نیمه آن چشم انداز و در نیمه دیگر تجزیه و تحلیل 

و ارائه  برای بیان چشم انداز ترجیحاً از فونت نستعلیق استفاده شود( .سیستمی آورده شود
  )است اهمیتحائز انداز گرافیکی و تصویری  چشم

قسمت تجزیه و تحلیل سیستمی ابتدا نقشه مناسب محله و سپس موقعیت محله همراه با در 
  .ائه شودمعرفی مختصر محله ار

  
ه یابی می پردازد که نسبت به سایر شیت ها از اهمیت زیادی به مسأل :شیت شماره دو) ب

یت بایستی با بر اساس آنچه که در کاربرگ مربوطه آورده شده است در این ش. برخوردار است
را قیاس کرده و از دل آن استفاده از شاخص های کمی و کیفی دو وضع موجود و مطلوب محله 

و تولید نقشه های گویا،  GISاستفاده از ابزارهای پشتیبان برنامه ریزی نظیر . مسأله یابی کنید
استفاده از آمار و ارقام قیاسی، نمودار های آماری و تصاویری که به هر نوع این قیاس و تحلی 

  .شما را نشان دهد از امتیاز و نمره ویژه برخوردار خواهد بود
شناسایی  SWOT Planو  SWOTهمچنین در این شیت بایستی برخی از مسائل را از طریق 

شیت دوم را به دو ائه نباشد می توانید رچنانچه همه این موضوعات در یک شیت قابل ا. کنید
و همچنین ارائه  تمایز میان مسائل با عالئم مسألهتشخیص و نشان دادن  .شیت تبدیل کنید
  .در پایان این شیت بسیار مهم است سألهتعریف و تدقیق م

  
این شیت انفرادی بوده و هریک از اعضای . به مسأله گشایی می پردازد :سهشیت شماره ) ج

در این شیت بر اساس یکی از . ت شیت جداگانه داشته باشندمگروه بایستی برای این قس
شکل شیت بندی و ارائه این . تکنیکهای تحلیل مسأله یکی از مسائل محله را گشایش نمایید
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یعنی ترجمه در کنار  .ه باشدقسمت مطابقت با فرمت راهنمای انگلیسی این تکنیک ها داشت
  .تحلیل مسأله خودتان و شکل و ظاهر قضیه هم مانند فرمت کتابچه راهنما باشد

  
  
در این بخش به زنجیره ای از . سناریو هایی برای حل مسأله. سناریو سازی است :ارهچشیت شماره ) د

این توالی اقدامات برای حل مسأله را به شکل مناسب اقدامات متوالی در هر سناریو توجه کنید و سعی کنید 
  .گرافیکی بیان نمایید

  
گزارش تصویری بازدید از محله باید در قالب اسالید پاورپوینت به صورت عکس و توضیح مسأله هایی که  - 6

  .رده اید ارائه شوددر سطح محله به صورت میدانی شناسایی ک
  
بر روی یک سی دی رایت و ارائه همراه با پاورپوینت  Pdfبه صورت ت ها فایلهای مربوط به کلیه شی - 7

  .شود
  باشیدموفق 


