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الزم به ذكر است كه كليه مراحل زير و پنج شيت نهايي بايستي به صورت كامالً مجزا براي هر يك از 

  .ه شوندتهي) لهأسهر كدام يك موضوع و م( حدو استاد طر

بـه  ) 3(مطابق با گام هاي پنجگانـه طـرح   و ) بر اساس ابعاد محدوده مطالعاتي(  A2يا  A1شيت  5نهايي بايد در قالب كار 

  :شرح زير تدوين گردد

  پروپزال و شرح خدمات له مطالعاتي،انتخاب مسأ : )1(شيت 

تحليـل و   سه بخـش شـناخت،   تدوين پروپزال و تدوين شرح خدمات در اين شيت شامل انتخاب مسائل محدوده مطالعاتي،

 است كه بايد از الزم به ذكر(.ي محدوده مطالعاتي ارائه گردد شدهبهنگام  به همراه موارد فوق، نقشه دقيق و. طرح مي باشد

  ).نوشتن متن اجتناب شود حتي المقدور از روابط بين بخشها استفاده شود و شكل براي مراحل و و نمودار

  بررسي نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي) : 2(شيت 

   .پرداخته شودالگوبرداري در محدوده مطالعاتي  جهتنمونه خارجي،  4نمونه داخلي و  4بررسي حداقل  به ،در اين شيت

عكس هاي مربوط به نمونه مشابه، تصوير ماهواره اي محدوده سايت نمونه مشابه، نقشه هاي جهت بررسي نمونه ها، تهيه 

 و تفاوت هاي نمونه مشابه با موضوع و محدوده مورد مطالعهنمونه مشابه، گزارش متني معرفي نمونه مشابه و بيان تشابه ها 

  .، الزامي مي باشدنقاط قوت و ضعف طرح هاي ارائه شده براي نمونه مشابهو 

له مطالعـاتي مـي باشـند    ارتباط با مسأ اساس تجاربي كه در بر نمونه ها دقيقاً .از نمونه ها فراموش نشوديك  خذ هرذكر مأ

  ).باشند خورداربر يا الگوي طراحي طرحهاي پيشنهادي و از حتماً انتخاب شود و

  ارائه گزينه هاي مختلف مداخله) : 3(شيت 

مطابق با عناويني كه ليست آنها در كالس به ( شيت هاي تحليل سايت ابتدا تحليل وضع موجود در قالبدر اين شيت 

اسكيس هاي كالسي را مي توانيد . (اسكيس هاي كالسي انجام شده، ارائه گرددو  .)تفكيك به هر گروه داده شده است

  .جدول و نقشه معرفي گردند اسكيس، حداقل، ميانه و حداكثر در قالب گزينه هايسپس، ) اسكن نماييد

  . دانشجويان براي بيان بهتر منظور و ايده ي خود مي توانند از عكس و اسكيس استفاده نمايند

  )آلترناتيو بهينه(رزيابي و انتخاب گزينه برتر ا) : 4(شيت 

لترناتيوهاي در ارتباط با آ، )AHP(يند ارزيابي تكنيك تحليل سلسله مراتبي فرآ گزينه بهينه را بر اساس دانشجويان بايستي

  ).شودتهيه مي Expert Choice  نرم افزارهايي كه توسط در قالب جداول و نمودار. (ئه نماينددر اين شيت ارا خود
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كامالً مشخص و جـزء   Expert Choiceكل فرايند و مراحل ارزيابي گزينه ها بر اساس تكنيك و با استفاده از نرم افزار 

  )معيارها، ساختار سلسله مراتبي و امتياز هر يك از گزينه ها. (به جزء آورده شود

  ، مقررات و مديريت اجرايي آنتعيين ضوابطارائه طرح نهايي و : ) 5(شيت 

ارائه در قالب يك نقشه دقيق و اجرايي را ) نتيجه گام چهارم گزينه بهينه(خود نهايي طرح  ،دانشجويان بايستي در اين شيت

  :نمايند

  سايت پالن طرح نهايي در محدوده مداخله مستقيم   

بايستي در شيت هـاي  تهيه شده ) با مقياس مناسب( هاي اجرايي  Detailنقشه هاي بخش هايي از سايت كه در قالب    

  .جداگانه ارائه شوند

به آنها اشـاره شـده    )طرح نهايي( خود كه در آلترناتيو بهينهو پيشنهادات ساير موارد مداخله بيان بهتر  براي بايددانشجويان 

تـرين   بهينه( .و طرح هاي سه بعدي استفاده نماينداز تصاوير و اسكيس ها بايد پس از سه بعدي نمودن طرح نهايي،  است،

  ).مي باشد   Sketch Upنرم افزار تهيه ي طرح هاي سه بعدي نرم افزار 

.ضمناً ضوابط و مقررات اجرايي هر بخش از سايت پالن محدوده مداخله مستقيم در حاشيه نقشه آورده شود  

  .)شيت ارائه نمايند 2ها مي توانند گام پنجم را در قالب گروه  نياز و كمبود فضا،الزم به ذكر است كه در صورت (

  

و نتـايج فايـل ارزيـابي    ... فايل هاي مربوط به كليه نوشته ها، گزارش ها، عكس ها، نقشه ها، اساليدها، فـيلم و   •

Expert Choice  در قالبCD ارائه شود.  

االتي در رابطه با شيت هاي مختلف از هر يك از ؤو س بودهحضور تمامي دانشجويان در زمان تحويل پروژه الزامي  •

  .خواهد آمداعضاي گروه به عمل 
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