
   اساتید دکتر ساشورپور و شکوهی)5(قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی درس طرح شهرسازی

  )5(  شهرسازیطرحراهنمای ارائه نهایی 
  63 آتلیه شماره  صبح10 ساعت 9138 بهمن ماه 21 پنجشنبه روز : تاریخ تحویل نهایی* 

الزامی است و از موارد ارائـه شـده در پـروژه سـؤال           در هنگام تحویل  اعضای گروه ها    دانشجویان و    حضور کلیه    -1
  .بعمل می آید

  :تحویل دهندرا  زیر موارددانشجویان بایستی  -2
  یک تا ششمطالعات پایه پروژه مطابق کاربرگ های  )الف
  تحلیل مطالعات پایه )ب
  لبرنامه ریزی شامل گزارشی از نحوه دستیابی به داده های جداول چهارگانه و خود جداو )ج
  :عات پایه و برنامه ریزی شامللطراحی سایت مطابق با مطا )د
  ) پهنه بندی و گره های شاخصساختار،( نقشه سازمان فضایی-
  ...)تراکم، سطح اشغال، جهت ساخت و( جدول مشخصات پهنه بندی -
   نقشه تراکم بخشی به قطعات-
   ها نقشه کاربری+ نقشه سلسله مراتب دسترسی  + نقشه استخوان بندی-
   نقشه تفکیک و قطعه بندی -
  )توالی پرسپکتیو+ اسکیس یا سه بعدی (طراحی سه بعدی از خرد فضاها  -
  )اسکیس یا سه بعدی( طراحی سه بعدی کل محوطه با دید پرنده -

قبالً به صورت دستی ترسیم شده باید اسکن شده و در طراحی شـیت         ... اگر مواردی نظیر طراحی و اسکیس و       -3
  .رت رایانه ای صفحه بندی شودها به صو

. توضیحات مختصری برای معرفی آنها آورده شـود       عنوان و    و نمودارها    ، جداول در کنار تمامی عکسها، نقشه ها      -4
 را  راهنمای مأخذ نویسی   ،جهت مأخذ نویسی درست   . حتماً ذکر گردد  ... منابع و مĤخذ مطالب، نقشه ها و جداول و          

  :لینک زیر دانلود کنیداز طریق از سایت شهرآفرین 
60=artid&articles=page?php.index/com.shahrafarin.www://http  

 در هر شیت نقشه یا دیاگرام اصلی بزرگتر بـوده  .یک قالب تعریف شده در طراحی تمامی شیت ها رعایت شود          -5
  )A1سایز شیت ها (.در اندازه کوچکتر در اطراف آن قرار گیرند... و سایر نقشه ها و عکس ها و

 ارائـه   CDقالـب   در  ...  فایل های مربوط به کلیه نوشته ها، گزارش ها، عکس ها، نقشه ها، اسالید هـا، فـیلم و                     -6
  .شده و در پشت جلد مجموعه چسبانده شود

رویکـرد و   نام گروه مهندسی شهرسـازی،       نام دانشگاه، نام دانشکده،       دانشگاه،  آرم  حتماً  مجموعه  در روی جلد   -10
به صـورت  تهیه  تاریخ   ، نام اعضای گروه، نام اساتید و      ....) باغ شهر یا شهرک صنعتی و      مثالً( موضوع طراحی خودتان  

  .آورده شوندوسط چین 
  . می توانید به دفتر گروه مراجعه نمایید10 بهمن ماه ساعت 16به منظور رفع اشکال و ارائه موقت روز شنبه -11
  . این راهنما را از سایت شهرآفرین قسمت آخرین اطالعیه ها دانلود کنندمی توانند  دانشجویان غیر بومی -12
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