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  یینها ارائه فرمت

  2 یشهرساز طرح
  آغاج توت مهندس -انیاحمد رضا دکتر:  مدرس

  1391 بهار ترم
  
  

  :پروژه لیتحو زمان

 22/4/1391          روز -

 صبح ده      ساعت -

 

   :رندیگ قرار مدنظر دیبا دو یشهرساز طرح یینها پروژه لیتحو نهیزم در که ینکات

  .دیآ یم عمل به سؤال پروژه در شده ارائه موارد از و است یالزام پروژه لیتحو روز در انیدانشجو هیکل حضور  -
  . شوند ارائه مناسب پرزانته با و) متر یسانت هفتاد در صد ابعاد( A1 قطع در ها تیش هیکل  -
 ، انیدانشجو نام محله، نام ،یشهرساز یمهندس گروه نام دانشکده، نام دانشگاه، آرم و نام حتماً )صفحه نیاول (دجل یرو در  -
  .شود ذکر خیوتار دیاسات نام
  . است یالزام یینها یها تیش ارائه یبرا شده مشخص یالگو از استفاده  -
  . گردد برجسته تیش هر به مربوط گام و شود ذکر ها تیش همه در طرح هیته مختلف مراحل و یها گام  -
  .شود ارائه یگروه کار به مربوط یها تیش ادامه در ت،یش کی قالب در یفرد کار هر -
  . شود استفاده تیش در نوشتار درج یبرا مناسب اندازه با خوانا و مناسب فونت از  -
  . دباش برخوردار یمناسب پرزانته از و شود انجام یدست صورت به دیبا) جداول و نمودارها جز به (ماتیترس و ها نقشه تمام  -
  .شود گنجانده ستیبا یم نقشه یراهنما شمال، جهت اس،یمق ،نقشه عنوان ها نقشه یتمام کنار در  -
  . گردد تیرعا است شده داده تذکر یلیتحص مسالین طول در که ینکات یتمام ها، نقشه و مطالب ارائه در  -
ـ تحو روز در ید.یس کی قالب در شده ارائه یینها یها تیش به مربوط یها لیفا  - ـ تحو پـروژه  لی  ماتیترسـ  (شـود  داده لی

  .)شوند یبردار عکس مناسب تیفیک با ای و شده اسکن یدست
  . شوند نصب) شود یم مشخص پروژه لیتحو روز در که (مربوطه محل در دیبا شده نییتع یزمان برنامه به توجه با ها تیش -
  . دیباش داشته همراه به را ها تیش نصب یبرا الزم امکانات -
  ). گروه یاعضا تمام (دیباش آماده قبل از) قهیدق ده تا پنج نیب (محدود یزمان مدت در خود پروژه حیتوض یبرا-
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  . گردد یم ارائه شود، داده لیتحو دیبا یانیپا پروژه قالب در که یمطالب چارچوب ادامه در  -

   مشخصات نخست صفحه

  یمطالعات محدوده مورد در مختصر حاتیتوض -  1 تیش
 بهنگام نقشه   و   شهر سطح در یمطالعات محدوده یریقرارگ تیموقع نقشه - 

  محدوده
  مصور انداز چشم با همراه) متن (انداز چشم هیانیب - 

 )شوند یم استخراج آن از راهبردها که یتقاطع جدول(   SWOT جدول - 

  )سه  و  دو  ، کی شماره کاربرگ مطابق (

  ها دیتهد و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط یبرا  SWOT Plan چهار ارائه -  2 تیش
  یینها  SWOT Plan ارائه - 

) چهار شماره کاربرگ مطابق(

 مسائل ییشناسا نحوه حیتشر -  3 تیش

 یبند تیاولو( یشناس مسئله نیادیبن اصل ده با قیتطب و شده ییشناسا مسائل جدول - 
  )شده کسب ازاتیامت اساس بر مسائل

 )یفیتوص-یلیتحل ینمودارها نقشه، ر،یتصو( مسائل نمودن مستند - 

   شده ییشناساس مسائل از اهداف استخراج - 
 )هفت و پنج شماره یها کاربرگ مطابق(

  )راهبردها و اهداف یتالق از حاصل(  راهکارها نیتدو سیماتر -  4 تیش
  )یشنهادیپ اقدامات یمکان تیموقع نمودن مشخص(  راهکارها نقشه ارئه - 

  )هشت و هفت شماره  یها کاربرگ مطابق(

 )مختصر حیتوض(  مساله یمعرف -  یفرد یکارها

   ابزار انتخاب علت حیتشر و مساله لیتحل یبرا منتخب ابزار یمعرف - 
 )ابزار با مطابق گام به گام( منتخب ابزار از استفاده با مساله لیتحل - 

 منتخب مساله با متناسب محله یبرا ویسنار سه نیتدو - 

 )نقشه 3( وهایسنار از کی هر یبرا نقشه ارائه - 

  )نه و هشت ، هفت  شش، شماره  یها کاربرگ مطابق(

  


