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7/8/1388:تاریخ

اولجمع بندي گام :کاربرگ شماره یک

موقعیت قرارگیري سایت مورد نظر، در شهر-

توضیحات کلی در مورد محدوده اطراف سایت-

فاصله ي تقریبی تا مرکز شهر-

نقشه محالت مسکونی اطراف سایت-

چند گوشه زمین باید با یک عنصر بسته و (زمین مورد نظر توسط چه عوارضی محدود شده است؟ -

...راه، مسیل، خطوط انتقال برق و)        مشخص شود

مساحت و ابعاد زمین-

عکس هوایی و ماهواره اي محدوده-

در بردارنده خطوط تراز، نقاط ارتفاعی و سایر عوارض طبیعی و کالبدي1:2000نقشه -

...)، مترکشی وGPSنقشه برداري زمینی،(به هنگام نمودن نقشه در صورت نیاز -

باالترین و پایین ترین نقطه ارتفاعی و بیشترین اختالف ارتفاع در سطح زمین-

جهت و میزان شیب عمومی محدوده-

)تصویر یا پانوراما(تصاویري از اضالع زمین-

)چهار جهت اصلی(دید از داخل زمین به اطراف -

وضعیت از نظر نوع پوشش و عوارض طبیعی-

)شبکه هاي اصلی(ي ارتباط با شهر نحوه-

14/8/1388:تاریخ

طرحطرح جامع، استخراج از(و مقررات طرح هاي باالدستضوابط)الف:دوکاربرگ شماره 

)مالك عمل شهرداريتفصیلی یا طرح هادي شهري مصوب و 

مطالعات اقتصادي)ب

ضوابط و مقررات) الف
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)غیر مسکونی–مسکونی (قطعه تفکیکی−

ابعاد قطعه−

)سطح اشغال(نسبت پر و خالی −

تراکم ساختمانی−

)ناخالص–خالص (تراکم جمعیتی −

ضوابط شبکه هاي دسترسی و عرض گذر−

کاربري هاجواري هم−

سرانه کاربري ها و خدمات−

)در صورت وجود(ضوابط خاص آماده سازي −

مطالعات اقتصادي) ب

با توجه به مقایسه قیمت زمین و مسکن در محدوده مطالعاتی نسبت به (برآورد وضعیت اقتصادي ساکنان آتی−

)مناطق پیرامونی

هاي با درآمد باال، متوسط، گروه(قشر بندي اجتماعي ـ اقتصادي ساكنان برحسب شغل و وضعيت درآمد −

)پايين

) دهك هاي درآمدي(امكان استقرار چه گروه هاي درآمدي (بررسي و برآورد قدرت خريد اقتصادي ساكنان−

)در محدوده مطالعاتي وجود دارد

21/8/1388:تاریخ

مطالعات اقلیمی و محیطی:سهکاربرگ شماره 

: کاربردي ترین داده هاي اقلیمی−

)جهت و شدت وزش باد در طول سال، بادهاي مزاحم یا محلی(باد§

جهت تابش آفتاب§

دماي هوا§

روزهاي آفتابی§

میانگین بارش§

...و§

:اقلیم مورد مطالعه نظیرو سایر داده هاي اقلیمی مورد نیاز با توجه به−

رطوبت نسبی§
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روزهاي یخبندان§

...و§

...)از نظر نوع و گونه، مشخصات ظاهري، تراکم و(موجود در سایت و اطراف آنپوشش گیاهی−

و مشاهدات ) در صورت وجود(براساس اطالعات اسنادي-متر10حداقل تا عمق -مشخصات خاك −

میدانی  

شیب زمین −

توپوگرافی−

−Land form) تهیه مدل سه بعدي زمین با استفاده از نرم افزار هايArcGIS،Sketch upنرم افزارهاي مشابهای(

نحوه ي جریان یافتن آب هاي سطحی−

سطح آب هاي زیرزمینی−

حریم و ضوابط مربوطه ، )در صورت وجود(مسیل−

)ربوطهدر صورت نزدیکی به سایت، حریم گسل و ضوابط م( دیک ترین گسل و فاصله آن با سایتنز−

28/8/1388:تاریخ

جمعیتی-مطالعات اجتماعی)الف:کاربرگ شماره چهار

جواري هاهم)ب

جمعیتی-مطالعات اجتماعی) الف

)حداقل از سه روش(برآورد جمعیت ساکن آتی   −

انتخاب یک عدد به عنوان برآورد نهایی جمعیت −

)گراگرا ـ بروندرون(تمايالت و گرايش هاي اجتماعي در زمينه الگوي مسكن و فضاي شهري −

جواري هاي پیرامون بررسی وضعیت هم) ب

وضعیت کاربري اراضی در محدوده مجاور−

)خدمات مقیاس ناحیه و فراتر(کاربري هاي خدماتی مجاور −

)درجه360دید (دید به محدوده اطراف  −

)عکس یا پانوراما(دید هاي با ارزش ودید هاي نامناسب −
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الگوي طراحی بافت هاي مسکونی مجاور −

طراحی مصالح و نماي ساختمانی، ي توده گذاري، الگوي قطعه بندي،نحوه(مطالعه کالبدي بافت هاي مجاور−

...)مرکز محله، هویت و 

استفاده از نقاط قوت§

توجه به نقاط ضعف و جلوگیري از ایجاد شرایط مشابه در محدوده §

)ي تامین تاسیسات و نزدیک ترین فواصل اتصال به تاسیساتنحوه(وضعیت تاسیسات زیربنایی −

برق§

آب§

فاضالب§

گاز§

)کابل زمینی یا فیبر نوري(مخابرات §

تکمیل جدول زیر−

امکانتاسیسات

تامین

اندازهنقشه

حریم

ضوابط

حریم

محل تامین

تاسیسات

مساحت زمین 

مورد نیاز 

نقشه از خطوط کلیه تاسیسات به همراه حریم هاي مربوطهیک تهیه −

شبکه هاي دسترسی −

5/9/1388:تاریخ

جمع بندي مطالعات گام دوم:پنج کاربرگ شماره 

12/9/1388:تاریخ

برنامه ریزي کمینیازسنجی و :ششکاربرگ شماره 
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تهیه جدول زیر−

کاربري
سرانه معمول 

ایران

سرانه پیشنهادي 

طرح باالدست

سرانه پیشنهادي 

محدوده
مساحت

درصد مساحت 

نسبت به کل

تعیین کاربري هایی که باید در محدوده مستقر شوند§

براي کاربري هاي مختلفتعیین سرانه و مساحت پیشنهادي§

جمع مساحت کاربري ها باید برابر مساحت کل سایت (تعیین شده تعدیل مساحت هاي §

.)گردد

ي درصد مساحت کاربري هامحاسبه§

)تجارب گوناگون(معرفی نمونه هاي مختلف طرح هاي آماده سازي 

19/9/1388:تاریخ

واره هاي اولیه طراحی محله مسکونیطرح:هفتکاربرگ شماره 

ي ارتباط آن با شبکه هاي پیرامونیوهحاصلی سایت و ن) هاي(خروجی-تعیین ورودي−

سایت هندسی مناسب با وضعیت ) الگوهاي مختلف(تعیین استراکچر اصلی شبکه −

قابل استقراراصلی خدماتی) مراکز(تعیین وضعیت مرکز −

...تجمع وارتفاع، از نظر چیدمان، جهت، ) گونه هاي مختلف(تعیین وضعیت بلوك هاي ساختمانی −

)واحد همسایگی(، سکونت )مرکز(با سه رکن شبکه، خدمات) پالن دو بعدي(تعیین سایت پالن −

ç الگوي مختلف طراحی3ارائه
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26/9/1388:تاریخ

ایده هاي طراحی:هشتکاربرگ شماره 

هاي اولیه  طرحوارهانجام اصالحات الزم در −

هابلوک بندی وتعيين رابطه بين آن-

تعيين رابطه توده وفضا درمقياس طرح آماده سازی -

نحوه چيدمان عناصر اصلی    -

سطح اشغال واحد§

بررسي و آناليز انواع حالت هاي استقرار-

)متفرقمتمركز و (ارائه نقشه توده و فضاي شهري و فضاهاي سبز .1

نقشه شبكه معابر .2

)نحوه توده گذاري، سطح اشغال(نقشه توده و فضاي ساختماني .3

نقشه كاربري اراضي.4

)بين مساحت هاي حاصله از طرح و مساحت هاي اوليه پيش بيني شده مقايسه (جدول كاربري اراضي .5

çگرددارائهالگوي مختلف طراحی3موارد فوق باید براي هر

3/10/1388:تاریخ

تراکم ساختمانی و نماي سه بعدي طرح:نهکاربرگ شماره 

اصالحات الزم در طرح اولیهانجام −

تراکم ساختمانیتهیه نقشه −

)با تاکید بر بلوك هاي ساختمانی و رابطه ي بین فضاهاي باز و بسته(تهیه پالن حجمی از سایت −
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لحاظ نمودن وضعیت پارکینگ ها و چگونگی ارتباط آن با واحد هاي مسکونی §

طبیعی موثر -لحاظ نمودن وضعیت باد، تابش و سایر عوامل محیطی§

... )فضاهاي جمعی، اشرافیت و(لحاظ نمودن مسائل اجتماعی §

لحاظ نمودن تراکم هاي ساختمانی تعداد واحدها §

خط آسمان پیشنهادي−

)سايت طراحي شده(ارائه يك پرسپكتيو اگزونومتريك از طرح پيشنهادي−

بعدي حجم بناها و نسبت آن ها با سایر ابنیه مجاور3ترسیم −

مرکز محله پیشنهادينماي سه بعدي −

çگرددارائهالگوي مختلف طراحی3موارد فوق باید براي هر

10/10/1388:تاریخ

)با توجه به معيارهاي ارزيابي(مناسب انتخاب گزينه :ده کاربرگ شماره

تعیین معیارهاي ارزیابی گزینه هاي مختلف طراحی−

امتیازدهی به معیارها و ارزیابی گزینه هاي مختلف−

انتخاب گزینه برتر طراحی−

انجام اصالحات الزم در طرح گزینه برتر−

:نكاتي كه مي بايست در طرح نهايي مدنظر قرار گرفته باشد-

از نظر طبيعي، كالبدي و ارتباطي با شهرپيوند اراضي§

جهت گيري بناها و معابر به سـمت كـوه، جنگـل،    (تقويت كريدورهاي بصري به سمت مواهب طبيعي §

...) رودخانه و

پيش بيني محورها و پهنه هايي براي استفاده از آن ها به عنوان فضاهاي شهري و حضـور عمـومي   §

شهروندان 

ايجاد نشانه هاي شهري  در جهت تسهيل خواناييپيش بيني محل هايي براي §
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17/10/1388:تاریخ

جزئيات طراحي:یازده کاربرگ شماره

مقطع عرضی معابر−

−3Dواحد همسایگی و جزئیات طراحی مربوطه

−3Dمرکز محله و جزئیات طراحی مربوطه

اصلی) هاي(خروجی -طراحی ورودي−

جزئیات طراحی مربوطهو طراحی فضاهاي عمومی−

با الگوبرداري از هندسه باغ ها، استفاده از آب نما در طراحی ) محوطه هاي باز(محوطه سازي −

محوطه ها

ایجاد فضاي سبز با استفاده از گیاهان بومی و تامین نور مناسب براي ساعات شبانه−


