
 2 هعواری یها توزیي ًهایی تحَیل هذارک

 احوذ پَرهختار :هذرس        هٌزستاى هعواری هَضَع طزح:

 ٌّذسی ٍ حجوی ّای تحلیل ؛رًٍذ رسیذى بِ کاًسپت ٍ ایذُ ّا :. ایذئَگزام. 

  .اری.؛ راًذٍی هعوکذّای ارتفاعی ٍ جسئیات؛ هبلواىًوایص پالى بام )ًوای باال(؛  (:200/1)هقیاس  سایت پالى 

 گرافیک؛ ؛ کذّای ارتفاعی؛ خط برشٍ جسئیات هبلواىهعرفی فضاّا؛  (:200/1)هقیاس  طبقاتهای  . پالى  ٍ

 راًذٍی هعواری.

 راًذٍی هعواری. گرافیکهصالح، بافت، رًگ؛ ًوایص هحیط اطراف؛ جسئیات  (:200/1)هقیاس  . ًواها ٍ 

 ؛ ًوایص پلِ ٍ آساًسَر )حذاقل در یک رتفاعی؛ کذّای اٍ جسئیات هبلواى (:200/1) . هقطع طَلی ٍ عزضی

 ؛ گرافیک ٍ راًذٍی هعواری.هقطع(؛ ًوایص هحیط اطراف

 َجسئیات  ف؛با ًوایص هحیط اطراپرسپکتیَ دیذ ًاظر؛  دٍ ٍ پرسپکتیَ دیذ پرًذُدٍ  های خارجی: . پزسپکتی

 ، بافت ٍ رًگ؛ گرافیک ٍ راًذٍی هعواری.هصالح

 َ؛ گرافیک ٍ اى، هصالح، بافت ٍ رًگهبلوجسئیات ؛ دیذ ًاظرسِ پرسپکتیَ داخلی  حذاقل های داخلی: . پزسپکتی

 راًذٍی هعواری.

 ترجیحا هقَای هاکت یک هیلیوتری  سازی هَاد تخصصی هاکتاستفادُ از  با جسئیات حجن ٍ سایت؛ (:200/1) . هاکت(

 .ٍ بذٍى ًوایص هصالح ٍ بافت ٍ رًگ( هالین رٍضي ٍ سفیذ یا رًگ ّای  با رًگ

 . های کالسی آلبَم هوه فعالیت (A3) 

 . CD ( ُلَح فطرد :CD ) عکس از هاکت. ٍ ًْایی پرٍشُ ّای کالسی ٍ تصَیر هذارک فعالیتی هذارک  ّوِتصَیر ضاهل 

 تذکزات ههن:
  .ِاًجام ضَد. بٌذی ضیتٍ  راًذٍ ی ارایِ،با رعایت اصَل گرافیکٍ   01×011  ّای ضیت قالب بایذ دری هذارک فَق  ارای 

 ِباضذ. هی دستی افسارّای ترسیوی بِ صَرت کاهال ی ًْایی پرٍشُ بذٍى استفادُ از ًرم . ارای 

 با دقت هَرد تَجِار داًطجَیاى قرار گرفت. قبل از ارایِ ًْایی، ضرٍری است فایل ّای ًوًَِ ارایِ ًْایی کِ قبال در اختی ،ِ 

 قرار گیرد.

  .ارک فَق ی ًْایی ٍ هذ رًٍذ طراحی طَل ترم داًطجَیاى باضذ ٍ ّرگًَِ تغییر در پرٍشُ ی ازی ًْایی بایذ برآیٌذُ پرٍش

 باضذ. استاد، هوٌَع هی بذٍى تأییذ

 پرٍشُ: ساختواى داًطکذُ هعواریهکاى تحَیل صبح       01-8ساعت  – 0931بْوي  01 –تحَیل پرٍشُ: یکطٌبِ  . زهاى  

  :ِای تحَیل گرفتِ ًخَاّذ ضذ یچ پرٍشُضذُ، ّ اعالم ٍ هکاى غیر از زهاى. تَج. 

             « با آرزٍی هَفقیت برای داًطجَیاى عسیس»                     


