
 5 هعواری طزاحی ًهایی تحویل هذارک
 احوذ پورهختار :هذرسبا رویکزد تخصصی       طزاحی هجووعه هسکوًی هوضوع طزح:

 تحلیل ؛ رًٍذ رسیذى بِ کاًسپت ٍ ایذُ ّا ؛رویکزد تخصصیتحلیل کاًسپت ّای هفَْهی ٍ ایذُ ّای  :. ایذئوگزام

 (دٍ ًفر بیي هطترک) .ٌّذسی ٍ حجوی ّای تحلیل؛ خردایذُ ّای کالى ٍ 

  .(دٍ ًفر بیي هطترک).کذّای ارتفاعی ٍ جسئیات؛ هبلواىًوایص پالى بام )ًوای باال(؛  (:400/1)هقیاس  سایت پالى 

 ّا  پالى بسرگٌوایی بلَک – (400/1)هقیاس بٌذی ٍاحذّا ٍ پالى پارکیٌگ  پالى جاًوایی ٍ تیپ :طبقاتهای  . پالى

ّر ًفر ) .الیِ بٌذی ٍ گرافیک؛ ؛ کذّای ارتفاعی؛ خط برشٍ جسئیات هبلواىهعرفی فضاّا؛  - (200/1)هقیاس ٍ ٍاحذّا 

 (بِ طَر جذاگاًِ

 ّر ًفر ) .هصالح، بافت، رًگ ٍ ًَرپردازی؛ ًوایص هحیط اطراف؛ الیِ بٌذی ٍ گرافیکجسئیات  (:200/1)هقیاس  . ًواها

 (دٍ ًوا از چْار ًوای اصلی

 قل در یک ؛ ًوایص پلِ ٍ آساًسَر )حذا؛ کذّای ارتفاعیٍ جسئیات هبلواى (:200/1) . هقطع طولی و عزضی

 (ّر ًفر یک هقطع) رافیک.؛ الیِ بٌذی ٍ گهقطع(؛ ًوایص سایت ٍ هحیط اطراف

 با ًوایص سِ پرسپکتیَ دیذ ًاظر؛  )یکی دیذ ضب( ٍ پرسپکتیَ دیذ پرًذُ 3حذاقل  های خارجی: . پزسپکتیو

ّر ًفر ) .هصالح، بافت، رًگ ٍ ًَرپردازیجسئیات  ّوسایِ ٍ خیاباى ّا بِ طَر ضواتیک؛ حیط اطراف؛هجسییات سایت ٍ 

 (پرسپکتیَ 6حذاقل 

 هبلواى، هصالح، بافت، رًگ ٍ ًَرپردازی.ئیات جس؛ دیذ ًاظرپرسپکتیَ داخلی  3حذاقل  های داخلی: . پزسپکتیو 

 (پرسپکتیَ داخلی 3حذاقل ّر ًفر )

  .هَاد ؛ استفادُ از سایت ٍ هحَطِکاهل سئیات بازضَّا؛ جسئیات جسئیات حجن ٍ پر ٍ خالی ّا؛ ج :(200/1) هاکت

ٍ بذٍى ًوایص  هالین رٍضي ٍ سفیذ یا رًگ ّای  با رًگ)ترجیحا هقَای هاکت یک هیلیوتری  سازی تخصصی هاکت

 (هطترک ایتسهاکت بر رٍی قرارگیری آًْا ٍ  ی ّر فرد بِ طَر هجساهاکت حجن ّاساخت ) .هصالح ٍ بافت ٍ رًگ(

 . :اختیاری(ای  سِ بعذی خارجی ٍ داخلی یک دقیقِارایِ اًیویطي  اًیویشي( 

 . CD ( ُلَح فطرد :CD ) ّا ٍ چٌذ عکس از هاکت ّای ًْایی پرٍشُ ی هذارک فَق ٍ ضیت ّوِضاهل. 

 تذکزات ههن:
  .ِاًجام ضَد. بٌذی ضیتٍ  راًذٍ با رعایت اصَل گرافیکی ارایِ،ٍ   70×100  ّای ضیت قالب بایذ دری هذارک فَق  ارای 

 ِباضذ.  افساری ًرمیا  دستیتَاًذ  ی ًْایی پرٍشُ هی . هتٌاسب با تَاًایی ضخصی داًطجَیاى، ارای 

 ً با دقت هَرد ار داًطجَیاى قرار گرفتوًَِ ارایِ ًْایی کِ قبال در اختی. قبل از ارایِ ًْایی، ضرٍری است فایل ّای ،ِ

 بررسی قرار گیرد.



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

 باضذ. استاد، هوٌَع هی بذٍى تأییذ

  . ِصبح      هکاى تحَیل پرٍشُ: ساختواى داًطکذُ هعواری  10-8ساعت  – 1395بْوي  10 –زهاى تحَیل پرٍشُ: یکطٌب 

 ای تحَیل گرفتِ ًخَاّذ ضذ. ضذُ، ّیچ پرٍشُ . تَجِ: غیر از زهاى ٍ هکاى اعالم 

             « با آرزٍی هَفقیت برای داًطجَیاى عسیس»                     


