
 

 مذارک مورد نیاز برای تحویل پایان ترم

 ی کارشناسی دوره، دروس طراحی

ی ًقص تلقی شذُ ٍ  ػذم تحَیل ّریک از ایي هذارک، تِ هٌسلِ. تواهی داًشجَیاى، الزم است تواهی هذارک زیر را در پایاى ًیوسال تحَیل دٌّذ

 .شَد ی ًقص جذی تَدُ ٍ تاػث رد شذى طرح هی ػذم تحَیل آلثَم ًقشِ یا هاکت، تِ هٌسلِ .ی ًْایی، هؤثر خَاّذ تَد ًورُ ٍ در ارزیاتی 

 ها آلبوم نقشه .1

تْیِ شذُ ٍ تِ صَرت یک ( تستِ تِ اتؼاد طرح ٍ هقیاس هَرد ًظر استاد هحترم) A2یا  A1یا   A0ّا، تِ شرح زیر، در سایس  تواهی ًقشِ

ی تؼریف شذُ، تَسط استاد هحترم هؼیي  ّا، در هحذٍُ هقیاس ًقشِ)ّای زیر تاشذ  آلثَم، تایذ حاٍی ًقشِ. شًَذ آلثَم تحَیل دادُ هی

 (:شَد هی

 500/1تا  200/1سایت پالى، در هقیاس  -

 200/1تا  100/1ر هقیاس د پالى تواهی طثقات، -

 200/1تا  100/1حذاقل دٍ هقطغ ػوَد تر ّن، در هقیاس  -

 200/1تا  100/1تواهی ًواّا، در هقیاس  -
 

 :ی آلثَم، لطفا تِ ًکات زیر تَجِ ًواییذ در تْیِ

 .یوی شذُ، یا دارای شیرازُ تاشذآلثَم، تایذ از سوت راست س -

 . گٌجاًذُ شذُ تاشذ Template_01یت، جذٍل اطالػات، هطاتق فایل الزم است آلثَم، کاٍر شیت داشتِ ٍ در کاٍر ش -

شذُ ٍ تِ ّوراُ تواهی ترسین  Template_02ّا، تِ صَرت سیاُ ٍ سفیذ ٍ تا توام قَاػذ ترسین فٌی، هطاتق الگَی فایل  ًقشِ -

 .ارائِ شًَذ( فضایی ٍ ًظایر آى یّا شاهل ًام فضاّا، حَزُ)اطالػات الزم 

 .تِ ّوراُ تیاى گرافیکی هٌاسة، هَرد تَجِ جذی قرار گیردّا در ّر ترگ،  ٍى هٌاسة ًقشِیزیستٌذی ٍ کوپَ شیت -

ی توام اطالػات الزم تِ زتاى فارسی،  در صَرت ارائِ. ّا، تَضیحات ٍ جذاٍل اطالػات، از زتاى فارسی استفادُ شَد ی ًقشِ در تْیِ -

 .در کٌار آى، استفادُ از زتاى اًگلیسی ًیس هجاز است
 

 پوستر .2

 :شرایط پَسترّا، تِ شرح زیر است. ی هذارک خَد،  ارائِ دّذ ّر داًشجَ، الزم است حذاقل دٍ پَستر از هجوَػِ

 .استB1 (70*100 )اتؼاد پَسترّا  -

تَدُ ( تِ طَر خالصِ ٍ تِ صَرت گرافیکی)ّا  ّا، تَضیحات هکتَب ٍ ًقشِ پَسترّا، حاٍی پرسپکتیَّای داخلی ٍ خارجی، دیاگرام -

 .ی یک تصَیر جاهغ از طرح است ّذف آى، ارائٍِ 

 .تٌذی ٍ تیاى گرافیکی، اّویت تسیار داشتِ ٍ الزم است هَرد تَجِ جذی قرار تگیرد ی پَستر، شیت در تْیِ -

 .در پَسترّا گٌجاًذُ شَد Template_03جذٍل اطالػات، هطاتق فایل  -
 

 ماکت .3

 :ی هاکت، تِ هَارد زیر تَجِ کٌیذ در تْیِ. تْیِ ٍ ارائِ شَد 200/1تا  50/1الزم است حذاقل یک هاکت از طرح، در هقیاس 

 .الوقذٍر تِ صَرت هًََکرٍم ساختِ شَد تْتر است هاکت، تا حذاقل تٌَع در هصالح ٍ حتی -

 .رٍی هاکت ًصة شَد Template_04جذٍل حاٍی اطالػات الزم، هطاتق فایل  -

 .از هصالح هقاٍم ٍ تا دٍام استفادُ شَد در ساخت هاکت،شاسی هاکت، تایذ هٌاسة ٍزى آى تَدُ ٍ  -
 

 



 

 

 

 ی دیجیتال مذار ک نسخه .4

ی دیجیتال، تِ  ی ًسخِ در تْیِ. شَد تجویغ شذُ ٍ تحَیل دادُ هی CDّا، پَستر ٍ تصاٍیر هاکت، در یک   هذارک، شاهل ًقشِتواهی 

 :هَارد زیر تَجِ ًواییذ

 .ارائِ شَد( تا ضخاهت قلن ٍ در اتؼاد ٍاقؼی ًقشِ) PDFٍ ( ّای ترداری یا سایر فرهت) DWGّا، در دٍ فرهت  فایل ًقشِ -

فایل )افسار تْیِ شذُ تاشٌذ؛ در دٍ فرهت، شاهل فایل هذل سِ تؼذی ٍ ّوچٌیي تصَیر آى  پرسپکتیَّا، در صَرتی کِ تَسط ًرم -

JPG  5000*3500تا اتؼاد px )فایل )ّا  اًذ، تصَیر آى ی ترسین شذُدر صَرتی کِ تِ صَرت دست. ارائِ شًَذJPG  تا اتؼاد

3500*5000 px )ارائِ شَد. 

 .ارائِ شَد px 5000*3500تا اتؼاد  JPGتصَیر، تِ صَرت فایل  8ٍ حذاکثر  4تصاٍیر هاکت، شاهل حذاقل  -

هطاتق فایل ( خارجیٍ کتیَّای داخلی اکت ٍ پرسپّا، تصاٍیر م ّا، دیاگرام شاهل ًقشِ) A4ی طرح، در دٍ ترگ  خالصِ -

Template_05  تِ صَرت فایلPSD (Photoshop) در یک الیِ قرار دّیذرا لطفا ّر تصَیر . ارائِ شَد. 

 .درج ًواییذ CDحتواً ًام، شوارُ داًشجَیی، ًیوسال تحصیلی ٍ ًام درس را تر رٍی  -

 :تِ صَرت زیر تْیِ شَد CDساختار  -

951_Family Name-Name_Course_ID 
/Drawings 

 .(شَد ّا قرار دادُ هی  تواهی ًقشِدر ایي پَشِ، )

/Images 
//Pespectives 

 .(شَد ّا قرار دادُ هی در ایي پَشِ، پرسپکتیَّا ٍ دیاگرام)

//Model 
.( شَد ،قرار دادُ هی در ایي پَشِ، تصاٍیر هاکت)

/Booklet 
.( شَد طرح قرار دادُ هی A4خالصِ   در ایي پَشِ،)

 :تَضیح 

، درٍس هقذهات طراحی D5تا   D1ترای درٍس طراحی هؼواری از ( Course)در هحل هشخص شذُ ترای ًام درس  CDدر ػٌَاى 

.  شوارُ داًشجَیی خَد را قرار دّیذ IDّوچٌیي، تِ جای . استفادُ کٌیذ Tٍ ترای طراحی فٌی، از  I1   ٍI2هؼواری، از 
 
 

 
 


