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  بسمه تعالي

  ارايه آخر ترم درس طرح مرمت و احياي بافت هاي تاريخي وابطضنكات و 

  نكات كلي اول: 

مواردي كه در ذيل آمده است، عدم رعايت اين توضيحات را به دقت بخوانيد تا با شيوه ارايه آشنا شويد. مهم: 

  موجب كسر نمره جدي خواهد شد.
افقي مي باشد. داراي اشل تنظيم آن به صورت يك شيت تنظيم شده است.  در آناست.  اتوكد در اختيار شما قرار داده شدهيك فايل پيوست 

  :دو عالمت شمال مي باش

 ارايه شده است.به تفكيك نصب در سيستم ويندوز و هم براي كپي كردن در سيستم اتوكد، هم براي فونت هاي مورد نياز شما نيز  -1

نيز در آدرسي كه اتوكد نصب شده است، در شاخه و بخش فونت وارد كنيد. فونت هاي اتوكد را از كنترل پنل فونت هاي ويندوز را 

  آفيس را اجرا كنيد.  كپي كنيد. پس از آن اتوكد و درون آن آدرس وجود دارد،فونتي كه 

جهت شمال به به تناسب اينكه مورد ارايه شما، حالت عمودي دارد، آن را بچرخانيد و چنانچه نقشه افقي مي باشد. و  A3كادر ارايه شما،  -2

 شمال موجود در كادر را پاك كنيد.كدام طرف است، يكي از عالمت هاي 

به هيچ عنوان مقداري بزرگتر مي باشد، كوچك تر يا خيلي ابعاد ترسيمات شما از كادري كه درون فايل پيوست مي باشد، چنانچه  -3

به استثناي اشل خطي آن كوچك يا را مخصوص گروه خود ترسيمات خود را كوچك و بزرگ نكنيد. بلكه كادر 

ما بقي ترسيمات را در همان  كرده و به تعداد شيت هايي كه داريد، از آن كادر كپيبعد  بزرگ كنيد تا اندازه تصوير شما شود.

 همراه با فايل هاي پي دي اف، يك فايل اتوكد هم تحويل داده مي شود كه درون آن همه شيت هايدست آخر فايل تنظيم كنيد. 

  پروژه مرتبط با گروه وجود دارد. 

را در عالمت هاي شمال يكي از از طرف ديگر دقت كنيد كه باشيد كه اشل خطي را همراه با كادر خود، كوچك و بزرگ نكنيد. مراقب  -4

 ات نقشه خود، انتهاي تنظيم

مانند مي خواهيد با استفاده از فونت مورد نياز خود بنويسيد.  را كهموجود است، آنچه برنامه كاتب كه در پيوست ها  فراخوانيبا استفاده از  -5

 با نرم افزار كاتب را از آدرس ذيل ياد بگيريد:شيوه كار شماره نقشه.  نام ترسيم كننده، عنوان نقشه و

http://mjkavian-thesis.persianblog.ir/post/9/ 
  طرح پيشنهادي -ت وضع موجوداين موارد را بنويسيد: مطالعا در قسمت موضوع نقشه مي توانيد حسب مورد يكي از

   سنين مالكين و ...  در قسمت عنوان نقشه مي توانيد عنوان دقيق نقشه را بنويسيد: ترافيك معبر، كاربري،

را ذخيره  م ذيل را در آن پياده كنيد و پس از آنكه نقشه به پي دي اف تبديل شد، آنتنظي، مي كنيدباز را  ي كه پنجره پالتدر زمان -6

در زمان پرينت، ابعاد، اين دليل كه به فايل باز اتوكد را به دفاتر فني ارايه نكنيد. بيرون براي پرينت مراجعه نماييد. كرده و به دفاتر فني 

 اس و تنظيمات آن را خراب مي كنند. مقي
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در البالي شيت ها ارايه به ترتيب و به تناسب محتوا، در آورده و دست آخر  A3خود را حتي روي پوستي ها به قطع هاي كروكي فايل -7

طرح يا كروكي شما سفيد بگذاريد كه  A3هر كدام از ورقه هاي پوستي كه در دفترچه طراحي ارايه مي كنيد، يك كاغذ پشت نماييد. 

 خوانا باشد. 

  در پيشنهادي، ريز يا درشت نباشد و نقشه خوانا باشد. درون كاچنان تنظيم كنيد كه مقياس نقشه را 

اين ارايه شده است. نوشته هاي خود را درون آن تنظيم نماييد.  A3با قطع  Wordايل يك فتحليلي هم نوشته هاي براي نمودارها و  -8

 فايل به صورت دو ستوني مي باشد. 

در محيط اتوكد ارايه مي شود و ايجاد شكل روي نقشه در محيط هاي ديگري اي، رايانه تمام نقشه هاي تحليليِ  -9

  مانند ورد و پاورپوينت و ... قابل قبول نيست. 

 موارد ارايه در سي دي پيوست:  -10

 رح هاي پيشنهادي اخه، شامل كليه طيا شاخه، شامل كليه مطالعات وضع موجود و يك فايل يا ش اتوكد: يك فايلنقشه هاي  )1

 هايي كه نام فايل را در بر مي گيرد. با شاخه بندي به صورت شماره كليه تصاوير  )2

 از هر دو سو. جداول اكسل با فايل اصلي و شماره پالك هاي مرتبط با نقشه ها و عكس ها  )3

 مدل سازي هاي احتمالي از وضعيت پيشنهادي  )4
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  رس طرح بافت براي ارايه آخر ترمدي گروه هاي مختلف موارد ارايه برامحتواي دوم: 
ماهنگ ليه گروه ها با هم هبسيار مورد تأكيد است كه براي كاربري هاي پيشنهادي، كمحتواي مورد ارايه در ادامه آورده شده است. ليكن 

كاربري بازار و مابقي نيازهاي محدوده مورد مطالعه، طرح خود را ارايه كند. هر سرا با توجه به طرح هاي ارايه شده به ديگر سراها و باشند و 

  باشد.ديگر گروه ها بايستي در ارتباط با ابنيه و بازار، هاي پيشنهادي 

پس از حداقل تحليل جامعي  مقايسه شود وگروه ها كليه نمودارها و نقشه ها با يكديگر و با اطالعات ديگر كنيد سعي 

   ارايه گردد.  نمودارهاي مهم

 ترافيك. و  معابرگروه  -1

  وضع موجود و تجزيه و تحليل شناخت 
 بندي معابرپالك نقشه هاي لكه گذاري:  -

 ي كمي. نمودارها -

  بررسي ميزان رضايت از وضعيت ترافيكي فعلي -

  نمودارهاي تحليل وضع موجود
  سنجش نسبت حجم ترافيك كلي، در اوقات مختلف روز.  - 1 نمودار

  سنجش نسبت حجم ترافيك ماشين، در اوقات مختلف روز. - 2 نمودار

  سنجش نسبت حجم ترافيك موتور، در اوقات مختلف روز. - 3 نمودار

  به ماشين به صورت كلي سنجش نسبت حجم ترافيك موتور  - 4 نمودار

  سنجش نسبت حجم ترافيك موتور به ماشين در صبح  - 5 نمودار

  سنجش نسبت حجم ترافيك موتور به ماشين در ظهر - 6 نمودار

 سنجش نسبت حجم ترافيك موتور به ماشين در عصر - 7 نمودار

  اركينگ مجدداً نمودار تهيه گردد.)براي پدر نظر گرفتن پاركينگ تهيه شود و  (تمام اين هفت نمودار بدون

 تهيه نمودار نسبت مقاصد ترافيكي به هم براي صبح در پاركينگ  - 8 نمودار

 تهيه نمودار نسبت مقاصد ترافيكي به هم براي ظهر در پاركينگ  - 9 نمودار

 تهيه نمودار نسبت مقاصد ترافيكي به هم براي عصر در پاركينگ  - 10 نمودار

  در اوقات مختلف روز براي پاركينگ خريدار  -نمودار مقايسه مقاصد ترافيكي تجاري - 11 نمودار

  فروشنده در اوقات مختلف روز براي پاركينگ  -نمودار مقايسه مقاصد ترافيكي تجاري - 12 نمودار

  در اوقات مختلف روز براي پاركينگ اداري نمودار مقايسه مقاصد ترافيكي  - 13 نمودار

  در اوقات مختلف روز براي پاركينگ محلي نمودار مقايسه مقاصد ترافيكي  - 14 نمودار

  وجود هاي وضع منقشه
  معابرپالك بندي پايه نقشه  -1 نقشه

  وضعيت موجود فضاي پر و خالي نظام  -2 نقشه

  عالمت هاي پيكان. همراه با جهت ترافيك با وجود و قانوني موضعيت ترافيكي هاي نقشه  -3 نقشه

  كف سازي وضعيت موجود  -4 نقشه

  و پاركينگ  شيب بندي معابرنقشه  -5 نقشه

  كروكي هاي تحليلي وضعيت موجود 
 تحليل)  5با برش هاي عرضي (حداقل  به عرض معابرتحليل نسبت ارتفاع  -

  موجود در معابر ميزان فعاليت و تراكم انساني  -

  شناسيآسيب

  ضعف وضعيت ترافيكي موجود. تحليل نقاط قوت و  -
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  طرحارايه و  ريزيبرنامه
   پاركينگ در محله مورد مطالعه وجود معايب و مزاياي : ارايه راهبردهاي طراحي -

 بازشوهاي پيشنهادي. : همراه با در نظر گرفتن محل به صورت پر و خاليمعابر پيشنهادي نقشه پايه  -

  رفت و آمدكيفيت پيشنهادي ترافيك و نقشه  -

  نقشه كفسازي پيشنهادي معابر -

 شنهادي نقشه تعيين موقعيت تعريض هاي پي -

در صورت لزوم  ارايه نقشه لكه گذاري موقعيت جديد پاركينگ ها)(احتمالي  پاركينگاضافه سنجي موقعيت جايگزين براي امكان -

 در محالت ديگر 

 نقشه كفسازي و تعيين وضعيت ترافيكي پاركينگ پشت مسجد جامع همراه با رفت و آمدهاي پيشنهادي در آن.  -

  برش.  -نما ،تهرنگنگ پشت مسجد جامع به لحاظ كالبدي: ارايه طرح ساماندهي محيط پاركي -

 مطلوب پاركينگ پشت مسجد جامع. مدل سازي از وضعيت  -

 دو درگروه سراي  -2

  شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود 
  نمودارها

 شيوه پوشش - 1 نمودار

 قوس نما - 2 نمودار

 ميزان سالمت - 3 نمودار

 ارزش تاريخي و معماري - 4 نمودار

 كاربري دقيق - 5 نمودار

 ميزان فعاليت  - 6 نمودار

 مالكيت  - 7 نمودار

 سرقفلي - 8 نمودار

 سابقه تصرف - 9 نمودار

 تحصيالت - 10 نمودار

 وسيله نقليه متصرف - 11 نمودار

 پاركينگ مورد استفاده - 12 نمودار

 محل سكونت - 13 نمودار

 موافقت با طرح - 14 نمودار

 تعداد پرسنل شاغل - 15 نمودار

  براي يك موضوع در يك شيت قرار گيرد.)هر دو طبقه مي تواند (همه به تفكيك طبقات: نقشه هاي وضع موجود 

  پالك بندي پايه  -1 نقشه

 شيوه پوشش -2 نقشه

 مصالح و تزيينات -3 نقشه

 آسيب ها -4 نقشه

 مداخالت -5 نقشه

 ارزش تاريخي و معماري -6 نقشه

 ميزان سالمت.  -7 نقشه

 كاربري دقيق -8 نقشه

 مالكيت -9 نقشه

 شيوه تصرف -10 نقشه
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 سرقفلي -11 نقشه

 ميزان فعاليت -12 نقشه

  ارزش هاي باقي مانده و سيابررسي ميزان تخريب در قياس با وضعيت موجود: تجزيه و تحليل  -

  هاي تحليلي از وضعيت موجود كروكي 
 كلي در تهرنگتوده و فضاي  -

 توده و فضاي كلي در برش -

 عصر)(صبح، ظهر و  تهرنگنور و سايه در  -

 جنوبي -شمالييه در برش نور و سا -

 مدوالسيون نماها تحليل  -

 دسترسي هاي سواره و پياده (در توده و فضاي كلي نمايش داده شود.) ها و مسير -

  (به تفكيك صبح، ظهر و عصر)  بناميزان تراكم انساني و جمعيت موجود در  -

  آسيب شناسي
  اجتماعي)و كالبدي از لحاظ (بررسي نقاط قوت و ضعف  -

  ارايه طرحو  ريزيبرنامه
  متصرفان پالك هاي نوساز در واحدهاي مرمت شده و مغازه هاي احتمالي جديد. امكان سنجي استقرار : سياست گذاري نوع احيا -

با توجه به بررسي  و مطالعات قبلي: در اين بخش، شما داليلبه صورت كلي و جزئي با توجه به  امكان سنجي كاربري پيشنهادي -

با فعاليت هايي و  اين بنا پيشنهاد مي كنيد. به گونه اي كه با بازار هاي انجام شده يك كاربري كلي و كاربري هاي جزئي را در 

  داشته هماهنگ باشد. در اين مكان وجود كه در گذشته 

در ارايه ها بررسي شد، راهبرد : در اين بخش با توجه به پتانسيل هايي كه مورد اتخاذ جهت استقرار كاربري هاي پيشنهاديراهبرد  -

ينكه براي كاربري هاي ساكن در اين مكان بيرون برده شود يا اخود را جهت استقرار كاربري ها ارايه مي كنيد. آيا بايد جمعيت 

اي كه صرفاً با  به گونه بد نيست كه منابع مالي پروژه نيز به صورت كلي بررسي شود.جديد مشوق هايي در نظر گرفته شود. 

   قاضيان واگذار شود. مت با تقاضا و مزايده به ،ضابطه تأمين شود يا اينكه بخش هايي از سهام بنا نيز تملك شده و پس از مرمت

  ي شهري در توده و فضاتهرنگ وضعيت پيشنهادي  -

  ي شهريتوده و فضاضعيت پيشنهادي در وبرش  -

  پس از مرمت و احيا  بنااز دقيق و برش هاي تهرنگ  -

  از داخل فضاي جنوبي. پيشنهادي: از حياط و مدل سازي وضعيت  -

  ، تراس و غرفه ها تهرنگ كفسازي حياط -

 لكه گذاري كاربري هاي پيشنهادي غرفه ها  -

 واسعيگروه سراي  -3

  شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود 

  نمودارها
  گروه كاربري - 1 نمودار

  ميزان فعاليت  - 2 نمودار

   مالكيت - 3 نمودار

  سابقه تصرف - 4 نمودار

  سرقفلي - 5 نمودار

  پاركينگ مورد استفاده  - 6 نمودار

  محل سكونت  - 7 نمودار

  ميزان فعاليت - 8 نمودار
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  موافقت با طرح  - 9 نمودار

  شيوه پوشش - 10 نمودار

  قوس نما  - 11 نمودار

  ميزان سالمت  - 12 نمودار

  مداخالت  - 13 نمودار

  ارزش تاريخي معماري  - 14 نمودار

  نقشه هاي وضع موجود 
  پالك بندي پايه  -1 نقشه

  شيوه پوشش -2 نقشه

  مصالح و تزيينات -3 نقشه

 ميزان سالمت  -4 نقشه

 ارزش تاريخي و معماري -5 نقشه

 مالكيت -6 نقشه

 سرقفلي -7 نقشه

 سابقه تصرف -8 نقشه

 استفادهپاركينگ مورد  -9 نقشه

 ميزان فعاليت (بسيار مهم) -10 نقشه

  كروكي هاي تحليلي وضعيت موجود. 
 كلي در تهرنگتوده و فضاي  -

 توده و فضاي كلي در برش -

 عصر)(صبح، ظهر و  تهرنگنور و سايه در  -

 جنوبي -شمالييه در برش نور و سا -

 مدوالسيون نماها تحليل  -

 دسترسي هاي سواره و پياده (در توده و فضاي كلي نمايش داده شود.) ها و مسير -

  (به تفكيك صبح، ظهر و عصر)  بناميزان تراكم انساني و جمعيت موجود در  -

  آسيب شناسي
  وظايف و قابليت هاي خود در تجزيه و تحليل وضعيت موجود و نقاط قوت و ضعف سرا  -

  ارايه طرحو  ريزيبرنامه
 جديد و چگونگي استقرار آن. هاي كاربري امكان سنجي ايجاد  -

 توده و فضاي شهري وضعيت پيشنهادي در  تهرنگ -

  پيشنهاديهاي دسترسينقشه  -

 لكه گذاري كاربري هاي دقيق پيشنهادينقشه  -

 (به تفكيك طبقات)و تراس و غرفه ها  فسازي حياطنقشه ك -

 نقشه محوطه سازي از وضعيت پيشنهادي  -

 برش دقيق از وضعيت پيشنهادي -نما، تهرنگ -

 مدلسازي از وضعيت پيشنهادي  -

 گروه سراي شازده -4

  شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود 

  ي وضع موجود نمودارها



 7/    93-1392/ گروه مرمت/ دانشگاه حكيم سبزواري/ ترم بهمن ضوابط ارايه آخر ترم درس طرح مرمت و احياي بافت هاي تاريخينكات و 

 شيوه پوشش - 1 نمودار

 قوس نما  - 2 نمودار

 مصالح و تزيينات - 3 نمودار

 سالمتميزان  - 4 نمودار

 آسيب ها  - 5 نمودار

 معماريارزش تاريخي و  - 6 نمودار

 كاربري دقيق - 7 نمودار

 ميزان فعاليت - 8 نمودار

   مالكيت - 9 نمودار

 سرقفلي - 10 نمودار

 تعداد پرسنل شاغل در ملك  - 11 نمودار

 پاركينگ مورد استفاده  - 12 نمودار

 ميزان رضايت از وضعيت موجود  - 13 نمودار

 موافقت با طرح  - 14 نمودار

  قشه هاي وضع موجود ن
 برش دقيق از وضعيت موجود بنا  -تهرنگ و نما -1 نقشه

 نقشه پايه پالك بندي شده.  -2 نقشه

 شيوه پوشش  -3 نقشه

 قوس نما نقشه  -4 نقشه

 ميزان سالمت  -5 نقشه

 ارزش تاريخي و معماري -6 نقشه

 كاربري دقيق -7 نقشه

 ميزان فعاليت  -8 نقشه

 مالكيت -9 نقشه

 تصرفسابقه  -10 نقشه

 سرقفلي -11 نقشه

 موافقت با طرح.  -12 نقشه

  كروكي هاي تحليلي وضعيت موجود 
 كلي در تهرنگتوده و فضاي  -

 توده و فضاي كلي در برش -

 عصر)(صبح، ظهر و  تهرنگنور و سايه در  -

 جنوبي -شمالييه در برش نور و سا -

 مدوالسيون نماها تحليل  -

 دسترسي هاي سواره و پياده (در توده و فضاي كلي نمايش داده شود.) ها و مسير -

  (به تفكيك صبح، ظهر و عصر)  بناميزان تراكم انساني و جمعيت موجود در  -

  آسيب شناسي
 ت هاي بنا در لحاظ كالبدي و كاربري. معضالت و مزيتجزيه و تحليل  -

  ارايه طرحو  ريزيبرنامه
  : امكان سنجي كاربري عمومي پيشنهادي و شيوه هاي استقرار آن. راهبرد مديريت كاربري در بناارايه سياست گذاري و  -

 . ر بناايجاد چهره يكپارچه دنوع برخورد براي نماسازي در جبهه غربي و راهبرد طراحي: گذاري سياست  -



 8/    93-1392/ گروه مرمت/ دانشگاه حكيم سبزواري/ ترم بهمن ضوابط ارايه آخر ترم درس طرح مرمت و احياي بافت هاي تاريخينكات و 

 .نقشه هاي كاملهايي از جنوب: همراه با و بخش ساختمان الحاقي در سمت و تعيين كاربري طراحي  -

 در توده و فضاي شهري. نقشه وضعيت پيشنهادي  -

 نقشه دسترسي هاي پيشنهادي  -

 نقشه كفسازي از وضعيت پيشنهادي  -

 راسته بازار و ديگر سراها. لكه گذاري كاربري هاي پيشنهادي با توجه نقشه  -

 و جنوبي بنا. جبهه غربي طرح تيپ نماسازي براي  -

 برش دقيق از وضعيت پيشنهادي ساختمان. -تهرنگ و نمانقشه  -

 سراي پنبه اي ها -5

  شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود 

  نمودارها
 ميزان سالمت - 1 نمودار

 ارزش تاريخي و معماري - 2 نمودار

 شيوه پوشش - 3 نمودار

 گروه كاربري - 4 نمودار

   ميزان فعاليت.  - 5 نمودار

 مالكيت  - 6 نمودار

 رضايت. ميزان  - 7 نمودار

 .محل سكونت - 8 نمودار

 پاركينگ مورد استفاده.  - 9 نمودار

 سرقفلي - 10 نمودار

  وجود نقشه هاي وضع م
  نقشه هاي معماري وضع موجود -1 نقشه

 پايهپالك بندي  -2 نقشه

 شيوه پوشش  -3 نقشه

 قوس نما -4 نقشه

 ميزان سالمت  -5 نقشه

 مداخالت  -6 نقشه

 ارزش تاريخي و معماري -7 نقشه

 گروه كاربري -8 نقشه

 مالكيت  -9 نقشه

 ميزان فعاليت -10 نقشه

 سرقفلي -11 نقشه

 پاركينگ مورد استفاده  -12 نقشه

  كروكي هاي تحليلي وضعيت موجود 
 كلي در تهرنگتوده و فضاي  -

 توده و فضاي كلي در برش -

 عصر)(صبح، ظهر و  تهرنگنور و سايه در  -

 جنوبي -شمالييه در برش نور و سا -

 مدوالسيون نماها تحليل  -



 9/    93-1392/ گروه مرمت/ دانشگاه حكيم سبزواري/ ترم بهمن ضوابط ارايه آخر ترم درس طرح مرمت و احياي بافت هاي تاريخينكات و 

 دسترسي هاي سواره و پياده (در توده و فضاي كلي نمايش داده شود.) ها و مسير -

 (به تفكيك صبح، ظهر و عصر)  بناميزان تراكم انساني و جمعيت موجود در  -

  آسيب شناسي
    بهداشتي)معضالت (با تأكيد بر بناي موجود ضعف و نقاط قوت بررسي  -

  ريزيبرنامه
  سراهاي مجاور قرار دهد. اختيار بازار و در مي تواند موجود خود يا مساحت با وضعيت تجزيه و تحليل امكاناتي كه بنا  -

  ارايه طرح
 بناي با ضوابط بناهاي ميان افزا، نماسازي در غرفه هاي موجود و ...  ساختراهبرد طراحي: مرمت، تخريب و  ارايه -

 راهبرد مديريت كاربري ها: امكان سنجي ايجاد كاربري جديد در محل بناي حاضر. ارايه  -

  بنا.  لكه گذاري كاربري هاي پيشنهادي در نقشه -

 توده و فضاي شهري از وضعيت پيشنهادي نقشه هاي  -

بر اساس معيارهاي خواه مطابق با وضعيت دقيق اوليه و خواه ( ساختمان جديداز وضعيت پيشنهادي و طراحي معماري هاي دقيق نقشه -

 جديد)

 نقشه دسترسي هاي پيشنهادي  -

 پيشنهادي كفسازي از وضعيت نقشه  -

  وطه سازي و ... مدل سازي از وضعيت پيشنهادي همراه با مح -

 گروه بازار -6

  شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود 

  نمودارها
 شيوه پوشش  - 1 نمودار

 قوس نما  - 2 نمودار

  مصالح و تزيينات  - 3 نمودار

 ميزان سالمت  - 4 نمودار

 مداخالت - 5 نمودار

 ارزش تاريخي و معماري - 6 نمودار

 كاربري دقيق - 7 نمودار

 ليل شود. تجزيه و تحبازار داراي فعاليت باال محسوب گرديده و بدون نمودار : اگر همه غرفه ها فعاليت دارند، كليت ميزان فعاليت - 8 نمودار

 سرقفلي - 9 نمودار

 مالكيت - 10 نمودار

 تحصيالت  - 11 نمودار

 تعداد پرسنل شاغل در ملك  - 12 نمودار

 (مهم) وسيله نقليه متصرف - 13 نمودار

 محل سكونت متصرف (بسيار مهم)  - 14 نمودار

 ميزان رضايت از وضعيت موجود  - 15 نمودار

 موافقت با طرح  - 16 نمودار

  نقشه هاي وضع موجود 
 پايه پالك بندينقشه  -1 نقشه

 شيوه پوشش -2 نقشه

 قوس نما  -3 نقشه



 10/    93-1392/ گروه مرمت/ دانشگاه حكيم سبزواري/ ترم بهمن ضوابط ارايه آخر ترم درس طرح مرمت و احياي بافت هاي تاريخينكات و 

 مصالح و تزيينات -4 نقشه

 ميزان سالمت -5 نقشه

 مداخالت -6 نقشه

 ارزش تاريخي و معماري -7 نقشه

 كاربري دقيق -8 نقشه

 مالكيت -9 نقشه

 سرقفلي -10 نقشه

 بقه تصرفسا -11 نقشه

 تحصيالت -12 نقشه

 سن متصرف -13 نقشه

 تعداد پرسنل شاغل -14 نقشه

 پاركينگ مورد استفاده  -15 نقشه

  كروكي هاي تحليلي وضعيت موجود 
 دسترسي هاي سواره و پياده (در توده و فضاي كلي نمايش داده شود.) ها و مسير -

 (به تفكيك صبح، ظهر و عصر)  بناميزان تراكم انساني و جمعيت موجود در  -

 آهني بازار برش عرض از وضعيت موجود و سازه  -

 ز ورودي. تراو برش طولي محدود براي بررسي مدوالسيون نما  -

  آسيب شناسي
  مي تواند در اختيار محيط پيرامون قرار دهد. همراه با تهديدها و امكاناتي كه بازار بررسي و تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف  -

  ارايه طرحو  ريزيبرنامه
 سنتي سبزواربازاربراي توان بخشي و امكان سنجي راهبردهاي مختلف بررسي  -

 اجراي پوشش اوليه و ...) ، ساخت سازه فضاكار روي سقف، و پوسته سازي ارايه راهبرد طراحي (نماسازي -

 ه بندي راهبردها در بخش هاي مختلف بازار. عرصارايه نقشه  -

 نوع دسترسي به بازار ارايه نقشه پيشنهادي  -

 (به صورت عالمت گذاري پالن معكوس) ارايه نقشه پيشنهادي نوع پوشش در بازار -

 در بازار.ارايه تيپ هاي مختلف نماسازي همراه با بازار در كل برش طولي از نماي پيشنهادي ارايه  -

 آسمانه و شيوه اتصال آن به بدنه معلوم باشد. پوشش ارايه برش عرضي از وضعيت پيشنهادي بازار كه  -

 موقعيت پاركينگ مخصوص بازار در محدوده مورد مطالعه.روه ها براي پيش بيني و امكان سنجي همكاري و همفكري با ديگر گ - 

 . از بيرون و درون )ياحجام پيراموني بازار به صورت كلهمراه با (و دقيق به صورت جامع پيشنهادي سه بعدي از وضعيت طرح  -

  موفق باشيد.

  مجتبي كاويان

 1393خرداد 


