
بسمه تعالی
فهرست نواقص پروژه های ترسیم فنی

 دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که تحویل این فهرست نواقص و کامل کردن پروژه در این فرصت اضافی به هیچ عنوان بهتوجه: 
 معنای دریافت نمره کامل و (و یا حتی قبولی)  نخواهد بود. این فرصت تنها جهت کمک به وضعیت فعلی نمرات در اختیار شما قرار گرفته است.

  خواهد بود و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.۸6/۱۱/2۸ روز ۱۸آخرین مهلت تحویل این نواقص تا ساعت 

–پلن و نمای اجرایی  آکس بندی و تیپ ستونها  شیب بندی بام  جزییات تیپ فونداسیونها  بزرگنمایی حمام واردوبادی – – – 
سرویس

–شیب بندی بام  بزرگنمایی های حمام و سرویس  نماهای معماری و اجراییافرند –

–پلن موقعیت- پلن محوطه سازی - پلنهای اجرایی  نما و مقاطع اجرایی  بزرگنمایی های سرویس و حمام امینی  – – 
–آکس و تیپ بندی ستونها  جزییات فونداسیونها  شیب بندی بام –

–ارایه یک پلن اجرایی  بزرگنمایی سرویس  یک نمای اجرایی  طراحی پلن محوطه  پروژه ترسیم فنی شماتنکس – – – 
 آقای جم نژاد دارد. لطفا در این مورد هم توضیح دهید.1شباهت زیادی به پروژه عناصر 

–یک پلن اجرایی از زیر زمین  بزرگنمایی حمام  برش از تیپ های در و پنجرهحبیبی  –

– -پلن محوطه -  پلنهای اجرایی بطور کامل   نما و مقطع اجرایی  تیپ بندی1/100ارایه نقشه های معماری  حق نگهدار – 
–درو پنجره  آکس بندی ستونها با تیپ بندی  شیب بندی بام  –

–پلن اجرایی  نماهای اجرایی  آکس بندی ستونها و تیپ بندی  پلن شیب بندی  محوطه حمیدی  – – –

–پلن محوطه سازی  یک پلن اجرایی  شیب بندی بام  فونداسیون با تیپ بندی  جزییات یک تیپ فونداسیون-خواجه اختران – – – 
تیپ در و پنجره -

 کل پروژه باید از اول ارایه شود- پروژه سازه ارایه شده از یک شرکت مهندسی سازه تهیه شده و به هیچ عنواندانشفر
 مطابق سرفصل نیست. جزییات ارایه شده مربوط به بادبند و طول جوش وورق به کار رفته و . . .  اصل مورد نظر

نبوده است.

–یک پلن اجرایی  نماها و مقاطع اجرایی  محوطه  تیپ بندی ستون و پی  بزرگنمایی ها  تیپ در و پنجرهرضایی ساغر  – – – –

–تیپ در و پنجره بصورت کامل  بزرگنمایی ها بطور کامل  ارایه پلنهای اجرایی  نما و مقطع اجرایی  ارایهرضایی ساناز  – – – 
–دتایلهای احرایی مرتبط با پروژه  جزییات سازه فونداسیون

–تیپ بندی در و پنجره مجددا ارایه شود  بزرگنمایی ها -  محوطه  نقشه های رضاییان   –  ارایه دتایلهای مرتبط با1/100–
–پروژه  شیب بندی بام  نما و مقطع اجرایی  جزییات سازه فونداسیون  دتایل ها – – –

 - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - - - - -- زارع  حمیدرضا

–ارایه مرتب یک پلن اجرایی  یک نما  ستون گذاری  تیپ در و پنجره  یک بزرگنمایی زارع شهروز – – –

ارایه پروژه بسیار نامناسب بوده است. موارد زیر بهتر ارایه شود: زارع   مهسا
–جزییات فونداسیون  محوطه سازی  نما و برش اجرایی  بزرگنمایی ها  پلن اجرایی  تیپ در وپنجره – – – –

– مجددا ارایه شود  یک پلن اجرایی  سیستم ارایه بهتری انتخاب گردد  شیب بندی بام  ارایه1/100نقشه های شریفی  – – – 
دتایل مناسب



 علت اصلی کاهش نمره شما تاخیر بسیار زیاد در تحویل پروژه بوده است. جدول و جزییات در و پنجره از اول ارایهصادقیان 
–شود  جزییات اجرای فونداسیونها  یک پلن و نمای اجرایی -  محوطه –

–بزرگنمایی سرویس و حمام  تیپ بندی در و پنجره از ابتدا ترسیم شود  پلنهای اجرایی مجددا ارایه گردد صا لحی افروز – – 
نماها و برش اجرایی  -  محوطه - دتایلها

–یک پلن اجرایی  محوطه  جزییات یک تیپ فونداسیون  یک بزرگنمایی  جزییات تیپ در و پنجرهصا لحی حسین  – – –

–  محوطه سازی  جزییات فونداسیونها بطور کامل  تیپ بندی در و1/50 و هم 1/100نماها ارایه شود هم عامری  – – 
–پنجره از ابتدا  شیب بندی بام 

– مجددا ارایه شود  ستونها با تیپ بندی  محوطه  یک پلن اجرایی  دتایلهای مرتبط با پروژه ارایه1/50نما فروزنده – – – 
گردد

–محوطه سازی  یک پلن اجرایی  بزرگنمایی های حمام و سرویس  تیپ بندی در و پنجره هافیجانی – –

–بزرگنمایی های حمام و سرویس  جزییات سازه فونداسیونها بطور کامل  نمای اجرایی مناسب تر  محوطه کاظمی  – –

 – -  تیپ بندی ستونها و پی ها مجددا و صحیح انجام شود 1/50–بزرگنمایی های سرویس و حمام  نماهای اجرایی کشاورز 
–تیپ بندی در و پنجره  محوطه سازی  دتایل مرتبط با پروژه –

–محوطه با اندازه گذاری  دتایلهای مرتبط با پروژه به جای کپی شدن ترسیم گردند  شیب بندی با کد ارتفاعیمومنی  – 
–ضحیح  سه تیپ در و پنجره با ابعاد و اندازه

 –در صورتی که به ارایه کامپیوتری وارد نیستید پروژه را دستی ترسیم کنید !!! دتایلها مجددا ارایه شود  نماهایمحمد پور
– مجددا ارایه گردد  تیپ در و پنجره با اندازه گذاری1/50 و 1/100

 –در صورتی که به ارایه کامپیوتری وارد نیستید پروژه را دستی ترسیم کنید !!! یک پلن شیب بندی بام  بزرگنماییمحمودی
–های حمام و سرویس  جزییات یک تیپ فونداسیون  سه تیپ در و پنجره –

–بزرگنمایی های حمام و سرویس  محوطه سازی  شیب بندی بام  یک پلن اجرایی صحیح  دتایلهای مرتبط بانجات – – – 
–پروژه  تیپ در و پنجره

–  بزرگنمایی های حمام و سرویس  محوطه سازی  شیب بندی بام  تیپ بندی در و پنجره 1/100نقشه های هاشمی – – – – 
جزییات یک تیپ فونداسیون 

نقشه ها کثیف و نامناسب ارایه شده است. موارد زیر با دقت بیشتری ارایه شود:یحیی پور
–پلن شیب بندی بام  یک نمای اجرایی  پلن اجرایی زیر زمین –

–نمره شما فقط در صورت پذیرش استاد مربوطه تغییر خواهد کرد  شیب بندی صحیح  نمای اجرایی با جزییاتیگا نه – 
–دقیق  دتایل مرتبط با پروژه  محوطه سازی –


