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 دانشگاه شهید بهشتی

 

 برنامه درسی و مشخصات کلی،

 سرفصل دروس رشته مهندسی معماری 

 

 دوره کارشناسی

 

 دانشکده معماری و شهرسازی

 

 24/01/1400 مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ

 

 

 

 

 

 ر ضرورت بازنگری رشتهها مبنی بنامه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاهاین برنامه بر اساس آئین

 دانشطکده  یمعماار  گطروه ضلمطی  توسط  اضاطای    دانشگاه شهید بهشتیدر  کارشناسی مهندسی معماری

 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید. 24/01/1400بازنگری و در جلسه مورخ  معماری و شهرسازی



 

 

 

 

 زنگری برنامه درسی رشتهدر خصوص با 24/01/1400مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

 کارشناسیدوره  مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 نامه درسی بطازنگری شطده رشطته   شورای آموزشی دانشگاه در مورد بر 24/01/1400رأی صادره جلسه مورخ 

 صحیح است به واحدهای ذیرب  ابالغ شود. کارشناسیدوره  مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکبر افالیان ضلی  مریم دولو 

 معاون آموزشی دانشگاه یزی و ارزیابی آموزشیربرنامه مدیر

معمطاری دانشطکده   ریطزی درسطی   که توسط  کمیتطه برنامطه    کارشناسیدوره  مهندسی معماریبرنامه درسی رشته 

 بازنگری شده بود با اکثریت آراء به تصویب رسید. معماری و شهرسازی

 برنامه از تاریخ تصویب الزم االجرا است.*این 

 دانشگاه برسد.آموزشی *: هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای 



 ریزی درسیاسامی کمیته برنامه

 مرتبه ضلمی: تخصص: نام و نام خانوادگی: 

 دانشیار مهندسی معماری و شهرسازی )ساختمان(       محمدرضا حافظی      

 اردانشی مهندسی معماری و شهرسازی )ساختمان(       محمد تحصیلدوست      

 استاد مهندسی معماری و شهرسازی )طراحی معماری(       حمید ندیمی            

 استاد مهندسی معماری و شهرسازی )ساختمان(       پور       محسن سرتیپی

 دانشیار مهندسی معماری و شهرسازی )مطالعات تاریخ و مرمت(       .مهرداد قیومی         

 استاد و طراحی شهری(             ریزی برنامهماری و شهرسازی )مهندسی مع مظفر صرافی   

 استادیار مهندسی معماری و شهرسازی )طراحی منظر( مرتای ادیب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 مهندسی معماری رشته مشخصات کلی

 دوره کارشناسی



 

 «گزارش توجیهی برای ایجاد رشته مهندسی معماری دوره کارشناسی»

 تعریف: -1

الزم، توانمنطدی ایفطایی ن طش در     هطای  که در آن مخاطب با فراگیری دانش و مهطارت  ای استری، رشتهکارشناسی معما

شطامل طراحطی،    ها گسترده معماری و شهرسازی را پیدا خواهد کرد. این زمینه های و پژوهشی حوزه ای حرفه های ضرصه

مرتب  به ضلطوم   ها موضوع ضمرانی اضم از طراحی معماری و منظر و طراحی شهری، های نظارت، اجرا، مدیریت در پروژه

و دیگطر   ری، مرمت و بازسازی ابنیه و بافت؛ساختمان و فناوری ساخت و مدیریت پروژه، مطالعات تاریخ و تئوری معما

ایطن دوره توانمنطدی کطاربرد دانطش پایطه       التحصطیالن  فارغمتنوع مرتب  با موضوع معماری و شهرسازی است.  های زمینه

منسطجم و   بطه صطورت  هطای ایطن رشطته     را در کلیه مراحل مربوط بطه پطروژه  مختلف آن  یها معماری شهرسازی و زمینه

 اثربخش خواهند داشت.

 هدف: -2

 اهداف این دوره به تناسب نیاز کشور مشتمل و نه محدود به موارد زیر است:

اری و معمط  ارت اء کیفیطت و تطوان فنطی و مهندسطی کشطور در زمینطه       ؛رفع نیاز فنی کشور و حفظ و اضتالی معماری آن

بطه  آتطی؛   هطای  ضلوم و نیازهای آن در توسعه های المللی؛ توجه به پیشرفت های آموزشی بین شهرسازی؛ هماهنگی با نظام

رسطانی محتطوی،    روز روزآمطد، بطه   های روش، توجه به ها این منظور اهدافی نظیر تعامل بین دروس، تنوع هدفمند آموزش

 قرار گرفته است. مدنظرمسیر تح ق اهداف دوره  ضنوان  بهه بیشتر دروس تنوع دروس اختیاری، و هدفمند کردن هرچ

 ضرورت و اهمیت: -3

پیشطرفت ضلطوم متنطوع و     بطه   باتوجطه از آنجا که زمان بسیاری از آخرین بازنگری شطر  درس معمطاری گذشطته اسطت،     

ه ن ش صنعت سطاختمان و  متنوضی از جمل ها موضوعکشور در  هایزساخت در این مدت و ضطف نظر به نیا های فناوری

برنامطه   گیطری  جهتمعماری و شهرسازی در فرهنگ و اقتصاد، تربیت متخصصین این حوزه نیازمند بازنگری دانسته شد. 

مختلف و آموزش دانشجویان بطا ایطن اهطداف کطالن، ضطرورت و اهمیطت ایطن         های به سوی تعالی و پیشرفت در زمینه

 .دهد میبازنگری را نشان 

 ل نظام:طول دوره و شک -4

. هر نیمسال مشتمل بر ترکیبی از دروس ضملی و نظطری اسطت. توصطیه    شود میطول دوره حداقل هشت نیمسال تعریف 

تعدد واحدهای ضملی دانشجویان در هر نیمسال تنها یکی از دروس طراحی معماری اخذ شطده و نیطز    به  باتوجه شود می

انتهایی دانشجو امکان انتخاب دروس اختیاری بیشتری متناسطب   های ترکیبی از دروس نظری متنوع اخذ شود. در نیمسال

 شناخت و ضالیق خود تحت هدایت اساتید راهنما خواهد داشت.   

 



 تعداد و نوع واحدهای درسی دوره:  -5

واحد درسی است که بیست و دو واحد ضمومی، بیست واحد پایه، هفتاد و هشطت واحطد تخصصطی     140 هادتعداد واح

از  ای اختیاری است. بخشی از دروس این دوره ماهیت نظری داشته، بخشی ضملی است و پطاره خصصی تالزامی و ماب ی 

 است. گرفته  شکلدروس نیز بر اساس ترکیبی از این دو نوع محتوی 

 

 :  التحصیالن فارغنقش و توانایی  -6

هت ادامطه تحصطیل و انجطام    الزم ج های دوره کارشناسی مهندسی معماری ضالوه بر کسب دانش و زمینه التحصیالن فارغ

 زیر فعالیت نمایند: های در زمینه توانند می، ای حرفهپژوهشی و  ها موضوع

  هطای  و خطدمات مطالعطات طراحطی در م یطاس تط  بنطا تطا مجموضطه         ریزی برنامهارائه خدمات مهندسی اضم از 

 مهندسی ساختمان های نظامو همکاری با سایر  ها ساختمانی و شهری و ایفای ن ش طرا  معماری در پروژه

 معماری و شهرسازی های نظارت بر پروژه 

 معماری و شهرسازی های اجرایی پروژه های فعالیت 

 صطنایع، مصطالح،    هطای  مهندسی مربوططه در زمینطه   هایدو هر نوع مشارکت در فراین تولید، نظارت، کنترل کیفیت

 تولید، صنعت ساخت و نظایر آن های روشمرتب ،  آالت ماشینمعماری،  های اجزا، محصوالت و وابسته

 تناسب  بهمعماری و ساختمانی و شهرسازی  های مدیریت پروژه   

 سیاسطتگذاری و  ریطزی  برنامطه نظارت، کنترل، ارزیطابی، طراحطی،    منظور به ها فنی سازمان های ضاویت در کمیته ،

و وزارت راه و  اهط  نظایر آن در موضوع ساختمان و مسکن و فااهای معمطاری و شطهری از جملطه شطهرداری    

 تابعه   های شهرسازی و سازمان

 کاردانی و تحصیالت متوسطه های تدریس در دوره 

 شرایط ورود به رشته/گرایش: -7

 مطابق م ررات وزارت ضلوم، تح ی ات و فناوری

 مواد و ضرایب امتحانی و...:   -8

 مطابق م ررات وزارت ضلوم، تح ی ات و فناوری

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 جداول دروس

 

 پایه  -1

 تخصصی الزامی  -2

 تخصصی اختیاری  -3



 

 

 دروس پایه رشته مهندسی معماری در م طع کارشناسی: 1جدول 

 

ف
ردی

 

 نام درس
تعداد  تعداد واحد

 ساعت

 پیشنیاز

  جمع کارگاهی ضملی نظری

 5   4 1  طراحی معماری م دمات 1
144  

  64 2   2   1بیان معماری  2

  144 5   4 1 1طراحی معماری  3

  48 3     3 استاتی  4

  48 3     3 ریاضی و آمار 5

 2     2  1سازه  6
 استاتی  32

   20       جمع کل



 

 

 : دروس تخصصی الزامی رشته مهندسی معماری در م طع کارشناسی2جدول 

 

ف
ردی

 

 نام درس
 تعداد واحد

تعداد 

 ساعات
نیاز پیش  

 جمع جمع کارگاهی ضملی نظری
 

   64  2   2   2معماری  بیان 1

   32  1   1   3بیان معماری  2

 طراحی معماری م دمات  144 5   4 1 2معماری  طراحی 3

 1های محیطی  سیستم 144  5   4 1 3معماری  طراحی 4

 معماری جهانی تاریخ 144  5   4 1 4طراحی معماری  5

  ای بر طراحی شهری م دمه 144  5   4 1 5معماری  طراحی 6

 2 ساختمان 144  5   4 1 6معماری  طراحی 7

 3سازه  144  5   4 1 7معماری  حیطرا 8

 32  2     2  1 ساختمان 9
 

 استاتی   64  3   1 2  2 ساختمان 10

 2 ساختمان 64  3   1 2  3 ساختمان 11

 3 ساختمان 64  3   1 2  4 ساختمان 12

 1سازه  48  3     3  -2 سازه 13

 1سازه  48  3     3  -3 سازه 14

 3 سازه 64  3  1 2  4سازه   15

 آمار ریاضی و 64  3   1 2 1های محیطی  سیستم 16

 1 های محیطی سیستم 64  3   1 2 2های محیطی  سیستم 17

 1 های محیطی سیستم 64  3   1 2 3های محیطی  سیستم 18

   32  2     2 ایران پیش از اسالم معماری تاریخ 19

   32  2     2 معماری ایران دوران اسالمی تاریخ 20

   32  2     2 جهانی معماری تاریخ 21

   32  2     2 معماری معاصر تاریخ 22



 

 

   32  2     2  ای بر طراحی شهری م دمه 23

   32  2     2  تخصصی زبان 24

   64  2   2   1در معماری  رایانه 25

   32  2     2 فرایند طراحی معماری 26

 

 



 

 

 صی اختیاری رشته مهندسی معماری در م طع کارشناسیاز دروس تخص یا نمونه: 3جدول 

ف
ردی

 

 نام درس
 تعداد واحد

تعداد 

 ساعت
 پیشنیاز

 جمع جمع ضملی نظری
 

 تجربه ساخت 1
 

2 2 64 
 

 4ساختمان  48 2 1 1 5ساختمان  2

 64 3 1 2 4های محیطی  سیستم 3
های محیطی  سیستم

2 

 64 3 1 2 ماده، سازه و فرم 4
ماری رایانه در مع

 استاتی  -1

 2 های تصمیم گیری ها و روش نظریه سیستم 5
 

2 32 
 

 2 مدیریت پروژه 6
 

2 32 
 

 1رایانه در معماری  48 2 1 1 2رایانه در معماری  7

 2 مفاهیم پایه معماری 8
 

2 32 
 

 2 درآمدی بر تفکر معماری 9
 

2 32 
 

 32 2  2 تاریخ معماری معاصر ایران 10
 

 32 2  2 معماری جهان اسالمآشنایی با  11
 

  32 2  2 تاریخ شهر در ایران 12

 2 های معماری مروری بر نظریه 13
 

2 32 
 

 2 هنرهای ایرانی آشنایی با 14
 

2 32 
 

 2 مفاهیم اصلی تاریخ هنر 15
 

2 32 
 

 2 تاریخ فرهنگ ایران 16
 

2 32 
 

 2 کارگاه نگارش معماری 17
 

2 32 
 

 2 تفکر انت ادی 18
 

2 32  

 2 مرمت میراث معماری و شهرسازیبا آشنایی  19
 

2 32 
تاریخ معماری ایران 

 اسالمی دوران

 2 آشنایی با معماری منظر 20
 

2 32  



 

 

 2 ریزی شهری ای بر برنامه م دمه 21
 

2 32  

 2 ریزی مسکن ای بر برنامه م دمه 22
 

2 32  

 2 مدیریت بحران و بازسازی در معماری و شهرسازی 23
 

2 32  

 2 ارزیابی محیطی و مهندسی سایت 24
 

2 32 
آشنایی با معماری 

 منظر

 2 بازنمایی در معماری منظر 25
 

2 32  

 32 2  2 شناسی گیاهیبوم 26
آشنایی با معماری 

 منظر

  32 2  2 روش تح یق 27

 64 3 1 2 سازی ضملکرد ساختمان شبیه 28
های محیطی  سیستم

3 

 1بیان معماری  80 3 2 1 بناهای تاریخی برداشت و مستندنگاری 29

  48 2 1 1 های سنتی آشنایی با سازه 30

 80 3 2 1 کارگاه پژوهشی مصالح و ساخت سنتی 31

برداشت و 

مستندنگاری بناهای 

 تاریخی

      حداکثر سه درس/شش واحد از مجموضه زیر : 

  32 2  2 مبانی ضلم اقتصاد 1

  32 2  2 اصول سازمان و مدیریت 2

  32 2  2 مبانی جامعه شناسی 3

  32 2  2 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 4

  32 2  2 مبانی جمعیت شناسی 5

  32 2  2 مبانی محی  زیست 6

  32 2  2 آمار و احتماالت م دماتی 7

  32 2  2 فرینیکارآ 8

  32 2  2 اقتصاد مهندسی 9

  32 2  2 ارگونومی 10

  32 2  2 طراحی مبلمان 11

 



 

 

 هادی دوره آموزشی کارشناسی مهندسی معماری بر برنامه موجودنجدول انطباق دروس برنامه پیش

 و مابعد 1400ورودی 

 

 دروس برنامه موجود
تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 دروس برنامه پیشنهادی

تعداد 

 واحد
 نوع درس

 اصلی 6 م دمات طراحی معماری
 پایه 5 م دمات طراحی معماری

 اختیاری 2 م پایه معماریمفاهی

 پایه 5 1طراحی معماری  اصلی 5 1طراحی معماری 

 اصلی 4 1های ارائه  شیوه
 پایه 2 1بیان معماری 

 اختیاری 2 بازنمایی در معماری منظر

 اصلی 4 2های ارائه  شیوه
 الزامی 2 2بیان معماری 

 اختیاری 2 2رایانه در معماری 

 پایه 3 ریاضی و آمار اصلی 3 ریاضیات برای معماران

 الزامی 3 )ایستائی( 1سازه 
 پایه 2 1سازه 

 پایه 3 استاتی 

 اصلی 3 تح یق و گزارش نویسی
 اختیاری 2 روش تح یق

 اختیاری 2 کارگاه نگارش معماری

 __ __ _____ اصلی 5 طراحی معماری نهایی

 پایه 2 1بیان معماری  اصلی 1 اسکیس

 اختیاری 2 شنایی با معماری جهان اسالمآ __ __ ____

____ __ __ 
های  ها و روش نظریه سیستم

 گیری تصمیم
 اختیاری 2

 اختیاری 2 مدیریت پروژه __ __ ____

 اختیاری 2 2رایانه در معماری  __ __ ____

 اصلی 3 ای بر رشته معماری م دمه
 اختیاری 2 مفاهیم پایه معماری

 اختیاری 2 عماریهای م مروری بر نظریه

 اختیاری 3 ن د معماری
 اختیاری 2 درآمدی بر تفکر معماری

 اختیاری 2 تفکر انت ادی



 

 

 اختیاری 3 آشنایی با طراحی شهری
 الزامی 2 ای بر طراحی شهری م دمه

 اختیاری 2 ای بر برنامه ریزی شهری م دمه

 اختیاری 2 ای بر برنامه ریزی شهری م دمه __ __ ____

 الزامی 2 زبان تخصصی اصلی 2 زبان تخصصی

 الزامی 2 1رایانه در معماری  اصلی 2 رایانه برای معماران

 اختیاری 2 کارآفرینی اصلی 1 کارورزی

)همسازی  1تنظیم شرای  محیطی 

 با شرای  آب و هوا(
 الزامی 3 1های محیطی  سیستم الزامی 3

)تأسیسات  2تنظیم شرای  محیطی 

 معماران( مکانیکی برای
 الزامی 3 2های محیطی  سیستم الزامی 3

)تأسیسات  3تنظیم شرای  محیطی 

 الکتریکی برای معماران(
 الزامی 3 3های محیطی  سیستم الزامی 3

 پایه 3 استاتی  __ __ ____

 الزامی 1 3بیان معماری  __ __ ____

 الزامی 5 2طراحی معماری  اصلی 5 2طراحی معماری 

 الزامی 5 3طراحی معماری  اصلی 5 3ی طراحی معمار

 الزامی 5 4طراحی معماری  اصلی 5 4طراحی معماری 

 الزامی 5 5طراحی معماری  اصلی 5 5طراحی معماری 

 الزامی 5 6طراحی معماری  اصلی 5 6طراحی معماری 

 الزامی 5 7طراحی معماری  اصلی 5 7طراحی معماری 

)م اومت مصالح سازه  2سازه 

 ن(ساختما
 الزامی 3 2سازه  الزامی 3

 الزامی 3 3سازه  __ __ ____

های نوین و آیین  )فرم 3سازه 

 ها( نامه
 الزامی 3 4سازه  الزامی 3

 الزامی 3 )مواد و مصالح( 1ساختمان 
 الزامی 2 1ساختمان 

 اختیاری 2 های سنتی آشنایی با سازه

 الزامی 3 2ساختمان  الزامی 3 )اندام ساختمان( 2ساختمان 



 

 

)سفت کاری و ضناصر  3ساختمان 

 ساختمان(
 الزامی 3 3ساختمان  الزامی 3

)نازک کاری و اجزاء  4ساختمان 

 ساختمان(
 الزامی 3 4ساختمان  الزامی 3

 اصلی 3 م دمات شیوه ساخت
 اختیاری 2 تجربه ساخت

 الزامی 1 3بیان معماری 

 اختیاری 2 5ساختمان  __ __ ____

 اختیاری 3 4های محیطی  تمسیس __ __ ____

 اختیاری 3 ماده، سازه و فرم __ __ ____

 اصلی 3 فرآیند طراحی معماری
 الزامی 2 فرآیند طراحی معماری

 اختیاری 2 ریزی مسکن ای بر برنامه م دمه

 اختیاری 3 تاریخ معماری ایران پیش از اسالم
 الزامی 2 تاریخ معماری پیش از اسالم

 اختیاری 2 یخ فرهنگ ایرانتار

 اصلی 3 تاریخ معماری اسالمی ایران

تاریخ معماری ایران دوران 

 اسالمی
 الزامی 2

 اختیاری 2 آشنایی با معماری جهان اسالم

 اصلی 3 تاریخ معماری جهان
 الزامی 2 تاریخ جهانی معماری

 اختیاری 2 مفاهیم اصلی تاریخ هنر

 لیاص 3 تاریخ معماری معاصر
 الزامی 2 تاریخ معماری معاصر

 اختیاری 2 مفاهیم اصلی تاریخ هنر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم :

 نامه و سرفصلشناس

 معماری دروس رشته 

 کارشناسی دوره



 

 

 دروس پایه سرفصل

 : سرفصل درس

 :نیاز پیشدروس 

1 
واحد تعداد 

 ینظر
 پایه

نوع 

 واحد

 تعداد واحد:

5 

 

 

 تعداد

 ساعت:

144 

 عنوان درس به فارسی:

 مقدمات طراحی معماری

 

 

 

 انگلیسی:عنوان درس به 

Basics of 

Architectural Design 

4 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد  دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی  
 

 

 ف درس:اهدا

م دمات هنر و معماری است. دانشجو باید با آدابی چون خطوب   با  هیاولشایسته برای آشنایی  یها آموزشهدف اصلی این درس ارائه 

طبیعی و آثار ارزشمند هنری و معماری آشنا شطود و   های دیدن، صبوری کردن، کار گروهی، جستجوگری و تعمق در ضناصر و پدیده

مربطوط بطه ضطالم معمطاری      مسائلتجربیات پیشین خود بنیانی برای فهم معماری و تعمیم یا استفاده از آن در  بتواند از دانش فطری و

ی از ی  بنای ارزشمند آشنا شود، و بتواند های معماری ساده و برداشت گوشه های استفاده کند، با زبان معماری خواندن و ترسیم ن شه

سطاده را   هطای  در م یاس اشیا یا معمطاری  ایهطراحان مسائلکند و  تأملص مواد و مصالح و در خوا شدیندیببا ساختن و ترسیم کردن 

 حل کند یا بهبود بخشد.



 

 

 موضوع

نظر و ضمل، به وادى هنر و طیف گسترده آن، با تمرکز بر موضوع معمارى در میان هنرها، و معرفطی   ضرصةوارد کردن دانشجو در دو 

ای از ضلم و هنر و حرکت و توجه دادن به طبیعت و معماری ارزشطمند. از   امری چندوجهی و آمیزه ضنوان  بهوجوه متنوع و فراوان آن 

یهای شخصی و ضالیق خود و تطبیق هوشمندانة آنها با مفاهیم معمارانه توسط   رس توجه دادن دانشجو به ویژگاین د ها موضوعدیگر 

ابزارهای اندیشیدن معمارانه است به بهانطه تمرینطات ایطن درس رخ    دستی متنوضی که از  های مدرس است. یادگیری بخشی از مهارت

 .دهد می

 روش

خُطرد   هطا  موضطوع دربارة مشاهدات، ترسیم یا ساخت مدل در قالب تعریف  ها روش پیش برد این درس ضمن گفتگو و نوشتن تحلیل

ی نظیر طراحى اجزاء ساختمانی یا اشیاء بطا  ها موضوعسازه و زیبایی شناختی و ضملکرد است؛  توأمانو دوبعدى براى درک  یبعد سه

نظیر طر  و سطاخت یط     شود می فیتعربرای هر پروژه  ، و نیازهایی که متناظراًها اتکا به برخی مبانی و م اصد، ضملکرد، محدودیت

 یا کتابخانطه ، میدانی های روشبا مطالعه آثار دوبعدى و سه بعدى و تجربه مشابه  های تمرینصندلی م وایی بدون استفاده از چسب یا 

 سطازی  پیطاده م طدماتی آن حطین بازدیطد و     برداشطت قرار دادن ی  بنای موجطود در دسطترس و    مدنظرو اینترنتى قابل پیگیری است. 

، یمط یاقل هطای  ویژگطی و  معماری بر انسطان  های ویژگیفوق معرفی کالمی، نوشتاری، ترسیمی و تصویری و توجه به تأثیر  های تمرین

متنطوع و   ییها تیفعالتمرین جامع پایانی شامل  ضنوان به تواند یماین موارد با ابزارهای گوناگون  ارائهقتصادی و ... آن و نیز ، اای سازه

 .قرار گیرد مدنظرمفصل این بخش 

و  تطر  امعجط ی با تعداد کمتطر تمرینطات امطا    ها موضوعی با تعداد بیشتر تمرینات برای آموزش مهارت، و نیز ها موضوع شود میتوصیه 

 گروهى است. ها تیفعالتعمیق یافته باشد. بعالوه بخشی از 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

مطرتب ، معرفطی زبطان معمطاری و ابزارهطا و       هطای  دانطش معرفی رشته و الزامطات آن، م طدمات حیططه و    
یطان  جایگطاه معمطاری در م  ،تعامل و انت ال مفاهیم و وجوه مختلف آن، معرفطی مبطادی، مراجع   های روش
 هنرها

 اول

ساده هندسی و ترسطیم   ماز تمرین دوبعدی ساده، ساخت احجابازدید از آثار هنری یا َآشنایی با ی  هنرمند و آغ
 سه نمای آن

 دوم

 سوم هندسی و ترسیم سه نمای پیچیده، ضکاسی از احجام تر پیچیدهساخت احجام 

عماری، تمرین کشطف قواضطد ترسطیم یط      ارزشمند م یدر بناهاآشنایی با هنرهای دوبعدی به کاررفته 
 گره هندسی و ترسیم آن 

 چهارم

مبانی رنطگ و   به باتوجهآمیزی آن و تهیه ی  ن ش رنگین دوبعدی متناسب تکمیل تمرین ترسیم گره، رنگ
 رفتار ابزارهای رنگی

 پنجم

 ششم داب آننتایج آن و تهیه گزارش  بازدید با رضایت آ بندی جمعو گفتگو و  ها بازدید از موزه

 هفتم ها و ن د نمونه یبند دستهمشابه،  های تمرین دوبعدی کاربردی، جستجو و مالحظه نمونه

 هشتم تکمیل و ن د تمرین دوبعدی کاربردی

تکمیل و ضکاسی و ،ها مشابه، دسته بندی و ن د نمونه های ساده، جستجو و مالحظه نمونه بعدی سهتمرین 
 ن د تمرین دوبعدی کاربردی

 منه

مطواد   هطای  ویژگیکاربردی و فهم نحوه استفاده از ساخت در فرایند طراحی، شناخت م دماتی  یبعد سهتمرین 
 و مصالح، ترسیم فنی و ترسیم سایه و  راندو آن

 دهم

 یازدهم کاربردی و ن د تمرین بعدی سهتکمیل، ترسیم فنی و ترسیم سایه و راندو و ضکاسی از 

بطا رضایطت    دیط گطزارش بازد نتایج آن و تهیه  بندی جمع گفتگو ویا معاصر ارزشمند و بازدید از بناهای تاریخی 
 آداب آن

 دوازدهم

 های روش بر هیباتکساده معاصر یا تاریخی معماری، یافتن مدارک کامل آن و تطبیق آنها با هم  نسبتاًتمرین فهم ی  بنای 
 آن بنا در ارتباط با انسان و محی   های یژگیو، فهم و استخراج م دماتی یا کتابخانهجستجوی اینترنتی و 

 سیزدهم

 چهاردهم و راندو و رنگ آن هیو سابنای معماری  های ترسیم ن شه

 پانزدهم آن های ساخت ماکت بنای معماری و تکمیل راندو م دماتی ن شه

 شانزدهم بندی جمعتمرین 



 

 

 شیوۀ ارزیابی دانشجو

ی گروهطی  هطا  شفاهی دانشطجو و مشطارکت در بحط     های مکتوب و ارائه های گزارشطریق ارزیابی آموزشی مطالب نظری کارگاه از 

مطدت   و میطان  مطدت  کوتطاه م خواهد شد. مطابق اهداف درس، بخش مهمی از ارزشیابی دانشجو حاصل ارزیطابی تمرینطات   کارگاه انجا

و  هاگروهطی، گفتگوهطا و بازدیطد    هطای  فعالیطت های متنوع کارگاه به ویژه  تدانشجو در فعالی مشارکتو  مسالینضرضه شده در طول 

 مطوازات  بهبا موضوع مشترک با کارگاه بیان معماری و مباح  نظری  تواند یمو است تمرین پایانی جامع نیمسال  خشی نیز مربوط بهب

 شود. یزیر برنامهآن 

 

 پروژه

 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 

   * 

 

 ابع درسمن

 از: اند ضبارت. برخی از منابع ضمومی درس شود میکارگاه به دانشجویان داده  های تمرین ها موضوعمنابع این درس از سوی مدرسین به فراخور 

 1395، ایتن، یوهانس ، کتاب رنگ ایتن، ترجمه دکتر محمد حسین حلیمی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  

 1395، واد بصری، ترجمه مسعود سپهر، تهران، انتشارات سروشا. داندیس، دونیس ، مبادی س 

  ضبدالحسین زاده، تهران،  ترجمه هایدهگرافی  برای معماران، طراحان گرافی  و هنرمندان،  های پورتر، تام و سو گودمن ، تکنی

 1389، نشر ضفاف

  ، فرهاد گشایش، تهران، نشر  ی  و هنرمندان، ترجمهگرافی : راهنمای معماران، طراحان گراف یها انیبنپورتر، تام و سو گودمن

 1384  ،مارلی 

  1386، معماری، فرم، فاا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،دی. کی. چینگ، فرانسیس. 

  1390،زدایدی. کی. چینگ، فرانسیس ، فرهنگ بصری معماری، ترجمه: محمدرضا افالی، انتشارات 

 1391 ،درسی های ساختمان، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب کشی ن شها، ترسیم فنی و طاقی، زهر 

  ،1390،فرزین فردانش، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم :، ضناصر معماری از صورت تا مکان، ترجمهریپفن مایس 

  ،1394 ،ل، تهران، چاپ اومؤلفطراحی طبیعت، انتشارات : ، معماری بایونی فاطمه قارونی اصفهانی 

 1390، بندی در ضکاسی، ترجمه پیروز سیار، تهران، انتشارات سروش ، ترکیب، هارولدمانته 
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 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 
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 عملی

 دارد    آموزش تکمیلی عملی:  

 ندارد  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه سفر علمی  

 اهداف درس:

 هطای  . مهطارت برنطد  یمط های متنوضی است که معماران در فرایند طراحطی بطه کطار     شنائی ضملی دانشجو با مهارتهدف اصلی کارگاه آ

ة معماری و پرداخت آن فهطم و  با تاکید بر تناسبات صحیح و دید انسانی، ترسیم ن ش آزاد دستیادشده شامل موارد زیر است: طراحی 

عماری و احجطامی چطون دسطت    از م (ضکاسی ،)مبانی رنگ در پالن و نما و پرسپکتیوترسیم پالن، نما، م طع، پرسپکتیو موازی، سایه 

ة خطود یطا آثطار هنطری و بناهطای      فاهی دربارة طر  و ایطد نوشتن گزارش با آداب شکلی و محتوایی آن و توضیح و ارائة ش ،ها ساخته

 معماری که بازدید کرده است.

 روش

 بطه ، در ایطن درس  شطوند  مطی جهت بازدید، برداشت، تحلیل و تمرین انتخطاب   «ریم دمات طراحی معما»ی که برای درس ها موضوع

ة کار با ابزارهای متنوع برای معرفطی وارائط  . روند یمبیان معماری به کار  یها مهارتو آموزش  ها نیتمرموضوع پایه برای انجام  ضنوان 

و  جزئیطات ، ضکاسی، ساخت ماکطت کلیطات و   آزاد دستاحی ش، فهم و ترسیم ن شه، طرو تدوین گزار ها ، توصیف کالمی ایدهها ایده

 این کارگاه است. ها موضوعو مصالح متنوع از  ها تزیینات یا ساخت مدل از سازه با م یاس

 ی خواهند یافت.های ، دانشجویان خود را نیازمند یادگیری مهارت«م دمات طراحی معماری»در جریان پیشبرد تمرینات کارگاه 



 

 

. در ایطن  کنطد  یمط انگیزشی دانشجویان را در انجام تکالیف و تمرینات درس حاضر ت ویت  های ة این دو درس زمینههماهنگی در ارائ

معماری، دانشجو باید از طریق تجربطه مسطت یم بطا موضطوع و خطوب دیطدن آن بطه         کارگاه در راستای اهداف کارگاه م دمات طراحی

و توصطیه بطه آمطوزش     شطود  ینمط انتزاضی توصطیه   ها موضوعضد قراردادی پرسپکتیو و بازنمایی بپردازد، لذا در ابتدای امر، آموزش قوا

 ابتدایی از راه مشاهده و تجربه است.  



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول آشنایی با هندسه، مهارت ترسیم و طراحی، اهمیت بیان تصویری در معماری 

 دوم در طراحی از احجام آزاد دست، پرورش مهارت ترسیم با ها عکاسی از معماری و دست ساخته

 ها آموزش توصیف کالمی و نگارش ایده

در همااهنگی باا    ترجیحاا   بعادی   سهستره احجام، تقویت تجسم کاربرد هندسه در ترسیم سه نمای احجام و ترسیم گ

 "مقدمات طراحی معماری"تمرین درس 

 سوم

در همااهنگی   ترجیحا  طراحی از مجموعه احجام با سایهدر  آزاد دستآشنایی با مبانی رنگ، پرورش مهارت ترسیم با 

 "مقدمات طراحی معماری"تمرین درس با 

 چهارم

مقادمات طراحای   "در هماهنگی با تمرین درس  ترجیحا  دوبعدیاحجام با استفاده از مدارک  بعدی  سهفهم و ترسیم 

 "معماری

 پنجم

در  ترجیحاا   سااده ضااهای  در طراحی از ف آزاد دستبا تمرین ترسیم سه نمای ساده معماری، پرورش مهارت ترسیم 

 "مقدمات طراحی معماری"تمرین درس هماهنگی با 

 ششم

در  آزاد دسات ، پرورش مهاارت ترسایم باا     T(سایه در پالن و نما)سه نمای ساده معماری با سایه آن تمرین ترسیم 

 "مقدمات طراحی معماری"در هماهنگی با تمرین درس  ترجیحا  اهای ساده با سایهضطراحی از ف

 هفتم

 هشتم "مقدمات طراحی معماری"در هماهنگی با تمرین درس  ترجیحا  تمرین ترسیم انواع پرسپکتیوهای موازی

در  آزاد  دسات پارورش مهاارت ترسایم باا     ) تمرین ترسیم انواع پرسپکتیوهای موازی با سایه آن سایه در پرساپکتیو 

 "مقدمات طراحی معماری"تمرین درس ر هماهنگی با د ه( ترجیحا پیچید یفضاهاطراحی از 

 نهم

تمارین درس   باا  یهماهنگدر  ترجیحا  به رفتارهای متفاوت مصالح بردن یپبا مصالح گوناگون و  یساز ماکتمهارت 

 "مقدمات طراحی معماری"

 دهم

درس  باا تمارین   هنگیهماا در  ترجیحاا   پیچیده با ساایه  فضاهایدر طراحی از  آزاد  دستپرورش مهارت ترسیم با 

 "مقدمات طراحی معماری"

 یازدهم

 دوازدهم "مقدمات طراحی معماری"هماهنگی با تمرین درس  اول درخش ب -وارائه و راند های آموزش تکنیک

 سیزدهم "مقدمات طراحی معماری"هماهنگی با تمرین درس  دوم درخش ب -و ارائه و راند های آموزش تکنیک

 چهاردهم "مقدمات طراحی معماری"ئیات بنا در هماهنگی با تمرین درس ساخت ماکت کلیات و جز

 پانزدهم "مقدمات طراحی معماری"تمرین درس در هماهنگی با ات بنا ساخت ماکت کلیات و جزئی

 شانزدهم مقدمات طراحی معماری"درس  بندی جمعتمرین  ارائه

 



 

 

 

 شیوۀ ارزیابی دانشجو

اختصاص خواهد داد. بخش ضمده ارزیطابی، مربطوط    خودن صرف شده، بخشی از نمرة نهایی را به هر ی  از تمرینات متناسب با زما

های بیان در کارگاه طراحی معماری است که از طریق ارزیابی مدارک تحویل داده شطده در هطر مرحلطه و     به نحوه مدد گرفتن از شیوه

 گیرد. های ارزیابی این درس انجام می مالک نیز تحویل نهایی آن کارگاه، توس  مدرس بیان معماری و بر اساس

 

 پروژه

 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 

   * 

 

 منابع درس

 از: اند ضبارت. برخی از منابع ضمومی درس شود میبه دانشجویان داده  ها نیتمرمنابع این درس از سوی مدرسین به فراخور موضوع 

 1388 .آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفه هنرمند،و باقر حسینی صدیق، مرتای 

 1386 .یهنر اسالمطراحان، مترجمین: سعید آقایی و محمود مدنی، تهران، انتشارات  ، پل ، تفکر ترسیمی برای معماران وویالتز 

  ،1389. هنر انتشارات طراحاندیلی، تهران، راندو در معماری: ی  منبع رنگی، ترجمه امیر اضال ض های تکنی لین، مارک دبلیو آسال 



 

 

  سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 واحد نظریتعداد  1
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

5 

 

 

 تعداد

 ساعت:

144 

 

 

 عنوان درس به فارسی:

 1طراحی معماری 

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:

Architectural design 

studio 1 

 تعداد واحد عملی 4

 واحد نظریتعداد  
 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 
 

 تعداد واحد عملی 

 دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 ندارد 

سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی  
 

 اهداف درس: 

 و تجربه تنظیم رواب  و ساختار و نحوه ت رب به موضوع طراحی است.هدف اصلی در این درس آشنایی با فرایند طراحی ی  ساختمان ساده 

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار 

 آشنایی با فرایند طراحی معماری در ی  پروژه کوچ  و ساده •

 و مهارت دانشجویان در ترسیم مدارک فنی ها ت ویت توانمندی •

 ثار تمرین خوانش آ •

 فنی و واقعیات مستندهایت ویت ذهنی دانشجو در تطبیق بین  •

 ، و ن ش طراحی و فرایند خالقهیپرداز دهیامعرفی دانشجو با ایده، ایده یابی،  •

 ،معرفی و آشنایی دانشجو با محورهای طراحی معماری نظیر ضملکرد، م یاس، رواب  •

 خود در مراحل مختلف های ایده توجه به ت ویت دانشجو در اجرا و ارزیابی و نیز انت ال •

 مختلف ضلم در طراحی های توجه به اهمیت حوزه •

 

 

 

 موضوع:



 

 

مختلف در طول فرایند طراحی، طر  حاضر به دو بخش پروژه اصطلی، و   ها موضوع یساز ادهیپمشخص و  های تبیین سرفصل باهدف

 دوره ت سیم خواهد شد: تمرینی طول های پروژه

و نطه  ر با تنوع فاایی کطم، و زیطر بنطای حطداقل نظیط      ترجیحاًی محدود معماری؛ دارای کاربری ساده، پروژه اصلی: طراحی ی  فاا

طراحی ی  فروشگاه کوچ ، طراحی ی  کارگاه فنی، طراحی ی  مطب و ... که ممکطن اسطت برخطی از آنهطا در قالطب       محدود به

 م شود.تمرینی در طول ترم در قالب دو یا سه پروژه ارائه و انجا های پروژه

و نیطز  ...  معماری، نظیر طراحی نرده، در، پنجره، اتاق، چیدمان داخلی ت  فاا، و های شؤتمرینی: طراحی اجزاء و ریز بخ های پروژه

ی از هطای  و نیطز تمطرین  ...  جلب نظر دانشجویان به مسائل طراحی نظیر نیاز انسان، م یاس، تناسبات، انتظام فاطایی، سیرکوالسطیون، و  

دانشطجو در   هطای  آموختطه  یسطاز  ادهیط پ هدف باکوچ   های تمرینخالقه. همچنین  های تمرینمعماری و یا  های پروژه جنس مطالعه

 خواهد شد. یساز ادهیپدروس نظری نیمسال گذشته و جاری تعریف و 



 

 

 روش:

به اجطزاء پطروژه کلطی و    هدف کلی و ایجاد شناخت  نیتأمدر  دار هدفکوچ  و مشخص و  های تمریندر این کارگاه تکیه اصلی بر 

و کامل بطوده و   مانع و  جامعکه  شده یزیر برنامه، و دار جهت، دار هدفایجاد دیدگاه کلی برای دانشجو است تمریناتی متعدد و متنوع، 

این موارد و جمع آنها بطه ایجطاد کلیطت واحطد ططر  پطروژه        ت  ت تا ی  هفته تکمیل شود. در نهایت نیز  روزه  یهری  در زمان 

 اصلی و تفصیل آن کم  کند. 

پیشطبرد فراینطد طراحطی و    ، طراحی، تعامل دانشطجویان و اسطاتید   مسئلهو آثار مشابه، و تحلیل نگاه آنها به حل  ها بررسی و ن د پروژه

و  ماوتط مختلطف، بطه مطدد انجطام      های ذهنی، اصال  مسیر اندیشه و یافتن راهکارهای طراحی از میان گزینه یها بست بناز  رفت برون

فااهای بسطته و بطاز، جهطت حصطول     درباره ارتباط پر و خالی  یریگ میتصماولیه و  های ساخت و ترسیم جهت نمایش ایده یدرپ یپ

 انجام خواهد شد....  کیفیت فاایی مطلوب و

ن و گزارش مشخص مروری بر تجربطه طراحطی بطوده و بطا مشطارکت جمعطی دانشطجویا        به صورتسیر طراحی در انتهای هر پروژه 

 مدرسین در پایان دوره بررسی و تحلیل خواهد شد.

 قرار گیرد: مدنظربنیادی، در ارائه این درس دو موضوع زیر  به صورتکارایی بیشتر و ارائه مفاهیم  منظور بهبعالوه 

بطه  سه یا چهار مورد  است. ترجیح با آن است که حداقل مدنظر ها طراحی، اضم از موضوع اصلی و تمرین های ؛ تعداد بیشتر تجربهاوالً

مشخص، در طول ترم طراحی شود. در این موضوع باید تعمیطق مطالطب    بندی زمانمحدود، با اهداف روشن و مشخص، و با  صورت

 قرار گیرد. مدنظر موازات بهنیز 

امکان تجربه  ترتیب این بهمختلف صورت پذیرد.  های بندی گروهدر ثانی؛ توصیه اصلی آن است که تجربه طراحی فااهای متنوضی در 

 مختلف در هر گروه برای دانشجو فراهم خواهد شد. های کاربری



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و شرح معیارها ،ارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شرح فرایند ،مقدمات، و شرح برنامه

 دوم مشابه، مطالعات شناخت بستر، مطالعات استاندارد های بررسی نمونه

 سوم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پروژه تمرینی اول ،یاسکیس طراح

 چهارم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

 پنجم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 مشش طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

 هفتم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پروژه تمرینی دوم ،اسکیس طراحی

 هشتم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

 نهم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 دهم توسعه طرحطراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی،  های مقایسه گزینه

 یازدهم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع طرح اصلی ،اسکیس طراحی

 ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده
 دوازدهم

 سیزدهم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 چهاردهم سناد طراحی، توسعه طرحطراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه ا های مقایسه گزینه

 پانزدهم اصالح و بازنگری طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیات طراحی، توسعه طرح

 شانزدهم ارائه طرح بندی جمعکرکسیون و 

 

 :ارزشیابی

 پذیرفت: ارزیابی مستمر و ارزیابی پروژه / محصول نهاییارزیابی به دو صورت انجام خواهد 

کارهای فردی  های واگذار شده، توانمندی های وقع و کامل وظایف و پروژهمنشجو در کارها، انجام دقیق و به سیر منط ی، مشارکت دا

صطحیح و   هطا  ترسطیم شفاهی دانشطجویان،   های مکتوب و نیز ارائه های گزارشو کیفیت  وتحلیل تجزیهن د و  های و گروهی، توانمندی

فردی، و ... مواردی است که باید در ابتدای هر نیمسطال متنطاظرا توسط  مدرسطین      های دقیق، انت ال درست و مطلوب مفاهیم، مهارت

 مشخص و اضالم شده و بر مبنای آن ارزیابی شود.

بطوده و تطا    (طراحطی معمطاری  )است این معیارها در هماهنگی با دیگر دروس مشابه  ارزیابی، الزم های روش استانداردسازی منظور به

 شود. بندی طب ه و مدلل کمّی، مشخص ،جای ممکن واضح

 



 

 

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر* ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* *   * 

 

 اصلی: منابع

 Francis D. K. Ching, Architectural Graphics, Wiley, 6th edition, 2015 

 Francis D. K. Ching, James F. Eckler, Introduction to Architecture, Wiley, 2012 

 Ernst Neufert, Peter Neufert, Bousmaha Baiche, Nicholas Walliman, Architects' Data (3rd Edition), 2010 

 Julia McMorrough, The Architecture Reference & Specification Book updated & revised: Everything Architects Need 

to Know Every Day., Rockport Publishers, 2018 

 Edward Allen & Joseph Iano, The Architect’s Studio Companion: Rules of Thumb for Preliminary Design, 6th 

Edition, Wiley, 2017 

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Francis%20D.%20K.%20Ching&column%5b%5d=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Francis%20D.%20K.%20Ching&column%5b%5d=author
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=64C14677EF733320E54AE379D9A51C50
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Francis+D.+K.+Ching&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+James+F.+Eckler&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+James+F.+Eckler&column=author
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=4210BADA92CC9FE9D5E3AACB75DA6F02
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Ernst+Neufert&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Ernst+Neufert&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Peter+Neufert&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Peter+Neufert&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Bousmaha+Baiche&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Bousmaha+Baiche&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Bousmaha+Baiche&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Bousmaha+Baiche&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Nicholas+Walliman&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=+Nicholas+Walliman&column=author
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=1C712509E6306AA2A73D107B9E0618C7
http://library.lol/main/2188F0A0A32BADE16B131694555C6DDC


 

 

 

 سرفصل درس:

: نیاز پیشدروس 

- 

3 
واحد تعداد 

 نظری

 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد

 ساعت:

 عنوان درس به فارسی:

 استاتیک 

 عنوان درس به انگلیسی:

 

تعداد واحد 

 عملی

     48 Statics 

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   نار سمی آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

  اهداف درس:

تحت اثر نیروهای بیرونطی   ها سازهم صود از این درس آشنایی با نیروها، ضملکرد و قانونمندی آنها و ایجاد شناخت با چگونگی رفتار 

های فنی حاکم بر ططر  سطازه اسطت کطه      ها یا محدودیتیاخت مناسب برای شناسایی توانمند، ایجاد زیرساین شناختاست. نتیجه 

بسطتر نظطری را    بطرآن  ضطالوه و آن را رضایت نمایطد، و   توجه داشته باشدتکامل طراحی باید به آن  ندیفرابا  زمان همیا  اپیشر پیشمعما

ای قواضد حاکم بر رفتار آنها بتواند به صورت  هزهای سا المان ها و تمتر سیس متنوع آورد تا در دروس آینده و با شناخت انواع فراهم می

ای از  هزهای سطا  ترین سیستم ساده با شناخت اساس براینقرار گیرد.  مورداستفادهطراحی معماری  فراینددر  یریکارگ هبجهت  ای هحرف

برای دستیابی به دانش فنی اولیه که در دروس آینده  بستر مناسبشود تا  و در نهایت تالش می شدهها آغاز  قبیل تیرها، خرپاها و قاب

 ، ایجاد گردد.خواهد شد به طور ویژه به آنها پرداخته



 

 

 :سرفصل درس

 هفته سرفصل

 اول در فضا هاربردا فی برنامه درس و آشنایی، یادآوریمعر

 دوم تجزیه و ترکیب و برآیند نیروها

 سوم جسم صلب قابلیت انتقال نیرو

 چهارم گشتاور و کوپل

 پنجم معادالت تعادل

 ششم گشتاور اول سطح و مرکز سطح

 هفتم و ممان اینرسیگشتاور دوم سطح 

 هشتم ترم  میان

 نهم تکیه گاهی العمل عکسنیروهای داخلی / 

 دهم پایداری و معین بودن سازه

 یازدهم تحلیل خرپای معین

 دوازدهم تحلیل خرپای معین

 سیزدهم ممان و برش های ترسیم دیاگرام

 چهاردهم دیاگرام ممان و برش در تیرها

 پانزدهم ها بدیاگرام ممان و برش در قا

 شانزدهم ها دیاگرام ممان و برش در قاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ارزشیابی

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی
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 Beer F.P. and Johnston E.R., Vector Mechanics for Engineers: Statics (11th  Edition). 2015 

 Onouye B. and Kane K., Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction (4th  Edition). 

2011 

 Meriam J.L. and Kraige L.G., Engineering Mechanics: Statics (8th  Edition). 2014 

 Beer F.P. and Johnston E.R, Mechanics of Materials (8th  Edition). 2019 

 R. C. Hibbeler, Engineering mechanics: Statics, Pearson, 2016. 

 S. D. Sheppard, T. Anagnos and S. L. Billington, Engineering mechanics: Statics: Modeling and analyzing systems in 

equilibrium, John Wiley & Sons, 2017 
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48 Math and statistiscs 

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف درس:

ممکطن اسطت کطه در آمطوزش      ها موضوعرشته معماری است. این  نیاز موردریاضی  ها موضوعهدف اصلی از ارائه این درس آموزش 

 کاربرد داشته باشد. تنهایی  بهبوده و یا  نیاز مورد دروس گرید



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

ساطوح در فضاای    پرکننده )نقوش ها هنرهای وابسته، مباحثی چون آشنایی با موزائیکریاضیات در خدمت معماری و 

و روابط  بعدی سهو احجام پرکننده فضای  ها آشنایی با احجام افالطونی و چند وجهی، (دوبعدی و ریاضی حاکم بر آنها

 ریاضی حاکم بر آنها

 اول

 

ساطوح در فضاای    پرکنندهنقوش ) ها آشنایی با موزائیکریاضیات در خدمت معماری و هنرهای وابسته، مباحثی چون 

و  بعادی  ساه و احجام پرکنناده فضاای    ها ، آشنایی با احجام افالطونی و چند وجهی (دوبعدی و ریاضی حاکم بر آنها

 روابط ریاضی حاکم بر آنها

 دوم

 

ها از قبیال نقاام مااکزیمم و    و کاربرد آن یریگ انتگرالریاضیات در خدمت سازه شامل مباحثی چون یادآوری مشتق و 

، حد مجموعه، محاسبه طول منحنی و ساطح و حجام صافحات  و احجاام و     ای زاویهمینیمم، حرکت و شتاب خطی و 

 تعیین مرکز جرم و ممان اینرسی

 سوم

 

و کاربرد آنها از قبیال نقاام مااکزیمم و     گیری انتگرالریاضیات در خدمت سازه شامل مباحثی چون یادآوری مشتق و 

و احجام و تعیین  سبه طول منحنی و سطح و حجم صفحات، حد مجموعه، محاای زاویهمینیمم، حرکت و شتاب خطی و 

 مرکز جرم و ممان اینرسی

 چهارم

 

و کاربردهاای آن در   (پارامتریک و غیر پارامتریاک )و تحقیق شامل مباحثی چون آمار  ریزی برنامهریاضیات در خدمت 

 و کاربردهای آنها ها ندن و ترسیم جداول و منحنیو تحقیق، خوا ریزی برنامه
 پنجم

 

و کاربردهاای آن در   (پارامتریک و غیر پارامتریاک )و تحقیق شامل مباحثی چون آمار  ریزی برنامهریاضیات در خدمت 

 و کاربردهای آنها ها و تحقیق، خواندن و ترسیم جداول و منحنی ریزی برنامه
 ششم

 

تفکر ذهنی و سیستماتیک و مهندسی سیستم  های روششامل مباحثی چون ) سیستماتیک مریاضیات در خدمت تفکر منظ

 (عملی و کاربردی در مهندسی های با مثال
 هفتم

 

 هاا  و الگوها از قبیل نسبت طالئی یا دیگر روابط همچاون ساری   ها ریاضیات در خدمت حکمت شامل آشنایی با نسبت

و الگوهای ریاضی، جستجو در یاافتن   ها آل و غیره با مثال ، اعداد ایدهها فراکتال، ها )تناوب مثال سری فیبوناچی عنوان به

   (افقی یا قائم بناهای قدیمی های هندسه پنهان تصاویر و برش

 هشتم

 

ون ارتفااع کاوه و زاویاه شایب و     و درختان و عوارض طبیعی همچ ها ساختمانهمچون ارتفاع  ها ن ابعاد و اندازهتخمی

 ا نمودن زوایا و راستاها در محیط واقعی با استفاده از روابط مثلثاتی و هندسهیابی و پید جهت
 نهم

 

و درختان و عوارض طبیعی همچون ارتفااع کاوه و زاویاه شایب و      ها ساختمانهمچون ارتفاع  ها ن ابعاد و اندازهتخمی

 لثاتی و هندسهجهت یابی و پیدا نمودن زوایا و راستاها در محیط واقعی با استفاده از روابط مث
 دهم

 

مهندسین معماار   نیاز موردنویسی آن جهت انجام محاسبات دلخواه مرتبط و  ه از ماشین حساب مهندسی و برنامهاستفاد

 (ای سازه های )محاسبات آماری، فرمول سطح، حجم و تعداد از قبیل محاسبه مقادیر
 یازدهم

 



 

 

مهندسین معماار   نیاز موردت انجام محاسبات دلخواه مرتبط و استفاده از ماشین حساب مهندسی و برنامه نویسی آن جه

  ای سازه های ، محاسبات آماری، فرمول(سطح، حجم و تعداد)از قبیل محاسبه مقادیر 
 دوازدهم

 

  سیزدهم ها مهندسین معماری و نحوه استفاده از آن موردنیازراهنمای محاسبات  های معرفی کتابچه

 چهاردهم ها مهندسین معماری و نحوه استفاده از آن موردنیازمحاسبات راهنمای  های معرفی کتابچه
 

  پانزدهم Spss،Excell،Mapleمرتبط با مباحث ارائه شده در طول نیمسال همچون  یافزارها نرمآشنایی و استفاده از 

 شانزدهم Spss،Excell،Mapleمرتبط با مباحث ارائه شده در طول نیمسال همچون  یافزارها نرمآشنایی و استفاده از 
 

 

 

 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

  
* * * 

 منابع اصلی:

 1394 .مارون، آیزاک، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ن.ایزد دوستدار و م. رجبی طرخورانی 

 1387 .ترجمه ع.ذکایی، م.رضایی دلفی، ع.ضالم زاده و ف.فیروزان،  1جلد  :آپوستل، تا، حساب دیفرانسیل و انتگرال. 

 1385. زاده و  . داوودی نی ج، حساب برداری، ترجمه ع.ضالمای. و ترومبا، آنتو مارسدن، جرالد 

 1385 .شمس، ترجمه م.سلطانپور و ب.1جلد  :م دمات معادالت دیفرانسیل و مسائل م دار مرزی ،بویس، ویلیام ا. و دیپرما، ریچارد ک 

 1397 . 1جلد  :هاشمی پرست، سید م تدی، آمار و احتمال در مهندسی و ضلوم 

 Jacobs H. R, Mathematics: A Human Endeavour . W.H .Freeman & Co., San Francisco, 1970. 

 Corft A. and Davision R., Mathematics for Engineers : A Modern Interactive Approach, Addison Wesley Longman 

Ltd.,1999. 

 Holden A., Shapes, Space and Symmctry . Columbia University Press, NY & London,1971. 

 Ewald G., Geometry : An Introduction. Wadsworth Publishing Co., Inc., Belmont, California, 1971. 

 Critchlow K., “ Order in Space” Thames & Hudson, londan, 1969. 10- Huntley , H.E., “ The Divine Proportion”. Dover 

Publications,1970 



 

 

 سرفصل درس:

 : نیاز پیشدروس 

 استاتی 

 

2 
تعداد واحد 

 نظری

 پایه
نوع 

 واحد

 تعداد واحد:

2 

 ساعت: تعداد

32 

 عنوان درس به فارسی:

 1سازه 

 عنوان درس به انگلیسی:

Structures I  

 

تعداد واحد 

 ضملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

    سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

کند. در ایطن درس   وتحلیل تجزیهتحت بارگذاری را  های سازهم صود اصلی از درس م اومت مصالح این است که ی  مهندس بتواند 

ی  و سطپس آشطنایی بطا طراحطی ضناصطر و اجطزای سطازه        ای سازهمصالح و قواضد حاکم بر تغییر شکل در اضاای  با م اومتدانشجو 

 هطای  تئوری را با استفاده از ای سازهرود دانشجویان توانایی تحلیل و طراحی م اطع  درس انتظار می در پایان. شود میآشنا  اه ساختمان

تحطت اثطر    هطا  سطاختمان در  ای سازهتحت اثر نیروها و تخمین م اطع  ای سازهضملکرد اضاای  داشته باشند و بتوانند نسبت به ای سازه

 ند.بارهای وارده اقدام نمای



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول اهداف و برنامه درسی ،آشنایی، معرفی درس

 دوم مروری بر استاتیک، نیروها و پایداری اجسام

 سوم تنش محوری، مفهوم تنش

 چهارم کرنش محوری، مفهوم کرنش

 پنجم کرنش مصالح -رفتار تنش

 ششم فوالد، مصالح بناییبتن،  ای سازهمصالح 

 هفتم بتن، فوالد، مصالح بنایی ای سازهمصالح 

 هشتم ترم  میان

 نهم حل مسائل نامعین استاتیکی در تنش محوری، جمع آثار

 دهم ها اثر حرارت در سازه

 یازدهم رفتار مقاطع تحت اثر پیچش

 دوازدهم رفتار مقاطع تحت اثر خمش خالص

 سیزدهم تغییر شکل تیرها

 اردهمچه الغر های کمانش ارتجاعی در ستون

 پانزدهم ساختمان های سیستم

 شانزدهم ساختمانی های سازهنامعینی و مسیر انتقال نیرو در 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

  
* * * 

 



 

 

 منابع اصلی:

 Beer F.P. and Johnston E.R., Mechanics of Materials. McGraw-Hill Education (8th Edition) , 2019 

 Onouye B. and Kane K., Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction (4th Edition) , 

2011 

 Millais, M.,. Building Structures: Understanding the Basics. Taylor & Francis Group. (3rd  edition) , 2017 
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 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

2 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد  دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی  

 اهداف درس:

ارائه و  های ، و شیوهمرایاه مناظر و هدف این درس آشنایی دانشجویان با مبانی بیان معماری در حوزة ترسیم و ساخت، مباح  هندس

دو و  بطه صطورت   هطا  متنوع بیان و انت ال و ارائطه ایطده   های دانشجو مهارت، در پایان این نیمسال رود میخواهد بود. انتظار  ها بیان ایده

ی، سطایه، ضکاسطی و   معماری و پرداخت آن، پرسپکتیو موازی و مخروط کشی ن شهدیداری،  های برداشت، آزاد دستطراحی ، بعدی سه

 هم درجهت آغاز، پیشبرد ارائه طر  استفاده نماید. ها را تا حد قابل قبولی کسب کند و بتواند از این مهارت نویسی گزارش

دوبعطدی، پرسطپکتیوهای مخروططی و مطوازی، ترسطیم       های ترسیم و ارائه از جمله ن شه یها  یتکنابزار و فنون و  از انواع گیری بهره

با دو منظور شناخت بیشتر بسطتر طراحطی موضطوع ایطن درس      آزاد  دست، ضکاسی و برداشت کالبدی و طراحی ها واع ن شهسایه در ان

 است.

 



 

 

 روش

 .شود میکارگاه طراحی معماری و در هماهنگی با آن ارائه  موازات بهاین درس 

 است: قرار نیا ازکه اهم آن  شود میانجام  1طراحی معماری مرینات مشترکی با محوریت کارگاه در این درس، ت

 آشنایی با مهارت ترسیم و اهمیت بیان ترسیمی در معماری 

  آزاد دستآشنایی با انواع پرسپکتیوها ترسیم فنی و  

  آزاد دستپرورش مهارت ترسیم با 

 آشنایی با هندسه و جایگاه آن در بیان معماری 

   تمرین شناخت و تحلیل بستر 

 طراحی های گزینه ارائه   

 کسب شده در فرایند پیشبرد طر  های ه از مهارتاستفاد   

   تهیة گزارش مکتوب و تصویری 

 در طرا  مؤثرتهیه شده از سایت طراحی و بناهای  های تکمیل و راندوی ن شه   

  ضکاسی و ترسیم پرسپکتیو و سایه  های تکنی 

 اولیه  های تمرینات م دماتی جهت آموزش مفاهیم و مهارت 

 

 شیوۀ ارزیابی دانشجو

هر ی  از تمرینات متناسب با زمان صرف شده، بخشی از نمرة نهایی را به خود اختصاص خواهد داد. بخش ضمده ارزیطابی، مربطوط   

بیان در کارگاه طراحی معماری است که از طریق ارزیابی مدارک تحویل داده شطده در هطر مرحلطه و     های به نحوه مدد گرفتن از شیوه

 .گیرد میارزیابی این درس انجام  های وس  مدرس بیان معماری و بر اساس مالکنیز تحویل نهایی آن کارگاه، ت

 

 پروژه

 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر* ترم میان

 نوشتاری عملکردی

*    * 

 

 

 

سرفصل درس:



 

 

 

 

 

 

 منابع درس

  از: اند ضبارت. برخی از منابع ضمومی درس شود میبه دانشجویان داده  ها این درس از سوی مدرسین به فراخور موضوع تمرینمنابع 

 هفته سرفصل

 اول های ساده یک بنای موجود آشنایی با مبانی برداشت از بنا، تهیه نقشه

آزاد از بساتر    ، پرورش مهارت ترسیم باا دسات  "طراحی معماری یک"بخشی از بستر طراحی درس  برداشت همه یا

 بخش اول - یطراح

 دوم

ها، و ... در هماهنگی باا   ها، ایدئو گرام های ارائه و بیان عکاسی، نگارش، گراف تکمیل برداشت، آشنایی با سایر روش

 "طراحی معماری "درس 

 سوم

بخاش دوم   -ارزشمند یآزاد از بناها  بیا دست مینویسی، پرورش مهارت ترس تکمیلی گزارشتکمیل برداشت، مباحث 

 "معماری  یطراح"بیا درس  یدر هماهنگ
 چهارم

 پنجم ها، و ... ها، ایدئو گرام های ارائه و بیان عکاسی، نگارش، گراف آشنایی تکمیلی با سایر روش

 شمش بخش سوم -آزاد   پرورش مهارت ترسیم با دست

 هفتم بخش چهارم -آزاد   پرورش مهارت ترسیم با دست

 هشتم بخش اول -های ارائه و راندو آموزش تکنیک

، پرورش مهارت ترسایم باا   "طراحی معماری "بخش دوم در هماهنگی با درس  -های ارائه و راندو  آموزش تکنیک

 بخش پنجم -آزاد  دست

 نهم

 دهم بخش اول - یا مخروطی یک نقطهآشنایی با پرسپکتیوهای 

 یازدهم بخش ششم -آزاد با سرعت   بخش دوم، پرورش مهارت ترسیم با دست - یا یی با پرسپکتیوهای مخروطی دونقطهآشنا

 دوازدهم ای، ترسیم انواع اشکال و احجام در پرسپکتیوهای مخروطی ی با پرسپکتیوهای مخروطی سه نقطهآشنای

 سیزدهم بخش هفتم - یآزاد با ابزارهای رنگ  ها، پرورش مهارت ترسیم با دست نقشهآموزش ترسیم سایه در پرسپکتیوها و 

 چهاردهم "طراحی معماری "ها در هماهنگی با درس  آموزش تکمیلی ترسیم سایه در پرسپکتیوها و نقشه

 پانزدهم "طراحی معماری "ارائه تمرین نهایی درس 

 دهمشانز "طراحی معماری "ارائه تمرین نهایی درس 



 

 

 1388 .صدیق، مرتای و باقر حسینی ، آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفه هنرمند 

 1386.یهنر اسالمحان، مترجمین: سعید آقایی و محمود مدنی، تهران، انتشارات ، پل ، تفکر ترسیمی برای معماران و طراویالتز 

  1389 .طراحان هنر راندو در معماری: ی  منبع رنگی، ترجمه امیر اضال ضدیلی، تهران، انتشارات های لین، مارک دبلیو آسال ، تکنی 

  1389 .سلسططله مهططر رزایططی، تهططران، انتشططاراترانططدو در معمططاری، ترجمططه ضلیرضططا میی هططا  یططتکن، لططین، مططارک دبلیططو آسططال
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 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 ارد ند       دارد      آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

بان و بیان معماری را درجهت آغاز و پیشبرد اندیشة طراحی و نیطز  مرتب  با ز های هدف این درس آن است که دانشجو بتواند توانایی

افزایش سرضت ضمل در استفاده از ایطن   در جهتنیز  ییها قدمطر ، به صورت پیشرفته و تکمیلی کسب کرده باشد و  در جهت ارائه

 ابزار بردارد.

 روش

مربطوط   هایی از فرایند طراحی مثل ترسیمهای . پیشبرد بخششود میارائه « 2 یمعمارطراحی »کارگاه  موازات  به 3درس بیان معماری 

موقت یا نهایی تمرینات متعدد کارگاه طراحی معماری به  بعدی سهدوبعدی و  ارائهمعمارانه و نیز  های به تحلیل بستر طراحی، دیاگرام

در برگزاری جلسات اسکیس  خصوص  بهالزم است مدرسان این دو کارگاه در طول نیمسال  نی؛ بنابراشود میکم  این کالس انجام 

در کارگاه طراحی معماری قطرار بطر انجطام تمرینطات متعطدد و متنطوع        ازآنجاکه، به صورت مشارکتی ضمل کنند. از طرفی ها یا تحویل

  .شود میسرضت ضمل دانشجویان در ارائه معطوف  های است، بخش مهمی از کارگاه بیان به افزایش مهارت



 

 

 شجوشیوۀ ارزیابی دان

هر ی  از تمرینات متناسب با زمان صرف شده، بخشی از نمرة نهایی را به خود اختصاص خواهد داد. بخش ضمده ارزیطابی، مربطوط   

بیان در کارگاه طراحی معماری است که از طریق ارزیابی مدارک تحویل داده شطده در هطر مرحلطه و     های به نحوه مدد گرفتن از شیوه

 .گیرد میارزیابی این درس انجام  های ه، توس  مدرس بیان معماری و بر اساس مالکنیز تحویل نهایی آن کارگا
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 درس: سرفصل

 هفته سرفصل

 اول معماری ارائه های روشآشنایی با تنوع 

 دوم "طراحی معماری "بستر طراحی در هماهنگی با درس مدارک مرحله شناخت موضوع و  ارائهتمرین 

 سوم معماران مطرح یها سیاسک بر  هیباتکاولیه  های ترسیم سریع ایده

 چهارم "طراحی معماری "در هماهنگی با درس  ارائهتمرین طراحی داخلی سریع طرح و 

 پنجم بخش اول -، و ... ها ایدئو گرام ،ها ارائه و بیان عکاسی، نگارش، گراف های روشآشنایی تکمیلی با سایر 

 ششم بخش دوم -، و ... ها ، ایدئو گرامها عکاسی، نگارش، گرافارائه و بیان  های روشی با سایر آشنایی تکمیل

 هفتم "طراحی معماری "در هماهنگی با درس  ارائهتمرین طراحی نما سریع طرح و 

 هشتم اول خشب -ه ارائه و راندو پیشرفت های آموزش تکنیک

 نهم خش دومب -ه ارائه و راندو پیشرفت های آموزش تکنیک

 دهم خش سومب -ه ارائه و راندو پیشرفت های آموزش تکنیک

 یازدهم خش چهارمب -ه ارائه و راندو پیشرفت های آموزش تکنیک

 دوازدهم "طراحی معماری دو"در هماهنگی با درس  ارائهتمرین طراحی منظر سریع طرح و 

 سیزدهم رین طراحی سریع یک موضوع طراحی در مقیاس خردتم

 چهاردهم تمرین طراحی سریع یک موضوع طراحی در مقیاس متوسط

 پانزدهم "طراحی معماری "تمرین نهایی درس  ارائه



 

 

 شانزدهم "طراحی معماری "تمرین نهایی درس  ارائه
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 1388 .صدیق، مرتای و باقر حسینی ، آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفه هنرمند 
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 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 
 

 اهداف درس: 

 هدف اصلی در طراحی این پروژه آشنایی با فرایند طراحی مسکن و مبانی و وجوه متنوع آن در طراحی این موضوع طراحی است.

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میتظار ان

 ایجاد نگرش صحیح نسبت به مسکن مطلوب 

 ارت اء تشخیص مطلوب و نامطلوب در طراحی مسکن 

  د، شامل ابعاد اجتمطاضی، فرهنگطی،   رخبه موضوع مسکن و مبانی نظری آن در م یاس  جانبه همهنگرش  یچندبعدایجاد نگاه

 و ... محیطی یستز

 آن  یها تیمحدودنیازها و  و هادآشنایی با فرایند طراحی مسکن و شناخت اجزا و نیز ضملکر 

  بیرونی و درونی آن از جمله حجم و نما و نیز رواب  فاایی  هایی ویژگیتوانایی طراحی ی  مسکن کوچ  و توجه به 

 

 موضوع:



 

 

یطا   است و به این منظور، طراحی ی  تا شرای  روز کشور« خانه»یخی ات تارموضوع درس، آشنایی با مباح  نظری مسکن، از تجربی

 بطه صطورت  در زمینطی واقعطی    ترجیحاًو حداکثر چهار خانوار گسترده یا ترکیبی  ی مسکونی، برای ی  خانواده معمولچند نمونه بنا

و تطدوین   ریطزی  برنامطه مطالعات و طراحطی،   ایه گامیکی از  ضنوان  بهویالیی و مبتنی بر ضواب  مشخص طراحی که در ابتدای ترم  

 قرار گیرد: توجه مورداست که الزم است موارد زیر در طر  آن  موردنظرخواهد شد، 

 طراحی حجم و نما و طراحی فااهای باز و بسته و نیمه باز و ساماندهی توده و فاا 

  ها بندی ضرصهسیرکوالسیون و انتظام فاایی متناسب و 

 ناسبات و نیز چیدمان  توجه به ابعاد و ت 

 توجه به جزئیات و اجزاء کالبدی و فاایی 

 

 روش:

مبانی نظطری مربوططه در طراحطی مسطکن، در      یریکارگ بهالزم برای طراحی مسکن، و نیز  های گامدر این درس تکیه اصلی بر تجربه 

مطوردی، تحلیطل و    هطای  ه نمونطه . مطالعط گطردد  مطی تدوین  (مدرسین) چارچوب ضوابطی است که در ابتدای درس به هدایت مدرس

 اولیه بعدی در این درس است. دو محور اصلی درس شامل موارد زیر است: های گامطراحی از 

 ،و طراحی جزء فاا یطا اجطزا   ریزی برنامه، ها تا ی  هفته برای مشاهده، تحلیل، لمس نمونه روزه ی  مدت  کوتاهکارگاهی  های تمرین

 هطای  خارجی بنا فاقد همسایگی و یطا محطدودیت   های ضمده جداره الم دور حتی که نحوی بهمل، طراحی واحدهای مسکونی مست ل کا

بستر طر ، و تدوین اهداف کالن و خرد، بطر اسطاس    وتحلیل تجزیهروش انجام پس از شناسایی و  رایج باشد. گرید ضبارت بهخاص و 

 مرحلطه  به مرحلهدایت آن در مسیر اصلی و ویرایش و پاالیش آن به مراحل مختلف طراحی توس  مدرس، و ه های گامتجزیه پروژه و 

. به این منظطور الزم اسطت در هطر مرحلطه کطه امکطان آن فطراهم اسطت از         پذیرد میهر دو بخش در گفتگوهای جمعی و فردی انجام 

و مطالعطه شطده    دار هطدف ب بردن طر  و انتخطا  تفصیل بهمختلف و مطالعه موضوع از این طریق برای  های و تولید گزینه پردازی ایده

 گزینه نهایی و پیشبرد طر  استفاده کرد.

نیطز   ومسکن  یشناس گونه، و مطالعه تمرین محیطی زیستفاایی و  های ویژگیمختلف زندگی و تحلیل رابطة آن با  های مطالعه سب 

 میت بسزایی دارد.ابزارِ تفکر در مراحل مختلف پروژه اه ضنوان بهاتودی  های و ساخت ماکت ها ترسیمتمرین 

 قرار گیرد: مدنظربنیادی، در ارائه این درس دو موضوع زیر  به صورتکارایی بیشتر و ارائه مفاهیم  منظور بهبعالوه 

بطه  است. ترجیح با آن است که حداقل دو یا سطه مطورد    مدنظر ها طراحی، اضم از موضوع اصلی و تمرین های ؛ تعداد بیشتر تجربهاوالً

مشخص، در طول ترم طراحی شود. در این موضوع باید تعمیطق مطالطب    بندی زماناهداف روشن و مشخص، و با  محدود، با صورت

 قرار گیرد. مدنظر موازات بهنیز 

امکطان   ترتیطب   ایطن   بطه مختلف صورت پذیرد.  های بندی گروهمتنوضی در  های در ثانی؛ توصیه اصلی آن است که تجربه طراحی پروژه

 تفاوت در اقلیم یا گونه کاربری در هر گروه برای دانشجو فراهم خواهد شد.تجربه متنوع نظیر 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و شرح معیارها ،ارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شرح فرایند ،مقدمات، و شرح برنامه

 دوم مشابه، مطالعات شناخت بستر، مطالعات استاندارد های بررسی نمونه

جام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پاروژه تمرینای   ان ،اسکیس طراحی

 اول

 سوم

 چهارم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

 پنجم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 ششم طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

 هفتم   ها و ارزیابی نتایج، تبیین اصالحات، بازنگری ایده بندی عجم

 هشتم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع طرح اصلی ،اسکیس طراحی

 نهم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

 دهم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 یازدهم ، و انتظام فضایی بندی عرصهتوده گذاری،  سازی نهایی

ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعاا  ،استانداردها  بر  تکیه باکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش اولب -

 دوازدهم

 -ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعاا ،استانداردها بر  باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش دومب

 سیزدهم

 مهچهارد طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های همقایسه گزین

 پانزدهم اصالح و بازنگری طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیات طراحی، توسعه طرح

 شانزدهم ارائه طرح بندی جمعکرکسیون و 

 



 

 

 ارزشیابی:

 روژه / محصول نهاییصورت انجام خواهد پذیرفت: ارزیابی مستمر و ارزیابی پارزیابی به دو 

کارهای فردی  های واگذار شده، توانمندی های وقع و کامل وظایف و پروژهمسیر منط ی، مشارکت دانشجو در کارها، انجام دقیق و به 

صطحیح و   هطا  ترسطیم شفاهی دانشطجویان،   های مکتوب و نیز ارائه های گزارشو کیفیت  وتحلیل تجزیهن د و  های و گروهی، توانمندی

فردی، و ... مواردی است که باید در ابتدای هر نیمسطال متنطاظرا توسط  مدرسطین      های انت ال درست و مطلوب مفاهیم، مهارت دقیق،

توجطه   جملطه  مناز مبانی نظری و ضلوم مربوطه،  تر دقیقهر چه  گیری بهرهمشخص و اضالم شده و بر مبنای آن ارزیابی شود. همچنین 

محیطی، و نیز مصالح ساخت در کنار توجه به مبانی نظطری و فرهنگطی، اجتمطاضی و اقتصطادی      های سیستم، ای سازهو توجیه ساختار 

 قرار گیرد. مدنظرباید در ارزشیابی پروژه  آورد یمپروژه که موجبات ارت اء طر  را فراهم 

طراحی معماری بوده و تا جای  بهارزیابی، الزم است این معیارها در هماهنگی با دیگر دروس مشا های روش استانداردسازی منظور به

 شود. یبند طب ه کمّی، مشخص و مدلل ،ممکن واضح
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تعداد واحد  

 عملی

تعداد واحد  1

 نظری
 الزامی

 تخصصی

تعداد واحد  4

 عملی

تعداد واحد  

 نظری

 

تعداد واحد  

 عملی

 دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه  ندارد  سفر علمی 

 سمینار آزمایشگاه 

 اهداف درس: 

نظطر و نیطز آشطنایی بطا     هدف اصلی در طراحی این پروژه آشنایی با ن ش تنوع ضملکردها در طراحطی معمطاری، و توجطه بطه مبطانی م     

 اقلیمی و محیطی است. ها موضوعدو محور اصلی در کنار  ضنوان  بهمخاطرات و سوانح 

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار 

 ادر م یاس کالن تا م یاس خرد اجز ریزی برنامهمختلف از ساماندهی و  های تجربه طراحی در م یاس 

  و اجزاء فاا   ها تنوع کاربری واسطه بهتجربه فااهای پیچیده 

  و شناخت اجزا و رواب  پروژه  ریزی برنامهآشنایی با روش 

  و انعکاس آنها در طر  تأسیساتسازه و الزامات  های سیستم بینی پیش جمله منتوجه به ابعاد فنی ساختمان 

  ارائه و مدیریت زمان در انجام پروژه های روشز و استفاده ا تر وسیعتجربه ارائه پروژه در م یاس 

  معماری منظر و آشنایی با آن ها موضوعتوجه به 

  ایمنی، سوانح و بازسازی و آشنایی با آن ها موضوعتوجه به 

 

 



 

 

 موضوع:

مختلطف   هطای  به نیازها و الزامات هریط ، و نیطز توجطه بطه م یطاس      دهی پاسخموضوع درس، آشنایی با ضملکردهای مختلف و نحوه 

 یهطا  نامطه  آیطین  جملطه  مطن طراحی و مدیریت آن برای ی  مجموضه چند ضملکردی، توجه به استانداردها، نیازهطا و ضطواب  طراحطی    

مربوط به طراحی فااهای باز، و طراحی متناسب با شرای  بحران یطا طراحطی ایمطن، خواهطد      ها موضوعم ررات ملی، و نیز توجه به 

و طراحی در م یاس کالن برای کل واحد طر  جامع یا مستر پالن تا اجزاء در همخطوانی بطا کطل و     یریگ میتصمبود. همچنین تجربه 

ساختمانی و تجربه طراحی فااهای بطزر،،   های سیستماز  گیری بهرهاست. آزادی سب  و امکان  موردنظرنیازهای هر جزء  نیتأمنیز 

ظری کسب شده است مورد تاکید قرار خواهد گرفت. به ایطن منظطور   و در دروس ن تر پیشی که های برای ضرضه و کاربست توانمندی

 قرار گیرد: موردتوجهالزم است موارد زیر در طر  

 طراحی فااهای بسته، و باز منظر و توجه به هر دو وجه طراحی در کنار یکدیگر 

 یل ططر  وجطه بطه ضطواب  و     نظام است رایی و استنتاجی در حرکت از کل به جزء و بالعکس برای تکمیل و تفص کارگیری به

 م ررات   

  اجطزاء سطاختمان متناسطب نیطاز و      تطر  دقیطق جزئیطات   ینیب شیپو  یساتیتأسو الزامات  ای سازه های سیستم کارگیری بهتجربه

بطه مبطانی نظطری معمطاری و      نطوین توجطه   های از انرژی گیری بهرهو نیز  غیرفعالطراحی  های روششرای  اقلیمی توجه به 

 از ابزارهای مناسب آن گیری بهرهارائه ایده و  های روشبه  فاا توجه گیری شکلوری در خالقیت و نوآ

 

 روش:

مختلطف طراحطی،    هایو موضوع ها در این درس تکیه اصلی بر رویارویی مخاطب با ی  پروژه کالن م یاس، و نیز توجه به دیسیپلین

، و نیز توجه بطه  ها ساختمانبخشی از طر  و نه باقیمانده توده  ضنوان بهایجاد و طراحی منظر  ،معماری های کاربریحل تنوع  جمله من

 هطای  فاایی و تدوین ضواب  طراحی مشخص پس از مطالعه نمونطه  ریزی برنامهبحران و ایمنی و سوانح است که در قالب  ها موضوع

 حور اصلی درس شامل موارد زیر است:خواهد آمد. دو م به دست ها و سیستم ها موردی، تحلیل و شناخت اجزا و انتخاب محدودیت

،  و طراحی جزء فااهای باز و بسته ریزی برنامهتا ی  هفته برای مشاهده، تحلیل، شناخت،  روزه ی  مدت کوتاهکارگاهی  های تمرین

 .و نیز طراحی کلیات طر  جامع

وضه در قطالبی کطه متعهطد بطه ططر       فردی یا گروهی و سپس طراحی ی  یا چند بخش از آن مجم به صورتطراحی مستر پالن کلی 

 هطای  تیمی در تکمیل اجزاء طر  انجام پذیرد. در این مرحله فااهای باز و منظر و مرایطای آن از دیطدگاه   به صورتباالدست اولیه و 

ت اهمیط  بطه   باتوجهگیاهی، مسیرها و سطو  و ... نیز طراحی خواهد شد. همچنین  های ضملکردهای محیطی، پوشش جمله منمختلف 

 ی در این زمینه نیز انجام پذیرفته و در طر  منعکس خواهد گردید.های احتمالی، تمهیدات و آموزش های موضوع سوانح و بحران

 قرار گیرد: مدنظربنیادی، در ارائه این درس دو موضوع زیر  به صورتکارایی بیشتر و ارائه مفاهیم  منظور بهبعالوه 



 

 

 به صطورت است. ترجیح با آن است که حداقل دو مورد  مدنظر ها ، اضم از موضوع اصلی و تمرینطراحی های ؛ تعداد بیشتر تجربهاوالً

 بطه مشخص، در طول ترم طراحی شود. در این موضوع باید تعمیطق مطالطب نیطز     بندی زمانمحدود، با اهداف روشن و مشخص، و با 

 قرار گیرد. مدنظر موازات 

امکطان   ترتیطب  ایطن  بطه مختلف صورت پطذیرد.   های بندی گروهمتنوضی در  های حی پروژهدر ثانی؛ توصیه اصلی آن است که تجربه طرا

 اقلیم یا گونه کاربری در هر گروه برای دانشجو فراهم خواهد شد. ،تجربه متنوع نظیر تفاوت در مصادیق



 

 

 

 هفته سرفصل

 اول هاو شرح معیار ،ارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شرح فرایند ،مقدمات، و شرح برنامه

 دوم مشابه، مطالعات شناخت بستر، مطالعات استاندارد های بررسی نمونه

 سوم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پروژه تمرینی اول ،اسکیس طراحی

 چهارم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

 پنجم هارا، ارزیابی بر اساس معیها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 ششم طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

 هفتم   ها و ارزیابی نتایج، تبیین اصالحات، بازنگری ایده بندی جمع

 هشتم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع طرح اصلی ،اسکیس طراحی

 نهم ها هشروع فرایند طراحی، ارائه اید

 دهم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 یازدهم ، و انتظام فضایی بندی عرصهتوده گذاری،  سازی نهایی

 -ت مبانی نظری و نتاایج حاصال از مطالعاا    ،استانداردها بر  باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش اولب

 دوازدهم

 -ت مبانی نظری و نتاایج حاصال از مطالعاا    ،استانداردها بر  باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش دومب

 سیزدهم

 چهاردهم طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

 پانزدهم اصالح و بازنگری طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیات طراحی، توسعه طرح

 شانزدهم رحارائه ط بندی جمعکرکسیون و 

 

 ارزشیابی:

 ارزیابی به دو صورت انجام خواهد پذیرفت: ارزیابی مستمر و ارزیابی پروژه / محصول نهایی

کارهای فردی  های واگذار شده، توانمندی های وقع و کامل وظایف و پروژهمسیر منط ی، مشارکت دانشجو در کارها، انجام دقیق و به 

صطحیح و   هطا  ترسیمشفاهی دانشجویان،  های مکتوب و نیز ارائه های گزارشو کیفیت  تحلیل و  هتجزین د و  های و گروهی، توانمندی

فردی، و ... مواردی است که باید در ابتدای هر نیمسطال متنطاظرا توسط  مدرسطین      های دقیق، انت ال درست و مطلوب مفاهیم، مهارت

از مبانی نظری و ضلوم مربوطه، پرداخطت کطافی    تر دقیقهر چه  یریگ بهرهمشخص و اضالم شده و بر مبنای آن ارزیابی شود. همچنین 

، ای سطازه اسطت رار سطاختار    ی متناسب آن، توجه بطه سطاخت پطذیری   و طراح ها کار، تفصیل الزم در همه دیسیپلین های به تمام م یاس



 

 

ادی پروژه که موجبات ارت طاء ططر    محیطی، و طراحی متناسب پوسته، توجه به مبانی نظری و فرهنگی، اجتماضی و اقتص های سیستم

 قرار گیرد. مدنظرباید در ارزشیابی پروژه  آورد میرا فراهم 

ارزیابی، الزم است این معیارها در هماهنگی با دیگر دروس مشابه طراحی معماری بوده و تا جای  های روش استانداردسازی منظور به

 شود. بندی طب ه کمّی، مشخص و مدلل ،ممکن واضح

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر* ترم میان
 نوشتاری عملکردی

* *   * 
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تعداد واحد  

 عملی

تعداد واحد  1

الزام نظری

 ی

 تخصصی

تعداد واحد  4

 عملی

تعداد واحد  

 نظری

 

تعداد واحد  

 عملی

 ندارد  دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی  

 سمینار

 اهداف درس: 

 در طراحی است.ارزشمند تاریخی و توجه مااضف به بستر پروژه  های هدف اصلی در این پروژه طراحی در مجاورت بافت

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار 

    تجربه طراحی در تعامل جدی و متاثر از احکام محی 

 است. تر پیچیدهو در نتیجه  تر پررنگی که بعد فرهنگی، اجتماضی، و مذهبی در آن هایدتجربه طراحی ضملکر 

  زمان هم به صورت برداران بهرهضام رهگذران بافت و خاص تجربه طراحی برای مخاطبین 

  توجه به اهمیت شناخت مشخصات تاریخی و ضواب  حاکم 

 انعکاس یافته آن در معماری های ویژگیتاریخی و مشخصات و  های آشنایی با دوره 

 مرمتی، و طر  احیا و اثرات تابعه آن های آشنایی و تجربه دیدگاه 

 

 

 

 موضوع:



 

 

راحی ی  بنای مذهبی یا فرهنگی، با توجه ویژه به ضواب  ضمومی و م ررات و استانداردها، و نیطز کیفیطات فاطایی    موضوع درس، ط

 مطدنظر سیرکوالسیون، تنوع فاایی و جزئیات مربوطه معماری است که بایطد در مراحطل مختلطف     جمله من ،متناسب این نوع کاربری

تاریخی یا تعهد به شرای  و ضطواب  مرمتطی بطافتی     ای محدودهاست رار آن در  ،ضهطراحی قرار گیرد. نکته اصلی در طراحی این مجمو

ططرا  قطرار    توجطه  مطورد یکی از ضواب  طراحی در ضین پاسخگویی به الزامات و نیازهای طر ،  ضنوان بهواجد ارزش، است که باید 

ر طر  موضوع تعامل میان استاد و دانشجویان است کطه  بافت تاریخی، و نحوه انعکاس آن د ویژه بهاحترام به بافت،  های گیرد. تئوری

اجرا شده و نیز بررسی مبانی نظری و احکام طراحی مبنای ارزیابی طر  نیز قرار خواهد گرفطت. بطه ایطن منظطور      های با مطالعه نمونه

 قرار گیرد: توجه موردالزم است موارد زیر در طر  

ططر  معمطاری و الزامطات کطاربری در کلیطات و       هطای  ویژگطی شطناخت   ،افشناخت مشخصات تاریخی و سوابق فرهنگی بافت اطر

بطه   توجطه  ،باالدسطت بنطا در م یطاس    تأثیرگطذاری و  تأثیرپذیریفرهنگی، اجتماضی، و تاریخی بنا و نیز  هایدشناخت ضملکر ،جزئیات

نیازهطای روز   تطأمین تجربطه   توجه به ضطواب  طراحطی در بافطت ارزشطمند     ضواب  و م ررات ضمومی، و نیز ضواب  و م ررات بافت

 الزامات همسایگی تأمینو مصالح روزآمد در ضین  ، و ...تأسیسات، ها ازجمله پارکینگ

 روش:

آن در کلیطات و   غیرمادیتجربه شده قبلی است که ابعاد  ها موضوع جز  بهدر این درس تکیه اصلی بر رویارویی مخاطب با موضوضی 

 است. تأثیرگذارجزئیات طر  

ی که ها موضوعبنا از این وجه و توجه به الزامات و وظایف طرا  در پاسخ به  هایداهمیت بعد فرهنگی و اجتماضی و کارکر توجه به

گفتگوهای کالسی روشن خواهد شطد، دانشطجو را بطا حطل      واسطه بهو مطالعه بافت و مطالعه مبانی نظری و  ها از طریق بررسی نمونه

نتایج تصمیمات خود اسطت. تجربیطات قبلطی دانشطجو در زمینطه       به باتوجهدر معماری  یریگ میتصم که نیازمند کند یممواجه  یا مسئله

 خواهد بود. کارآمدقبلی در این درس نیز  های طر 

و طراحی اجزاء بنطا و نیطز شطناخت    ، ریزی برنامهتا ی  هفته برای مشاهده، تحلیل، شناخت،  روزه ی  مدت کوتاهکارگاهی  های تمرین

 .اب  حاکم بر آنبافت و ضو

 جملطه  مطن مختلطف   هطای  ضطواب  آن بطوده و از دیطدگاه   . طراحی مجموضه در م یاس کالن تا جزئیات در قالبی کطه متعهطد بطه بافطت    

تاریخی، مصالح و هندسه و ارتفاع و تعامل با محی  متعهد بطه بافطت و در احتطرام بطه آن و      هایرمعیا ضملکردهای محیطی، مفاهیم و

 ی  بنای مست ل در محی  طراحی خواهد شد. ضنوان به ،وفق استانداردها و با کیفیتی متناسب موردنظرات کاربری به الزام ده پاسخ

 هطای  بنیادی، در ارائه این درس توصیه اصلی آن است که تجربه طراحی پطروژه  به صورتکارایی بیشتر و ارائه مفاهیم  منظور بهبعالوه 

امکان تجربه متنوع نظیر تفاوت کاربری یا مصطداق سطایت و ... در هطر     ترتیب این بهپذیرد. مختلف صورت  های بندی گروهمتنوضی در 

 گروه برای دانشجویان فراهم خواهد شد.



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و شرح معیارها ،ارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شرح فرایند ،مقدمات، و شرح برنامه

 دوم ناخت بستر، مطالعات استانداردمشابه، مطالعات ش های بررسی نمونه

 سوم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پروژه تمرینی اول ،اسکیس طراحی
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   ها بازنگری ایده

 پنجم

 ششم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع طرح اصلی ،اسکیس طراحی

 هفتم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

تاوده گاذاری،    ساازی  نهاایی ، هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 ، و انتظام فضایی بندی عرصه

 هشتم

خاش  ب -ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعا،استانداردها  بر باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 اول

 نهم

خاش  ب -ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعا،استانداردها بر باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 دوم

 دهم

 یازدهم ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح طراحی، های مقایسه گزینه

ارائاه  ،اصالح و بازنگری طراحی، بهبود طرح، پیشبرد و توسعه طراحی، تدوین راهکارهاای ارتقا 

 طرح مستندهای بهبودیافته

 دوازدهم

کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی عملکردی بر اساس مبانی نظری و 

 خش اولب -ت مطالعا

 سیزدهم

کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی عملکردی بر اساس مبانی نظری و 

 خش دومب -ت مطالعا

 چهاردهم

رتقاا  و  ا -ح کرکسیون اصالح و ویرایش طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیات طراحی، توسعه طر

 ها بهبود طرح بر اساس یافته

 پانزدهم

 شانزدهم ارائه طرح بندی جمعکسیون و کر
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صطحیح و   هطا  ترسطیم شفاهی دانشجویان،  های مکتوب و نیز ارائه های گزارشو کیفیت  وتحلیل  تجزیهن د و  های ، توانمندیو گروهی

فردی، و ... مواردی است که باید در ابتدای هر نیمسطال متنطاظرا توسط  مدرسطین      های دقیق، انت ال درست و مطلوب مفاهیم، مهارت

پرداخت کافی بطه  ،از مبانی نظری و ضلوم مربوطه تر دقیقهر چه  گیری بهرهزیابی شود. همچنین مشخص و اضالم شده و بر مبنای آن ار

و طراحی متناسب آن، توجه به محی  و بافت، توجه ویطژه بطه مبطانی نظطری و      ها کار، تفصیل الزم در همه دیسیپلین های تمام م یاس
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 شود. بندی طب ه ممکن واضح، کمّی، مشخص و مدلل

 

 پروژه

 نهایی های آزمون

 مستمر* ارزشیابی ترم میان
 نوشتاری عملکردی

* 
*   

* 

 منابع اصلی:

 1392.تاریخی مبانی طراحی و معیارهای ارزیابی، آذرخش های حمیدرضا بیگ زاده شهرکی، بناهای میان افزا در بافت-محمد مسعود 

  ،1392.سازی بافت تاریخی، آذرخش هزند محمد فروغی راد، طراحی و بازمحمد مسعود 

 1399.بافت تاریخی، زرنوشت یساز احی و باز زندهرمحمد فروغی راد، ط 

 Radoine, Hassan,Architecture in context : designing in the Middle East, Wiley,2017 

 Eric Parry,Context: Architecture and the Genius of Place,Wiley,2015 

 James A. LaGro,Site Analysis: Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design,Wiley,2013 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

ای بر طراحی  مقدمه

 شهری

 

واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

5 

 تعداد

 ساعت:

144 

 عنوان درس به فارسی:

 5طراحی معماری 

 عنوان درس به انگلیسی:

Architectural design 

studio 5 

واحد  تعداد 

 عملی

تعداد واحد  1

 نظری
 الزامی

 تخصصی

تعداد واحد  4

 عملی

تعداد واحد  
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تعداد واحد  

 عملی

دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 ندارد   

 سمینار آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس: 

شطهری   ریطزی  برنامهو ن ش آن در طراحی، از جمله م یاس طراحی شهری و  تر کالن های یاسهدف اصلی در این پروژه آشنایی با م 

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار  در طراحی است.

 شناخت اجزاء ی  مجموضه شهری در م یاس محله 

  ها بریدر م یاس محله برای تنوضی از کار ریزی برنامهتجربه   

 توجه به مفاهیم همسایگی، و تجربه زیستی محی  مشترک و انعکاس آن در معماری 

  ی نظیر امنیت، حریم، فااهای خصوصی و ضمومی، اقلیم و .ها موضوعتوجه به ... 

 و ... هادتوجه به مفاهیمی نظیر الگوهای مسکن، الگوهای توزیع تراکم، حق آسمان، همنشینی واح 

  و انعکاس آن در طر  معماری ها زیرساخت ریزی برنامهتوجه و 

  و طراحی شهری   ریزی برنامه های روشآشنایی با واژگان، ضواب  و 

 موضوع:

موضوع درس، طراحی ی  مجموضه شهری، شامل مجموضه مسکونی و برخی از ابنیه ضمومی در م یاس محله است. به این مفهوم که 

و فاطاهای بطاز ضمطومی و خصوصطی،      هادز واحد همسایگی، جزئیاتی از ططر  واحط  ی اهای ی  محله و اجزای اصلی آن، نظیر نمونه



 

 

آموزشی و فرهنگی و ابنیه شاخص، ن اط شاخص و محورها، و ... و نیطز توجطه    های زیرساخت ، مرکز محله های ساختمان و محوطه

 توجطه  مطورد الزم است موارد زیر در ططر    خواهد بود. نظر موردو ترافی  سواره و پیاده و نظایر آن در طر  معماری  ون ل حملبه 

 قرار گیرد:

 شهری های شناخت اجزاء مجموضه 

  و ... ن ل و  حمل، ها مسکن، سرانه ریزی برنامه جمله منمربوط به آن  ها موضوعشناخت کارکردهای شهری، و 

  آنطر  معماری در م یاس همسایگی و جایگاه ت  بنا در  های ویژگیشناخت 

 اقتصادی و اجتماضی و فرهنگی در طراحی محی  شهری به معیارهای توجه 

  شهری یشناس ختیرآن در  های ویژگیتوجه به بستر و 

 و گروهی فااهای شهریمسکنمخاطبین فردی  های طراحی معماری در م یاس ، 

 روش:

مختلطف   هطای  م یاس ذاریتأثیرگو  تأثیرپذیریدر این درس تکیه اصلی بر رویارویی مخاطب با موضوضی در م یاس کالن و توجه به 

ططر  موضطوع کطالن، و تعریطف      به صطورت شهری هر ی  از اجزاء است. به این جهت روش ارائه درس  هایدبر یکدیگر، و کارکر

و مطالعات تا مدارک مطورد انتظطار    مستندهایمختلف در هر م یاس، و در نتیجه تعریف  هایداز کارکر برآمده های الزامات و خواسته

 است. گریکدیهر مرحله و ارتباط این موارد با از دانشجو در 

سطایت، و   هطای  از ابزارهای بررسی پتانسیل گیری بهرهموردی، و بررسی ضواب  حاکم در کنار تشویق دانشجویان به  های مطالعه نمونه

انشطجو را در کنطار   اسطت کطه د   هطایی  گطام ، از جمله موردنظرفنی متناسب هر م یاس به فراخور الگوی زندگی سایت  مستندهایتهیه 

به احکام طراحی و الزامات طر  نزدی  خواهد کرد. روش ارائطه درس مبتنطی    SWOT، نظیر تهیه جداول ریزی برنامهمطالعات پایه 

 بر دو بخش ضمده است:

ی هطای  یا بخش،  و طراحی اجزاء کار ریزی برنامهتا ی  هفته برای مشاهده، تحلیل، شناخت،  روزه ی  مدت کوتاهکارگاهی  های تمرین

ططر  واحطد    هطای  روشنظیر طر  کلیات حجمی ابنیطه و تطوده و فاطا، بررسطی سطایه انطدازی،        که موید نحوه ت رب به طر  باشد

 .،توزیع تراکم، تدوین ضواب  حاکم شهری، طر  اجزاء ها موضوعهمسایگی، 

ضمطومی   هطای  حداقل یکی از  سطاختمان حی کلی سایت در م یاس مناسب، طراطراحی مجموضه در م یاس کالن تا جزئیات، طراحی 

ی از الگوهای مسکن، و تبیین رواب  کلی حاکم بر همنشطینی  های همسایگی، طراحی نمونه هایدطراحی یکی از واح ،نظیر مرکز محله

 باشد. نظر موردضمن حفظ کیفیت محی  و هویت واحد، است الل ضملکردی و همخوانی محیطی  که نحوی به هادواح
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انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضاوع پاروژه    ،اسکیس طراحی

 تمرینی اول

 سوم

، ارزیاابی بار اسااس    ها در طرح، ارائه گزینه ها د طراحی، انعکاس ایدهشروع فراین

 هارمعیا

 چهارم

و ارزیابی نتاایج، تبیاین    بندی جمع، ارائه اسناد طراحی گزینه برتر، ها مقایسه گزینه

   ها بازنگری ایده ،اصالحات الزم

 پنجم

طارح   انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود باا موضاوع   ،اسکیس طراحی

 اصلی

 ششم

 هفتم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده

توده  سازی نهایی، هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 ، و انتظام فضایی  بندی عرصهگذاری، 

 هشتم

مبانی نظاری و نتاایج حاصال از    ،اساتانداردها   بر باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش اولب -ت مطالعا

 نهم

مبانی نظاری و نتاایج حاصال از    ،اساتانداردها  بار  باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 خش دومب -ت مطالعا

 دهم

 یازدهم طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

اصالح و باازنگری طراحای، بهباود طارح، پیشابرد و توساعه طراحای، تادوین         

 طرح مستندهای بهبودیافتهارائه ،ارتقاراهکارهای 

 دوازدهم

کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی عملکردی بر اسااس  

 خش اولب -ت مبانی نظری و مطالعا

 سیزدهم

کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی عملکردی بر اسااس  

 خش دومب -ت مبانی نظری و مطالعا

 هاردهمچ



 

 

کرکسیون اصالح و ویرایش طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیاات طراحای، توساعه    

 ها رتقا  و بهبود طرح بر اساس یافتها -ح طر

 پانزدهم

 مشانزده ارائه طرح بندی جمعکرکسیون و 

 ارزشیابی:
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ن طد و   هطای  کارهای فردی و گروهی، توانمندی های واگذار شده، توانمندی های وقع و کامل وظایف و پروژهمکارها، انجام دقیق و به 

طلطوب  صحیح و دقیق، انت طال درسطت و م   ها ترسیمشفاهی دانشجویان،  های مکتوب و نیز ارائه های گزارشو کیفیت  تحلیل و  تجزیه

فردی، و ... مواردی است که باید در ابتدای هر نیمسال متناظر توس  مدرسین مشخص و اضالم شده و بطر مبنطای    های مفاهیم، مهارت
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 ریطزی  برنامطه و طراحی متناسب آن، توجه به محی  و بافت، توجه ویژه به مبطانی نظطری طراحطی شطهری و      ها ینالزم در همه دیسیپل

 قرار گیرد. مدنظردر هر مرحله و م یاس از طراحی که باید در ارزشیابی پروژه  موردنظرشهری و الزامات 

اهنگی با دیگر دروس مشابه طراحی معماری بوده و تا جای ارزیابی، الزم است این معیارها در هم های روش استانداردسازی منظور به

 شود. بندی طب هممکن واضح، کمّی، مشخص و مدلل، و 

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر* ترم میان
 نوشتاری عملکردی
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تعداد واحد 

 عملی

 تعداد واحد 1

 نظری
 الزامی

 تخصصی

تعداد واحد  4

 عملی

 

تعداد واحد 

 نظری

 

تعداد واحد  

 عملی

 دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 ندارد  

 آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 سمینار

 اهداف درس: 

 ای پطروژه مهندسی ساختمان است کطه ضمطدتاً در قالطب    هدف اصلی در این پروژه توسعه و تفصیل طراحی و توجه به وجوه مختلف 

 ساختمانی پیشرفته در آن مهیا باشد. های سیستمشکل خواهد گرفت که فرصت استفاده از 

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار 

 میان م یاس های افزایش مهارت فنی در طراحی معماری پروژه 

 چند ضملکردی   های ش توانمندی دانشجویان در حل پروژهافزای 

  در طر  و الزامات آن تأسیساتسازه و  های سیستممعماری با  ها موضوعتوجه به تعامل 

 در نیمسال بعطدی   که نحوی بهمعماری  های ن شه (بردن تفصیل به)اجرایی و بس  طراحی  ها موضوعبه معیارهای فنی و  توجه

 اجرایی استفاده کرد. های یه ن شهبرای ته آن رابتوان 

 (فاز ی  پیشرفته های ن شه) تهیه اسناد فنی مهندسی 

 

 



 

 

 موضوع:

تجربه طراحی معمطاری یط     که نحوی بهاست،  مدنظر، طراحی تفصیلی ساختمانی ضمومی و میان م یاس 6در کارگاه طراحی معماری 

خطاص را،   تأسیسطاتی و  ای سطازه بزر، و نیز توجه بطه الزامطات    های دهانه، استفاده از ها ساختمان میان مرتبه که به لحاظ نوع کاربری

اداری،  هطای  کطاربری ی چند ضملکطردی از میطان   ها موضوع، ضروری سازد. به این منظور دهد میواقعی رخ  های مشابه آنچه در پروژه

طراحطی معمطاری مرحلطه اول بطا رویکطرد       هایمستند. تهیه گردد میتجاری، اقامتی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی یا مشابه آنها پیشنهاد 

اسطت. پیشطنهاد    مدنظرمرحله اول پیشرفته معماری، و توجه به ساخت پذیری آن  های تهیه ن شه منظور بهتفصیل طراحی و توسعه آن 

باشد تا هطدف  موضوع پروژه چند ضملکردی، و ترکیبی از احجام بنای پایه، بنای اصلی و تمهید فااهای خدماتی مربوطه آن  گردد می

 و تأسیساتی از ابتدای پروسه طراحی در طر  نمودار گردد. سازه ایارتباط طراحی معماری با مباح  فنی،  تأثیرشناخت و تجربه 

 روش:

ناشی از بستر ططر  و سطایر م طررات و     و ضواب در این طر ، برنامة کالبدی تدقیق شده، مشتمل بر برنامة فاایی پروژه، مشخصات 

. پس از ارائه مطالعات بستر طر ، مصادیق و مبانی نظری مربوطه در قالطب  شود میی از سوی مدرسان به دانشجو ارائه ضواب  ضرور

 هطای  گزینطه  اوالًکلی ساختمان با تاکید بر ابعاد فنی و اجرایی انجام خواهد شطد. بطه ایطن منظطور،      های ایده نظری، طراحی های کالس

تا فرایند دستیابی به گزینه برتر از این طریطق مح طق گطردد. بعطالوه حاطور       گیرد میقرار  دنظرممختلف طراحی در هر مرحله از کار 

 ینیدر بطازب متخصصان مختلف سازه، فن ساختمان و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در برخی جلسات کارگاه و ارائه ن طه نظراتشطان  

اصطول حطاکم بطر طراحطی و مراضطات       ضنطوان  بطه با م ررات ملی ساختمان خواهد بود. در این کارگاه، آشنائی  مؤثر ها و ارزیابی پروژه

جزئیطات  "حداقل ضروریات ی  ساختمان در مرحله طراحی مبتنی بر روش ضلمی و ضرف مهندسی و نیز توجه به اثر بخشی طراحی 

جا که در ادامه طراحطی معمطاری   مورد تأکید ویژه است. از آن زیباشناسیفرهنگی و مبانی  های در محصول نهائی، در کنار ارزش "نگر

اطالضطات سطاختمان    یسطاز  مطدل  یافزارهطا  نرمبر استفاده از کامپیوتر و  مؤکد، توصیه استفنی  های ، و در ترم آتی، بنا به تهیه ن شه6

BIM ،است. 

 

 هفته سرفصل

 اول و شرح معیارها ،ارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شرح فرایند ،مقدمات، و شرح برنامه

 دوم مشابه، مطالعات شناخت بستر، مطالعات استاندارد های رسی نمونهبر

 سوم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع پروژه تمرینی اول ،اسکیس طراحی

 چهارم هار، ارزیابی بر اساس معیاها در طرح، ارائه گزینه ها شروع فرایند طراحی، انعکاس ایده

 ،و ارزیاابی نتاایج، تبیاین اصاالحات الزم     بندی جمعائه اسناد طراحی گزینه برتر، ، ارها مقایسه گزینه

   ها بازنگری ایده

 پنجم

 ششم انجام یک پروژه محدود در قالب زمان محدود با موضوع طرح اصلی ،اسکیس طراحی

 هفتم ها شروع فرایند طراحی، ارائه ایده



 

 

تاوده گاذاری،    ساازی  نهاایی ، هاا ربی بار اسااس معیا  ، ارزیاا ها در طرح، ارائه گزینه ها انعکاس ایده

 ، و انتظام فضایی بندی عرصه

 هشتم

 نهم خش اولب -ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعا،استانداردها  بر باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 دهم مخش دوب -ت مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعا،استانداردها بر باتکیهکرکسیون و ویرایش طرح 

 یازدهم طراحی، ارائه گزینه برتر، ارائه اسناد طراحی، توسعه طرح های مقایسه گزینه

ارائاه  ،اصالح و بازنگری طراحی، بهبود طرح، پیشابرد و توساعه طراحای، تادوین راهکارهاای ارتقا     

 طرح مستندهای بهبودیافته

 دوازدهم

عملکردی بار اسااس مباانی نظاری و      کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی

 خش اولب -ت مطالعا

 سیزدهم

کرکسیون و ویرایش طرح بهینه حاصل از مرحله قبل، ارزیابی عملکردی بار اسااس مباانی نظاری و     

 خش دومب -ت مطالعا

 چهاردهم

رتقا  و بهبود ا -ح کرکسیون اصالح و ویرایش طراحی، بهبود طرح، ارائه جزئیات طراحی، توسعه طر

 ها ح بر اساس یافتهطر

 پانزدهم

 شانزدهم ارائه طرح بندی جمعکرکسیون و 

 ارزشیابی:

 ارزیابی به دو صورت انجام خواهد پذیرفت: ارزیابی مستمر و ارزیابی پروژه / محصول نهایی

انداردهای فنطی و رایطج   مدارک تعیین شده در برنامطه را مططابق بطا اسطت     اند موظفدانشجویان  ،گفته پیشضالوه بر معیارهای ارزشیابی 

و ن طد ابتطدای نیمسطال،     موردبحط  مطالعات و مبطانی نظطری    های گزارشمدرسان تحویل دهند. ارائه  موردنظرمهندسی طبق ضواب  

. در ادامه ضالوه بر ارزیابی فرایند طراحی و توسعه طر  که در طول کارگاه دهد میبخشی از ارزیابی دانشجویان را به خود اختصاص 

و  تأسیسطات انتخابی  های سیستم. بخشی از ارزیابی نهایی دانشجو نیز به شناخت وی از پذیرد میشارکت فعال دانشجویان انجام و با م

سازه متناسب طر  و همخوانی طر  با الزامات طراحی آن تخصیص خواهد یافت. نمره نهایی با لحاظ موارد فوق در ططول نیمسطال،   

ی  پروژه کامل فاز ی  پیشرفته تعیین خواهد شد. در داوری طر ، ضطالوه بطر معیارهطای     ضنوان به و نیز داوری طر  نهائی ارائه شده

 مطدنظر و تأسیسطاتی   ای سطازه روزآمد فنی و اجرایی  های سیستم، میزان توفیق در تعامل متناسب معماری با شناختی زیباییکارکردی و 

 خواهد بود.

الزم است این معیارها در هماهنگی با دیگر دروس مشابه طراحی معماری بوده و تا جای ارزیابی،  های روش استانداردسازی منظور به

 شود. بندی طب هممکن واضح، کمی، مشخص و مدلل، و 

 

 پروژه
 ارزشیابی مستمر* ترم میان نهایی های آزمون



 

 

 نوشتاری عملکردی

* *   * 
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تعداد واحد 
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 ملیع

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 ندارد

 آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 سمینار

 اهداف درس: 

رق و مکانیط   مختلف مهندسی از جمله سازه و تاسیات بط  های نظاماجرایی با توجه ویژه به  های هدف اصلی در این پروژه تهیه ن شه

 اجرایی معماری است. های در تهیه ن شه ها آن تأثیراتو انعکاس 

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسل  داشته باشند: رود میانتظار 

   تمرین طراحی جزئیات معماری 

 اجرایی بنا  های کسب مهارت در تهیه ن شه 

  ها سب نیاز پروژهمتنا تأسیساتیو  ای سازه های سیستمتمرین انتخاب 

  فوق در طر  معماری های سیستم تأثیراتانعکاس 

 تأسیساتمختلف معماری، سازه و  های طراحی جزئیات و توان کنترل حوزه   

  بنا های م ادیر و هزینه برآوردآشنایی با نحوه 

 

 

 موضوع:



 

 

یط  پطروژه و نیطز     هطای  نظطام هندسطی جطامع و   جزئیات، هماهنگی و ارائه مدارک فنی و م آوردن فراهم، هادر این طر ، شناخت الزام

بنایی که دانشطجویان   ترجیحاًاست. به این جهت،  مدنظرمهندسی آن  مستندهایکنترل، هماهنگی و تسل  بر دانش الزم برای ارزیابی 

ن منظطور شطناخت و   . به ایگردد میاجرائی کامل آن تهیه  های و ن شه شود می، انتخاب اند کردهدر پروژة طراحی معماری قبلی طراحی 

بطر ططر  معمطاری اسطت،      مطؤثر در مواردی کطه   ویژه بهاز کلیات آن  برآوردیو  ای سازهو  تأسیساتی های سیستماطالع از مشخصات 

ی از پطروژه را بطه فراخطور م یطاس و تطوان      هطای  کل یا بخش توان میگروهی و تمرین آن،  ت ویت روحیه کار منظور بهاست.  موردنیاز

الزم جهطت تحویطل و کطم و کیطف آنهطا تهیطه و در اختیطار         های صورت گروهی انجام داد. فهرستی از مدارک و ن شه دانشجویان، به

و جزئیطات   هطا  نمطایی  بطزر، یاد شده حاوی اطالضات اجرائی ساختمانی بطه صطورت کلطی،     های دانشجویان قرار خواهد گرفت. ن شه

آنها در معماری، و  هایو الزام ها و مکانیکی، است که برای شناخت سیستم ساختمانی و نیز مدارک اصلی سازه و تأسیسات الکتریکی

و قرارمطی گیطرد،    ها اجرائی به تشخیص مدرسان موضوع برآورد م ادیر و هزینه های الزم است. بخشی از ن شه ها هماهنگی بین رشته

 .گردد میاجرائی تهیه شده در پایان نیمسال تحصیلی ضرضه  های آن همراه ن شه گزارش

 روش

 هطای  نامطه  آئطین ، از نظر مسائل فنطی سطاختمانی و ضطواب  و    6طراحی شده در کارگاه معماری  های در ابتدای نیمسال تحصیلی پروژه

. سپس ضمن بررسِی مدارک فنِی یط  یطا چنطد ططر  اجرائطی موفطق و توجطه بطه نحطوه تهیطه و           گیرد میمصوب، مورد بررسی قرار 

اجرایطیِ   های تفصیلی و اجرائی مبتنی بر انواع منابع فنی ن شه های فرایند تهیه ن شه ،نها، طی مدت سه هفتهتولید و ارائة آ مراتب سلسله

 مصطططططططططططططوب مدرسطططططططططططططان تهیطططططططططططططه   بنطططططططططططططدی زمطططططططططططططانططططططططططططططی برنامطططططططططططططه 

 شد. بخش تعیین شده پروژه انجام خواهد های م ادیر و هزینه برآوردادامه کار،  موازات به. در سه هفته انتهایی نیمسال نیز، گردد می

در ایطن   و  BIMو در سطاختار  ای رایانه به صورترایج مهندسی و  افزارهای نرمبا استفاده از  7 یتمامی مدارک کارگاه طراحی معمار

. همچنین حاور مدرسین سطازه و تأسیسطات الکتریکطی و مکطانیکی در     گردد میتهیه  ،شود میپیشنهاد   REVIافزار  مم طع زمانی نر

 "6طراحطی معمطاری   ". در ایطن درس و در ادامطه   شطود  میو مشخصات آنها، توصیه  ها تدقیق سیستم منظور بهبعای جلسات کارگاه 

 مطابق با استانداردهای مورد قبول در حرفه است. ها مند طر  أکید اصلی بر ارائه صحیح و ضابطهت



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و شرح معیارها ،ح فرایندارائه مبانی نظری، شرح اهداف، شر ،مقدمات، و شرح برنامه

مشابه، مطالعات شناخت بساتر، مطالعاات اساتاندارد، شاناخت و تادوین فهرسات        های بررسی نمونه

 تحویلی مستندهای

 دوم

اجرایای در قالاب زماان     های تحویلی جهت تهیه نقشه های نقشه سازی آمادهاسکیس طراحی با موضوع 

 محدود

 سوم

 هاای  جهات تهیاه نقشاه    ساازی  آمادهطرح مرحله قبل و  مستندهایش کرکسیون فرایند طراحی، ویرای

 اجرایی

 چهارم

 ،و ارزیاابی نتاایج، تبیاین اصاالحات الزم     بنادی  جمع، ارائه اسناد طراحی گزینه برتر، ها مقایسه گزینه

   ها بازنگری ایده

 پنجم

 ششم مطالعات استانداردها، مبانی نظری و طرح مبتنی بر ای سازه های سیستم مستندهایتهیه 

 هفتم استانداردها، مبانی نظری و مطالعات طرح مبتنی بر ای سازه های سیستمکرکسیون و ویرایش 

 هشتم انتخابی و الزامات آن در طرح معماری ای سازه های سیستمانعکاس 

 نهم عاتاستانداردها، مبانی نظری و مطالبرق و مکانیک طرح مبتنی بر  تأسیسات های سیستم مستندهایتهیه 

اساتانداردها، مباانی نظاری و     برق و مکانیک طرح مبتنی بر تأسیسات های سیستمکرکسیون و ویرایش 

 مطالعات

 دهم

 یازدهم برقی و مکانیکی انتخابی و الزامات آن در طرح معماری تأسیسات های سیستمانعکاس 

 دوازدهم اجرایی معماری پروژه و کرکسیون آن مستندهایو  ها تهیه نقشه

 سیزدهم پروژه و کرکسیون آن سازی محوطهاجرایی نما و  مستندهایو  ها تهیه نقشه

 چهاردهم تهیه جزئیات طراحی معماری پروژه و کرکسیون آن

 پانزدهم ها رتقا  و بهبود طرح بر اساس یافتها -ح کرکسیون اصالح و ویرایش جزئیات، بهبود طرح، توسعه طر

 شانزدهم حارائه طر بندی جمعکرکسیون و 

 ارزشیابی:

 بطه  توجطه  بطا  ،گفتطه  پیشضالوه بر موارد  ارزیابی به دو صورت انجام خواهد پذیرفت: ارزیابی مستمر و ارزیابی پروژه / محصول نهایی

، الزم است ططی حطداقل سطه    موردنظریکی از اهداف  ضنوان  بهنهایی مورد انتظار در این پروژه  مستندهایمدارک و  توجه  قابلحجم 

جداگانطه   بطه صطورت  میان کار توس  مدرسان کنترل گردد. هر مرحله که  های فرایند کار طراحی با ارائه ن شه دوره میانمرحله تحویل 

به همطراه بخشطی از مطدارک و     سازی محوطهبرق و مکانی  و  تأسیساتسازه،  های نظاممشتمل بر یکی از  گردد میارزیابی و هدایت 



 

 

و رفطت و برگشطتی و بطا نظطارت      زمطان  هطم  بطه صطورت  س کالن تا جزئیات متناسب با مدارک تهیه شده در م یا-معماری  های ن شه

 ،، مصطالح و کیفیطات اجرایطی   هطا  . ارزیابی بخش نظری بر مبنای ارزیابی شناخت دانشطجو از سیسطتم  گردد میمدرسان فهرست و ارائه 

بخش محطدودی از پطروژه بطا نظطارت مدرسطان، و       برآوردرائه متره و استانداردها، ضواب  باالدست و الزامی نظیر م ررات ملی و نیز ا

و  تأسیسطات سطازه و   های نظامارزیابی نهایی مبتنی بر ارائه دقیق و صحیح و تهیه اسناد کامل و درست فاز دو، و انعکاس و هماهنگی 

ن معیارهطا در همطاهنگی بطا دیگطر دروس     ارزیابی، الزم است ای های روش استانداردسازی منظور بهاست.  زمان هم به صورتمعماری 

 شود. بندی طب همشابه طراحی معماری بوده و تا جای ممکن واضح، کمّی، مشخص و مدلل، و 

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان
 نوشتاری عملکردی

* 

*   

* 

 منابع اصلی:
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 سرفصل درس:

 : نیاز پیشدروس 

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

تعداد 

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 1ساختمان 

 عنوان درس به انگلیسی:

Construction-1 

 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 
  تعداد واحد نظری

 
 تعداد واحد عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی

 اهداف درس:

ایجطاد تصطویری کلطی از مباحط  دروس سطاختمان و       اوالًاولین درس ساختمان در برنامه آموزشطی   ضنوان بههدف از ارائه این درس 

و ثانیاً آشنا نمودن دانشجویان با مواد و مصطالح اصطلی سطاختمان و ن طش انطواع مصطالح در طراحطی و احطداث          وساز ساختفناوری 

 بناست.

فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مصالح. معرفی و ارائه مشخصات مطواد و مصطالح اصطلی سطاختمان بطر اسطاس        های ویژگی تأثیربررسی 

ی، مکطانیکی،  یایی خصوصطیات ضمطومی مصطالح از قبیطل خطواص فیزیکطی، شطیم       بررسط  ،آنهطا در بناهطا   کطارگیری  بهاهمیت و ساب ه 

، م اومت و باربری و مسائل اقتصادی، انواع و کاربرد مصطالح در سطاختمان، نحطوة پیطدایش،     یشناس ییبایزکاربردهای ، محیطی زیست

از دیگطر   کارگطاه در  مصطالح ة نگهداری از محل تولید به کارگاه ساختمانی، نحو حمل های روشنحوة تولید برای مصارف ساختمانی، 

مورد اشاره ضبارت است از: شناسائی مصالح مرغوب از غیطر   های اهمیت در این درس است. همچنین دیگر سرفصل دارای ها موضوع

گر، یکدیگر در هر دو صورت اختالط یا امتزاج، اتصال مصالح به یکطدی  در کنارمرغوب، فوائد یا مشکالت ناشی از همنشینی مصالح 

، م طدار انطرژی نهطان    هطا  انسطان و سطالمتی   ستیز   یمحتأثیر رطوبت بر مصالح، موضوع حریق، تأثیر مطلوب یا نامطلوب مصالح بار 

(Embodied energy)  و کارکردی آنها یشناس ییبایزمصالح، م ایسة قیمت مصالح مختلف و ابعاد. 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 ،مصالح و مشکالت فعلی در این زمینه استانداردسازی ؛معرفی منابع مطالعاتی ،زوسا ساختمرور تاریخچه فناوری 

نوع مصالح مصرفی، فرم، عملکرد، حجم تولیادات   به باتوجهساز امروز جهان مروری بر وضعیت فناوری ساخت و

 و فناوری ساخت. ونقل حملو نقدینگی در گردش، 

 اول

فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مصاالح   های ویژگی تأثیرهزینه بررسی نقش مواد و مصالح در ساختمان میزان وزن و 

مصاالح،   محیطای  زیسات بازیافت مصالح،  مساائل   های روشاتالف،  ،موضوع مصالح های در ساختمان. پیشرفت

 و پایداری و دوام آنها.مصالح بوم آورد، 

 دوم

مصاالح   عناوان  باه کال اساتفاده از آنهاا   و اناواع اشا   شاوند  میطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 ها و شن ها ساختمانی. بخش اول: سنگ

 سوم

مصاالح   عناوان  باه و اناواع اشاکال اساتفاده از آنهاا      شاوند  میطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 ساختمانی. بخش دوم: خاک و گل و آجر

 چهارم

مصاالح   عناوان  باه و اناواع اشاکال اساتفاده از آنهاا      شاوند  میطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 ساختمانی. بخش سوم: چوب و کاه

 پنجم

 ششم ساختمانی های : آجرها و بلوکشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 هفتم : سیمان و بتنشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 هشتم : شیشهشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طور انواع مصالحی که

 نهم : گچشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 دهم : فوالد و فلزاتشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 یازدهم ها : سرامیکشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 دوازدهم هارو پلیم ها : پالستیکشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طوراع مصالحی که انو

 سیزدهم یا پارچه های : پوشششوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 چهاردهم قسمت اول -ها : انواع عایقشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طورانواع مصالحی که 

 پانزدهم قسمت دوم -ها : انواع عایقشوند نمیطبیعی در طبیعت یافت  به طوری که انواع مصالح

 شانزدهم مواد و مصالح ساختمانی های انواع مصالح جدید و نوآوری

 

 



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

*  *   
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 سرفصل درس:

 استاتیک: نیاز پیشدروس 

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد

 ساعت:

64 

 عنوان درس به فارسی:

 2 ساختمان

 عنوان درس به انگلیسی:

Construction-2 

 تعداد واحد عملی 

  تعداد واحد نظری 2

 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 1

 تعداد واحد نظری 
 تیاریاخ

 تعداد واحد عملی 

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی

 اهداف درس:

 ،خطاک، پطی، سطتون، تیطر    )فرم سطاختمان   ای سازه، ضناصر سازی ساختمانهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با تاریخچه کلی 

. در ایطن درس  اسطت  (، چطاه جطذبی  کطاری  ضطایق کف، س ف، پله، انواع  شامل)و برخی ضناصر معماری  (ی و اتصاالتضنصر مهاربند

، آزمایش مکانی  خاک، گطودبرداری، انطواع سطازه    برداری ن شهدانشجو با نحوه اجرای ساختمان از هنگام تولید ن شه تا تحویل زمین، 

و م ررات مربوط بطه بطتن و آرماتوربنطدی، اسطکلت بتنطی و       ها نامه آییناجرا و  های روشنگهبان، تسطیح و تحکیم خاک، انواع پی و 

و  شطوند  مطی آشطنا   هطا  و انواع ضایق ها مهاربندی، اجرای کفسازی و انواع س ف های سیستمو اتصاالت مربوطه،  ها فوالدی و اجزای آن

و مطرتب  بطا طراحطی     هطای  دانطش ین آموزش درس، معرفی . در حگیرند فرامیمربوط به هر بخش را  آالت ماشینمصالح، تجهیزات و 

 ساختمان و شر  حدود و وظایف هر ی  نیز بیان خواهد شد. اجرای



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

معماول   هاای  سیستمتاریخچه ساختمان، وجوه مختلف فرم ساختمان و بررسی کلیت ساختمان، انواع 

 و تجهیزات آن برداری نقشهل ساختمانی، شناخت زمین پروژه، شناسایی فنی، اصو

 اول

موقعیت زمین، شناخت انواع خاک و مشخصات آن، آزماایش مکانیاک خااک، تحکایم و      سازی پیاده

 نحوه استقرار بنا در زمین، توپوگرافی، پروفیل طولی زمین، آشنایی با ترازیاب خاک وتثبیت 

 دوم

 سوم انواع سازه نگهبان و روش اجرای آنها. بخش اول

 چهارم سازه نگهبان و روش اجرای آنها. بخش دوم انواع

 پنجم ، معرفی عملکرد، انواع، مصالح، روش اجرا. بخش اولیساز یپپی و 

 ششم ، معرفی عملکرد، انواع، مصالح، روش اجرا. بخش دومیساز یپپی و 

 هفتم یزیر بتناجرایی و مشخصات، آرماتوربندی و اصول آن،  های روش ،بتنی ای سازه

 هشتم اجرایی آن های روشبتن و انواع  بندی لبقا

 نهم اجرایی و مشخصات های اجرایی، تست های روشفوالدی،  های سازه

 دهم اتصال تیر به ستون، تیر به تیر، انواع اتصاالت،اجزای یک قاب ساختمانی، ساختمانی های پیدایش قاب

 یازدهم ستون و اتصال آن به پی

 دوازدهم صلب های ، قابها بادبندها و اتصاالت آن :نبیمهار نیروهای جا های روش

 سیزدهم بخش اول -بتنی و فوالدی های انواع سقف

 چهاردهم بخش دوم -بتنی و فوالدی های انواع سقف

 پانزدهم بخش سوم  -بتنی و فوالدی های انواع سقف

 شانزدهم پله، سازه و معماری و جزئیات آن

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* 
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 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 
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 واحد نظریتعداد  
 پایه
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 واحد
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 عنوان درس به فارسی:

  3ساختمان 

 عنوان درس به انگلیسی:

Construction 3 

 

 تعداد واحد عملی 

  تعداد واحد نظری 2

 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 1

 داد واحد نظریتع 
 اختیاری

 
 تعداد واحد عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی

 اهداف درس:

زا ی از اجط ا برخط هدف اصلی از ارائه این درس آشنائی دانشجویان ب. شود میو مرتب  با آن ارائه  2 ساختماناین درس در ادامه درس 

 .بام و جزئیات فااهای خش  ،نما ،از انواع دیوارهای خارجی و داخلی اند ضبارت. این ضناصر استساختمان 

 .مختلف ارائه خواهد شد یها بخشاکتیو در  حرارتی، حریق، صوتی، رادیواضم از رطوبتی،  کاری ضایقهم چنین جزئیات 



 

 

 

 هفته سرفصل

 اول 2 مروری بر ساختمان-ساختار ساختمان  جزئیاترسیم تمرینی ت -ت طرح درس و کلیا

 دوم ، بخش اولها اجرایی، سیستم های روش -غیر باربر هایردیوا

 سوم ، بخش دومها اجرایی، سیستم های روش -غیر باربر هایردیوا

 چهارم بازدید اول از کارگاه ، بخش سومها اجرایی، سیستم های روش -غیر باربر هایردیوا

و چااه جاذبی، و عاایق     تأسیساتجزئیات مربوم به ،بت در ساختمان، زهکشیکنترل رطو

 رطوبتی

 پنجم

 - ،و جزئیاات اجرایای   (ناوین  هاای  عایق -رطوبتی، حرارتی، صوتی، حریق) ها انواع عایق

 بخش اول

 ششم

 - ،و جزئیاات اجرایای   (ناوین  هاای  عایق -رطوبتی، حرارتی، صوتی، حریق) ها انواع عایق

 ید دوم از کارگاهبازد بخش دوم

 هفتم

 هشتم اجرایی های روشانواع بام، جزئیات اجرایی، 

 نهم خش اولب -کاجرای تر و خش اجرایی و جزئیات آن  های سیستمنماهای ساختمانی و 

 دهم خش دومب -ک اجرایی و جزئیات آن  اجرای تر و خش های سیستمنماهای ساختمانی و 

 خاش ساوم  ب -ک اجرای تر و خش ایی و جزئیات آن اجر های سیستمنماهای ساختمانی و 

 بازدید سوم از کارگاه

 یازدهم

 دوازدهم خش اولب -ن و جزئیات آ ها ، انواع سیستمای شیشهنماهای 

 سیزدهم خش دومب -ن و جزئیات آ ها ، انواع سیستمای شیشهنماهای 

 چهاردهم ارم از کارگاهچه دیسوم بازدخش ب -ن و جزئیات آ ها ، انواع سیستمای شیشهنماهای 

 پانزدهم بخش اول  -اجرایی های سیستمو پیش ساختگی در  یساز یصنعت

 شانزدهم پنجم از کارگاه دیدوم بازدبخش  -اجرایی های سیستمو پیش ساختگی در  یساز یصنعت

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی
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* 
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Construction 4 

 
تعداد واحد 

 عملی

 تعداد واحد نظری 2
 الزامی

 تخصصی

1 
تعداد واحد 

 عملی

 واحد نظریتعداد  

 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی

 اهداف درس:

بخطش اول بطه   بخش ارائه خواهد شد که  این درس در دو. شود میو مرتب  با آنها ارائه  3و  2این درس در ادامه دروس ساختمان 

 یهطا  دهانطه  ،آالت ماشیناجرا و  های روش ائه این بخش آشنائی دانشجویان باپردازد. هدف اصلی از ار می فنی و جزئیات ها وضوعم

 هطای  . بخش دیگطر ایطن درس مبتنطی بطر گطزارش بازدیطد کارگطاه       استساختمان  تر یتخصص ها موضوع ، نماهای پیشرفته، وبزر،

آن در جلسات درس بطا اسطتاد مربوططه     های گزارشمستمر بازدید و  به صورتجویان ساختمانی است که در طول ترم توس  دانش

اجطرا و   هطای  ، شطیوه آالت ماشطین دانشجویان با مسائل کارگاه، مصالح،  تر ینیض. هدف از این بخش برخورد گردد میطر  و هدایت 

 است.   مدیریت کارگاه



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول شامل: نماهای متحرک و نماهای هوشمندنماهای پیشرفته: نماهای فعال 

ساخت و  های روشکنترل،  های روش، ها نماهای دو پوسته): ساختار و اجزا ، تیپولوژی(نماهای تهویه شده

 اجرا

 دوم

 ،ازاره و جادول  ،خشاکه چینای و مالتای    ،انواع مصالح ،تراکم الزم ،شیب بندی ،زیرسازی :سازی محوطه

 کو و ...درپوش و س ،زهکش و کانیو

 سوم

 چهارم ؛ قسمت اولها و کف ها و سقف هارنازک کاری در ساختمان، فضاهای تر و فضاهای خشک، پوشش دیوا

 پنجم ؛ قسمت دومها و کف ها و سقف هارنازک کاری در ساختمان، فضاهای تر و فضاهای خشک، پوشش دیوا

 ششم ها درها و پنجره، ها دست اندازها، نرده

پرناده، لغزناده،    های ، قالببندی قالب های روشاجزا  ساختمان،  بندی قالببتن: انواع  رایو اج بندی قالب

 قسمت اول ( قبل/ حین/ بعد از اجرا) بتن های ، انتقال بتن، کنترل و آزمایش، و ...جامپینگ

 هفتم

پرناده، لغزناده،    های ، قالببندی قالب های روشاجزا  ساختمان،  بندی قالببتن: انواع  و اجرای بندی قالب

 سمت دومق - (ابل/ حین/ بعد از اجر)ق بتن های ، انتقال بتن، کنترل و آزمایش، و ...جامپینگ

 هشتم

پرناده، لغزناده،    های ، قالببندی قالب های روشاجزا  ساختمان،  بندی قالببتن: انواع  و اجرای بندی قالب

 سمت سومق - (اقبل/ حین/ بعد از اجر)بتن  های ، انتقال بتن، کنترل و آزمایش، و ...جامپینگ

 نهم

 هاای  ساازه ، ای پوساته  هاای  ساازه کاابلی،   هاای  ساازه فضااکار،   هاای  ساازه بزرگ: خرپاهاا،   های دهانه

 قسمت اول -، پیش تنیدگی و پس کشیدگیLaminated wood truss،غشائی

 دهم

 هاای  ساازه ، ای پوساته  هاای  ساازه کاابلی،   هاای  ساازه فضااکار،   هاای  ساازه بزرگ: خرپاهاا،   های دهانه

 قسمت دوم -، پیش تنیدگی و پس کشیدگیLaminated wood truss،غشائی

 یازدهم

 هاای  ساازه ، ای پوساته  هاای  ساازه کاابلی،   هاای  ساازه فضااکار،   هاای  ساازه بزرگ: خرپاهاا،   های دهانه

 قسمت سوم -، پیش تنیدگی و پس کشیدگیLaminated wood truss،غشائی

 دوازدهم

 سیزدهم قسمت اول -و الزامات آن در ساختمان تأسیساتاجرای 

 چهاردهم قسمت دوم -و الزامات آن در ساختمان تأسیساتاجرای 

 پانزدهم سمت اولق - یساختمان آالت ماشین

 شانزدهم سمت دومق - یساختمان آالت ماشین

 

 



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* 
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 تعداد واحد نظری 3
 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد ضملی 

 تعداد واحد نظری 
 اختیاری

 تعداد واحد عملی 

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  شگاه آزمای کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

تحت اثر نیروهای بیرونطی   ها سازهم صود از این درس آشنایی با نیروها، ضملکرد و قانونمندی آنها و ایجاد شناخت با چگونگی رفتار 

کطه  های فنی حاکم بر ططر  سطازه اسطت     یا محدودیت ها یتوانمندشناخت، ایجاد زیرساخت مناسب برای شناسایی  است. نتیجه این

بستر نظری را فطراهم   برآن  ضالوهباشد و آن را رضایت نماید، و   تکامل طراحی باید به آن توجه داشته با فرآیند زمان هممعمار پیش یا 

قواضد حطاکم بطر رفتطار آنهطا بتوانطد بطه صطورت         ای سازه های المان و ها تر سیستم متنوع آورد تا در دروس آینده و با شناخت انواع می

 ای سطازه های  سیستم نیتر ساده با شناخت اساس  این برقرار گیرد.  طراحی معماری مورد استفاده فراینددر  کارگیری بهجهت  ای هحرف

برای دسطتیابی بطه دانطش فنطی اولیطه کطه در        بستر مناسبشود تا  نماییم و در نهایت تالش می ها آغاز می از قبیل تیرها، خرپاها و قاب

 .، ایجاد گرددخواهد شده آنها پرداخته دروس آینده به طور ویژه ب



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول آشنایی، معرفی درس: برنامه و اهداف

 دوم کلیات بارگذاری ساختمان

 سوم مرده، زنده، برفبارهای قائم 

 چهارم بار باد بارهای افقی

 پنجم بار زلزلهبارهای افقی 

 ششم ترکیب بارها

 هفتم فوالدی ای هساز های سیستمآشنایی با 

 هشتم فوالد ساختمانی

 نهم طراحی اعضای کششی فوالدی

 دهم طراحی اعضای فشاری فوالدی

 یازدهم طراحی اعضای فشاری فوالدی

 دوازدهم طراحی اعضای خمشی فوالدی

 سیزدهم طراحی اعضای خمشی فوالدی

 چهاردهم فوالدی های سازهاتصاالت در 

 پانزدهم دیفوال های سازهاتصاالت در 

 شانزدهم فوالدی های سازهآشنایی با ضوابط اجرایی 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* * * 



 

 

 منابع اصلی:

 .1396 "(5دجل)حدی حاالت روش به فوالدی های سازه طراحی"،میرقادری ر.،ازهری م 

 Terri Meyer Boake,. Understanding Steel Design. Birkhäuser : 2011 

 منابع کمکی 

 Fu, F.,. Advanced Modelling Techniques in Structural Design. Wiley. 2015 

 Trebilcock P., Lawson M.,. Architectural Design in Steel. Taylor & Francis "2004 

 .رین ویرایش.آخ ،ای سازهرهای باربسیستمو بارگذاری"،طاحونی ش 

  ساختمان ملی م ررات ترویج  دفتر تدوین و. ابنیه فنیو ها ناساختمرب وارده بار نامه حداقل آیین،ساختمان ملی م ررات ششم مبح  ،

 .آخرین ویرایش ،شهرسازی و مسکن وزارت

  و  وزارت مسکن، ساختمان یت ملم ررا جیو ترو نیدفتر تدو. فوالدی ساختمانهای نامه طراحی آیین ،ساختمان ملی م ررات دهم مبح

 .شیرایو نیآخر، یشهرساز

 وزارت مسکن و شهرسازی، م ررات ملی ساختمان و ترویج نیدفتر تدو.800استاندارد در برابر زلزله نها اساختم نامه طراحی آیین، 

 .شیرایو نیآخر



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 1سازه 

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 :واحد

3 

 تعداد

 ساعت:

48 

 عنوان درس به فارسی:

 3سازه 

 عنوان درس به انگلیسی:

Structures III 

 
تعداد واحد 

 عملی

3 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

رود دانشجو  بتنی است. در پایان درس انتظار می ای سازهمتداول باربر  های سیستماین درس شناخت، تحلیل و طراحی  ارائهم صود از 

 االشطاره  فطوق جزای سطازه را بطر معمطاری فاطاهای     احتمالی ا ریتأثبتنی اقدام نماید و  های ساختمانبه طراحی اولیه  باشد نسبتقادر 

 کطارگیری  بهبتنی، با  یها سازهدانشجو ضالوه بر یادگیری اصول و قواضد نظری حاکم بر اضاای بتنی در  بینی نماید. در این درس پیش

طراحی سازه ساختمان تحطت   پیشین در رابطه با بارگذاری، تحلیل و یها آموختهبتنی همراه با  یها سازهمبانی نظری تحلیل و طراحی 

افزارهای متداول مهندسی در قالب پروژه درسی اقدام به تحلیطل و طراحطی    باکم  نرم (باد و زلزله)اثر بارهای ث لی و بارهای جانبی 

از  ارزیابی ضملکرد دانشجو بر اساس نمرات مکتسب .نماید می یسازه بتنشده خود در دروس طر  معماری با  ارائه های طر یکی از 

 آزمون بخش نظری و ارزیابی پروژه درسی در بخش ضملی خواهد بود.

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول آشنایی، معرفی درس: برنامه و اهداف

 دوم شیمی بتنتکنولوژی بتن 

 سوم متکنولوژی بتن طرح اختال



 

 

 چهارم ،نگهداری از بتن، بررسی اثرات عمر، سرعت بارگذاری، افت، خزش

 پنجم ، ضریب پواسونتهیسیاالستکرنش، مدول  -ری، مقاومت کششی،  نمودار تنشمقاومت فشا

 ششم بتن مسلح های سازهفلسفه طراحی 

 هفتم معرفی پروژه درس و برنامه عملی

 هشتم بتنی های بارگذاری ساختمان

 نهم طراحی مقاطع بتنی تحت اثر خمش

 دهم طراحی مقاطع بتنی تحت اثر خمش

 یازدهم تنیبرش در اعضای ب

 دوازدهم طراحی مقاطع بتنی تحت اثر نیروی محوری

 سیزدهم طراحی مقاطع بتنی تحت اثر نیروی محوری

 چهاردهم گرد لیمطول مهار و قطع 

 پانزدهم ضربی و طاقای  سبک، بتنی، مرکب، تیرچه های ک طرفه و دو طرفه، سقف: ی(ها دال)تحلیل سازه سقف 

 نزدهمشا ارائه پروژه دانشجویی

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* * * 

 منابع اصلی:

 1396.اولدآرمه جل  بتن  های سازه ،نژاد مستوفی دداوو 

 Peck M.,. Modern Concrete Construction Manual. Institut für internationale Architektur-Dokumentation, 2014 

 Fu, F. Advanced Modelling Techniques in Structural Design. Wiley, 2015 

 1395.ادب و  ضلم  انتشارات ،آرمه  بتن  های ساختمان اجرای،مهدی ،قالیبافیان  

  ساختمان ملی م ررات و ترویجدفتر تدوین  ابنیه فنی. نها واساختم رب وارده بار نامه حداقل آیین ،ساختمان  ملی  م ررات  ششم  مبح ،

 ویرایش آخرین ،شهرسازی و مسکن وزارت

  مسکن  وزارت ،م ررات ملی ساختمان و ترویج دفتر تدوین. بتنی  ساختمانهای نامه طراحی آیین ،ساختمان  ملی  م ررات  نهم  مبح

 .آخرین ویرایش ،شهرسازیو



 

 

 وزارت مسکن و شهرسازی، م ررات ملی ساختمان و ترویج فتر تدویند .2800 داستاندار در برابر زلزله ها ساختمان یطراحنامه  آیین ،

 .آخرین ویرایش



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 3سازه 

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 دواح

3 

 تعداد

 تساع

64 

 عنوان درس به فارسی:

 4سازه 

 عنوان درس به انگلیسی:

Structures IV 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 الزامی

تخصص

 ی

 تعداد واحد عملی 1

 تعداد واحد نظری 
 اختیاری

 تعداد واحد عملی 

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

های متعارف صنعت سطاختمان کمتطر مطورد اسطتفاده قطرار       ی است که در بخشنوین های سازه این درس ایجاد شناخت ارائهم صود از 

 آن و نظطایر  هطا  خطراش   آسطمان ، ها ها، پایانه های ورزشی، پل خاص ابنیه اضم از میادین و سالن های پروژه ضموم در به طورگیرند و  می

باشطند و   شکل دهنده فرم معمطاری پطروژه نیطز مطی     یی است کهها هزضمده تمرکز بر روی سا مورد استفاده هستند. در این رابطه بخش

، ایهپوسطت  هطای  سازه وجود دارد. اصول و قواضد حاکم بر خرپاهای خاص، در آنها ای سازهدرهم آمیختگی باالیی بین فرم و ضملکرد 

نه و با ضملکطرد مناسطب در   بهی ای سازههای  دستیابی به فرم هایروش و ردیگ یمغشایی مورد بررسی قرار  های سازهکابلی و  های سازه

 گردد. معرفی می ها هزهر کدام از این سا

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول مقدمه و آشنایی

 دوم کششی و فشاری. های سازه

 سوم دوبعدیطراحی بهینه خرپای 

 چهارم خرپای فضاکار. های سازه

 پنجم معلق شبکه کابلی یها سازه

 ششم ای شبکه ای پوسته های سازه

 هفتم با مصالح بنایی ای پوسته های ازهس

 هشتم بتنی ای پوسته های سازه



 

 

 نهم بلند های در ساختمان ای سازه های سیستم

 دهم غشایی. های سازه

 یازدهم بسیار بزرگ. یها ی مقاطع متغیر در تیرهای با دهانهطراح

 دوازدهم استاتیک گرافیکی.

 سیزدهم طراحی بر اساس مسیر انتقال نیرو.

 چهاردهم پیچیده یها فرمتحلیل و طراحی  یافزارها نرمآشنایی با 

 پانزدهم فرمیابی بر اساس رفتار مکانیکی یافزارها نرمآشنایی با 

 شانزدهم دانشجویی های ارائه

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* * * 

 منابع اصلی:

 Zalewski, Waclaw, and Edward Allen , Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. New York, NY: 

Wiley, 2011 

 Adriaenssens, S., Block, P., Veenendaal, D. & Williams, C., Shell structures for architecture, Taylor & Francis Group, 

London; New York, 2014 

 Sarkisian, M. Designing Tall Buildings: Structure as Architecture,. Taylor & Francis : 2016 

 Mehmet Halis Günel, , Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form Charleson, A. Structure as 

Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers. 2014 

 Elsevier/Architectural Press. Zalewski, Waclaw, and Edward Allen. Shaping Structures: Statics. New York, NY: 

Wiley, 2005 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 ریاضی و آمار

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد

 ساعت:

64 

 ارسی:عنوان درس به ف

 1محیطی  های سیستم

 عنوان درس به انگلیسی:

Environmental 

systems 1 

 
تعداد واحد 

 عملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

1 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

سمینار  آزمایشگاه  ارگاه ک سفر علمی 
 

 اهداف درس:

 دانشجویان در پایان ترم نسبت به موارد زیر تسلط داشته باشند: رود میانتظار 

 یآکوستتمان آسایش حرارتی، بصری، کیفیت هوا و خبر کیفیت محی  داخلی سا مؤثرامل ضو    

  و ...ای  اقلیمی، پوسته ساختمان بر مصرف انرژی ساختمان شر مؤثرضوامل 

  بر طراحی پوسته ساختمان تأثیرآشنایی با مبانی انت ال حرارت در ساختمان و   

 برای گرمایش و سرمایش ساختمان غیرفعال های استراتژی 

   از آن در طراحی معماری گیری بهرهم ررات ملی ساختمان و  19آشنایی با مبح 

  حی در مراحل اولیه  طرا های کاربردی برای ارزیابی گزینه افزارهای نرمآشنایی با 

 :سرفصل درس 

 هفته سرفصل

/ کیفیت محیط ها جستجو، مقررات کالس و نحوه انجام تمرین های روشکلیات، مرور اهداف و منابع، 

 بر آن مؤثر و عواملداخلی درساختمان 
 اول

 دوم مؤثرتقسیم بندی اقلیمی و پارامترهای  شرایط اقلیمی، تغییرات اقلیمی /



 

 

 سوم آسایش حرارتی و محاسبات کلی های ئوریآسایش حرارتی ت

 چهارم و ابزارهای کاربردی تحلیل سایت ها از روش گیری بهره ،تحلیل سایت

 پنجم بر طراحی پوسته ساختمان تأثیرانتقال حرارت در ساختمان و  های روش -پوسته ساختمان

ایسه مصالح و ساختارهای مق حرارتی، های عایق /تمانخو ضریب انتقال حرارتی اجزای سا مقاومت

 محاسباتی های روش/ مختلف
 ششم

 هفتم پنجره/ نفوذ هوا و رطوبت، بهینه سازی طراحی پنجره

 هشتم طراحی سایبان -هندسه خورشیدی

 نهم در ساختمان و ابزارهای کاربردی گیری بهره های روش/ غیرفعالگرمایش  های روشبررسی 

 دهم در ساختمان و ابزارهای کاربردی گیری بهره های روش/ غیرفعالسرمایش  های روشبررسی 

 یازدهم تجدید پذیر های آشنایی با انرژی

 دوازدهم آسایش بصری و نور روز در ساختمان، ابزارهای تحلیلی

 سیزدهم مقررات ملی ساختمان و جایگاه آن در طراحی ساختمان 19مبحث 

 چهاردهم 19ان بر اساس مقررات مبحث انتخاب عناصر ساختم مقررات ملی ساختمان 19مبحث 

مقدماتی جهت  افزارهای نرم/ آشنایی با ابزارها و ساده محاسباتی های روشمصرف انرژی در ساختمان و 

 اعتالی طراحی
 پانزدهم

 شانزدهم موردی های بررسی نمونه -اقلیمی و سبز و معماری پایدار  یطراح

 ارزشیابی: 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع اصلی:

 Pablo La Roche, Carbon-Neutral Architectural Design 2nd Edition, CRC Press 2018 

 Jens Pohl, Building Science Concepts and Application, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2011 

 Hens,Hugo,Applied Building Physics Boundary Conditions, Building Performance and  Material Properties, Wilhelm 

Ernst & Sohn, 2016 

 Kwok & Grondzik , The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic Design 2nd Edition, 2011 

   1398 .م ررات ملی ساختمان 19مبح 

 پروژه
 های نهایی آزمون

 ی مستمرارزشیاب ترم میان
 نوشتاری عملکردی

*  *  * 



 

 

   محمد  ترجمه ، ساختمان سبز، کتاب راهنمای معماری پایدار،موسله و شوارتز ،اوئرب، م ررات ملی ساختمان 19راهنمای مبح

 1397 .، دانشگاه شهید بهشتیو محمد امین حسین پورتحصیلدوست 

 

 

 

 :منابع کمکی 

 Athienitis, A., & Brien, W. O. (n.d.). Modeling, Desing, and Optimization of Net-Zero Energy Building. 2015  

 Vaughn Bradshaw, P.E., The Building Environment: Active and Passive Control Systems, 3rd Edition, Wiley, 2006. 

 ASHRAE’s Advanced Energy Design Guides (available free at www.ASHRAE.org) 2019 

 ASHRAE Standards (web available at www.ASHRAE.org) 2013 

http://www.ashrae.org/


 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 1 محیطی های سیستم

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد 

 ساعت:

64 

 عنوان درس به فارسی:

 2محیطی  های سیستم

 عنوان درس به انگلیسی:

Environmental 

systems 2 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 الزامی

 تخصصی
 د واحد عملیتعدا 1

  تعداد واحد نظری 

 تعداد واحد عملی 

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 

ربطوط بطه ظرفیطت و بطار و     ، دانش فنی نحوه محاسبات اولیطه م اختمانستأسیسات مکانیکی در  های سیستمآشنایی دانشجویان با انوع 

ی است که ها موضوعطراحی، اجرا، و بهره برداری و سایر  هایشناخت نحوه کار و اجزاء، الزام ابعاد هر ی  از تجهیزات و اجزاء آن،

یا نظارت ساختمان باید از آن مطلع و به آن مسل  باشد. بعبارت دیگر ضالوه بطر شطناخت   کارشناس معماری حین طراحی، اجرا  ی 

و  بطا ططر  سطاختمان    الطذکر  فوق های سیستمنحوه همراه شدن ها، دانش م ایسه و تحلیل انتخاب اولیه سیستم و نیز  ی  از سیستمر ه

 موضوع اصلی مورد بح  در این درس است. از آنها ی پذیری از هر تاثیر گذاری و تاثیر 

 سرفصل درس:

 

 هفته سرفصل

 نیا اتأسیسات مکانیکی و اهمیت آشنایی کلی مهندسان معمار با  های سیستمتوضیحات مقدماتی دربارۀ انواع 

 و چگونگی پیوند آنها با طرح ساختمان در مراتب مختلف طراحی ها سیستم

 اول

 دوم انتقال گرما و آسایش گرمایی. های ، انواع فرایندهای تهویه مطبوع، مکانیزمیسنج رطوبتآشنایی با نمودار 

 سوم سرمایی و مختصری از نحوه محاسبه آنها.آشنایی با بارهای گرمایی و 

تجهیزات تولید سایال سارد و گارم مرکازی:      .1تهویه مطبوع آبی و هوایی شامل  های سیستمآشنایی با انواع 

تجهیزات انتقاال و   .2... مستقل: گرمایی بخاری و...  سرمایی کولرهای آبی، گازی و  یرمرکزیو غموتورخانه 

تماام آبای و    هاای  سیساتم تماام هاوایی،    های سیستمتجهیزات تبادل گرما  .3 یکش کشی وکانال توزیع لوله

 هوایی -آبی های سیستم

 چهارم



 

 

تجهیزات تولید سایال سارد و گارم مرکازی:      .1شامل تهویه مطبوع آبی و هوایی  های سیستمآشنایی با انواع 

تجهیزات انتقال  .2... بی، گازی و کولرهای آ(مستقل: گرمایی بخاری و...) و سرمایی یرمرکزیو غموتورخانه 

تماام آبای و    هاای  سیساتم تمام هوایی،  های سیستمتجهیزات تبادل گرما  .3 یکش کشی وکانال و توزیع لوله

 هوایی -آبی های سیستم

 پنجم

بازدیاد، چااه    هاای  ، سیستم ونتِ تر و خشاک، دریچاه  ها آوری و دفع فاضالب انواع لوله کشی سیستم جمع

 سیستم فاضالب شهری. ،پتیکسانواع جاذبی، 

 ششم

 هفتم سیستم اطفا  حریق

 هشتم (توکاراصلی و قطع کننده، لوله کشی روی کار و  کنتور، شیرهای)رسانی  سیستم گاز

 نهم (توکارکنتور، شیرهای اصلی و قطع کننده، لوله کشی روی کار و )رسانی  سیستم گاز

 مده (ها تخلیۀ هوا، هوای تازه، دودکش)تهویه 

 یازدهم آسانسور

 دوازدهم (آوری و فشرده سازی زباله ال عمودی انتقال زباله، اتاق جمعدریچه و کان)مربوم به زباله  تأسیسات

 سیزدهم (آوری و فشرده سازی زباله ال عمودی انتقال زباله، اتاق جمعدریچه و کان)مربوم به زباله  تأسیسات

 چهاردهم تأسیساتی های قشهنقشه خوانی و عالئم مورد استفاده در ن

 پانزدهم مکانیکی تأسیساتمقررات ملی ساختمان در خصوص 

 شانزدهم مکانیکی تأسیساتمقررات ملی ساختمان در خصوص 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

 
* * 

 
* 
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 1محیطی های سیستم

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد

 ساعت:

64 

 عنوان درس به فارسی:

 3محیطی  های سیستم

 عنوان درس به انگلیسی:

Environmental 

systems 3 

 
تعداد واحد 

 عملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

1 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

و  ،صطدا در سطاختمان  آکوستی  و آسایش آکوستیکی، و کنترل صوت و نوفه، مفاهیم پایه م ولة فیزی  صوت، آشنایی دانشجویان با 

 جزئیات اجرایی و فنی مربوط به آن

  ها و اجزا و الزامات آن ساختمان و سیستم و انت ال نیرو )برق(، تاسیسات الکتریکی شناخت تأسیسات الکتریکی

 های جریان ضعیف و جریان قوی در ساختمان و الزامات، جزئیات و تمهیدات اجرایی ساختمانی متناظر هر ی  شناخت انواع سیستم

 تطامین روشطنایی مصطنوضی و    آشطنایی بطا نحطوه   گرها و تجهیزات مربوطه و  وشنایی مصنوضی و انواع آن، کنترلهای ر یستمس شناخت

 ساختمان داخلی و خارجینورپردازی مصنوضی 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول معماری. های موضوع صدا در پروژه تیبااهمآشنایی 

هام تاراز    هاای  ، اکتاو، سرعت صوت، شدت و بلندی صوت، منحنیمبانی فیزیکی شناخت صدا، فرکانس، طول موج

 ترکیب اصوات، نغمۀ ناب، نغمه، نوفه / نویز.،شنوایی، فون، سون

 دوم

، ای پوستهآکوستیک در تاالرها زمان واکنش، اکو، پژواک، رابطۀ سابین، ضریب جذب، مصالح، مصالح الیافی، مصالح 

 گوناگون. یها تیفعال، زمان واکنش برای ها کاکاو

 سوم



 

 

، هاا  ناده هندسی حرکت صوت، انعکاس، تناسبات فضاها با استفاده از نماودار بولات، مانعکس کن    آکوستیکبررسی 

 .ها دیفیوزرها، جذب کننده

 چهارم

 هاای  روشانتقاال صاوت، جلاوگیری از تولیاد صاداهای مازاحم،        یها راهبررسی )/ ایزوالسیون صوتی  بندی عایق

شناور، مکان یابی  های ، دیوارهای چند الیه، کفSTCیا  یصدابند، شاخص T.L،صوات مزاحمجلوگیری از انتقال ا

 (ایزوالسیون دیوارهای داخلی و خارجی.،صوت به باتوجهفضاهای گوناگون در ساختمان 

 پنجم

 ششم معماری. های شناخت اهمیت نورپردازی مصنوعی در پروژه

، سرعت نور، امواج الکترومغناطیسی، نور مادون قرماز، ناور مااورا     فرکانس، طول موج)شناخت مبانی فیزیکی نور 

گونااگون، دماای ناور،     هاای  برای فعالیت موردنیاز، روشنایی و لوکسبنفش، شدت نور، شار نور، واحد شمع، لومن 

 .(طیف نور

 هفتم

 هشتم .(مصرفکم  های تخلیه/ و شارژ، المپ های التهابی، المپ های المپ)تولید نور مصنوعی  های روش

از نظر نحوۀ پخش نور، منحنی پخشایی ناور، بهارۀ ناوری،       ها ، انواع المپموردنیاز های محاسبۀ تعداد المپ) ها المپ

 .(/ دیفیوزرهاها ، منعکس کنندهها ، طیف نور المپها المپ

 نهم

و روشانایی، تجهیازات و    مستقیم، نورپردازی نما، ناورپردازی داخلای، تفااوت ناورپردازی    نورپردازی غیر مستقیم، 

 الزامات، روشنایی در فضاهای باز

 دهم

، جریاان قاوی و جریاان ضاعیف و     هاا  ساتم یست . شناخهای معماری شناخت اهمیت تأسیسات الکتریکی در پروژه

 تجهیزات و الزامات معماری مربوم به هر یک

 یازدهم

، جریاان قاوی و جریاان ضاعیف و     هاا  تمسا یست . شناخهای معماری شناخت اهمیت تأسیسات الکتریکی در پروژه

 تجهیزات و الزامات معماری مربوم به هر یک

 دوازدهم

های برقای، تحلیال نیازهاای     شبکه توزیع برق از نیروگاه تا محل مصرف، طراحی سیستم)و تجهیزات برقی  ها ستمیس

 (ساختمان الکتریکی

 سیزدهم

صوتی، کامپیوتری، اتصال زمین، اعاالم حریاق، دزدگیار، ضاد     شامل مخابرات،  )ارتباطی، ایمنی و امنیتی  یها شبکه

 (بازرسی، آنتن مرکزی، پیجینگ، دوربین مدار بسته، برق اضطراری سرقت، ایستگاه

 چهاردهم

شامل مخابرات، صوتی، کامپیوتری، اتصال زمین، اعاالم حریاق، دزدگیار، ضاد      )ارتباطی، ایمنی و امنیتی  یها شبکه

 (آنتن مرکزی، پیجینگ، دوربین مدار بسته، برق اضطراری بازرسی، سرقت، ایستگاه

 پانزدهم

 شانزدهم (ها، محاسبات روشنایی مصنوعی های نوری، نورپردازها و چراغ شامل چشمه)محاسبات روشنایی 

 

 

 

 



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه
 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر* ترم میان
 نوشتاری عملکردی

 
* * 

 
* 
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 عملی

 
 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

معمطاری   هطای  نمونطه  نیتطر  شطاخص اری ایران از طریق بررسی و الگوهای کهن معم ها گاهآغازهدف این درس آشنایی دانشجویان با 

صطورت و فاطای    سانیان است. در این درس سیر تکون/ تطور معماری ایران، از حیط  ایران از دوران پیش از تاریخ تا پایان دوره سا

و در این بررسطی   شود مین بررسی پرداخت صورت در آنها از دوران پیش از تاریخ تا پایان دوره ساسانیا های معماری آثار و نیز شیوه

. همچنطین ایطن بررسطی موجطب آشطنایی      شطود  مطی ، و فنون شناخته معماری ایران به دانشجویان معرفطی  ها ایگوها، صورت های ریشه

/ تطور معمطاری  در سیر تکون مؤثرقتصادی ا - یرهنگی و سیاسف - ی، تاریخمحیطی یستز - یمتغییرهای طبیع ها دانشجویان با زمینه

کطه در ططی زمطان، ایطن پیطدایی نخسطتین        شطوند  مطی . در این درس دانشجویان با معماری ایران به منزله موجودی آشنا شود مییران ا

یران تا پیش از دوران جدید، هم تداوم یافته و هم تغییر کرده است. از این درس، ضطالوه بطر اهطداف    اانسان ساخت در  های سکونتگاه

 .کند یم تر آمادهآن  های و فنون و آیه ها فهم بهتر معماری ایران در دوران اسالمی و الگوها و صورت یاد شده، دانشجویان را برای

 

 

 

 سرفصل درس:



 

 

 هفته سرفصل

در  ها شناختی آنها؛ نخستین سکونتگاه بوم ستیزی ها یژگیومناطق فرهنگی فالت ایران؛ شناخت 

 هرکدام

 اول

 دوم معماری در هر دوره از آن های ایران و شاخصه فرهنگی پیش از تاریخ یها حوزه ینگار گاه

 سوم گذر از غارنشینی به روستانشینی و پیامدهای آن در پیدایی معماری

 چهارم معماری پیش از تاریخ ایران در بستر فرهنگی دوران روستانشینی و پس از آن

 پنجم معماری پیش از تاریخ ایران در آستانۀ ورود به شهرنشینی

 ششم الم: چیستی، زمان، مکانتمدن عی

 هفتم معماری عیالمی: شوش، چغازنبیل، هفت تپه؛ معماری قلمرو دیگر اقوام در روزگار عیالمیان

 هشتم معماری مادی: مادها و معماری آنها و تعامالت مؤثر معماری مادی با معماری اقوام همسایه

 نهم ن در تفسیر و شناخت معماری این دورهروزگار آنا یها یژگیوبرآمدن هخامنشیان و اهمیت شناخت 

 دهم اخیر های معماری دورۀ هخامنشیان: پاسارگاد، شوش، پارسه، دهانۀ غالمان، و دیگر یافته

 یازدهم ها ، و پرسشها ابهام، تفسیرها، ها و سلوکیان: آثار، ویژگی انیفرا هخامنشمعماری دورۀ 

انیان در شرق، و مقایسۀ آن با معماری امپراطوری معماری دورۀ اشکانیان در نسا، خاستگاه اشک

 روم

 دوازدهم

 سیزدهم مجاور قلمرو اشکانیان های و معماری سرزمین نیالنهر نیمعماری اشکانی در ب

 چهاردهم در تفسیر و فهم معماری این دوره شان یحکمرانبرآمدن ساسانیان و اهمیت شناخت مختصات 

 پانزدهم ساسانیان معماری ساسانی در فارس، خاستگاه

 شانزدهم معماری ساسانی از شرق تا غرب شاهنشاهی

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 
 نهایی های آزمون

 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

 نوشتاری عملکردی

 

*  * * * 

 

 

 منابع اصلی:



 

 

 1390 .ان: دانشگاه بوضلی سینادوره ماد ترجمة کاظم مالزاده. همد بزر،ی بناها ،1 جانی. نوشاستروناخ دیوید و مایکل روف. 

 1387 .هخامنشی ترجمة ناهید فروغان. تهران: فرزان روز و قطره امپراتوری. یر. بریان، پی. 

 اکبر وحدتی و  نوین ترجمة محمدامین امامی، ضلی.  یها : پژوهشهخامنشی امپراتوری شناسی باستان .یر و رمی بوشارال و بریان، پی

 .1392 .رسهبهفروزی، تهران: پا محمود

 .1398 .ترجمه زهرا باستی. تهران: سمت .ضیالم شناسی باستان پاتس، دنیل، تی. 

 امروز ترجمه زیر نظر سیروس پرهام. تهران: ضلمی و . تا  تاریخ از پیش ازدوران ایران درهنر سیری و. پوپ، آرتر آپم و فیلیس آکرمن

 .1395.فرهنگی

 1397 .تای ثاقب فر. تهران: ق نوسساسانی ترجمة مر شاهنشاهی.. دریایی، تورج. 

 1389 .ج. تهران: سمت 2ایران . فالت شهرهای نخستین. سیدسجادی، سیدمنصور. 

 .1393 .ساسانیان تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  تاریخ شاپور شهبازی، ضلیرضا. 

 .1398.هران: مهتابتاریخ ایران کمبریج، جلد اول: سرزمین ایران. ترجمة تیمور قادری. ت. فیشر، ویلیام ب. و. 

  .1394.ایران در زمان ساسانیان. ترجمة غالمرضا رشید یاسمی. تهران: نگاهکریستین سن، آرتور . 

 1398.ماد و هخامنشی. ترجمة تیمور قادری. تهران: مهتاب های گرشویچ، ایلیا و. تاریخ ایران کمبریج، جلد دوم: دوره. 

 -1390.هرام فر هوشی. تهران: ضلمی و فرهنگیهنر ایران در دوران ماد و هخامنشی. ترجمه ب. 

 1391.مجیدزاده، یوسف. آغاز شهرنشینی در ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

 1398.و هنر اشکانی. تهران: سمت شناسی باستانفر، یع وب.  محمدی. 

 1394.و هنر ساسانی. تهران: شاپیکان شناسی باستانفر، یع وب و فرهاد امینی.  محمدی. 

 1396.ماد. تهران: سمت شناسی باستاناده، کاظم. مالز . 

 -  :1391.ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی. تهران: سبحان نور شناسی باستانایران در پیش از تاریخ. 

 (تاریخ هخامنشیان دانشگاه خرونینگن)ه.، کورت، آ. و م. کول روت و. از کوروش تا اسکندر: تاریخ شاهنشاهی ایران ،وردنبورخ. 

 .1391.فر. تهران: توس ترجمه مرتای ثاقب

  .ویسهوفر، یوزف. امپراتوری اشکانی و منابع و اسناد آن. ترجمة هوشنگ صادقی، خشایار بهاری، فرید جواهرکالم، و آرزو رسولی

 1392..تهران: فرزان روز

  . 1397.غرب ایران. ترجمة زهرا باستی. تهران: سمت شناسی باستانهول، فران. 

 ر، احسان و. تاریخ ایران کمبریج، جلد سوم: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان. ترجمة حسن انوشه. تهران: یارشاط

 . 1389.مهتاب

 Huff, D. “Architecture iii. Sasanian Period”. Encyclopedia Iranica, 1986/2011. 

 Kawami, T. S. “Architecture i. Seleucid Period”. Encyclopedia Iranica, 1986/2011. 

 Keall, E. J. “Architecture ii. Parthian Period”. Encyclopedia Iranica, 1986/2011. 



 

 

 Stronach, D. “Archeology ii. Median and Achaemenid”. Encyclopedia Iranica, 1986/2011. 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 ندارد

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

 وع واحدن

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

تاریخ معماری ایران 

 دوران اسالمی

عنوان درس به 

 انگلیسی:

History of Iranian 

Architecture, 

Islamic Era 

 
تعداد واحد 

 عملی

 تعداد واحد نظری 2

 الزامی

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

 یتعداد واحد نظر 

 اختیاری
 

تعداد واحد 

 عملی

 
 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 ؛تحوالت آن ریو س ینیسرزم یمعمار یغن ی نهیشیبا پ ییآشنا

 ؛ینیسرزم یانواع آثار معمار ییفاا اتیفیشناخت مشخصات و درک ک

 اسالم؛ زا  پس و  پیش رادوا رد  ایران  معماری  پشتیبان  نظری  مفاهیم اب  آشنایی

 ایران؛  اسالمی  ی دوره  معماری رآثا  طر  رب  حاکم  مبانی و  اصول  شناسایی

 دانشجویان.  ی طراحانه  تفکرات  به  بخشیدن  هویت

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 رمرو –ی معمار یمهندس یدورة کارشناس یدرس مةکل برنا آن در گاهیبرنامة درس و جا یمعرف
 اسالمی  دوران زآغا رد و  اسالم زا  پیش  نادور رد  ایران  معماری

 اول

 رد روزگار  هم مساجد  معماری اب  تطابق رد  هجری  چهارم ات  اول  های سده رد «مساجد» معماری
 زا  پیش ات  ترکان  استیالی  ی دوره  ریهج  ششم و  پنجم  های هدس رد «جدمسا» عماریم؛ ماسال  جهان
 آثار  کالبدی  بررسی (ضملی رکا  ضیح)تو مغوله حمل

 دوم

 سوم صفویان رظهو ات  مغول  ی از حمله یهشتم و نهم هجر یها هدس رد «مساجد» معماری

 چهارم صفویانه دور  هجری یازدهم و  دهم  های هدس رد «مساجد» معماری

 پنجم «مدارس» معماری



 

 

 ششم هجری  هفتما ت  سوم  های سده رد «یادمانی دمنفر رم اب» معماری

 رم اب» عماریم؛ مهشت  ی سدهرد «های مجموعرم اب» معماری  هفتمه سد زا  پس «منفردرم اب» معماری
 هجری  دهم و  نهم  های سده رد «های مجموع

 هفتم

 هشتم «شکیکو رم اب  و اغمزاره با» معماری ؛«گسترده رم اب»معماری 

 نهم «باغی  های کوش  وها  باغ» معماری

 دهم ...واه تکیه ،ها تیمچه ،سراها ،بازارها  راسته  شامل «بازار  به  وابسته  بناهای  و ابازاره» معماری

 یادزهم ...و ،ها کبوترخانه ،لهایخچا ،نبارهاا آب ،مهااحم  معماری  شامل «شهری خدماتی بناهای» معماری

 دوازدهم آن  هایدپیام و درونگرایی  اصل:احیاصول طر

 سیزدهم شناسی شکل :طراحی  اصول

 تکرار و  ت ارن ،متعامد رمحو ود زا  استفاده اب  محوری  انتظام ،محوری انتظام ،مرکزی انتظام :طراحی  اصول
 اول  قسمت

 چهاردهم

 تکرار  و  ت ارن ،متعامد رمحو ود زا  استفاده اب  محوری  انتظام ،محوری  انتظام ،مرکزی  انتظام :طراحی  اصول
 دوم  قسمت

 پانزدهم

 تکرار و  ت ارن ،متعامد رمحو ود زا  استفاده اب  محوری  انتظام ،محوری  انتظام ،مرکزی  انتظام :طراحی  اصول
 سوم  قسمت

 شانزدهم

 ارزشیابی:

 پروژه

 

 نهایی های آزمون
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 نوشتاری عملکردی
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 -متنطوع فرهنگطی    هطای  آن در حطوزه  هطای  نمونطه  نیتر شاخصهدف این درس آشنا کردن دانشجویان با معماری و سرگذشت آن و 

. پیداسطت کطه سطخن    ابطد ی یممحتوا در این درس بر دو محور تاریخ و جغرافیا سامان  اینتاریخ است. بنابر جغرافیایی جهان در طول

ری ممکن اسطت؛ از  سراسر جغرافیای جهان تنها با گزینش شماری محدود از آثار معما گفتن از همة آثار معماری در طول تاریخ و در

نمونطه و نماینطدة رو     نیتر شاخص و نیتر کاملکه هر کدام  شود می این رو، در این درس آن دسته از آثار معماری معرفی و بررسی

که ضالوه بطر کمطال یطافتگی     شود میای انتخاب  ی باشد. به این منظور آثارمعماریکلی معماری ی  دوره در ی  حوزة معین جغرافیای

 -دوره و هطر حطوزة فرهنگطی     و پرداخت معماری، به بهترین وجه پیوند معماری بطا فرهنطگ و جامعطه و انسطان در هطر     در صورت 

مختلطف   هطای  آثار معمطاری فرهنطگ   نیتر مهم. از این رو، دانشجویان در این درس در ضمن آشنا شدن با دهد یمجغرافیایی را نشان 

متنوع پرداخت معماری، متوجه کیفیت پیونطد   های گوناگون و شیوه های با صورتجهان در طول تاریخ و ضرض جغرافیا و آشنا شدن 

. همچنطین  ابنطد ی یمط تطری از معمطاری و ابعطاد متنطوع آن      عو از ایطن راه فهطم جطام    شطوند  میفرهنگ و جامعه و انسان نیز  معماری با

ز طرزی که او بطرای تمهیطد سطکونتگاهش در جهطان     دانشجویان با کیفیت تداوم و تغییر درطرز مواجهة انسان با جهان و طبیعت و نی

 .شوند میبرگزیده است، آشنا 

 

 سرفصل درس:



 

 

 هفته سرفصل

شناختی آنها؛ نخستین  مهای زیست بویگی جغرافیایی جهان؛ شناخت ویژگمناطق فرهن

 شانیها سکونتگاه

 اول

 دوم ری در هر دوره از آنهای معما صتاریخ هنر و معماری جهان و شاخ مختلف در های نگاری حوزه هگا

 سوم گذر از غارنشینی به روستانشینی و پیامدهای آن در پیدایی معماری در نقام گوناگون جهان

 چهارم معماری پیش از تاریخ در جهان: در بستر فرهنگی دوران روستانشینی و پس از آن

 پنجم معماری پیش از تاریخ در جهان: در آستانۀ ورود به شهرنشینی

 ششم شرق آسیا: چیستی، زمان، مکان های نتمد

 هفتم معماری شرق آسیا: از چین تا هند

 هشتم النهرین و هنر و معمار یشان تمد نهای بین

 نهم معماری در حوزۀ فرهنگی ا جغرافیایی مصر

 دهم یشانکای مرکزی و جنوبی و هنر و معماربومی امری یها تمدن

 یازدهم باستان معماری در اروپای عصر یونان و روم

 دوازدهم معماری در حوزۀ فرهنگی ا جغرافیایی آناتولی

 سیزدهم معماری در شمال آفریقا

 چهاردهم میانه های معماری در اروپای سده

 پانزدهم معماری در عصر رنسانس در اروپا

 شانزدهم معماری جهان مقارن رنسانس اروپایی در جهان
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 پروژه

 یینها های آزمون 
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 رشطته    یط  تحلیطل  و  شطناخت   طریطق  زا را  معمطاری   تطاریخی   تحطول  دبتوانن  آن  کم   به ات  دانشجویان  برای  چارچوبی  آوردن فراهم

 ایطران  رمعاص  معماری  نسبت و ریابندد ندس تهیاف بروز آن در که، و ...فنی اقتصادی، فرهنگی، ،اجتماضی  سیاق رد  برگزیده  های مصداق 

 ترتیطب  ایطن  بطه  تا کنند  توجه اند کرده طراحی را آنها  معمارانی که  های ایده  و ابناه  بین  ارتباط  به زنی  و دکنن  درک  جهانی  تحوالت اب ار 

 شود.  ارزیابی  ن ادانه و شده  داده  نشان  ی مح  به  دادن  شکلرد  معماران  ن ش و شود فهمیده اجتماضی هنری مثابه به معماری

 موضوع درس:  

 چنطد  هطر  اسطت؛  بیسطتم  قطرن  در ویژه به معماری های مصداق بر درس تمرکز تاکنون روشنگری ضصر از معماری تحوالت بر مروری

 فنطی،   مهطم  هایچالش به پاسخ وهنح نظر از نمدر معماری. شود می  مطر  زنی هنر ویژه به و اشیاء تولید منظر، شهر، با معماری نسبت

 هطای  ایطدئولوژی  و ها نظریه با معماری رابطه و بررسی ن ادانه شده، مواجه آن با معاصر دوران در که شناختی زیبایی، محیطی فرهنگی،



 

 

 ،تطزئین  ،حطی طرا، رنطگ  ،کطارکرد، معنطا   ،فاطا  ،فطرم  دمور رد  مباح  زا  وسیعی  طیف  بررسی دمور ها موضوع شود. می  مطالعه معاصر
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 .  دهد می 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول مدرن  معماری  پیدایش  شرایط و  صنعتی  انقالب ،مدرنیته  پیدایش

 دوم مدرن  قدمی  پیش  های جنبش

 سوم بیستم  قرن  آغازین  های دهه  مدرن  پیشگام  های نهضت

 چهارم مدرن  موازی  های نهضت

 پنجم مدرنیسم

 ششم گانیکار  معماری

 هفتم انشعاب  و داتحا ،الملل بین  سبک

 هشتم مدرن رشه

 نهم معماری وهنر رد  مدرنیسم  پست و  فراصنعتی  جامعه

 دهم شهرسازی و  معماریرد مدرنیسم  پست

 یازدهم ها نومدرن

 دوازدهم دیکانستراکشن  معماری

 سیزدهم شهرسازی و  معماری راخی  های گرایش

 چهاردهم شهرسازی و  معماری راخی  های گرایش

 پانزدهم ایران رمعاص  معماری

 شانزدهم ایران رمعاص  معماری

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 

 نهایی های آزمون

 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

  نوشتاری عملکردی

*  * * * 

 

 

  منابع اصلی:

 1382. سمت: ودرزی. تهران. ترجمه مرتای گ1900معماری مدرن از  ،کرتیس، و.ج. آر. 

 -1390.زپردا کاوش:تهران.فرامرزی ت یدمحم ترجمه.غرب معماری تاریخ، دیوید ،واتکین. 

 1390.فرهنگی یها پژوهشراث معماری مدرن ایران، دفتر یمختاری طال انی، اسکندر، م 

 Ingersoll, Richard. World Architecture- A Cross Cultural History. Oxford: Oxford University Press, ,2d Ed. 2019 

 Jencks, J. & K. Kropf. (Eds.). Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. London: Wiley- Academy و

2006 

 Haddad, Elie G., and David Rifkind ed.s, A Critical History of Contemporary Architecture 1960–2010, Ashgate 2014 

 Jones, Will, How to Read Modern Buildings; A Crash Course in the Architecture of the modern Era, Bloomsbury, 2016 

 Lu, Duangfang ed., Third World Modernism; Architecture, Development and Identity, Routledge2011 و 

 Molinari, Luca, Architecture; Movements and Trends from the 19th Century to the Present, Skira, 2015 

 Zhu, Jianfei, Architecture of Modern China; A Historical Critique, Routledge2009 و 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 ندارد
 

 
تعداد واحد 

 جبرانی  نظری

نوع 

 واحد

 تعداد

 2واحد: 

 تعداد

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 ای بر طراحی شهری مقدمه

 عنوان درس به انگلیسی:

An Introduction to 

Urban Design 

 تعداد واحد عملی 

2 
تعداد واحد 

 الزامی نظری

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 
تعداد واحد 

 اختیاری نظری

 تعداد واحد عملی 

 
 ندارد دارد        عملی:  آموزش تکمیلی 

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 آشنایی با چیستی و تعریف طراحی شهری و ارتباط آن با معماری و سایر ضلوم طراحی 

 آشنایی با رویکردها و صاحب نظران کلیدی طراحی شهری 

 آگاهی از فرایند طراحی شهری در م یاس خرد و فاای شهری 



 

 

 نگر در طراحی یت و اتخاذ رویکردی یکپارچه و کلمهارت در تحلیل سایت طراحی در م یاسی فراتر از سا 

 آشنایی با ضمل و حرفه طراحی شهری 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول دانشجویان  فتکالی  و اه تمرین  معرفی ،درسرساختا و  شرح ،اهداف  معرفی

 دوم طراحی  علوم رسای و  معماری اب اآنه  ارتبام و  شهری  طراحی  دانش رمختص  معرفی

 سوم پاسخده  های محیط شهری  طراحی  یدیکل  های کیفیت اب  آشنایی

 چهارم  ایرانی رشه رد  فضایی  توالی ،کالن عینی  شهری رمنظ :آن رعناص و  شهری رمنظ

 پنجم لینچذهنی   شهری رمنظ :آن رعناص و  شهری رمنظ

 ششم و زمینه  شکل  نظریه و  کالبدی  سازماندهی ،ترانسیک  فضایی  طراحی  نظریه

 هفتم آن  مختلف  مراحل اب  آن، آشنایی  ضرورت و  چرایی :شهری  طراحی دفراین

 هشتم  آن  مطالعه و  زندگی جمعی ،شهری  فضای  تعریف

 نهم جمعی  زندگی  بررسی و  مطالعه ،تجریش  میدان دمانن  شهری  فضاهای زبازدید ا

 دهم شهری  شناسی جامعه و  شهری  طراحی

 یازدهم شهری  شناسی بوم و  شهری  طراحی

 دوازدهم آوری تاب  و رپایدا  شهری، توسعه  طراحی

 سیزدهم محیطی زیست و  اختیشن بوم دابعا  بررسی ودرکه   اوین  دره-رود و ،اوین دمانن محله زا دبازدی

 چهاردهم محیطی  وانشناسیر و  طراحی شهری

 پانزدهم روانی و  جسمانی سالمت، و  شهری  طراحی

 شانزدهم شهری  طراحی  های پروژه و  فعالیت حرفه،  معرفی کنند؟ می  چه  شهری  طراحان

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 

 های نهایی آزمون

 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

  نوشتاری عملکردی



 

 

*  * * 
* 

 

 منابع اصلی:

 و  ضلم  دانشگاه  انتشارات زمرک :تهران ،بهزادفر  مصطفی ترجمه ،طراحان  برای اراهنم  کتابی:پاسخده هایمحی  همکارانو ینای،بنتلی 

 1382 ایران.  صنعت

 افالطونی وآرز و  سیپار احمیدرض ترجمه ،آمریکایی  بزر،  شهرهای  زندگی و  مر، جین،جیکوبز، 

 1392 تهران. دانشگاه انتشارات:تهران،سوم چاپ

 1377 تهران.  دانشگاه  انتشارات :تهران ،طبیبیان رمنوچه  ترجمه ،شهری رمنظ  گزیده ،گوردون،کالن 

 Banerjee, T., & Loukaitou-Sideris, A. (Eds.). Companion to urban design. Routledge. 2011 

 Barton, H. , Davis, G. & Guise, R., Shaping Neighbourhoods: A Guide for Health, Sustainability & Vitality, London: 

Spon2003 و 

 Biddulph, M. Introduction to Residential Layout, Oxford: Elsevier. 2007 

 Burton, E., Mitchell, L., & Lynne Mitchell, M. E. S. Inclusive urban design: Streets for life. Elsevier. 2006 

 Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. 

Routledge.2010 

 Carmona, M. (Ed.).. Explorations in urban design: An urban design research primer. Ashgate Publishing, Ltd.. 2014

  

 Gehl, J. & Svarre, B. How to study public life, translated by Karen Ann Steenhard, Washington: Island Press. 2013 

 London, F. Healthy Placemaking: Wellbeing Through Urban Design. Routledge. 2020 

 Lynch, K.. The image of the city (Vol. 11). MIT press. 1960 

 Mostafavi, M., & Doherty, G. (Eds.). Ecological urbanism. Zurich: Lars Müller. 2016 

 Shirvani, H  Urban Design Process, New York: Van Nostrand 1985 

 Reinhold.Trancik, R. Finding lost space: theories of urban design. John Wiley & Sons. 1986 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 ندارد

 

واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

32 

عنوان درس به 

 فارسی:

 زبان تخصصی

عنوان درس به 

 انگلیسی:

Techinical 

Engilish 

تعداد واحد  

 عملی

تعداد واحد  2

 نظری
 الزامی

 تخصصی

تعداد واحد  

 عملی

عداد واحد ت 

 نظری
 اختیاری

 

تعداد واحد 

 عملی

 

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 
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 هطای  تب  بطا معمطاری، واژگطان و اصططال    مطر  ای حرفطه های تانشجویان با زبان تخصصی در فعالیمنظور از ارائه این درس آشنایی د

ی نظیر مطالعه و تحلیل متطون معمطاری، ترجمطه فنطی، جسطتجوی اطالضطات، نگطارش و ارائطه مطالطب          های معماری و پرورش مهارت

 .  تخصصی به این زبان است

 

 موضوع

 :  شود میزیر ارائه  یها بخشموضوع این درس در قالب 

 م دمه و آشنایی با موضوع درس و منابع اطالضات  :بخش اول

 شنایی با انواع متون تخصصی و تشخیص استخوانبندی این متونآ :بخش دوم

 :مطالعه یها مهارتپرورش  :بخش سوم

 کشف و درک معنای کلمات در بستر متن؛-1

 بندی آنها از طریق ریشه شناسی کلمات؛ هجاد کلمات در زبان انگلیسی و دستدرک انواع و چگونگی ای-2

 متن؛ تشخیص کلمات کلیدی بر اساس استخوانبندی-3



 

 

 ؛ها دهیچکو  ها فهرستنامه،  ه، واژها واژهون تخصصی با استفاده از کلید آشنایی با نحوة جستجو در مت-4

 پرورش مهارت خالصه سازی و بیان ساختار موضوضی متن؛-5

 جستجو در اینترنت::بخش چهارم

 جستجو و روش کار با آنها؛ افزارهای نرمآشنایی با -1

 ب  و سودمند؛مرت های آشنایی با سایت-2

 :نگارشی یها مهارتپرورش  :بخش پنجم

 معتبر؛ های الخ  رسمآشنایی با اصول نگارش در زبان انگلیسی بر اساس -1

 اداری یا بندهای پیشنهادنامه؛ های مهارت تنظیم متون کوتاه مانند چکیده م االت، نامه-2

 آشنایی با اصول ترجمه:بخش ششم: 

 یز از آنها؛خطاهای رایج در ترجمه و پره-1

 اصول حفظ و انت ال معنای کامل در ترجمه متون معماری -2

 

 روش 

 . شود میضملی ارائه  های تمریناین درس در قالب ارائة مباح  نظری و همراه با انجام 

از مجموضطه   شطود  مطی ی کطه بطرای پطرورش دانشطجویان در فاطای ذهنطی ایطن زبطان اسطتفاده          های مباح  نظری: شایسته است ضنوان

 بنطدی  گونطه مثطال،   ضنطوان  بطه اطالضات زبانی را در آنها افزایش دهد.  یبند گونهباشد که ضالوه بر هیجان یادگیری، قدرت  ییها مهارت

مطل ذهطن   کاتغراق اس یها وهیش که ییازآنجاپاراگراف در متون انگلیسی، و غیره.  انواع بند بندی گونهانواع کلمات در زبان انگلیسی، یا 

روش روزآمد و کارآمدتری شناخته شده است، موارد فوق بطا کمط  متطون کالسطی  و ضطروری معمطاری بطه زبطان          در زبان م صد

 .  شود مینظایر آن انتخاب  موضوضی اصلی مانند تاریخ، ساخت، تئوری معماری و های انگلیسی از حوزه

 .درسی در نیمسال تحصیلی مربوط باشد های رفصلاین متون را از منابعی برگزید که به دیگر س توان یمدر هماهنگی با دیگر دروس 

، یافتن کلمطات کلیطدی و   نویسی خالصهبندی متن،  ی از قبیل خواندن متون و استخراج استخوانهای انجام تمرینات: جای دادن فعالیت

رینات کند. تم امکان همفکری و گفتگوی تخصصی بر روی متون به زبان انگلیسی فراهم تواند یمکلمات تخصصی در ساضات کالس 

، نگطارش درخطت   حال درضینشود.  ریزی برنامهبرای گسترش دامنه واژگان یا مواجهه بیشتر با متون متفاوت  تواند یمس الخارج از ک

مربطوط   هطای  . این مهارت در نگارش گزارش فطیلم دهد مینگارشی دانشجویان را نیز افزایش  های ، مهارتنویسی خالصهموضوضی یا 

شطنیداری و نگطارش را ت ویطت     های مهارت زمان هممربوط به معماری به زبان انگلیسی  هایدپرورش یابد. نمایش مستن تواند یمنیاز 

د تمطرین  توانط  مطی . بسته به برنامة نیمسال و تعداد دانشجویان، برنامه ارائة شفاهی از تحلیل ی  متن تخصصی در م ابل کالس کند یم

 .دانشجویی باشد های دیگری برای گروه
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 هفته سرفصل

 اول بح  و گفتگو، مروری بر شر  درس و اهداف آن

بر  با تمرکز یآشنایی با ریشة کلمات انگلیس، درک معنای کلمه در بستر متن های آشنایی با شیوه

انجام ، (التین، یونانی و.. های پیشوندها و معنای هری ، ریشه)کلمات مهم در متون معماری 

 عنای کلماتدرک م های تمرین

 دوم

با تمرکز بر  یسیانگلآشنایی با ریشة کلمات ، درک معنای کلمه در بستر متن های آشنایی با شیوه

انجام ، (التین، یونانی و.. های پیشوندها و معنای هری ، ریشه)کلمات مهم در متون معماری 

 درک معنای کلمات های تمرین

 سوم
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 پنجم

 ،+ انجام تمرینات مربوط (پاراگراف)متن تخصصی و بند  یبند استخواننحوة تشخیص 

 از آنپس  استخراج درخت موضوضی متن و کلمات کلیدی توس  دانشجویان در کالس و

 ششم

 ،+ انجام تمرینات مربوط (پاراگراف)متن تخصصی و بند  یبند استخواننحوة تشخیص 

 پس از آن استخراج درخت موضوضی متن و کلمات کلیدی توس  دانشجویان در کالس و

 هفتم

 هشتم و انتخاب موضوع تمرین انجام تمرین ضملی بندی گروه، جستجو در اینترنت

 نهم و انتخاب موضوع تمرین انجام تمرین ضملی بندی هگرو، جستجو در اینترنت

 دهم سمینار سازی آماده ،سمینار دانشجویان

 یازدهم سمینار سازی آماده ،سمینار دانشجویان

 دوازدهم سمینار سازی آماده ،سمینار دانشجویان

خیص انجام تمرین ضملی در تش، معتبر انگلیسی های الخ  رسمو  معرفی اصول نگارش، ترجمه

 نگارش و ترجمه خطاهای
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 نگارش و ترجمه خطاهای

انجام تمرین ضملی در تشخیص ، معتبر انگلیسی های الخ  رسمو  فی اصول نگارش، ترجمهمعر

 نگارش و ترجمه خطاهای

 شانزدهم

 دانشجویانشیوه ارزیابی 

آزمون پایطان  ، آزمون میان نیمسال، که در کالس یا خارج از کالس انجام شده است ییها نیاناباط و صحت تمر، میزان مشارکت در کالس 

 تحصیلی   نیمسال
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فنطووری و   های پیشرفت به باتوجه. و دیآ یمطراحی و ساخت معماری بشمار  فرایندابزارها در  نیتر مهمیکی از  ضنوان  بهامروزه رایانه 

جایگاه این ابزار  نیز خواهد شد. از این رو آشنایی دانشجویان این رشته با تر پررنگطراحی این حاور  فرایندموجود در  هایدیکررو

رشته بسیار حائز اهمیت  مختلف این های صحیح آن در زمینه کارگیری بهطراحی، بیان و ساخت معماری، همچنین فراگیری  فراینددر 

 .درس ایجاد شناخت و نحوه استفاده صحیح از این ابزار استاست از این رو هدف این 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول عملی های برای انجام پروژه افزارها نرم/ معرفی )افزارها نرمو  افزارها سخت( آشنایی با مبانی رایانه

 دوم ترسیم هایرمعرفی ابزا بعدی سهترسیم  افزار نرم/ آشنایی با ای رایانه بعدی سهساختار گرافیک 

 سوم افزار نرم/ترسیم یک قطعه صنعتی به کمک و دنیای دیجیتال ها پیشرفت رایانه یاندازها چشم

 های از مدل دوبعدی/ آموزش تهیه تصاویر ترسیم، تحلیل طراحی تا ساخت معماری ندیفراجایگاه رایانه در 

 بعدی سه

 چهارم

 پنجم / ترسیم یک عنصر از فضای معماری)طراحی، ساخت( یطراحی تا ساخت معمار فرایندجایگاه رایانه در 

 ششم معماری یاز فضا/ ترسیم یک عنصر استاندارد یساز مدل

 هفتم مدل های و نقشه بعدی دو/ تهیه مدارک منظم سازی اطالعات

 هشتم بعدی  سه/ ترسیم یک فضای معماری به صورت ها برداشت داده

 نهم بعدی  سهترسیم یک فضای معماری به صورت 



 

 

 دهم اضافه کردن عناصر به فضا

 یازدهم برای رندر ها / تکمیل مدل و تهیه خروجیرندر هایرساختار موتو

 دوازدهم مدل برای رندر سازی آماده/ آموزش رندرینگ

 سیزدهم مدل برای رندر سازی آماده/ آموزش رندرینگ

 چهاردهم تکمیل رندر مدل

 پانزدهم اطالعاتو برداشت  بعدی دوتهیه مدارک 

 شانزدهم و برداشت اطالعات بعدی دوتهیه مدارک 

 

 ارزشیابی:

 پروژه
 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان
 نوشتاری عملکردی

* *   * 
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 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 ندارد

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 حد:وا

2 

 تعداد 

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 طراحی معماری فرایند

 عنوان درس به انگلیسی:

Architectural Design 

Process 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

  تعداد واحد نظری 

 تعداد واحد عملی 

 ندارد   دارد        ی عملی:  آموزش تکمیل

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

. هدف از ارائة این درس آشنایی دانشجویان با است، فرایند و حرفه معماری ریزی برنامهمباح  اصلی این درس  موضوع و محور
در این درس تالش خواهد شد تا است. و ن د در معماری  ، طراحیریزی برنامهاصول نظری و آداب صحیح مطالعه و تح یق، 

دانشجویان با اصول نظری الزم برای تهیة برنامة کالبدی، اصول طراحی و ن د در معماری جهت استفاده در آموزش و حرفة معماری 
  .آشنا گردند



 

 

 موضوع

ارائة آن خواهد بود  و ضرورتهمة مباح  درس این درس غیر از بخش م دمه و آشنائی با موضوع درس که شامل ارائة کلیاتی از 
 بخش به شر  زیر تشکیل شده است: چهاراز 

 کالبدی ریزی برنامهآشنایی با  -بخش اول 

 ، برنامة راهبردی، برنامة کالبدی، برنامة ضملیاتیریزی برنامهانواع برنامه از نظر محتوا، مخاطب و کاربرد سطو  -1

 طراحی فراینددر  ریزی برنامهجایگاه -2

 ها مفاد برنامة کالبدی رئوس، محتوا و اولویت-3

و طراحی معماری، انواع  ریزی برنامهو ضرورت مطالعات و تح یق در  فرایندنحوة جستجو برای دستیابی به برنامه کالبدی -4
 مطالعات در معماری، بنیادی، کاربردی و ...

 کاری، طراحی و برنامه های گروه یده سازمانطر ،  وران بهرهارتباط با کارفرما و  ریزی برنامه فرایندمدیریت -5

 گزارش برنامه و نگارش آن در آموزش و حرفة معماری -6

 طراحی معماری فرایندآشنایی با  -بخش دوم 

 طراحی معماری فرایندضرورت آشنایی با -1

 الحی در هنگام احداث بناانواع طراحی: طراحی م دماتی، طراحی تفصیلی، طراحی اجرائی، طراحی تکمیلی یا اص-2

 مختلف در مورد طراحی معماری یندهایفراو  ها نظریه-3

 طراحی فرایندآشنایی با ابزارهای طراحان و ن ش آنها در -4

 مهار آنها های طراحی و راه فرایندخطاهای رایج در -5

 انواع تفکر، خالقیت و شگردهای آن-6

 طر  وران بهرهو ت سیم کار، ارتباط با کارفرما و طراحی سازماندهی گروه طراحی  فرایندمدیریت -7

 آشنایی با نقد و کاربرد آن در معماری -بخش سوم 

 ن د و خطاهای رایج در ن د و مهار آنها. های روشجایگاه ن د، منت د و طرا  در مراحل مختلف طراحی،  -1

 طراحی ن د هنگام طراحی معماری فرایندن ش ن د در -2

 با حرفۀ معماری آشنایی -بخش چهارم 

 نحوة ورود به حرفة معماری و نیازهای آن-1

 موردنیاز های و مهارت ها ، بینشها معماری، دانش التحصیالن فارغ ای حرفه های انواع فعالیت-2

 و نهادهای مرتب  با حرفة معماری ها انواع سازمان-3

 کارآفرینی و اشتغال در معماری و ضلوم وابسته-4

 معماری در ای حرفهاخالق -5

 



 

 

 روش

در مباح  نظری، مدرس . پردازند یممربوط به درس نیز  ها موضوعدر این درس دانشجویان به همراه مباح  نظری به تح یق در 
، طراحی و ن د صاحب ریزی برنامه های زمینهکالس برخی از مطالب را خود و برخی دیگر را با دضوت از سخنرانان مدضو که در 

از قبیل معماری  یها نهیزمنیز در  یا رشته انیم های سخنرانی گردد میرونق بیشتر درس پیشنهاد  منظور  به.  دهد یمتجربه باشند ارائه 
نیز به  ای حرفهاخالق  و یانسان ضلوم، معماری و مطالعات شهری، معماری و فرهنگ و یشناس جامعه، معماری و یشناس روانو 
ساخته شده و گفتگو با طراحان،  های از مطالب این درس با بازدید از پروژهبرخی  ت اجباری و اختیاری برگزار گردد.صور

و برخی از مطالب نیز بهتر است طی گفتگوی تمامی دانشجویان در کالس یا گفتگوی در  شود میبهتر درک  وران بهرهسازندگان و 
ین برگزاری و مطالعات و همچن ها مثالن مشارکت دانشجویان در ارائة بخشی از مطالب درس و آوردکوچ  مطر  شود.  یه هاگرو

 .شود میطراحی معماری سطو  باال در رونق کالس مؤثر است و توصیه  یها جلسات مشترک با کارگاه

 طراحی معماری دانشجویان را برگزید. برای مثال یها کارگاه یها نیانجام بخشی از تمر توان میبرای تح یق در این درس 
خود را در مراحل پایانی  های طر طراحی معماری خود را در این درس انجام دهند یا  های کارگاه ریزی امهبرنند توان میدانشجویان 

 دیگری نظیر تهیه  های تمرینکالس ن د کنند. همچنین 
 از گفتگوهای انجام شده و ن د بناهای بازدید شده در حاشیه کالس قابل انجام است. های هخالص

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

معرفی معرفی انواع برنامه از نظر محتوا، مخاطب، کاربرد، ،رفی درس و ضرورت و جایگاه آن در آموزش و حرفه معماریمع

 منابع درس

 اول

 دوم یزیر برنامه فرایندمدیریت  ضوامل تاثیرگذار در فرایند طراحی معماری و ن طه شروع و پایان آن، در بابگفتگو 

، اسطتنتاج و منطابع مربطوط بطه     سطؤال بردن آن، روش طر   تفصیل بهمعماری و انواع و نحوه  زیری برنامهاهمیت بستر طراحی در 

 شناخت آن

 سوم

و منطابع   ، اسطتنتاج سطؤال بطردن آن، روش ططر     تفصطیل  بهمعماری و انواع و نحوه  ریزی برنامهطراحی در  اهمیت موضوع

 مربوط به شناخت آن

 چهارم

 اسطتنتاج ، سؤالبردن آن، روش طر   تفصیل  بهمعماری و نحوه  ریزی برنامهدر و مدیریت مربوط به فن ساختمان  مسائلاهمیت 

 شناخت آن به مربوط منابعو 

 پنجم

یکی از نتایج  ضنوان به بندی ضرصهبرنامه کالبدی معماری با تاکید بر م وله  یها جدولنحوه تنظیم گزارش برنامه، تمرکز بر تنظیم 

 مهم گزارش برنامه

 ششم

 هفتم تا اجرا پردازی ایدهطراحی معماری:  مختلف در مورد طراحی معماری، یندهایفراو  ها یهنظر

 هشتم انواع طراحی: طراحی م دماتی، طراحی تفصیلی، طراحی اجرائی، طراحی تکمیلی یا اصالحی در هنگام احداث بنا

مهطار آنهطا، انطواع تفکطر، خالقیطت و       یها طراحی و راهفرایند طراحی، خطاهای رایج در  فرایندابزارهای طراحان و ن ش آنها در 

 شگردهای آن

 نهم

 دهم ن د و خطاهای رایج در ن د و مهار آنها. های روشجایگاه ن د، منت د و طرا  در مراحل مختلف طراحی، 



 

 

 طراحی ن د هنگام طراحی معماری فرایندن ش ن د در 
 یازدهم

و نهادهطای   هطا  معمطاری، انطواع سطازمان    التحصطیالن  فارغ ای حرفه های انواع فعالیتنحوة ورود به حرفة معماری و نیازهای آن، 

 در معماری ای حرفهمرتب  با حرفة معماری، کارآفرینی و اشتغال در معماری و ضلوم وابسته، اخالق 

 دوازدهم

 معماری ای حرفهدضوت از مهمان: معماری از جامعه 
 سیزدهم

 چهاردهم 1سمینار دانشجویان 

 پانزدهم 2مینار دانشجویان س

 شانزدهم 3سمینار دانشجویان 

 شیوۀ ارزیابی دانشجو:

 پروژه
 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان
 نوشتاری عملکردی

  *  * 

 

 منابع درس
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  سرفصل دروس تخصصی اختیاری

 سرفصل درس:

: نیاز پیشدروس 

 ندارد

 واحد نظریتعداد  

 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 دتعدا

 ساعت:

64 

 ضنوان درس به فارسی:

 تجربه ساخت

 ضنوان درس به انگلیسی:

Shop tech 

 

 واحدتعداد

 گاهیکار

 تعداد واحد نظری 
 الزامی

 تخصصی

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 

 تعداد واحد عملی 2 اختیاری

 د  ندار دارد        آموزش تکمیلی عملی:    

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

هدف باالدست این درس؛ آموختن از طریق ساختن است. در این درس تالش برای آشنا نمودن تجربی دانشجویان کارشناسی 
ماده، فهم  یها تیقابلدر خواص مواد و مصالح، درک و کشف استعدادها و  تأملاست.  نظر موردساخت به طور ضام  معماری با زبان

ساخت، اتصاالت، همنشینی مصالح در کنار هم و در جریان ساخت  های کارکرد، شیوه، دوام، تناسبات، یی نظیر سازه، زیباییها جنبه
 از اهداف ضملیاتی این درس است.  ی به  ی

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول معارفه و توضیح برنامه درس 

تمرین -برای کشف راهِ ساختن ها ربه مهندسی معکوس در مواجهه با دست ساختهدقت در دیدن و به نوضی تج

 1کوچ  

 دوم

 سوم 2مرین کوچ  ت - یمورد های مونهن -ن طراحی برای یافتنِ راهِ ساخت مسئلهتوجه به 

 چهارم و استعدادهای مصالح  ها تمرین ِتشخیص قابلیت مباحت نظری و ضملی و

تمرین کوچ   -نو در ساختن یها راهاز ی  سو و تالش برای ابداع  ده پاسخاختِ اصیل و س های الگوبرداری از شیوه

3 

 پنجم

 ششم موردی بر اساس مبانی اندیشه ساخت که تا کنون در کالس میسر شده است. های بررسی نمونه

 هفتم فراهم کردن م دمات ساخت   -ساخت یها گروهتشکیل  -تعریف تمرین ضملی ساخت

 هشتم اسکیس یکروزه ساخت  -ترم میان



 

 

 نهم موردی در ارتباط با موضوع تمرین  های بررسی نمونه -پیشبرد تمرین ضملی -تحلیل اسکیس

 دهم در کارگاه  ها گروهگزارش  -پیشبرد تمرین ضملی

 یازدهم سیدن به معیارهای ن د محصوالت کارگاه ر -ه ساخته شد های ن د جمعی گزینه

 دوازدهم درشت های در م یاس ها مرکز بر طراحی دیتیلت -ت ساخپیشبرد تمرین ضملی 

 سیزدهم ساختنی  های موردی با تمرکز بر طراحی دیتیل های بررسی نمونه -ها پیشبرد طراحی دیتیل

 چهاردهم پیشبرد تمرین ضملی 

 پانزدهم رکسیون جمعی ک -ه به کارگا ها گروهگزارش 

 شانزدهم تمرین ضملی ساخت در کارگاه  پرداختن به کارهای تکمیلی و نهایی

 

 موضوع

و دقت در شیوه ساخت  ها ی نظیر ساخت اشیا با مصالح در دسترس دانشجو، بر اساس دیدن و برداشت اندازه واقعی نمونهها موضوع
سته دوم برای درم یاس واقعی نظیر ساخت ی  جعبه چند کاره یا نیمکت یا ی  سازه سب  سایه بانی برای بوفه دانشکده یا پو

 د مفید باشد.توان می ... جداره ای در دانشکده و . پنجره یا

ساخت نمون  کامل یا بخشی از ضناصر معماری با ارزش نظیر مشب ، گلجام، پنجره، بخشی از تزیینات ی  بنا نیز از تمرینات 
د جهت توان میواقعی انجام شود. دانشجو  اتجزئیگچ یا چوب و با  د با مصالح واقعی خود ضنصرتوان میاست که این امر هم مدنظر

 متفاوتی اقدام به ساخت نمایند. های روشروش اجرا بیندیشد و لذا دانشجویان مختلف با  ساخت، به

 تواند یمساختن نمونکی از بخشی از ی  بنا یا کل بنا در م یاس مشخص نظیر ساختن ی  مناره، ی  سردر یا نمون  ی  خانه که 
 انجام شود از دیگر تمرینات این درس است.صورت گروهی  به

 مختلف بر مبنای آن های در م یاس بعدی سهمدد گرفتن از هندسه ضناصر طبیعی یا هندسه در معماری ایران و ساختن احجام 
 د در این درس پیگیری شود.توان میساختارها نیز از فرازهایی است که 

 ساختن های و همچنین تجربه از نزدی  برخی شیوه ها ی همچون پاویونساختن ی  مصداق کوچ  و موجود معمار-همچنین باز
و تا حدودی سب  و با صرفه اقتصادی برای  دسترس  قابلهمچون طاق زدن، برپایی دیوارهای صلب یا مشب  و ... با مصالح 

 اندوخته آموزشی خوبی در پی خواهد داشت. دانشجویان

 روش

در مرسوم  های روشبرای کشف راهِ ساختن؛ یکی از  ها ساخته دستمعکوس در مواجهه با  دقت در دیدن و به نوضی تجربه مهندسی
و  ها طراحی برای کشف راهِ ساختن بر اساس تشخیص قابلیت مسئله  صورتدرس تجربه ساخت است. همچنین توجه به  انجام

این درس است. لذا الگوبرداری از مصالح وجهی دیگر از روش ت ویت اندیشه ساخت و مهارت دانشجویان در  یاستعدادها
نو در ساختن؛ دو رویکرد مهم در روش تدریس این درس  یها راهاز ی  سو و تالش برای ابداع  ده پاسخو  اصیلساختِ  های شیوه

. انجام تمرینات شوند میذائ ه تمرینات؛ برخی تمرینات به صورت گروهی و برخی به صورت فردی تعریف  بر اساسخواهد بود. 
 ویژه کار ضملی و کارگاهی ساختن دارد. یها دستگاهکار مست ل تجهیز شده با برخی  لی؛ نیاز به فاایضم



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* - * * * 
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 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 4ساختمان 

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

48 

 عنوان درس به فارسی:

  5ساختمان 

 عنوان درس به انگلیسی:

Construction 5 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 
 

 تخصصی

 واحد ضملی تعداد 

 تعداد واحد نظری 1

 اختیاری
 تعداد واحد عملی 1

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

پیاده  و برداری ن شه یها نیدوربن با اجرایی و مدیریت کارگاه، و آشنایی دانشجویا ها موضوعآشنایی دانشجویان با  هدف بااین درس 
در سایت با کم  دوربین، تعریف شده است. و مشتمل بر شناخت کلی از مبانی مدیریت و نیز آشنایی ضمومی  طر  های کردن ن شه

ه حل ه تکمیلی دروس ساختمان، ارائ ضنوان  بهو  4با ساختار و فاای کارگاه ساختمانی است. این درس همراه درس ساختمان 
 .شود می

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

مبانی مدیریت پروژه شامل: تعریف مدیریت، وظایف و اختیارات، مناقصه، 

، مبانی ها پروژه بندی زمانمحاسبه  های روشبرنامه زمانی و ، ها هها، بیم نامه ضمانت،مزایده

مبانی مهندسی ، ها اجرایی پروژه، نظام پیمان های روش، قراردادها و ها کنترل هزینه پروژه

 .BIM،HSEارزش،

 اول

مبانی مدیریت پروژه شامل: تعریف مدیریت، وظایف و اختیارات، مناقصه، 

، مبانی ها پروژه  بندی زمانمحاسبه  های روشبرنامه زمانی و ، ها هها، بیم نامه ضمانت،مزایده

مبانی مهندسی ، ها اجرایی پروژه، نظام پیمان های روش، قراردادها و ها کنترل هزینه پروژه

 .BIM،HSEارزش،

 دوم

، مقررات و آالت ماشینساختار و اجزا  کارگاه، طرح تجهیز، : کارگاه و تشکیالت کارگاهی شامل

 بازیافت، برچیدن کارگاه.،انبارداری و دپوی مصالح، پرت مصالح،مصالح ونقل حملقوانین مرتبط، 

 سوم



 

 

، مقررات و قوانین آالت ماشینکارگاه، طرح تجهیز، ساختار و اجزا  : کارگاه و تشکیالت کارگاهی شامل

 بازیافت، برچیدن کارگاه. ،انبارداری و دپوی مصالح، پرت مصالح ،مصالح نقل و  حملمرتبط، 

 چهارم

طرح در محل اجرای  های پیاده کردن نقشه های روش، یتوپوگراف ،مشتمل بر آشنایی با هندسه زمین

 پروژه است

 پنجم

طرح در محل اجرای  های پیاده کردن نقشه های روش، یتوپوگراف ،با هندسه زمین مشتمل بر آشنایی

 پروژه است

 ششم

 هفتم آشنایی با زمین اجرای پروژه و عوارض آن

 هشتم آشنایی با زمین اجرای پروژه و عوارض آن

 نهم برداری نقشه های آشنایی با انواع دوربین

 دهم یا ماهوارهویر هوایی و تصا های فتوگرافی و مقایسه عکس

 یازدهم یا ماهوارههوایی و تصاویر  های فتوگرافی و مقایسه عکس

 دوازدهم یبردار نقشه افزارهای نرمآشنایی با 

 سیزدهم یبردار نقشه افزارهای نرمآشنایی با 

 چهاردهم ساختمان برداری نقشهمسیر،  برداری نقشه -آن های روشو  برداری نقشه

 پانزدهم ساختمان برداری نقشهمسیر،  برداری نقشه -آن های شروو  برداری نقشه

 شانزدهم معماری در زمین  های طولی و عرضی از زمین یا پیاده کردن نقشه های تهیه پروفیل

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* 
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 سرفصل درس:
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 2محیطی  یها ستمیس

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد

 ساعت:

64 

 عنوان درس به فارسی:

 4محیطی  های سیستم

عنوان درس به 

 انگلیسی:

Environmental 

systems 4 

 
تعداد واحد 

 عملی

 تعداد واحد نظری 

 

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

 تعداد واحد نظری 2

 اختیاری
1 

تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

حریق و مخاطرات آن، اضم از دالیل ایجاد و گسترش، رفتار و نحوه  هدف از ارائه این درس آشنا نمودن دانشجویان با موضوع
پیشگیری و  ،طراحی های روشاز  تر قیدق، مهندسی آتش و طراحی ضملکردی ایمنی حریق به جهت ایجاد فهم آثار آنگسترش و نیز 

تباط مناسب بین طرا  معمار و مبتنی بر استانداردهای طراحی و ساخت و ایجاد ار ها است. این روش کنترل حریق در ساختمان
از ساختمان است. آشنایی با ضواب  رایج روز دنیا در  یبردار بهره دوره طراحی، ساخت و مهندسین مکانی  و ایمنی حریق در طول

و حرکتی  های بلند، مراکز با متصرفین دارای محدودیت های زیاد، ساختمان معمولی و خاص، اضم از مراکز با جمعیت های ساختمان
شناخت  ،حریق و دود و حرارت در اجزاء مختلف ساختمان دینامی  به  توجه بانظایر آن و راهکارهای متناسب هری  در طراحی 

 در این درس است. مورد اشاره ها موضوع رفتار مصالح و ساختارها در شرای  حریق و دانش رفتارشناسی متصرفین ازجمله

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول اصول نظری

 دوم بار حریق و مخاطرات حریق

 سوم (Performance base design)طراحی ایمنی حریق / مهندسی آتش / طراحی ضملکردی آتش 

 چهارم مهندسی آتش/ سناریوهای حریق/ بررسی رفتار ساکنان در مواجه با حریق

 پنجم پیشگیری، محافظت و مدیریت ایمنی حریق

 ششم یقو اطفای حر اضالم ،تشخیص یها شبکه



 

 

 هفتم فرار از حریق

 هشتم محصور کردن حریق / رفتار آتش در پوسته نما

 نهم در م ابل آتش/ رفتار مصالح و ساختارهای مختلف در برابر حریق ها فوالدی و محافظت آن یها سازه

 دهم تحلیل خطرپذیری آتش در ساختمان

 یازدهم یقو کدهای ساختمانی حر یالملل نیبآشنایی با استانداردهای 

 دوازدهم آشنایی با مباح  مبح  سوم م ررات ملی ساختمان

 سیزدهم آشنایی با مباح  مبح  سوم م ررات ملی ساختمان

 چهاردهم د و محصوالت حریقآتش، دو -حریق در ساختمان یساز هیشب یافزارها نرمآموزش و تمرین 

 پانزدهم تخلیه ساختمان-حریق در ساختمان یساز هیشب افزارهای نرمآموزش و تمرین 

 شانزدهم بندی جمع

 شیوۀ ارزیابی دانشجو

اجرایی آن در م یاس طر  معماری تا جزئیات، و  های روشارزیابی بر اساس آشنایی دانشجویان با الزامات طراحی بر اساس ایمنی حریق و 

 نسبتاًمعماری  های این منظور تجربه ایشان در تنظیم پروژهو ابزارهای مربوطه انجام خواهد شد. به  ها دانش و تسل  ایشان بر منابع و روش

 مدنظرایشان با استانداردها و کدهای حریق  های پیچیده با موضوع حریق و انجام محاسبات مربوطه و تمهیدات مرتب  و نیز تطابق پروژه

 خواهد بود.

 

 پروژه
 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان
 نوشتاری عملکردی

*  *  * 
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 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 1رایانه در معماری 

 استاتیک

 

واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

3 

 تعداد 

 ساعت:

64 

 عنوان درس به فارسی:

 ماده، سازه و فرم

 ضنوان درس به انگلیسی:

Material, Structure and 

Form 

 

تعداد واحد 

 عملی

 

تعداد واحد 

 نظری

 

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

تعداد واحد  2

 نظری
 اختیاری

تعداد واحد  1

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 

و  ها یدایش سازهو پ گیری شکلری در و ن ش خواص مواد و مکانی  مصالح و جریان بارب تأثیرآشنایی با طراحی سازه و شناخت 
 ضملی. های تمرینساختمانی از طریق مباح  نظری و  های رمف

 موضوع

تجربی و  های یابی و فرم ها یساز مدلنوین و فاا کار ساختمانی. همچنین  های معرفی و آشنایی و مطالعه همراه با ساخت فرم
تجربی ویژه  های روشی که از صنعت و های عماران و معماریهمراه با معرفی م ها استفاده از ابزار نوین طراحی و تولید و کنترل فرم

 ، موضوع این درس است.رندیگ یمخود بهره  یها یطراح در

 روش

. در قسمت شود می، ضمده جلسات به دو بخش نظری و ضملی ت سیم «ماده، سازه و فرم»در درس  موردبح پس از معرفی محتوای 
 شد: نظری مفاهیم نظری به شر  زیر اشاره خواهد

بیرونی و  های العمل ضکس، طراحی اتصاالت در آثار معماران، مبح  پایداری، تعیین ها مبح  اتصاالت و پایداری هندسی سازه
نامعین و مرکب، رابطه جنس و شکل  های سازه، حل  یاستات زویا، خطوط ها تنشدرونی، م اومت مصالح، گشتاورهای سطح، انواع 



 

 

، معرفی ها فااکار، معرفی غشاء نازک، معرفی پوسته های سازهفعال،  یها فرمساختمانی،  های سیستمم طع و طول ضاو و خمش، 
 خرپاهای فاایی، اشاره کرد. 

. از جمله رویدادهای شود میقسمت ضملی با تجربه ضملی و ساخت دانشجویان همراه است و امتحان و حل تمرین را نیز شامل 
 کرد:  به موارد زیر اشاره توان یمبخش ضملی 

 های ، کار با مدلها ، تعیین و رسم نیروهای درونی سازهها چوبی ساده و بررسی وضعیت پایداری هندسی سازه های ساخت مدل
 ساده کششی و فشاری با استفاده از نخ، کش، وزنه، قطعات های ، ساخت مدلها آموزشی، استفاده از جداول کم  طراحی سازه

، یها پوستساده  های گچ اندود و ساخت مدل یا پارچه یها مدلکف صابونی، تجربه کردن  یها مدلچوبی و ...، تجربه کردن 
 و ساخت گنبد ژئودسی . هیدوالو  هیال  ی های با شبکه یساز مدل

 استفاده از ابزارهای طراحی و مدلسازی دیجیتال در این درس دارای اولویت خواهد بود.

 ارائه شده است. الًیذمورد بررسی  یها و نمونه ها ساختمانفهرستی از برخی از 

• An Engineer Imagines Peter Rice Artemis 1994 

• "Connections" "The Geometric Bridge Between Art&: science" jay Kappraff Mc Graw Hill/ Inc.1991 

• Houses In Motion Robert kronenbury Ac ademy Editions 1995 

• Principles of Pneumatic Structures Roger N Dent Architectural  

Press 

• Space Grid Structures John Chilton Architectural Press 

• Glass Structures ; Technology in Architecture Sophia and Stefan  

Behling Prestel 1998 

• Happold "The Confidence to build" Derek Walker/ Bill Addis  

1997 

• Over Arup& Partners Sommer ; Stocher Birkhauser/ 1994 

• On Foster... Foster on David Jen kins prestel /2000 

• Renzo Piano Workshop 1/2/3/4 Peter Buchanon phaidon â€” 1995 

• Toyo Itto Senda& Media Thegue Verb Monograph 

• New forms; Architecture in the 1990 philip Iodidio Taschen 2001 

• AD No.104 â€œvisions for the future. 1993 " 

• AD No.139 " Aspects of Minimal Architecture II1999 " 

• D No. 142 "Millennium Architecture1999" 



 

 

• AD. "Surfac Consciousness" Wiley Academy 2003 

• AD. "Extreme Sites" Wiley Academy 2004 

• IL 18 Forming Bubbles 

• IL 25 Experiments 

• IL 31 Bamboo 

• IL 32 Light weight in Architecture & Nature 

• Finding Form otto& Rasch ,' Edition Axel Menges 

2001 

• Designing With Models Criss B. Mills Wiley& sons 2000 

• Architectural Super Models Tom Porter& John  

Neale Architectural Press 2000 

• Paper Houses Roger SheppardSz Richard  

Threadgill & John Holmes Schocken Book 1974 

• Detail Experimental Building2001 

• Detail Mobile Structures1998 

• Detail Solar Architecture1993 

• I ARCA July/August 1993 (#73) Tensile structures 

• Shigeru Ban Matilda Mc Quaid Phaidon 2001 

• Candela The sell builder faber collines 

• Candela The Sell Builder Faber Collines 

Architectural Press 1963 

• Concrete Design Sarah Gaventa Mitchell Beazley 2001 

•  

 هفته سرفصل

 اول ای قبل تست اولیه دانشجویان از دروس سازه مقدمه و معرفی برنامه کالس/

 دوم تنوع هندسه و فرم در طبیعت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* * 
* * 

* 

 

 

 منابع درس

 -Berger, H, Light Structures-Structures of Light. Authorhouse. 2005 

 -Chilton, J. (last edition). Space Grid Structure. Architectural Press. 

 سوم مباحث نظری، سرگذشت سه عمارت

پوترها خرپاها و  ها پایداری هندسی سازه تیوضع یهای چوبی ساده و بررس مدل/(ایستایی )استاتیک

 ها قاب

 چهارم

ها  / امتحان در کالس و حل مسئله پایداری و تعیین و رسم نیروهای درونی سازهادامه مبحث استاتیک

 خرپا و قاب و پوتر

 پنجم

 ششم های آموزشی و امتحان و حل مسئله مکانیک مصالح/ کار با مدل

 هفتم های آموزشی و امتحان و حل مسئله / کار با مدلادامه مبحث مقاومت مصالح

 هشتم ها / تمرین استفاده از جداول برای طراحی سازهادامه مبحث مقاومت مصالح

 نهم های ساده کششی و فشاری دل/ تجربه و ساخت مها فرم

 دهم های کف صابونی و کامپیوتری / تجربه با مدلنازکغشا  

 یازدهم ای های ساده پوسته ای گچ اندود و ساخت مدل های پارچه / تجربه با مدلپوسته نازک

 دوازدهم های گچی / تکمیل مدلادامه مبحث پوسته نازک

های  همراه با ساخت گنبد ژئودسیک با فرکانس هیالیه و چندال های یک سازی با شبکه / مدلخرپای فضایی

 6و  4و  2

 سیزدهم

 چهاردهم / تکمیل مدل ژئودسیکبندی و پایان دوره جمع - یخرپای فضای

 پانزدهم رفع اشکاالت و حل مسائل

 شانزدهم بندی نهایی جمع



 

 

 -Collins, F. Candela the Shell Builder. Architectural Press. 1963 

 -Jodidio, P., Architecture: Nature, Prestel, Munich , 2006 

 -Otto, F. Rasch, B. (last edition), Finding Form: Towards on Architecture of the Minimal, Deutcher Werkbund, 

Munich. -Otto, F. (last edition), Tensile Structures (Vol 1&2). MIT Press. 
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واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 های روشو  ها نظریه سیستم

 یریگ میتصم

 عنوان درس به انگلیسی:

Systems, Decision Making, 

and Methods 

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 های و مدل ها ، تئوریمسئلهحل  هایدرویکر تم و نگرش سیستمی در ضلم مدیریت،در این درس دانشجویان با مبانی سیس

و  مسائلدر پایان درس دانشجویان قادر به تحلیل سیستمی  رود یممربوطه آشنا خواهند شد. انتظار  های روشو  گیری تصمیم

 باشند. گیری تصمیممسائل  مدلسازی

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول مفاهیم و نظریه سیستم

 دوم مفاهیم و نظریه سیستم

 سوم سیستم تحلیل و  تجزیهطراحی و 

 چهارم سیستم تحلیل و  تجزیهطراحی و 

 پنجم خطی ریزی برنامه

 ششم خطی ریزی برنامه

 هفتم 0-1 :عدد صحیح ریزی برنامه

 هشتم 0-1 :عدد صحیح ریزی برنامه



 

 

 نهم آرمانی ریزی برنامه

 دهم تئوری بازی

 یازدهم  AHP-روش ای اچ پی 

 دوازدهم  ANP-روش ای ان پی 

 سیزدهم تاپسیس، الکتره، ویکور ،چند معیاره روش دیمتل گیری تصمیم های روش

 چهاردهم تاپسیس، الکتره، ویکور ،چند معیاره روش دیمتل گیری تصمیم های روش

 پانزدهم منطق فازی

 شانزدهم ابتکاری فرا های روش

 ارزشیابی:

 پروژه
 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان
 نوشتاری عملکردی

*  *  * 

 منابع اصلی:

 1395 .، ناشر، انتشارات دانشگاه ضالمه طباطبایی(سیستم اطالضات مدیریت) ها ، تجزیه تحلیل و طراحی سیستمزاهدی، ش. ا 

 1395 .، ناشر دانشگاه صنعتی امیر کبیرها شناسایی سیستم ،کراری، م 

 1395.ه امام صادقتفتی  ، ،انتشارات دانشگا مدوز، تفکر سیستمی، ضادل آذر و فال . دنال اچ 

 1395 .تح یق در ضملیات، ناشر، پوران پژوهش ،ضالم تبریز، ا 

 1395 .شگاهینشر کتاب دان ،، مبانی تح یق در ضملیاتمهرگان، م.ر 

 1395 .نشر کتاب دانشگاهی، خطی و کاربردهای آن ریزی برنامه، پژوهشی ضملیاتی: مهرگان، م.ر 

 چند شاخصه  گیری تصمیمنوین در  های تکنی  ،ن، یاریضلی نژاد، ع و ماکوئی، ا و اسفند(MADM) انتشارات جهاد ،

 .1395.دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

 1395.چند معیاره، انتشارات دانشگاه شاهرود گیری تصمیم، م، ضطایی 

 1395.چند معیاره فازی، انتشارات دانشگاه شاهرود گیری تصمیم، م، ضطایی 

   ،1397.، انتشارات امیر کبیر(وزن دهی بعد از حل های روش)چندهدفه  ریزی برنامهچند معیاره:  گیری تصمیم، مباحثی در قدسی پور. 

 T.L. Saaty, l.g. Vargas, Decision Making with the Analytic Network Process-Economic, Political, Social and 

Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, Springer. 2013 

 C. Zopounidis, P. M. Pardalos, editors,  Handbook of Multicriteria Analysis, Springer.13, 2010 

 13-M. Ehrgott, J. Figueira, S. Greco, editors,  Trends in Multiple Criteria Decision Analysis, Springer.2010 
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واحد تعداد 

 پایه نظری
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 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد 

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 مدیریت پروژه

عنوان درس به 

 انگلیسی:

Project 

Management 

 

 تعداد واحد عملی 

  تعداد واحد نظری 

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 اختیاری

 
 داد واحد عملیتع

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف درس:

سرفصل ، مدیریت ریس  و مهندسی ارزش سنجی امکانمطالعات  ،آشنایی دانشجویان با مطالب مرتب  با مبانی  مدیریت پروژه
 درس:

 هفته سرفصل

 اول مدیریت پروژه هایدو فراین هاداراستاند ،مبانی

 دوم حاکمیتی در پروژه های دوره عمر و فازهای پروژه، ساختار سازمانی، مدیریت ذی نفعان و نقش

 سوم حاکمیتی در پروژه های دوره عمر و فازهای پروژه، ساختار سازمانی، مدیریت ذی نفعان و نقش

 چهارم کاری های و رویه ها ، دستورالعملها پروژه سنجی امکانمطالعات 

 پنجم کاری های و رویه ها ، دستورالعملها پروژه سنجی امکانمطالعات 

 ششم کاری های و رویه ها ، دستورالعملها پروژه سنجی امکانمطالعات 

 هفتم ها وزن دهی فعالیت های سیستمکاری و طراحی ساختار شکست کار و  های ، بستهها فرایند تعریف فعالیت

 هشتم ها وزن دهی فعالیت های سیستمکاری و طراحی ساختار شکست کار و  های ، بستهها د تعریف فعالیتفراین

 نهم ها برآورد زمان، هزینه و منابع الزم برای انجام فعالیت هایدفراین

 دهم ها برآورد زمان، هزینه و منابع الزم برای انجام فعالیت هایدفراین

 یازدهم و مسیر بحرانی ها ی، نمودار شبکه فعالیتنیاز پیش، تعیین روابط بندی زمانتهیه برنامه  هایدفراین

 دوازدهم و مسیر بحرانی ها ی، نمودار شبکه فعالیتنیاز پیش، تعیین روابط بندی زمانتهیه برنامه  هایدفراین



 

 

 سیزدهم تنظیم بودجه و جریان نقدینگی پروژه های روشآشنائی با مبانی و فرضیات و 

 چهاردهم تنظیم بودجه و جریان نقدینگی پروژه های روشی با مبانی و فرضیات و آشنائ

 پانزدهم و هزینه پروژه  بندی زمانکنترل برنامه  هایدو فراین ها روش

 شانزدهم و هزینه پروژه بندی زمانکنترل برنامه  هایدو فراین ها روش

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 تمرارزشیابی مس ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* 
 

* 
 * 
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 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 1 رایانه در معماری

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

48 

 عنوان درس به فارسی:

 2رایانه در معماری 

 عنوان درس به انگلیسی:

Computation Aided 

Design 2 

 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 

 

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 1

 اختیاری
 تعداد واحد عملی 1

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف درس:

در  رایانطه  تطر  قیط ضم هایدتعریف شده است و هدف کلی آن آشنایی دانشجویان با کاربر 1این درس در ادامه درس رایانه در معماری 

 هطا  موضطوع از تحلیطل بطه کمط  رایانطه در یکطی       های روش ارائةتا ساخت معماری است. هدف اصلی این درس  طراحی هایدفرآین

ارائطه سطاز    درس گریدو ... همچنین از اهداف  هااتحلیل فا ،طراحی تا ساخت معماری است مانند تحلیل انرژی، سازه فرایندخاص 

 حاصل از آن است. های و اضتبارسنجی پاسخبرای ی  تحلیل درست به کم  رایانه  موردنیاز هایرو کا

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول مقدمه معرفی کالس و انتخاب موضوع

 دوم مبانی و اصول اولیه

 سوم سازی مدلو شروع  ها / انتخاب نمونهتحلیلی موجود های روش

 چهارم ها نمونه سازی مدل/ تحلیل به کمک رایانه های روش

 پنجم ها نمونه سازی مدل/ یزاراف نرم های معرفی بسته

 ششم ها / جمع آوری دادهجهت تحلیل افزار نرمآموزش استفاده از 

 هفتم ها روی مدل ها داده سازی پیاده/ افزار نرمآموزش 



 

 

 هشتم ها روی مدل ها داده سازی پیاده/ افزار نرمآموزش 

 نهم مدل تأیید/ تکمیل و افزار نرمآموزش 

 مده سازی شبیهتحلیل و 

 یازدهم سازی شبیهتحلیل و 

 دوازدهم و نتایج تحلیل ها تهیه خروجی

 سیزدهم و اعتبار سنجی ها کنترل داده های روش

 چهاردهم مقایسه نتایج

 پانزدهم تهیه گزارش نهایی

 شانزدهم تهیه گزارش نهایی

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 ینوشتار عملکردی

* * 
  

* 
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 اا

 

احد وتعداد 

 نظری
 پایه
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 واحد

تعداد 

 واحد:
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 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 مفاهیم پایۀ معماری

 عنوان درس به انگلیسی:

The Basic Concepts of 

Architecture 

 

تعداد واحد 

 عملی

 

تعداد واحد 

الزام نظری

 ی

تخصص

 ی

تعداد واحد  

 ضملی

تعداد واحد  2

 نظری
 ریاختیا

تعداد واحد  

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

  سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 بطه  بخشطیدن  و ضمطق  و پخته کردن و پروردن ها شهیبر اند وقوف .است شهیبر اند یمتک ،یگرید یمانند هر ضمل انسان ،یضمل معمار

ه دربطار ، آنطان  ربط  ااتکط  بطدون  اام ،دیگران زا آموختن اب که دبیاموز دبای معماری دانشجوی .انجامد می رمفیدت و رهتب ای یرمعما به اآنه

 بطه  ،صطورت  رهط  رد ،معمطاری  تطاریخ  و دن ط  و سطخن  و اندیشطه  اهل چه و دبشو معماریه حرف اهل آینده رد چه .بیندیشد معماری

 دادن  دسطت  هبط  و  معمطاری  پایطة  مفطاهیم  ابط  دانشطجویان  کطردن  اآشطن  درس این هدف .است دننیازم  معماریه دربار اصیل اندیشیدن 

 .  است باره اینرد رتفک های سرنخ

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول توضیح محتوای درس، جایگاه آن در دورة تحصیل مهندسی معماری، و هدف و فایدة آن

 دوم داللت، معنا، فهم، تفسیر : ساختن و خواندن معماری؛ مفهومها بناها و واژه

 سوم فرم، شکل، ریخت

 چهارم کارکرد، کاربرد، کاربری



 

 

 پنجم فرم و سیاق کانتکست، شکل و زمینه، بنا و محی 

 ششم معنا در معماری

 هفتم : انواع معرفت معماری معرفت ضمنی و معرفت صراحی1معرفت معماری 

 هشتم انواع و حدود آن: معرفت صراحی در معماری و 2معرفت معماری 

 نهم 1: معرفت ضمنی در معماری و انواع و حدود آن 3معرفت معماری 

 دهم 2: معرفت ضمنی در معماری و انواع و حدود آن 4معرفت معماری 

 یازدهم : چیستی و تاریخچة آن1ن د معماری 

 دوازدهم ن د معماری های : نحله2ن د معماری 

 سیزدهم خچة آنتاریخ معماری: چیستی و تاری

 چهاردهم معماری و سنت

 پانزدهم معماری و فرهنگ

 شانزدهم انسان در همه سوی معماری: معماریِ انسان برای انسان

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون
 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

 عملکردی
  

*  * 
* * 
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 Conway, Hazel and Rowan Roenisch. Understanding Architecture: An introduction to Architecture and Architectural 

History.London: Routledge, 2005. 

 Forty, Adrian. Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. London: Thames & Hudson, 2004 
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واحد تعداد 

 نظری
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 واحد

تعداد 
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32 

 عنوان درس به فارسی:

 درآمدی بر تفکر معماری

 عنوان درس به انگلیسی:

Introduction to 

Architectural 

Thinking 

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 ضملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 هیط بن تیط و ت و یمعمطار  تفکر درباره قوه دنیموضوع تفکر و ورز به منزله یبا معمار انیدرس مواجه کردن دانشجو نیا یلهدف اص

چگونطه   یتفکطر معمطار   ؟چیسطت   معمطاری  رفک؟ تآن فکر کرد درباره توان یو چگونه م ستیچ یمعمار .است انیدر دانشجو ینظر

 بطه منزلطه   یبطا معمطار   انیدرس دانشطجو  ایطن  در .رود یمط  شیپط   به ها پرسش نیدرس بر محور ا نیا ؟چیست است و درباره یتفکر

 دربطارة  اندیشطیدن  نظطری  دقواضط  و دکننرنظ مختلف زوایای و اه دریچه زا معماری به که دکنن می تالش و دشون می اآشن رتفک موضوع

 هطای  پرسطش  و رن ادت و رپویات ودانشج ذهن که دکن می کم  معماری رتفک رد دانشجویان شدن ورزیده .بیازمایند ضمل رد ار معماری

 شود.  ت ویت معماری اب مواجهه رد ودانشج نظریه بنی همچنین و دشو رت ضمیق و رت سنجیده معماری زا وا

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و وجوه مختلف آنمعماری 

 دوم موضوع تفکر منزلة به یمعمار

 سوم اصطال  ی  گاهیدر جا یتفکر معمار

 چهارم جهان رد  معماریرتاریخ تفک



 

 

 پنجم 1یتفکر معمار یادیبن میمفاه

 ششم 2یتفکر معمار یادیبن میمفاه

 هفتم یبا ضمل معمار ینسبت تفکر معمار

 هشتم معماری یبا تئور ینسبت تفکر معمار

 نهم یبا ن د معمار ینسبت تفکر معمار

 دهم یمعمار خیبا تار ینسبت تفکر معمار

 یازدهم یکالبد لیتحل ؛یمعمار  صریب دسوا

 دوازدهم ژرف سمیفرمال:معماری  فرمی دن 

 سیزدهم یمعمار ین د فرم نیتمر

 چهاردهم معماری تاریخی طی اجتماض وجوه رتفکر د

 پانزدهم معماری تاریخی ط اجتماضی تفکر در وجوه نیتمر

 شانزدهم رانیدر ا یتفکر معمار فیمسائل و وظا

 ارزشیابی:

 روژهپ

 

 نهایی های آزمون
 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

  نوشتاری عملکردی

*  * * * 
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 آخرین ویرایش ،رفژ  فرمالیسمه نظری :معماری راث خوانش ،بزاز بلوری امون  و دمهردا ،بیدهندی قیومی 

 1375.قطره :تهران .حسنپور  حسینه ترجم .مدرن معماری رد اه آرمان دگرگونی :معماری تئوری  تاریخ ،پیتر ،کالینز. 

 Borden, Iain, Murray Fraser and Barbara Penner. Forty Ways To Think About Architecture: Architectural History and 

Theory Today. Wiley, 2014. 

 Brawne, Michael. Architectural Thought. London, England: Routledge, 2007. 

 Dreamer, Peggy. Architecture and Capitalism, to the Present. Routledge, 1845, 2014.  

 Forty, Adrian. Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. New York: Thames & Hudson, 2004. 

 Jencks, Charles, and Karl Kropf. Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Chichester, West Sussex: 

Academy Editions, 1997. 

 Kostof, Spiro. The Architect: Chapters in the History of the Profession. New York: Oxford University Press, 1977. 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 اا

واحد تعداد  

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 تاریخ معماری معاصر ایران

 عنوان درس به انگلیسی:

History of Iranian 

Contemporary 

Architecture 

 

تعداد واحد 

 عملی

 

تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی
 

تعداد واحد 

 ضملی

تعداد واحد  2

 نظری
 اختیاری

تعداد واحد  

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 کلی های ویژگی ،معاصردر دوران  ایران معماری ،ایران و  جهان ردرمعاص معماریه پای  تعاریف و مفاهیم اب آشنایی درس این زا هدف

در دوران  رانیط ا یمعمطار  یدگرگطون  ریسط  ،آنهطا  یریط گ شطکل  یو اقتصاد یو اجتماض یفرهنگ های زمینه و معاصر دوران معماری آثار

 رد مطدرن  معماری گیری شکل ضملی و یفن های زمینه و ،ایران رد مدرن معماری نهادهای ،پهلویه دور پایان ات ناصری دضه زا رمعاص

 یبررسط و  مطالعه به ،در دوران معاصر رانیا معماری تر و گسترده تر قیفهم ضم هدف اب ،انیدرس دانشجو نیدر ا نیهمچن .است ایران

 دقطت  بطه  را رانیط ا معاصطر  یفهم معمار یالزم برا یها کار هم مهارت نیا ضمن رد .پردازند یم رانیمعاصر ا یاز آثار معمار یا دهیگز

 شود. می جلب رانیمعاصر ا یآثار معمار یریگ شکل و یمختلف طراح فرایندهای و ها روش به توجهشان هم و آورند یم



 

 

 :درس سرفصل

 هفته سرفصل

 اول رانیدر ا تهیت ابل سنت و مدرن ؛رانیا جهان و در تهیظهور مدرن یاسیس ،اجتماضی ،یفرهنگ یها نهیزم

 دوم رانیجهان و ا مدرن در یظهور معمار یو مختصات اجتماض یو فن یماد و یاقتصاد یها نهیزم

 سوم رانیمدرن در ا یآثار معمار نیاول ؛رانیدر ا سمیمظاهر مدرن نیاول

 چهارم ها و آثار آن رانیفرنگ در ا تحصیلکردة  معماران  اولین

 پنجم رانیدر ا سمیمدرن گام شیمعماران و مهندسان پ

 ششم رانیا یمدرن در معمار یها هیما ساخت
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 یازدهم دوم یپهلو دوم دوره مهین رانیمعاصر ا یآثار معمار نی تر مهم

 دوازدهم اسالمیاز ان الب  پس رانیمعاصر ا یآثار معمار نیتر  مهم

 سیزدهم 1رانیمعاصر ا یمعمار یها ها و دوره سب 

 چهاردهم 2رانیمعاصر ا یمعمار یها ها و دوره سب 

 پانزدهم 1رانیمعاصر ا یمعمار یشناس انیجر

 شانزدهم 2 رانیمعاصر ا یمعمار یشناس انیجر
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 :درس اهداف

بطر   هیط بطا تک  اتط  کوشد یاسالم م در گستره جهان  نوعمص   یروشن از مح امکان دح ات  و رفراگی تصویریه ارائدرس باهدف کالن  نیا

 هطا  سطرزمین  ایطن  در را معمطاری  آثطار  یریط گ شطکل ی مختلطف چگطونگ   های سرزمین فرهنگی یبسترهادر  اسالم نیآفر وحدت ن ش

 اسطالمی   معمطاری ر آثا اب ار  انیدانشجو شتریب چه هر مؤانست زمینة گریکدیآثار با  نیا یها و تفاوت ها تشابه دادن نشان و کردن حیتشر

 :رود یم پیش رزی  اهداف  درس در جهت تح ق نیا ،یا یهدف کل نیبا چن .فراهم آورد

 اسالم؛  جهان  ن اط رسای رد  اسالمی  معماری رآثا  های ویژگی اب  دانشجویان  آشنایی -1-1

 اسالمی؛  گوناگون های سرزمین رد  معماری  مشترک  مفاهیم و  اصول  درک -1-2

 اسالم.  جهان  فرهنگی  متنوع  های هرگست رد  فااسازی  تحوالت  و رتغیی درونه مطالع -1-3

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 جغرافیای اب  شناییآ ؛یمعمار  مهندسی  کارشناسیه دور  کلیه برنام رد  آن  جایگاه و  برنامة درس  شر 

 آنها در معماری پیشینة و اسالمی  های سرزمین  فرهنگی  تاریخ و  تاریخی 

 اول

 دوم اسالمی  مت دم  معماری/اسالمی  های سرزمین اسالمی  میراث پیش



 

 

 سوم امویان رروزگا رد  شام  معماری

 چهارم ضباسیان رروزگا رد  رودان نامی  معماری

 پنجم هجری  چهارم ات دوم  های هدس رد اافری   شمال ومغرب  و  اندلس  معماری

 ششم ششم ات  چهارم  های هدس رد  فاطمی  خلفایه دور رد  شام  و ای افر  شمال  معماری

 هفتم ششم و  پنجم  های هدس رد  روم  سلجوقیانه دور رآناطولی د  معماری

 هشتم ششمه سد رد  سلجوقیان  جانشینان  حکومته دور رد  شام و  ضراق  معماری

 نهم هفتم و  ششم و  پنجم  های هدس رد ،حدانمو و  مرابطان  دورة حکومت رد اافری   شمال  معماری

 دهم هشتم و  هفتم  های هدسربحری، د  مملکوکان  حکومته دور رد رمص  معماری

 یازدهم نهم و  هشتم  های هدسرد ،ضثمانیانه دور رد  آناطولی  معماری

 های هدس رد انسعدی ،نصریان ،حفصیان، مرینیان  حکومته دور رد  اندلس  و اافری   شمال  معماری

 دهم ات  هشتم 

 دوازدهم

 سیزدهم نهم ات  هفتم  های سده رد ،دهلی  سالطینه دور رد دهنه قار  معماری شبه

 چهاردهم سیزدهم ات  نهم  های هدس رد ،ضثمانیانه دور رآناطولی د  معماری

 همپانزد دوازدهم ات  دهم  های هدس رد ،گورکانیانه دور رد دهنه قار شبه  معماری

 شانزدهم اسالمی  های سرزمین  معماری رد  مشترک  های ویژگی  جستجوی
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 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 : درس اهداف

 درگذر زمان تحوالت آن و یبا معمار ارتباط شهر ،یضناصر شهر واجزا   ،رانیدر ا ینیشهرنش و رشه مفهوم اب انیدانشجو ییآشنا

 

 :درس موضوع

آن بررسطی   تحطوالت  ریسط فاایی و اجتماضی معرفی و چگونگی پیدایش، انواع و -کالبدی  یا دهیپد مثابه بهدر این درس شهر ایرانی  

مختلطف از   یهطا  در دورهن با شطهر و حیطات شطهری    انواع بناها و فااهای معماری و شهری و نسبتشا با بررسی دانشجویان .شود می

معمطاری آشطنا    خالل بررسی مصادیق واقعی یا تح ی ات موجود، با تأثیر مت ابل معمطاری و شطهر و اهمیطت شطناخت شطهر در فهطم      

 .شود یمدر دوران معاصر بررسی  ژهیو بهو ضواب  و قوانین شهری در تنظیم رابطه معماری و شهر  ها ن ش طر  .شوند یم



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول رانیدر ا ینیمفهوم شهر و شهرنش ؛طر  بح  درس

 دوم رانیشهرها در ا شیدایو پ ینیساب ه شهرنش

 سوم انیشهر در ضهد باستان دوران هخامنش

 چهارم انیو پارت انیشهر در ضهد باستان دوران سلوک

 پنجم انیدوران ساسان شهر در ضهد باستان

 ششم ظهور اسالم انهیم شهر در دوران

 هفتم ق..ه  تا قرن چهارم میانه دورانردرشه

 هشتم حمله مغول ات  سلجوقیان زا انهیشهر در دوران م

 نهم انیموریو ت انیلخانیا انهیشهر در دوران م

 دهم صفویان دیشهر در دوران جد

 یازدهم قاجاریان دیشهر در دوران جد

 زدهمدوا اول یپهلو شهر در قرن معاصر

 سیزدهم دوم یپهلو شهر در قرن معاصر

 چهاردهم دوم یپهلو شهر در قرن معاصر

 پانزدهم یبعد از ان الب اسالم شهر در قرن معاصر

 شانزدهم یبعد از ان الب اسالم شهر در قرن معاصر
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 اهداف درس:

  دانطش  زا  هطای زحوه منزلط   بطه   نآ پیطدایی   هطای  زمینطه   و ،مسطیر  ،چگونگی ؛یمعماره نظری  مفهوم اب  دانشجویان  آشنایی درس  نیهدف ا

 ی؛انسطان   ضلطوم  ردیگ  های حوزهو  اجتماضی  های آموزه اب  آنه رابط آن؛رمظاه و توجه های نکانو و  بح   های میدان ؛یمعمار  به  معطوف

مهطم   از متطون  یبطا برخط   نایدانشجو ییو آشنا ؛یمعمار ضمل تر کالن  سیاقی رد و  معماری  طراحی اب  آنه رابط و  معماریه نظری  اقسام

 .است ینظر



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول گریعلوم د در هیبا نظر آن یها تفاوت ها و و شباهت معماری نظریه  چیستی

 دوم و اقسام آن معماری هیدر نظر توجه یها کانون بحث و یها دانیم

 سوم یانش معطوف به معمارنوظهور از د یا حوزه به منزله یمعمار هینظر ییدایپ ریمس یشرح اجمال

 چهارم عصر باستان یبا نگاه به آثار معمار و روم باستان ونانی در عصر باستان یمعمار هیو نظر یمفهوم معمار

 پنجم در غرب انهیم یها سده یبا نگاه به آثار معمار انهیم یها در سده یمعمار یها هیو نظر یمفهوم معمار

 ششم رنسانس دوره یرنسانس با نگاه به آثار معمار در دوره یمعمار یها هیو نظر یمفهوم معمار

از رنساانس تاا آغااز انقاالب      یدر معمار یغربیسیسم در اروپا و آغاز کالس یمعمار یها یآکادم نیاول

 کالسیسیسم شهیبرخاسته از اند یو آثار معمار یصنعت

 هفتم

 هشتم صنعتی عصر انقالب یمعمار اربه آث و با نگاه یعصر انقالب صنعت در یجهان معمار یدگرگون

 هیا نظر نیاول به منزله یدر معمار سمیمدرن هیظهور نظر ریو مس ها نهیزم :نیعصر ماش یها و انگاره یمعمار

 بیستمه سد مهینوزدهم تا نه سد مهین یبا نگاه به آثار معمار یمعمار اریع تمام

 نهم

 دهم دآمدهیپد مدرن یمعماره نظری در برابر که یآثار با نگاه بهی در معمار مدرنیسمی ها واکنش به آموزه

 یازدهم 1960و  1950 یها در دهه امروزینش ی به معنا معماریه نظری دتول یانتقاده نظری

 دوازدهم .یستیمدرن پست یبا نگاه به آثار معمار یمعماره نظری در سمیپسامدرن و  یدر معمار پسامدرنیسم

 سیزدهم یمعمار یها هینظر با ینسبت آثار معمار

 چهاردهم مدرن با دوره  پیشامدرن  در دوران یمعمار و عمل یمعماره نظریه رابطه مقایس

 پانزدهم امروز مدرن تاه دور  انیاز پا معماری  عمل و یمعماره نظریه رابط یدگرگون ریس

 شانزدهم .یرانیا و یاسالم یدر معمار یمعمار یضمن یها هینظر و ینظر میمفاه

 رزشیابی:ا

 پروژه

 
 های نهایی آزمون

 ترم میان 

 

 ارزشیابی مستمر

 نوشتاری عملکردی
 

*  * * *  
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 با هنرهای ایرانیآشنایی 
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Introduction to 
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تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  می سفر عل

 

 اهداف درس:

 یمعمطار  اب  پیوندشان  ویژه به ،گریکدیبا  آنها وندیپ دادن نشان رمنظو  به ی رانیمختلف ا  هنرهای اب  دانشجویان یی درس آشنا نیاز ا هدف

 یطه بن  تیط ضالوه بطر ت و  ،درضمن آن و کنیم ینظرم یرانیمظاهر فرهنگ ا به منزله یرانیمختلف ا یدرس به هنرها نیدر ا .است ،یرانیا

بطه جطوهر مشطترک     انیکه توجه دانشطجو  شود یتالش م،یفرهنگ بومه دربار ها آن نشیدانش و ب شیو افزا انیدانشجو شناسی زیبایی

 آن  هطای  ویژگی و ری ایرانیمعما ربهت  فهم  برای  ای دریچه رجوه  این زا  و دشو  جلب  ایرانی  در فرهنگ گوناگون هنر یها صورت انیم

 شود.  گشوده  دانشجویان  چشم  پیش 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سرفصل درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون
 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

 نوشتاری عملکردی
 

*  
* * * 

 منابع اصلی:

 هفته سرفصل

 اول یصناض یو تناسبات در آثار هنرها ماتیت س ،یساختار هندس هندسه،

 دوم گره 1با انواع ن وش ییآشنا

 سوم ییو ختا یمیاسل 2با انواع ن وش ییآشنا

 چهارم یانسانن وش  3با انواع ن وش ییآشنا

 پنجم ین وش جانور 4با انواع ن وش ییآشنا

 ششم ت ارن 1ن وش های ویژگی

 هفتم وحدت شکل و ن ش و رنگ 2ن وش یها یژگیو

 هشتم انواع ن ش ریطرز تکرار و تکث 3ن وش یها یژگیو

 نهم یبند بیگردش و دور در ترک 4ن وش یها یژگیو

 دهم یندب بیدر ترک مرکزگرایی 5ن وش یها یژگیو

 یازدهم نستعلیق  شکسته نستعلیق، ها اقالم سته، آن یانواع خطوط و کاربردها

 دوازدهم نگارگری  اصول و  مبانی

 سیزدهم صناضی  هنرهای  ن وش با آنها  ن وش  نسبت و  معماری  به  وابسته  هنرهای

  های فرم  انواع سازشناسی، می،م ا موسی ی و  دستگاهی  ردیف  ایرانی موسی ی  موسی ی  اصول و  مبانی

 کاربردهایشان و  اجرایی

 چهاردهم

 پانزدهم ن الی خوانی، پرده ایرانی تعزیه،  سنتی و  آیینی  های نمایش  مبانی

 شانزدهم ایرانی.  معماری در  مبانی  این  نظربه و  ایرانی  هنرهای  مشترک  مبانی در  بح 
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 1379.روزنه :تهران .بیدهندی قیومی دمهرداه ترجم .توپ اپی رطوما :یاسالم  معماری رد  تزیین و  هندسه .گلرو،اوغلو نجیب. 
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 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

ی اسطت دانشطجو   سطته یشا ،بوده اسطت   مالزم اقسام هنرها با  تاریخ  طی ردو شود یم محسوب هنر یاز جهت یرمعما که نیبه ا  توجه با

 صرفاً ، واست  دانشجویان  در دسترس و م االت کتب قیطر که از ،تاریخ هنر با یسطح آشنایی  لیکن.  آشنا شود هنر خیتار با یمعمار

 تطاریخ  رد  آن رسطی   و رهنط ه دربطار   اندیشطیدن   مبانی اب  دانشجویان  است  الزم شود. نمی  بینش  کسب  موجب رهنه دربار  اطالضات  کسب

 دانشجویان  کردن اآشن  درس  این  هدف.  است  شده  متداول و  یافته رظهو رهن  تاریخ رد  ای اصلی  مفاهیم  قالب رد  مبانی  این .شوند اآشن 

 است.  اصلی  مفاهیم  این اب 

 سرفصل درس:

 هفته رفصلس

 اول دربارة چیستی تاریخ هنر یا م دمهتوضیح برنامة درس؛ 

 دوم تاریخچة تاریخ هنر 

 سوم نگاهی به مفهوم هنر و تاریخ آن در ایران و جهان

 چهارم ت طیع در تاریخ هنر: دوره، سب ، مکتب



 

 

 پنجم م امِ آفرینش هنر و م امِ خوانش هنر و نسبت آنها در تاریخ هنر

 ششم ساختنِ هنر: حامی، هنرمند؛ حامی هنر و هنرمند در ایران و جهان ضامالن

ضامالن خواندنِ هنر: ناقد، مفسر، مورخ، خبره؛ مؤسسات تاریخ هنر: موزه، نگارخانه، فرهنگستان، دانشگاه، 

 بازار مکاره، ناشر

 هفتم

 هشتم ، ن د، تفسیریشناس ییبایز

 نهم فرم، تاریخ مفهوم فرم در هنر

 دهم ه، نماد، شمایلنشان

 یازدهم سیاق کانتکست، انواع سیاق در تاریخ هنر

 دوازدهم م ام آفرینش و م ام خوانش هنر بر محور مفاهیم اصلی تاریخ هنر های جریان

 سیزدهم هنر و جامعه

 چهاردهم مفاهیم خالقیت، نبوغ، ذوق، اصالت، انتزاع، پیچیدگی

 پانزدهم ری، هنرهای پالستی ، هنرهای زیباانواع هنر: هنرهای تجسمی، هنرهای بص

 شانزدهم انواع هنر: هنرهای نمایشی، هنرهای اجرایی، موسی ی؛ انواع هنر: ضکاسی و سینما

 ارزشیابی:

 پروژه

 
 نهایی های آزمون

 

 ترم میان

 

ارزشیابی 

 مستمر

 

 نوشتاری عملکردی
 

*  * * * 
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 عنوان درس به فارسی:

 تاریخ فرهنگ ایران
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تعداد واحد 

 عملی

الزام تعداد واحد نظری 
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تخصص

 ی

 تعداد واحد ضملی 

 تعداد واحد نظری 2
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تعداد واحد 

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

  گونطاگون   هطای صطورت  و  فرهنطگ   تطاریخ  ؛اش یعط یطب ،جغرافیطایی  ،تاریخی  سیاق اب  آن  نسبت و  فرهنگ  معنای اب  دانشجویان  آشنایی

 جغرافیایی. و  تاریخی  ،اجتماضی ،فرهنگی  سیاق رد فرهنگی ی موار و رآثا  بررسی به اتکا اب  آن  تحوالت و  ایرانی  فرهنگ



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول و اهداف و اهمیت درس ها پرسش

 دوم معنای آن تاریخ فرهنگ و

 سوم نسبت معماری و شهر با تاریخ فرهنگ

 چهارم تباط میان آنهاجایگاه ایران در جهان و منط ه از نظر طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، و فرهنگی و ار

 پنجم مروری بر تاریخ فرهنگ در ایران پیش از اسالم

 ششم نخست اسالمی یها سدهمروری بر تاریخ فرهنگ در ایران 

 هفتم مروری بر تاریخ فرهنگ در ایران، از طاهریان تا حمله مغول

 هشتم مروری بر تاریخ فرهنگ در ایران، از ایلخانان تا ظهور صفویان

 نهم بر تاریخ فرهنگ در ایران، صفویان  مروری

 دهم مروری بر تاریخ فرهنگ در ایران، قاجاریان

 یازدهم مروری بر تاریخ فرهنگ در ایران، پهلوی

 دوازدهم 1ای در سیاق فرهنگی و اجتماضی آن  شیء موزه یها نمونهبررسی و قرائت 

 سیزدهم 2اجتماضی آن  ای در سیاق فرهنگی و شیء موزه یها نمونهبررسی و قرائت 

 چهاردهم 1بررسی و قرائت نسبت میان آثار معماری با سایر مظاهر فرهنگی 

 پانزدهم 2بررسی و قرائت نسبت میان آثار معماری با سایر مظاهر فرهنگی 

 شانزدهم 3بررسی و قرائت نسبت میان آثار معماری با سایر مظاهر فرهنگی 

 ارزشیابی:

 پروژه

  یینها های آزمون 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

  نوشتاری عملکردی

*  * * * 
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 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

  سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

  است.  بر زبان یمتک و  نظری مطل اًی معمار خیو تار و ن د هیآن چون نظره همبستی ها اما حوزه ؛است یضمدتاً ضمل یا رشته یمعمار

 انیدانشطجو  تیط و موف  ییدر شکوفا ین ش مهم آن رد یتوانمند است ادشدهی یها کار در حوزه یآن ابزار اصل و قواضد نگارش زبان

 یمعمطار  رثطا آه دربطار   مهارت نوشطتن  ،معماران یبرا  الزمه پای یها از مهارت یکی، نیگذشته از ا .کند یم فایا ها حوزه نیدر ا یمعمار

در  یمعمطار  انیدانشجو پس الزم است که .تسا نگارش با اصول ییآشنا اش زبان و الزمه زیکار ن نیاه ضمد که ابزار  پیداست و  است

دانطش و   قیط تعم بسط    نگارش در جهت درس کارگاه .ندوش مسل  به آن و ابزار آشنا نیا از حیصح استفاده اب  تحصیلشانه دور طول

ه دربطار   نوشطتن  نیتمطر   برای بیشتری  یضمل یها فرصت ،درس نیا کارگاهی یدر فاا. اتیخصوص نیدر هم انیشجودان یها مهارت

 کند. می  ت ویت را انیدانشجو یها یتوانمند یو گروه یفرد دمتعد  های تمرین  شود یم فراهم یمعمار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول ارسیف مباح  زبان ؛اتیزبان و ادب یها تفاوت

 دوم ، و ...ادبی، ضلم، اداری، مکتوبه ضامیان، محاوره، مخفی مراتب زبان

 سوم ینیگز واژه و  واژه

 چهارم فنی ،زبانی ،ساختاری ،محتوایی :و اقسام آن شیرایو

 پنجم نگارش  یها نامه وهیش ؛مراجع اضالم ؛ها واژه، مراجع،  یمرجع شناس

 شمش معماریه دربار  نوشتن  انواع

 هفتم معماریه دربار  نوشتن  مراتب

 هشتم ارجاع یها روش ،طرز نوشتن ،ساختار نامه پایان  و ،م اله ،ضلمی  متن  تنظیم  روش

 نهم معماریه دربار  نوشتن  ناموفق و   موفق  های نمونه  معرفی(؛ فایده و  ساب ه) یسینو زهیپاک

 دهم 1  نویسی پاکیزه رب زتمرک اب  معماریه دربار  نوشتن  گروهی  تمرین کارگاه

 یازدهم 2  نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن  گروهی  تمرین کارگاه

 دوازدهم 3 نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن  گروهی  تمرین کارگاه

 زدهمسی 1  نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن فردی  کارگاه

 چهاردهم 2  نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن فردی  کارگاه

 پانزدهم 3  نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن فردی  کارگاه

 شانزدهم 4  نویسی پاکیزه بر تمرکز با  معماریه دربار  نوشتن فردی  کارگاه

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 

 نهایی های آزمون
 

 ترم میان

 

 ارزشیابی مستمر

 نوشتاری عملکردی
 

*  * * * 

 

 

 

 



 

 

 منابع اصلی:

 1385 .سخن :تهران .سخن  نویسی درست  فرهنگ و. حسن ،انوری. 

 1391 .نی :تهران .آدمیزاد  زبان  به .رضا ،بهاری. 
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 Lange, Alexandra. Writing about Architecture: Mastering the Language of Buildings and Cities. New York, NY: 

Princeton Architectural Press, 2012.  



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

 اا

 
واحد تعداد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 تعداد

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 انتقادی تفکر

عنوان درس به 

 انگلیسی:

Critical Thinking 

 
تعداد واحد 

 عملی

 
تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

 
تعداد واحد 

 عملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

 
تعداد واحد 

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

   سمینار  شگاه آزمای کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

ه دربطار   نوشطتن  و  اندیشطیدن  رد  کطاربرد آن  یچگطونگ  و  انت طادی  تفکطر  یمبان و  م دمات اب  دانشجویان  کردن اآشن  درس  این زا  هدف

 است.  معماری  ها موضوع

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول هفتگی. های تمرینمعرفی درس و توضیح روند کالس و 

 دوم ت: انواع تفکر م دما

 سوم چیستی تفکر ن ادانه، معنای ن د و ن ادی و انت ادی 

 چهارم 1تمرین طر  پرسش درست 

 پنجم 2تمرین طر  پرسش درست 

 ششم شناسایی مفروضات 

 هفتم استدالل



 

 

 هشتم شناسایی ساختار منط ی بح 

 نهم تشخیص مدضا

 دهم شواهد و انواع آنها

 زدهمیا ارزیابی استدالل

 دوازدهم 1انه خوانش انت ادی موضوضی معمار

 سیزدهم 2خوانش انت ادی موضوضی معمارانه 

 چهاردهم 1تمرین نوشتن انت ادی 

 پانزدهم 2تمرین نوشتن انت ادی 

 شانزدهم 3تمرین نوشتن انت ادی 

 ارزشیابی:

 پروژه

 

  نهایی های آزمون
 ترم میان

 
 ارزشیابی مستمر

 

  رینوشتا عملکردی

*  * * * 

 منابع اصلی:

  1392.افق :تهران .ضلوی زپروی  ترجمه .انت ادی  ی نظریه .استیون ،برونر  اری. 

 1398.سمت :تهران .آواکیان  بتی  ترجمه.هنر رد  نگارش و  تح یق  راهنمای .سیلوان ،بارنت. 

 1393.دخر  مینوی :تهران .کامیاب  کورشه ترجم .جا به  های سؤال  دنپرسی :ن ادانه رتفک  راهنمای .کیلی .ام  استیوارت و  نیل .ام ،براون . 

 1396.آسیم ،ون رنش  فرهنگ :تهران .خسروانی  مهدیه ترجم .خالقانه و  ن ادانه رتفک  کارکردهای و  ماهیت .الدر الیند  و دریچار ،پل . 

 1396.آسیم :نو رنش  فرهنگ :تهران .انیخسرو  مهدیه ترجم .ن ادانه رتفک  ابزارهای  و اه مومفه .ریچارد ،پل. 

 1386 .کتاب  بوستان  مؤسسه :قم .مغالطات .اصغر ضلی ،خندان . 

 1394.فرهنگی  مطالعات و  انسانی  ضلوم  پژوهشگاه :تهران .استدالل  سنجش و  فهم  مهارت :تیزفکری .حامد ،پور یئصفا. 

 1391.سمت :تهران .ابیلی رخدایاه ترجم .انت ادی رتفک  آموزش .چت ،مایرز . 

 Borden, Iain, Murray Fraser and Barbara Penner. Forty Ways to Think About Architecture: Architectural History and 

Theory Today. Wiley, 2014. 

 Barnet, Sylvan & Hugo Bedau. Critical Thinking, Reading, and Writing- A Brief Guide to Argument. Boston: 

Bedford/St. Martin’s, 2014. 

 



 

 

 سرفصل درس:

 :نیاز پیشدروس 

تاریخ معماری ایران 
 دوران اسالمی

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 
 واحد

تعداد 
 واحد:

2 

 تعداد
 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

آشنایی با مرمت میراث 
 معماری و شهرسازی

 عنوان درس به انگلیسی:

Introduction to 
the 

restoration of 
architectural 
heritage and 

urbanism 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 
 الزامی

 تخصصی
 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2
 اختیاری

 تعداد واحد عملی 

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

  سمینار  زمایشگاه آ کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 تاریخی یها بافتگوناگون درونی و بیرونی در ابنیه و  یها ارزشآشنایی با مفهوم ارزش و  -

 آشنایی با مفهوم حفاظت و درجات مختلف حفاظت آثار تاریخی -

 مختلف آن در حفاظت آثار تاریخی های آشنایی با مفهوم مرمت و احیا و شیوه -

 واژگان حفاظت آثار تاریخی نیتر مهم آشنایی با -

 تاریخی یها بافتمرمت و احیای ابنیه و  های و نظریه هارآشنایی با منشو -

 تا هنری یشناخت باستانطیف رویکردهای گوناگون مرمتی از  آشنایی با -

 مرمت بافت و بنا در داخل و خارج کشور های آشنایی با نمونه پروژه -

 اجرا شده مرمت و احیای بنای تاریخی داخلی و خارجی های از پروژهانجام ی  نمونه بررسی  -

 اجرا شده مرمت و احیای بافت تاریخی داخلی و خارجی های انجام ی  نمونه بررسی از پروژه -

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول شین آنهاپی های آشنایی با دانشجویان و آموخته -معرفی درس و توضیح شر  درس و دلیل نیاز به این مباح  

 دوم نفری دانشجو 2 یها گروهقبل و انتخاب سوژه برای  یها ترم معرفی پروژه ها و تجربیات -پروژه مبانی نظری و شر 

 سوم ارائه ی  تجربه اجرایی بنا جهت ایفه ینار دضوت از یکی از مرمتگران حرسم ارائة

 چهارم کرکسیون موازی انتخاب سوژه  -در پروژهابنیه مبانی نظری 

 پنجم کرکسیون موازی انتخاب سوژه  -در پروژهبافت  مبانی نظری

 ششم بنا جهت ارائه ی  تجربه اجرایی ای حرفهگران  سمینار دضوت از یکی از مرمت ارائة

 هفتم  ها کرکسیون موازی پروژه - اضزام دانشجو به بازدید سوژه تشوی ی



 

 

 هشتم  ها کرکسیون موازی پروژه - آناسکیس و تحلیل ارزش  صورتبه سوژه  بعدی  سهرسم پالن و نما و م اطع و 

 نهم  ها کرکسیون موازی پروژه -کالبدی و غیر کالبدی  یها بیآستحلیل 

 دهم  ها کرکسیون پروژه -مروری بر جزوات مرمت بافت و ابنیه و تطبیق آن با سوژه 

 یازدهم ارائه ی  تجربه اجراییبافت جهت  یا حرفهسمینار دضوت از یکی از مرمتگران  ارائة

 دوازدهم  ها کرکسیون موازی پروژه -ابنیه در سوژه  مبانی نظری مرمتبررسی 

 سیزدهم  ها کرکسیون موازی پروژه -بافت در سوژه  مبانی نظری مرمتبررسی 

 چهاردهم  ها کرکسیون موازی پروژه -بررسی و ن د راهکارهای مرمت و احیا در پروژه 

 پانزدهم  ها کرکسیون موازی پروژه -و ایده هاپرزانته پروژه  های شرو آموزش

 شانزدهم  ها کرکسیون موازی پروژه -و ایده ها پرزانته پروژه  های روش آموزش

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهاییآزمون 

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

 * * ا * *

 

 منابع اصلی:

 1396 ، تهران: اول و آخر.1ی ، درس گفتارهای طر  مرمت میراث معماری آزاد، میترا و ضلی قمر 

 د احسان میرهاشمی روته ، درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی، تهران: دانشگاه شهید یحاجی ابراهیم زرگر، اکبر و س

 1397 بهشتی.
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 :1374 نشر سازمان ملی زمین و مسکن. محب ضلی، محمدحسن و محمد مردادی، اصغر ، دوازده درس مرمت، تهران 
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 سرفصل درس:

 ---: نیاز پیشدروس 

 واحد نظریتعداد  
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 دتعدا

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 آشنایی با معماری

 منظر

 ضنوان درس به انگلیسی:

Introduction to 

Landscape 

Architecture 

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 
 الزامی

 تخصصی

 تعداد واحد عملی 

 تعداد واحد نظری 2

 اختیاری
 تعداد واحد عملی 

  
 ندارد   دارد        موزش تکمیلی عملی:  آ

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

دانشجویان کارشناسی  زمینة آشنایی یساز فراهم، ستیز  یمحهدف کلی از ارائه این درس، ضمن شر  برخی مفاهیم بنیادین منظر و 

دانشطجو بطه    یمنطد  ضالقطه  سطاز  نهیزم دتوان مینظر است. این آشنایی معماری م موجود در تخصص های و فعالیت ها معماری با ویژگی

د به افزایش آگاهی و دانطش در  توان میهمچنین . مذکور و حتی رشتة معماری منظر برای ادامه تحصیل در م اطع ضالی باشد ها موضوع

از  یتطر  جطامع و دیطد   کنطد  یمط  تطر   ینزدمنظر  تخصصی معماری تخصصی معماری را به حوزه های ی منجر شود که فعالیتهای زمینه

 .سازد یمدانشجو فراهم  یرا برام یاس  - بزر، های دانش مهندسی تجمیع شده در پروژه

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول آشنایی با مفهوم منظر و تعبیر معماری منظر

 دوم مروری بر نسبت انسان و منظر در تاریخ

 سوم باستانی های گ است رار سکونتگاهمنظر در م یاس سرزمینی و فرهن

 چهارم منظر در م یاس شهر و نسبت آن با تحوالت شهرسازی

 پنجم ی  حرفه مثابه  بهپیشینه و تثبیت معماری منظر 

 ششم محیطی زیست های نسبت معماری منظر با جنبش

 هفتم آن های نسبت معماری منظر با درک هنری و سب 

 هشتم ضمومی شهر های معماری منظر و تحول ضرصه



 

 

 نهم سیویل -1مهندسی نزدی ؛  های نسبت معماری منظر با تخصص

 دهم ضمران آب -2مهندسی نزدی ؛  های نسبت معماری منظر با تخصص

 یازدهم برق -3مهندسی نزدی ؛  های نسبت معماری منظر با تخصص

 دوازدهم انرژی -4مهندسی نزدی ؛  های نسبت معماری منظر با تخصص

 سیزدهم جایگاه معماری منظر در مباح  و تحوالت اجتماضی

 چهاردهم محی  و کاربرد آن در معماری منظر یشناس روان

 پانزدهم کوچ  های پروژه و خرد م یاس. 1 اجرا؛ ةمعماری منظر در مرحل

 شانزدهم . م یاس کالن شهری2معماری منظر در مرحله اجرا: 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 ایینه های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

  
* * * 

 منابع:

 1391 و مبانی نظری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ها فیتعرمنظر: درآمدی بر  یمعمار ،ت وائی، سید حسن 

 Howard, Peter, Ian Thompson, and Emma Waterton. The Routledge companion to landscape studies, Routledge, 

London, 2020 

 Boults, E and Sullivan, C, “Illustrated History of Landscape Design”, Wiley & Sons, New Jersey,2010 

 Dee, Catherine,” To deign landscape, art, nature & utility”, Taylor & Francis, 2012 

 Dines, T, N and Brown,K,D, “Time-saver standards for landscape architecture”, Mc Graw-hill, 2002 

 Bell, S. Landscape, Pattern, Perception and Process, London: E & FN Spon,1999 



 

 

 سرفصل درس:

دروس 

 -نیاز:  پیش

 

تعداد واحد 

 نظری
 پایه

نوع 

 واحد

تعداد 

 واحد:

2 

 

 تعداد 

 ساعت:

32 

 عنوان درس به فارسی:

 ریزی شهری بر برنامه یا مقدمه

 ضنوان درس به انگلیسی:

Introduction to Urban 

Planning 

 

تعداد واحد 

 عملی

 

تعداد واحد 

 نظری
 الزامی

 تخصصی

تعداد واحد  

 عملی

2 
تعداد واحد 

 نظری
 اختیاری

تعداد واحد  

 عملی

 ندارد   دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 اهداف درس:

 مسکن ریزی برنامهم دماتی دربارة چیستی و چرایی  آشنایی با مفاهیم 

  مسکن ریزی برنامهو ضملی  ریزی برنامهآشنایی پیشینة نظری و تجربی 

  مسکن در شهر   ریزی برنامهآشنایی با فرایند 

  شطهری و نحطوه تعامطل آن بطا سطایر       یگطذار  اسطت یسو  گیطری  تصطمیم نظام مسکن در  یزیر برنامهآشنایی با جایگاه فرایند

 با تاکید ویژه بر رشته معماری ها اناباط

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سرفصل درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته سرفصل

 اول کالبدی نه صرفاً یبعد چند  ای پدیده  ضنوان  آن مسکن به یو اقتصاد یمفهوم مسکن و ابعاد اجتماض نییتب

 دوم افتهی  و کمتر توسعه رشتیب یتحول در کشورها ریمرور س مسکن: یزیر برنامه

 سوم و مسکن داریتوسعه پا مسکن: یزیر در برنامه نینو یها افتیره

 چهارم به مسکن در قالب ضرضه و ت اضا ازین لیتحل :رانیمسکن در ا یزیر برنامه ندیفرآ مرتب  با یاصل میبا مفاه ییآشنا

 پنجم به مسکن در قالب ضرضه و ت اضا ازین لیتحل :رانیمسکن در ا یزیر برنامه ندیفرآ مرتب  با یاصل میبا مفاه ییآشنا

 و ها شهرداری  م ررات و  ضواب  ح وق مکتسبه، :رانیمسکن در ا یزیر برنامه ندیفرآ مرتب  با یح وق میبا مفاه ییآشنا

 نمسک یزیر برنامه یاصل میاز مفاه یکی گزارش درباره نیتدو اول: نیتمر آن جز

 ششم

 هفتم شده  یمعرف میمسکن در شهر بر اساس مفاه یزیر برنامه فرایند  گامهای و  مراحل  معرفی

 هشتم آن جز و  اجتماضی  مسکن  استطاضت  قابل  مسکن مسکن:  نوین تامین  های شیوه  و ها رهیافت  معرفی

 نهم مسکن  ریزی  رنامهب  اصلی  مفاهیم از یکی درباره گزارش  تدوین :1ه شمار  تمرینه ارائ

 شهری  م ررات و  ضواب  تراکم، معماری: و  شهری  ریزی برنامه  چونهم  هایی رشتهیوند پ  های زمینه  درباره  و بح   معرفی

 آن جز و 

 دهم

  نظام  ارت ای  برای  نوین  های حل راه  ارایه و  شهری  ریزی  برنامه و  معماری  مشترک  های درباره زمینه  بح  سمیناراول:

 تهران کالنشهر  همچون ی موردپژوه  ی  در  مسکن  گیری تصمیم

 یازدهم

 دوازدهم مسکن  ریزی برنامه با  آن  اطبزمین وارت  کاربری  ریزی برنامه

 سیزدهم مسکن  ریزی برنامه و  شهری  توسعه  های برنامه

 ردهمچها مسکن  ریزی برنامه بر  آن تاثیر و  شهری کلیات اقتصاد

 پانزدهم کارگروهی  شکل  به  مسکن  ریزی برنامه  چارچوب  وارایه  مباح   بندی تحلیلی جمع

 شانزدهم ترم  پایان  نهایی  آزمون
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 ندارد دارد        آموزش تکمیلی عملی:  

 سمینار  آزمایشگاه   کارگاه سفر علمی 

 

 اهداف درس:

 مسکن ریزی برنامهم دماتی دربارة چیستی و چرایی آشنایی با مفاهیم  •

 مسکن ریزی برنامهو ضملی  ریزی برنامهپیشینة نظری و تجربی با آشنایی  •

 مسکن در شهر  ریزی برنامهآشنایی با فرایند  •

با تاکید  ها شهری و نحوه تعامل آن با سایر اناباط گذاری سیاستو  گیری تصمیمم مسکن در نظا ریزی برنامهآشنایی با جایگاه فرایند  •

 ویژه بر رشته معماری

 

 

 



 

 

 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول کالبدی اصرف  نه و  بعدی چند  ای پدیده  ضنوان  به  مسکن آن  اقتصادی و  اجتماضی دابعا و  مسکن  مفهوم  تبیین

 دوم افتهی توسعه رکمت  و ربیشت  کشورهایرد  تحول رسی رمرو :مسکن  ریزی برنامه

 سوم مسکن  و رپایدا  توسعه :ریزی مسکن برنامه رد  نوین  های رهیافت

 چهارم ت اضا و  ضرضه  قالب رد  مسکن  به زنیا  تحلیل :ایران رد  مسکن  ریزی برنامه دفرآین اب  مرتب   مفاهیم اصلی اب  آشنایی

 پنجم ت اضا و  ضرضه  قالب رد  مسکن  به زنیا  تحلیل :ایران رد  مسکن  ریزی برنامه دفرآین اب  مرتب   هیم اصلیمفا اب  آشنایی

و  اه شهرداری  م ررات و  ضواب  ،مکتسبه  ح وق :ایران رد  مسکن  ریزی برنامه دفرآین اب  مرتب   ح وقی  مفاهیم اب  آشنایی

 مسکن  ریزی برنامه  اصلی  مفاهیم زا  کیی ربارهد  گزارش  تدوین :اول  تمرین آن جز

 ششم

 هفتم شده  معرفی  مفاهیم  اساس رب شهر رد  مسکن  ریزی برنامه دفراین  مهایاگ و  مراحل  معرفی

 هشتم آن جز و  اجتماضی  مسکن  استطاضت  قابل  مسکن :مسکن  نوین تامین  های هوشی  و اه رهیافت  معرفی

 نهم مسکن یزیر برنامه یاصل میاز مفاه یکیگزارش درباره  نیتدو :1ه شمار تمرینه ارائ

 شهری  م ررات و  ضواب  ،تراکم :معماری و  شهری ریزی برنامه  چون  هم  هایی رشته دپیون  های زمینه  درباره  بح  یمعرف

 آن جز و 

 دهم

 نظام یارت ای برا نینو  های حل راه ارائه و  شهری  یریز  برنامه و  معماری  مشترک  های درباره زمینه  بح  :اول رسمینا

 شهر تهران  همچون کالن یموردپژوه  ی  رد  مسکن  گیری تصمیم 

 یازدهم

 دوازدهم مسکن یزیر برنامه اب  آن  اطبارت و نیزم یکاربر یزیر برنامه

 سیزدهم مسکن یزیر و برنامه یتوسعه شهر یها برنامه

 چهاردهم مسکن  ریزی برنامه رب آن ریتاث و  شهری دکلیات اقتصا

 پانزدهم گروهیرکا  شکل  مسکن به ریزی برنامه  ارائه چارچوب و  مباح   تحلیلی بندی جمع

 شانزدهم ترم  پایان یی آزمون نها

 



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی
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 ندارد   دارد        عملی:   آموزش تکمیلی

 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف درس: 

 م ابله، کاهش خطر، پیشگیری و بازسازی های آشنایی با ضلل و ضوامل وقوع سوانح طبیعی و انسان ساخت و شیوه

   ر معماری و شهرسازیتخفیف خطر د یها راهانسانی و  های بررسی اثرات تخریبی سوانح بر سکونتگاه 

 و طراحی اسکان موقت و دایم پس از سوانح ریزی برنامه های روش

 

 

 

 

 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول آشنایی با مفاهیم و واژگان تخصصی و تعاریف و ابعاد مختلف واژه مدیریت بحران و چرخه بحران

 دوم سانحه گانه هشتوقوع بحران و موارد  های نمودار پیشرفت آسیب پذیری و ریشه

دانشجویان  بندی گروه  ICSپروژه و تشریح   Incident Command System (ICS)سامانه فرماندهی حادثه

 م ررات ملی ساختمان 3مطالعاتی مبح   دستور کار و تعیین موارد ارائهو 
 سوم

 چهارم  (ICS)کرکسیون جمعی پروژه

 پنجم وس  جایکاپروژه کاهش خطر پذیری شهر تهران ت جزئیاتتشریح 

 ششم م ررات ملی ساختمان 21م والت معمارانه و شهرسازی پدافند غیر ضامل مبح  

 هفتم ، کمیساریای ضالی امور پناهندگان، اردوگاه و معرفی مرکز مطالعات آکسفورد، پروژه اسفریخانمان یبمفاهیم 

 هشتم وانحموقت و بازسازی پس از س های و طراحی سکونتگاه ریزی برنامهمبانی 

 نهم موقت و بازسازی پس از سوانح های و طراحی سکونتگاه ریزی برنامهمبانی 

 دهم آموخته شده های ان الب و درس بعد ازبازسازی قبل و  های تجربه

مباح  و م والت طراحی محوری، مردم محوری، مصالح محوری در معماری و شهرسازی بازسازی پس از 

 سانحه
 یازدهم

والت طراحی محوری، مردم محوری، مصالح محوری در معماری و شهرسازی بازسازی پس از مباح  و م 

 سانحه
 دوازدهم

 سیزدهم بررسی تجارب مدیریت بحران و بازسازی در ایران و جهان

 چهاردهم بررسی تجارب مدیریت بحران و بازسازی در ایران و جهان

 پانزدهم شروع ارائه پروژه دانشجویان

 شانزدهم پروژه دانشجویان شروع ارائه

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 نهایی های آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی
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 سمینار  آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف درس:

 دهی طر  بر مبنای نیازهای زیستی انسان به بستر و محی  با دیطدگاه کاربردی است که اتکا به سامان های معماری منظر دانش و حرف

. دیط آ یمط پایداری محی  دارد. از این رو شناخت بستر و اثرات آن بر طراحی یکی از مبانی اصلی و کاربردی ایطن رشطته بطه حسطاب     

ن ش بستر در طراحی اطالضطات پایطه و    ریکارگی  بهضلوم مختلف است که در  کارگیری بهبسترشناسی ابتدا نیازمند آشنایی، شناخت و 

آن  کطاربرد زمین و چگطونگی   ریزی برنامهاطالضات و کاربرد آن در  وتحلیل  تجزیهو به دنبال آن آشنایی با نحوه  کند یمرا فراهم  الزم

ر طراحطی، کطاربرد   طراحی و هموارسازی اطالضات زمین و ن طش آن د  فرایندطراحی اهمیت ویژه دارد. از این رو بسترشناسی در  در

 در مرحله اجرا نیاز به آشنایی با مهندسی سایت، ضملیطات  Conceptخواهد داشت. از آنجا که طر  پس از دستیابی به مفهوم  ضملی

مهندسطی سطایت بطه ایطن م ولطه نیطز        سطحی و پیوند یکپارچه طر  و اجرا دارد، درس ارزیطابی محیططی و   های خاکی، مدیریت آب

 پردازد. یم

 

 

 



 

 

 ل درس:سرفص

 هفته سرفصل

 اول شناسی شکلبستر و الفبای  شناسی شکلآشنایی با تحلیل و شناخت سایت، و اهمیت 

 دوم بستر شناسی شکلتشریح و شناخت توپوگرافی و شیب 

 سوم بستر شناسی شکلتشریح و شناخت توپوگرافی و شیب 

 چهارم نترسیم و ارزیابی آ های و تسطیح بستر و تکنی  یده شکلآشنایی با 

 پنجم ترسیم و ارزیابی آن های و تسطیح بستر و تکنی  یده شکلآشنایی با 

 ششم سطحی یها آبآبی و مدیریت  یها انیجرشناخت خاک، 

 هفتم سطحی یها آبآبی و مدیریت  یها انیجرشناخت خاک، 

 هشتم اکولوژی  سایت های ویژگی

 نهم ، پوشش گیاهی و ارزیابی محیطیها خرده اقلیم

 دهم ، پوشش گیاهی و ارزیابی محیطیها خرده اقلیم

 یازدهم تطبیق اطالضات تئوری با شرای  واقعی منظور  به یدانیمبازدید 

 دوازدهم آن بر محی  تأثیراتمحی  مصنوع و 

 سیزدهم اطالضات در طراحی کارگیری بهسازی و  نحوه یکپارچه

 هاردهمچ نحوه اجرا و ساخت ضملیات خاکی و بازدید ضلمی

 پانزدهم ضملی یها پروژهکرکسیون و 

 شانزدهم ضملی در کالس های ارائه پروژه

 ارزشیابی:

 پروژه

 های نهایی آزمون
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 1399 ت وائی و سجاد بهرامی همدانی، انتشارات پرهام ن ش. سیدحسن

 Radojevic, M., & Bashkin, V. Practical environmental analysis. Royal society of chemistry. 2007 
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 اهداف درس:

. در شطود  مطی  اساسی در فرایند طراحی، روش و فنون ارائه طر  و بیان آن چیزی است که از تفکر تا واقعیطت انجطام   های گامیکی از 

ذهطن و ضمطل ططرا      حی معماری از ایده تا خلق مفطاهیم کلیطدی و ططر  مایطه، در    فرایند طراحی منظر مشابه آنچه که در فرایند طرا

نظیر بیان کالمطی، نوشطتاری از    ها بیان تصویری نسبت به سایر شیوه ؛ن شی کلیدی دارند. در این میان ،بیان های ، شیوهگیرد میصورت 

در مطورد   ها در بیان تصویری و ترسیمی ایده شجویانهدف درس، توانمند ساختن دان نیتر مهمدرجه اهمیت بیشتری برخوردار است. 

نگطاره و   ادراکی محی  در قالطب دسطت   های جلوه انیو بدر فرایند طراحی  ها ضوارض فیزیکی و طبیعی سایت، بیان الگو و طر  مایه

 استانداردهاست.

 

 

 

 

 

 



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول م دمه و معرفی منابع درس

 دوم طبیعی و انسانی یها مؤلفهسایت و مهارتِ بیان در توصیف  یها مؤلفهاز  یبردار فهرستاحی، بیان تصویری پیش از طر

 سوم طبیعی و انسانی یها مؤلفهسایت و مهارتِ بیان در توصیف  یها مؤلفهاز  یبردار فهرستبیان تصویری پیش از طراحی، 

 چهارم یدرپ یپو آموزش دیدهای  تصاویر یبند هیال، آموزش  Landscape photographyمنظر ضکاسی 

 پنجم یدرپ یپتصاویر و آموزش دیدهای  یبند هیال، آموزش  Landscape photographyمنظر ضکاسی 

 ششم ، بیان تصویری، خلق ایده و مفاهیم Concept generation یساز مفهومبیان تصویری به هنگام طراحی 

 هفتم ، بیان تصویری، خلق ایده و مفاهیم Concept generation یساز مفهومبیان تصویری به هنگام طراحی 

 هشتم ، بیان تصویری، خلق ایده و مفاهیم Concept generation یساز مفهومبیان تصویری به هنگام طراحی 

 نهم ، بیان و ترسیم بر مبنای م یاس طراحی ها شناختی در طراحی منظر، بازنمایی ایده بومبازنمایی مفاهیم 

 دهم ، بیان و ترسیم بر مبنای م یاس طراحی ها شناختی در طراحی منظر، بازنمایی ایده بومی مفاهیم بازنمای

 یازدهم  sketchو تلفیق ضکس  های ، تکنی  Image & visualize دنیبخش، تخیل و تجسم گذاری سیاستتحلیل و 

 دوازدهم  sketchو تلفیق ضکس  های ، تکنی  Image & visualize دنیبخش، تخیل و تجسم گذاری سیاستتحلیل و 

 سیزدهم بازنگری روند طراحی  ،تجسم بخشیدن به محصول طراحی و بیان آن در قالب پرسپکتیوها و نماهای مختلف

 چهاردهم بازنگری روند طراحی  ،تجسم بخشیدن به محصول طراحی و بیان آن در قالب پرسپکتیوها و نماهای مختلف

 پانزدهم بیان و ارائه های ان تصویری پس از طراحی، مفهوم حس مکان، تکنی بی،بازنمایی هنر محیطی

 شانزدهم مطالب و راهنمایی در انجام پروژه پایان ترم بندی جمع

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 های نهایی آزمون

 ارزشیابی مستمر ترم میان

 نوشتاری عملکردی

* *  * * 
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 (ای برای دانشجویان معماری م دمه ضنوان به نیاز پیشمروری بر ) شناسی آشنایی با مبانی گیاه •

 آشنایی با مفاهیم اکولوژی •

 آشنایی با اقلیم حیاتی گیاهی ایران •

 شنایی با تعدادی از گیاهان شاخص موجود در این اقلیمآ •

 سرفصل درس: •

 هفته سرفصل

 اول شناسی گیاهمبانی 

 دوم شناسی گیاهمبانی 

 سوم آشنایی با مفاهیم اکولوژی و جغرافیای گیاهی و اقلیم حیاتی ایران

 چهارم آشنایی با مفاهیم اکولوژی و جغرافیای گیاهی و اقلیم حیاتی ایران



 

 

 پنجم  شناسی گیاهار از باغ دید

 ششم مطالب مربوط به آشنایی با گیاهان

 هفتم مطالب مربوط به آشنایی با گیاهان

 هشتم پراکندگی گیاهان، محی  زیست مناسب 

 نهم پراکندگی گیاهان، محی  زیست مناسب 

 دهم معرفی تیره و گونه گیاهان 

 یازدهم معرفی تیره و گونه گیاهان 

 دوازدهم ه و گونه گیاهان معرفی تیر

 سیزدهم سمینار

 چهاردهم معرفی تیره و گونه گیاهان 

 پانزدهم معرفی تیره و گونه گیاهان 

 شانزدهم سمینار

 

 ارزشیابی:
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 نهایی های آزمون
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اطالضطات   بنطدی  جمعاطالضات، تحلیل و  بندی طب هصحیح پژوهش در ضلوم ساختمان،  های روشدر این درس دانشجویان با مبانی و 

 :شوند می. بدین ترتیب اهداف زیر در این درس دنبال شوند میآشنا 

 سازی شبیهو منابع  یدانیموب، منابع استفاده از منابع اطالضاتی اضم از منابع مکت های روشآشنایی با 

 مدون پژوهشی های روش بر باتکیهو آزمایشگاهی  یدانیم های برداشتآشنایی با روش انجام 

 ند، آشنایی با شیوه تدوین گزارش تح یق، آشنایی با روش تهیه م اله ضلمیم حجم و روش انجام ی  کار مطالعاتی کم



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول ضلمی و غیرضلمی، معرفی انواع تح یق ضلمی ازنظر دقت و ضمق، معرفی برنامه کالستعریف تح یق 

 دوم ...ها، دادهشرای  انجام تح یق ضلمی، شرای  مح ق، انواع تح یق ازنظر: کیفیت و کمیت، نوع اطالضات، ابزار گردآوری 

 سوم مأخذ نویسی های روشش شناسایی منابع، مراحل انجام تح یق، روش انجام پیش تح یق و تعیین حوزه مطالعاتی، رو

 های اطالضاتی طرف قرارداد با دانشگاه و روش استفاده از آنها، شیوه یها بان بازدید از کتابخانه دانشگاه و آشنایی با 

 جستجوی منابع
 چهارم

 ,skimmingمطالعه  های روشاستفاده از منابع مکتوب، روش سورت کردن منابع پیوسته و وابسته، انواع  های شیوه

scanning, intensive reading    فیش م دماتی، فیش محتوایی.یشناس کتابفیش  برداری فیش های روش، انواع ، 
 پنجم

تخصصی برای منابع تح یق و  های جهت ایجاد کتابخانه Mendelyو   endnote رینظساماندهی منابع  های آشنایی با برنامه

 ارجاضات آن
 ششم

ضلمی  های یق مروری: تفاوت تح یق مروری با سایر انواع تح یق، اهداف انجام تح یق مروری: شناسایی حوزهمعرفی تح 

 ...،ها انجام تح یق، افراد و انجمن های روش، ابزارها و ها و کلیدواژه ها ترم،مرتب ، ادبیات تح یق
 هفتم

اصل  کمکی های ین و تبیین سؤال با استفاده از فنروش تهیه طر  تح یق: تعیین مسئله و اهداف و دستاورد تح یق، تعی

 ضلمی مرتب  با موضوع تح یق  های شناسایی حوزه ،تجاهل، ذهن کاوی
 هشتم

کمکی، تعیین  های ادامه طر  تح یق: تعیین و تبیین فرضیه، تعیین روش انجام تح یق و متغیرهای تح یق با استفاده از فن

 و تعدیل کننده، تعیین چهارچوب و محدود تح یقگر  وابسته، مداخله،متغیرهای مست ل
 نهم

 دهم ،کنترل اضتبار و اطمینان مشاهده های روشگردآوری اطالضات: شرای  مشاهده ضلمی، ابزارهای مشاهده،  میدانی های روش

و  نامه شپرس، شرای  سؤال سالم، روش طر  سؤال نامه پرسشگردآوری اطالضات: شرای  ضلمی مصاحبه و  میدانی های روش

 ،در طر  سؤال بسته ها سؤال باز و بسته، انواع م یاس،نامه پرسشطراحی 
 یازدهم

 دوازدهم ،نامه پرسشکنترل اضتبار و اطمینان مصاحبه و  های روشانتخاب جامعه آماری و جامعه نمونه،  میدانی های روش

نوع م یاس، انواع  به باتوجهنباطی، همبستگی و انواع آن آماری، آمار توصیفی، آمار است بندی جمع: روش ها داده لیتحلو  تجزیه

 ،یو همبستگنمودارهای فراوانی 
 سیزدهم

منط ی: استدالل منط ی، روش کینگ، تئوری تعادل، قیاس و است راء و تمثیل، پارادایم  بندی جمع: روش ها وتحلیل داده هتجزی

 ضلیت، ...
 چهاردهم

آرایی  بندی، صفحه نویسی و فصل ساختار محتوایی گزارش، چکیده و م دمه، فهرستارائه گزارش تح یق: ساختار ظاهری و 

 ...،ارائه: م اله، پوستر های روشو ارزیابی نتایج و ارزش تح یق، سایر  بندی جمع،مستندهایو 
 پانزدهم

 شانزدهم کالس و رفع اشکاالت بندی جمع

 

 



 

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 های نهایی آزمون

 مستمر ارزشیابی ترم میان

 نوشتاری عملکردی
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 Silverman, David, Interpreting Qualitative Data (third Edition), Sage Publication Ltd. London, 2006. 

 Border, Iain and Katerina Ruedi Ray, The Dissertation, An Architecture Student’s Handbook, UK, Elsevier, 2006.  

 Creswell, John W. and Vicki L Plano Clark, Designing and Conducting Mixed method Research, USA, Sage 

Publications, 2011.  
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 اهداف درس:

، سطازی  مطدل انرژی در فرایند طراحی معماری، معرفطی ابزارهطای    سازی مدلهدف از این درس آشنایی دانشجویان معماری با جایگاه 

رس جدیطدترین  مناسب بر اساس اهداف پروژه در سطو  مختلف طراحطی. در ایطن د   افزار نرمو چگونگی انتخاب  ها آن مزایا معایب

. همچنطین جایگطاه ایطن    شوند یماقلیم، ضملکرد حرارتی، تهویه و روشنایی در ساختمان معرفی و آموزش داده  برای تحلیل افزارها نرم

اجرایطی و همچنطین انجطام تمطرین ضملطی در کطالس بحط          هطای  موردی پروژه های بررسی نمونه ابزارها در فرایند طراحی از طریق

 .شود می



 

 

 س:سرفصل در

 هفته سرفصل

 اول مسئله طراحی، مفاهیم ضنوان بهطراحی یکپارچه، انرژی 

 دوم انرژی در ساختمان،  مزایا و معایب، جایگاه معماران سازی شبیه

 سوم ارزیابی ضملکرد ساختمان  های سیستمکدها و م ررات انرژی در ساختما نها، ، های انرژی هدف گذاری پروژ ه

Design Performance Modeling (DPM) 

Building Energy Modeling (BEM) 

Building Operation Modeling (BOM) 

Project Resource Modeling (PRM) 

 چهارم

 پنجم اطالضات اقلیمی سازی شبیهمبانی و ابزارهای 

 ششم انت ال حرارت                 سازی شبیهمبانی و ابزارهای 

 هفتم یان هوا                   جر سازی شبیهمبانی و ابزارهای 

 هشتم نور روز و خیرگی             سازی شبیهمبانی و ابزارهای 

 نهم منابع انرژی تجدید پذیر    سازی شبیهمبانی و ابزارهای 

 دهم یسینو گزارشو  ها تحلیل داده ،کالیبراسیون

 یازدهم گزارش اقلیمی افزارهای نرمآموزش و تمرین 

 دوازدهم شرای  حرارتی افزارهای نرمرین آموزش و تم

 سیزدهم نور افزارهای نرمآموزش و تمرین 

 چهاردهم تهویه و جریان هوا افزارهای نرمآموزش و تمرین 

 پانزدهم نوین های انرژی افزارهای نرمآموزش و تمرین 

 شانزدهم آنالین هایرو ابزا افزارها نرمآموزش و تمرین 

 شیوۀ ارزیابی دانشجو

 ، توانمنطدی مسطئله تشخیص ابزار مناسب جهطت حطل    طراحی مورد مواجهه، مسئلهارزیابی بر اساس توانمندی دانشجو در فهم دقیق 

و  هطا  دقت در کاربرد، فهم و تحلیل کارایی نتایج، و تشخیص و رفطع اشطکاالت در مطدل    ،آنها های استفاده مناسب از ابزارها و قابلیت

 نتایج خواهد بود.
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  سمینار آزمایشگاه  کارگاه  سفر علمی 

 

 اهداف اصلی:

 و شخصی این آثار. یانیدم ،واسطه یبمواجه مست یم با آثار معماری تاریخی ایران و درک 

 آموختن مهارت برداشت دقیق آثار معماری و به ویژه آثار معماری اسالمی ایران.

 فنی معماری. ها ترسیمآموختن مهارت بازنمایی ی  اثر پیچیدة معماری با 

 اهداف جانبی:

 یی با هندسه، فرم و فاا در معماری اسالمی ایران.آشنا

 آشنایی با هندسة طاق و قوس در معماری اسالمی ایران.

 معماری در معماری دوران اسالمی ایران. های آشنایی با آرایه

 فن شناسی م دماتی آثار معماری اسالمی ایران.

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول نامة درسبر ،شر  درس ،معرفی ضرورت و اهمیت درس

 دوم ها در ترازهای اف ی، انتخاب سوژه  آموزش روش و فنون برداشت: اندازه گیری اندازه

 سوم انتخاب سوژه  ،در ترازهای ضمودی ها آموزش روش و فنون برداشت: اندازه گیری اندازه

 رمچها گردآوری اطالضات، مدارک فنی و اسناد تاریخی ،آموزش روش و فنون برداشت: ضکاسی

 پنجم اضزام دانشجو به موقعیت سوژه جهت برداشت سوژه 



 

 

 ششم پالن هم کف ،اف ی بنا پالن موقعیت های رفع اشکال برش

 هفتم اف ی بنا پالن معکوس، پالن طب ات،  پالن بام های رفع اشکال برش

 هشتم اضزام دانشجو به موقعیت سوژه جهت برداشت سوژه 

 های رفع اشکال برش، سیم آنها در بناهای تاریخی دوران اسالمی معماری ایرانو روش تر ها آموزش انواع قوس

 ضمودی بنا
 نهم

ضمودی  های رفع اشکال برش، 1 رانیاو روش ترسیم آنها در بناهای تاریخی دوران اسالمی معماری  ها آموزش انواع طاق

 بنا تحویل موقت
 دهم

 سازی مدلرفع اشکال ، 2 رانیای تاریخی دوران اسالمی معماری و روش ترسیم آنها در بناها ها آموزش انواع طاق

 ها بنا جداره بعدی سه
 یازدهم

 دوازدهم ها بنا آسمانه بعدی سه سازی مدلرفع اشکال  ،آموزش جزئیات فنی در بناهای تاریخی دوران اسالمی معماری ایران

 سیزدهم رفع اشکال جزئیات فنی بنا، ایران معماری در بناهای تاریخی دوران اسالمی معماری های آموزش آرایه

 چهاردهم ارائه های رفع اشکال شیوه ،ارائة معماری تاریخی های آموزش شیوه

 پانزدهم ارائه های رفع اشکال شیوه

 شانزدهم پیش تحویل و رفع اشکال

 

 ارزشیابی:

 پروژه

 آز مونهای نهایی

 ارزشیابی مستمر ترم میان
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 اهداف

 معماری سنتی ایران. در ها همای ای، فنون ساختمانی و ساخت سازه های سیستم میدانیواسطه و  بی یم و درکمواجهة مست 

و ططرز اسطتفاده از آنهطا بطر      به کاررفته در معماری سنتی ایران؛ ضلطل کطاربرد   های سازه های و فنون و سیستم ها مایه آشنایی با ساخت

کسطب شطده بطرای طراحطی بناهطای معاصطر و        یها مهارت نشجویان بتوانند از این دانش ودا که نحوی بههای ضینی؛  اساس مرور نمونه

 ارزیابی طر  بناهای تاریخی بهره گیرند.



 

 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول ایران. در معماری سنتی های سازهمامون و برنامه و منابع درس، پیشینة مطالعات 

 دوم مبانی و فرهنگ ساخت در معماری سنتی ایران.

 سوم ها، اجزای سازنده، انواع و اقسام. تیرپوش در معماری تاریخی ایران: فنون اجرایی، مواد و ساختمایه ای سازهسامانة 

 ها، اجزای سازنده، انواع و اقسام. مایه طاقی در معماری سنتی ایران: فنون اجرایی، مواد و ساخت ای سازهسامانة 

های شاخص و  اجرا؛ نمونه های روشو  ها ؛ انواع طر ای سازهن و رفتار آشنایی با طاق آهنگ: هندسه، ساختما

 متمایز؛

 چهارم

های  اجرا؛ نمونه های روشها و ؛ انواع طر ای سازههای چهاربخش و ترکین: هندسه، ساختمان و رفتار  طاق

 شاخص و متمایز؛

 پنجم

های  اجرا، نمونه های روشها و نواع طر ؛ اسازه ایهای کلنبو و چهاردوری: هندسه، ساختمان و رفتار  طاق

 شاخص و متمایز؛

 ششم

های  اجرا؛ نمونه های روشها و ؛ انواع طر سازه ایپوش: هندسه، ساختمان و رفتار  های کژاوه و خوانچه طاق

 شاخص و متمایز؛

 هفتم

های  اجرا؛ نمونه های روشو  ها ؛ انواع طر ای سازهتاق و کاربندی: هندسه، ساختمان و رفتار   های با باریکه طاق

 شاخص و متمایز؛

 هشتم

های شاخص و  اجرا؛ نمونه های روشها و  ؛ انواع طر ای سازههای پتکانه و م رنس: هندسه، ساختمان و رفتار  طاق

 متمایز؛

 نهم

و  های شاخص اجرا؛ نمونه های روشها و  ؛ انواع طر ای سازهگنبدهای ی  پوسته: هندسه، ساختمان و رفتار 

 متمایز؛

 دهم

های شاخص و  اجرا؛ نمونه های روشها و  ؛ انواع طر ای سازهمنط ة انت ال در گنبدها: هندسه، ساختمان و رفتار 

 متمایز؛

 یازدهم

 دوازدهم های شاخص و متمایز؛ اجرا؛ نمونه های روشها و  ؛ انواع طر ای سازهگنبدهای ترکین: هندسه، ساختمان و رفتار 

های  اجرا؛ نمونه های روشها و  ؛ انواع طر ای سازهوستة گسستة نار: هندسه، ساختمان و رفتار پ گنبدهای دو

 شاخص و متمایز؛

 سیزدهم

 های روشها و  ؛ انواع طر ای سازهپوسته: هندسه، ساختمان و رفتار  گنبدهای دوپوستة گسستة رک و گنبدهای سه

 های شاخص و متمایز؛ اجرا؛ نمونه

 چهاردهم

 پانزدهم سنتی؛ های سازهطراحی اسکیس 

 شانزدهم نهایی.  گزارش  ارزیابی و  موقت  تحویل
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 اهداف مهارت محور:

و شخصی  میدانی ،واسطه در معماری تاریخی ایران و درک بی ها مایه ختمانی و ساخت، فنون ساای سازه های سیستممواجه مست یم با 

 این آثار.

کارگطاهی، تجربطه    ،گروهطی  های در معماری تاریخی ایران از طریق انجام فعالیت ای سازهآموختن مهارت ساخت ضناصر ساختمانی و 

 محور و تعاملی.

 اریخی ایران.سنتی در معماری ت های سازهآموزش تجربی رفتار 

 ساخت در معماری تاریخی ایران. های روشآموزش تجربی 

 اهداف دانش محور:

 مختلف در معماری تاریخی ایران. های مایه مکانیکی و استاتیکی ساخت های آشنایی م دماتی با مشخصه

 آشنایی پیشرفته با هندسة طاق و قوس در معماری دوران تاریخی ایران.

 طاقی و گنبدی. ،تیرپوش ای سازه های مسیستآشنایی پیشرفته با 

 سرفصل درس:

 هفته سرفصل

 اول تعریف موضوع کارگاه پژوهشی، برنامة درس ،شر  درس ،معرفی ضرورت و اهمیت درس

 دوم بندی هانتخاب سوژه و گرو ،تیرپوش ای سازه های سیستمشناسی شناسی و فن اندام



 

 

 سوم گردآوری اطالضات، مدارک فنی و اسناد تاریخی دربارة سوژه، اقیط ای سازه های سیستمشناسی شناسی و فن اندام

 چهارم گردآوری اطالضات، مدارک فنی و اسناد تاریخی دربارة سوژه ،گنبدی ای سازه های سیستمشناسی شناسی و فن اندام

 پنجم 1 میدانی داریمشابه در معماری تاریخی ایران همراه با کروکی، ضکاسی و یادداشت بر های بازدید از نمونه

 ششم زمینه سازی آماده، شناسی سوژه ماندا

 تمفه مایه و ابزار اجرا تهیه و تولید ساخت، ای هزسوژه: مواد و مصالح سا های مایه شناخت ساخت

 هشتم ایسازه های ساخت اندام، 1شناسی سوژه  فن

 نهم ای سازه های ساخت اندام، 2شناسی سوژه  فن

 دهم ای تحویل موقت های سازه ترکیب اندام، 3شناسی سوژه  فن

 یازدهم 2 میدانی مشابه در معماری تاریخی ایران همراه با کروکی، ضکاسی و یادداشت برداری های بازدید از نمونه

 دوازدهم ساخت ضناصر ساختمانی و آمودها ،1 سوژه: آمودها های مایه شناخت ساخت

 سیزدهم ساخت ضناصر ساختمانی و آمودها ،2سوژه: آمودها  های مایه شناخت ساخت

 چهاردهم ای هبارگذاری تجربی و درک رفتار ساز ،سوژه ای سازهآشنایی با رفتار 

 پانزدهم ای هبارگذاری تجربی و درک رفتار ساز ،سوژه ای سازهآشنایی با رفتار 

 شانزدهم ستندنگاری تجربة ساخت پیش تحویلتدوین گزارش و م، تاریخی های سازهارائه و مستندنگاری  های آشنایی با شیوه
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