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  مقدمهالف( 

دانش کسب شده در دوره کارشناسی مهندسی معماری دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی معماری به منظور تکمیل و تحکیم 

از  "دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی معماری"گردد.  عبارت و ارتقاء مهارت و دانش در زمینه طراحی معماری ارائه می

 بیان خواهد شد."دوره کارشناسی ارشد معماری"این به بعد در این گزارش به صورت خالصه با عنوان 

شود که در آن به اهداف، ضرورت و اهمیت تفصیلی دوره کارشناسی ارشد معماری را شامل می گزارش پیش رو برنامه

آموختگان، طول دوره و شکل نظام، شرایط پذیرش دانشجو، مشخصات عمومی و کلی دوره، دوره، نقش و توانایی دانش

 جدول دروس و در نهایت شناسنامه و سرفصل دروس اشاره خواهد شد.

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

مدرک دورۀ کارشناسی ارشد معماری ممکن است در دو نوع آموزشی/ پژوهشی یا آموزش محور ارائه گردد.  کلیة 

دانشجویان در بدو ورود در دورۀ آموزشی/ پژوهشی ثبت نام می کنند ولی در شروع نیمسال سوم تحصیل و با توجه به 

ممکن است به دورۀ آموزش محور انتقال پیدا کنند.  گزارش پیش رو برنامة آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه محل تحصیل 

نامة مصوب وزارت آموزشی دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی معماری آموزش/ پژوهش محور را ارائه می کند.  طبق آیین

واحد  32ه واحدی است و تعداد کل واحدهای درسی دور-علوم، تحقیقات و فناوری، شکل نظام دوره به صورت ترمی

 باشد.نیمسال تحصیلی می 6نیمسال و حداکثر  4خواهد بود.  طول دوره نیز حداقل 

هدف از دورۀ کارشناسی ارشد معماری، تربیت فارغ التحصیالنی است که بتوانند در جامعة حرفه ای معماری، نقش طراح 

های اجرایی حرفه معماری ه از عهده فعالیتکارآمد و هماهنگ کنندۀ گروه های طراحی را به درستی ایفا نمایند، بعالو

 های تحقیقاتی و مطالعات عالی معماری فراهم گردد.برآیند و نیز در آن ها زمینه الزم جهت ورود به عرصه

  تیپ( ضرورت و اهم

این دوره با توجه به نیاز کشور به تخصص و دانش تخصصی و به منظور توسعه علم و دانش در رشته معماری و نیز 

های اجرایی و تحقیقاتی معماری بویژه در پروژه های بزرگ و گیری از توان فارغ التحصیالن مجرب تر در زمینههرهب

های دکتری معماری ایجاد شده است.  این دوره به عنوان دوره مادر تخصصی و نیز به منظور امکان ادامه تحصیل در دوره

به عنوان دورۀ شکل دهنده به دوره های متنوع و بین رشته ای مرتبط با تواند در حوزه تخصصی معماری و علوم وابسته می

 معماری معرفی شود.

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت
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 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 

 12 تخصصیدروس 

 14  دروس اختیاری

 6 نامهپایان

 32 جمع

 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

فارغ التحصیالن این دوره الزم است در زمینه کارگروهی، رهبری و مدیریت در حرفه معماری، آشنائی عملی و نظری با 

کلیه مراحل طراحی معماری بویژه تحقیق، برنامه ریزی و نقد آثار معماری مهارت الزم را کسب نمایند.  شرح بیشتر آنچه 

 است: 1جدول  نجام آن خواهند بود به شرحدانشجویان پس از اتمام این دوره، قادر به ا

 و دروس مرتبط آموختگانمهارت، توانمندی و شایستگی دانش -(1جدول )

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

برقراری پیوند های الزم میان مراتب مختلف طراحی همانند 

ویت تقپیوند های الزم میان فضاهای باز و بسته در یک طرح، 

هماهنگی های الزم میان اجزا و عناصر ساختمانی طرح و 

همچنین ایجاد پیوندهای الزم میان فعالیت های معماری و 

بخش های سازه ای و تأسیساتی بویژه در موضوعات نسبتاً 

 مفصل تر و پیچیده تر معماری.

 

آگاهی به مسایل و چالش هایی که جامعه و حرفه با آن درگیر 

 هستند

 

برای یافتن راه حل های بومی برای مسایل مرتبط به تالش 

 طراحی و فناوری

 طراحی معماری یک

 طراحی معماری دو

 طراحی معماری سه

 

 پایان نامه

توانائی انجام مطالعات و برنامه ریزی معماری و ایجاد 

 هماهنگی های الزم میان برنامه و طرح معماری

 پژوهش و برنامه ریزی در معماری

 تخصصی معماریسمینارهای 

تهیة نقشه های اجمالی، تفصیلی و اجرایی معماری و لحاظ 

 نمودن پیوند های الزم میان این سه مرحلة طراحی
 هنر طراحی جزئیات
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انجام کارهای تحقیقاتی در زمینة مباحث مختلف حوزه های 

 نظری معماری.

 روش تحقیق در معماری

 تاریخ نظریه های معماری

تر در زمینة طراحی و قابلیت ایده کسب خودآگاهی عمیق 

پردازی و نقد کارهای خود و نیز توانایی ایجاد هماهنگی بیشتر 

 میان اندیشة طراحانه و طرح  معماری.

 برنامه دهی و روش های طراحی در معماری

توانایی افزون در زمینة مباحث فنی ساختمان، مسائل اجرائی و 

 پیوند آن با طرح معماری.

 

 اوری های نوین جهانآگاهی از فن

 مباحث تخصصی و اجرائی در معماری

 رایانش طراحی

 های ساختمانی پیشرفتهسیستم

 توانایی در زمینة پژوهش در معماری

 

ایرانی، محیطی و شرایط اقلیمی و -شناخت از هویت اسالمی

 طراحی مبتنی بر آن

 نقد آثار معماری

 فرهنگ و معماری

 آشنایی با معماری معاصر ایران

 های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

هماهنگ نمودن خود با مهندسین دیگری که در گروه  -

 طراحی پروژه های معماری و شهرسازی فعالیت می کنند.
 مدیریت و حرفة معماری

کسب توانایی نسبی در مدیریت حرفة معماری و نیز تعامل با 

 پروژه های معماری.کارفرمایان و بهره برداران 
 حقوق و اخالق در معماری

هماهنگ کردن طرح های معماری با اندیشه های طراحانه 

 خود و بالعکس.
 مدیریت، نظارت و اجرا در معماری

کسب تجربة کاملتر طراحی معماری بواسطة انجام پروژه  -

 های معماری مفصل و پیچیده تر در طول این دوره.
 فرآیند طراحی معماری

تبحّر مضاعف در طراحی گونه های ساختمانی و پروژه های 

 معماری با موضوعاتی خاص.

 مبانی معماری مجموعه ها

 معماری همساز با اقلیم

توانایی بیشتر در طراحی مراتب گوناگون طرح های معماری 

 از قبیل طراحی فضای باز و یا معماری داخلی.
 علوم رفتاری در طراحی محیطی

 دورهشرایط و ضوابط ورود به 

های کارشناسی )پیوسته یا ناپیوسته( مهندسی معماری که در از بین فارغ التحصیالن دورهاین دوره فقط  داوطلبین ورود به

 گردند.گردد، انتخاب میآزمون متمرکزی از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می

آزمون سنجش دورۀ کارشناسی معماری برای ارزیابی دانشجویان ورودی تعیین گردیده مواد و ضرائب امتحانی که فعالً در 

 می باشد. 2ست مطابق جدول ا
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 مواد و ضرائب امتحانی برای ورود به دورة کارشناسی ارشد معماری  -(2جدول )

 ضرایب مواد امتحانی ردیف

 2 زبان عمومی و تخصصی 1

 3 (یساتسأتنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تدروس فنی ساختمان )شامل:  2

 2 دروس تاریخ و مبانی نظری )شامل: معماری جهان، معماری معاصر، معماری اسالمی، مبانی نظری معماری( 3

 3 درک عمومی معماری 4

 1 درک عمومی معماری منظر ۵

 ۵ آزمون تخصصی طراحی 6

 

انتظار می رود پذیرفته شدگان دورۀ کارشناسی ارشد معماری فقط از میان فارغ التحصیالن دوره های از آنجا که  تبصره:

بینی نگردیده کارشناسی پیوسته یا ناپیوستة مهندسی معماری انتخاب گردند لذا دروس جبرانی در برنامة آموزشی پیش

است دروس جبرانی از میان دروس دورۀ است، ولی در صورت شرائط خاص گروه معماری یا آموزش دانشکده ممکن 

 واحد انتخاب نمایند. 12کارشناسی مهندسی معماری حداکثر تا سقف 
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 الزامی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(1-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

    16 96   3 1طراحی معماری   .1

  1 یمعمار یطراح  16 96   3 2طراحی معماری   .2

  2 یمعمار یطراح  16 96   3 3طراحی معماری   .3

       32 2 یو معمارفرهنگ   .4

       16 1 سمینارهای تخصصی معماری  .5
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 اختیاریتخصصی عنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(1-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

    16 32   2 پژوهش و برنامه ریزی در معماری  .1

    16 32   2 برنامه دهی و روش های طراحی در معماری  .2

    16 32   2 مبانی معماری مجموعه ها  .3

    16 32   2 مدیریت و حرفة معماری  .4

    16 32   2 مدیریت، نظارت و اجرا در معماری  .5

    16 32   2 سیستم های ساختمانی پیشرفته  .6

    16 32   2 اقلیممعماری همساز با   .7

    16 32   2 رایانش طراحی  .8

    16 32   2 هنر طراحی جزئیات  .9

    16 32   2 مباحث تخصصی اجرائی در معماری  .10

       32 2 طیمح یدر طراح یعلوم رفتار  .11
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 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(1-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

    16 32   2 فرآیند طراحی معماری  .12

    16 32   2 نقد آثار معماری  .13

       32 2 معماریتاریخ نظریه های   .14

       32 2 حقوق و اخالق در معماری  .15

       32 2 آشنائی با معماری معاصر ایران  .16

    16 32   2 روش تحقیق در معماری  .17

 .بگذرانند و کرده انتخاب را واحد 14 جمعا اختیاریتخصصی  دروس از دوره طی در باید دانشجویان
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 پایان نامه -(5جدول )

 عنوان درس ردیف

تعداد 

واحد 

(1-3 

 (واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

  3 یمعمار یطراح  16 240   6 پایان نامه  .1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی:

 عین حال این کارگاه مدخلی هدف اصلی این کارگاه بازنگری دانش طراحی کسب شده در دورۀ کارشناسی مهندسی معماری و رفع کمبودها می باشد، در

ل تأثیرگذار در ماست برای ورود به دورۀ کارشناسی ارشد معماری.  بدین ترتیب تأکید بر روند طراحی )از برنامه ریزی تا طراحی تفصیلی( شامل توجه به عوا

ی شناسی أکید بر جنبه های فلسفی و نظری و نیز زیبائشکل گیری طرح )جنبه های کاربردی و زیباشناختی( با مروری بر روش های طراحی و ایده پردازی با ت

 مورد توجه قرار خواهند گرفت.

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 فعالیت هایدر این کارگاه، ارتباط میان امر طراحی و مباحث نظری که دانشجویان در طول نیمسال، در دروس اصلی خود با آن ها آشنا می شوند، از اهم 

روش "و  "یفرهنگ و معمار"همچون طراحیِ کارگاه مربوطه به شمار می رود.  در حقیقت مباحث نظری مورد نیاز در این کارگاه از طریق دروس اصلی 

تأمین می شوند تا میان برنامه، فرآیند طراحی، ایده پردازی و نقد طرح و یا ...  "انسان و محیط"یا  "ایده پردازی و فرآیند طراحی"و  "تحقیق در معماری

ان مباحث یابند تا پیوند های الزم میمعماری پیوندهایی برقرار شود.  بدین منظور پیشنهاد می شود که مدرسین دروس فوق نیز در این کارگاه گه گاه حضور 

ی تدوین اطراحی و نظری برقرار شود.  در این کارگاه دانشجویان به تکمیل دانش و توانائی خود در زمینة تحقیق در جهت شناخت موضوع و بستر طرح بر

جویان پردازند.  برای مطرح ساختن این موضوعات و نیز آمادگی دانش برنامه و نیز تهیة طرح معماری بویژه با تأکید بر جنبه های خالقانة آن و نیز ارائة مناسب می

ی می شود. نبرای ورود به دورۀ کارشناسی ارشد با مرور تمرینات دورۀ کارشناسی، طراحی های کوتاه مدت )سه الی چهار مورد( در مراتب گوناگون پیش بی

 در زیر به چهار نمونه از این گونه موضوعات اشاره می شود:

 طراحی سازمان فضایی یک پروژه کوچک -1

 طراحی حجم و نمای خارجی بنایی که سازمان فضایی آن از قبل مشخص شده است -2

 طراحی فضای باز محدود -3

 طراحی معماری داخلی پروژه ای که کلیات طرح آن در دست است -4

طراحی را در اختیار دانشجویان قرار دهند تا فرصت بیشتری برای تکمیل مدرس یا مدرسین ممکن است در برخی موضوعات مطرح شده برنامة کامل موضوع 

و نسبتاً ساده  لفرآیند طراحی فراهم آید.  در شرائط استثنائی در صورتیکه به هر دلیل امکان ارائة طرح های کوتاه مدت میسر نباشد، طراحی تک پروژۀ کام

مترمربع؛ با در دست داشتن برنامة اولیة معماری پروژه تا حد تهیة طرح های  2۵00مترمربع تا  1۵00در موضوعات فرهنگی یا آموزشی با سطح زیربنای بین  

 اجمالی و اولیة تفصیلی )مثالً در یک بافت ارزشمند و یا بافتی که واجد ظرائف طراحی باشد( نیز می تواند مطمح نظر قرار گیرد.

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس وت( 

نظری ارائه می گردد.  در بخش نظری، سمینارهایی متناسب با موضوع طراحی مربوطه در کالس توسط دانشجویان  -این درس به صورت کارگاهی

، برگزار ی پروژه طراحیارائه داده می شود.  همچنین باید سمینارهایی تخصصی توسط مدزس کالس و یا مدرسان مدعو، برای تقویت مبانی نظر

 1طراحی معماری  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Architectural Design 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 واحد نظری1واحد کارگاهی+2

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 112 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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می شود.  در بخش کارگاهی، برنامة زمان بندی شده تحویل های موقت در طول نیم سال توسط مدرس مربوطه تنظیم و به دانشجویان اعالم می 

س، برگزار مدرس کالگردد. در طول نیم سال، جلسات ارائة کار جمعی برای آشنایی دانشجویان با کار یکدیگر و نیز بهره مندی از راهنمایی های 

 می شود.  در صورتیکه بستر طراحی خارج از محدودۀ دانشگاه باشد و یا موضوع طراحی طلب نماید، سفر علمی برای بازدید از بستر یا مصادیق

 اجرا شده در برنامه پیش بینی خواهد شد.

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابیراهبردهای ث( 

 درصد آزمون میان ترم20ارزشیابی مستمر و  درصد 30شامل  سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد۵0در قالب ارائه پروژه  سالنیمآزمون پایان 

 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کارگاه، کالس، سفر علمی

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ،یمنظر، ترجمه محمدرضا مثنو یمعمار یدر طراح ی(، عناصر بصر1387) مونیبل، سا .1

و  یشهرساز یقاتیو تحق یتهران، مرکز مطالعات ،یشهناز پور ناصر ةتا عمل، ترجم ی: از تئوریطراح یبرا یزیر. برنامهتیاد ،یچر .2

 1388 ،یمعمار

 ات دانشگاه تهران.زهره قراگوزلو، انتشار ة(، فرم فضا نظم، ترجم1386) سیفرانس نگ،یچ .3

 نشر گنج، تهران. ،یزهرا رضو ةترجم ک،ی(، پالن گراف1386) دیوید س،یوید .4

 نشر خاک، تهران. ،یو معمار می(، اقل138۵) یمرتض ،ییکسما .۵

 .یبهشت دیجهانشاه پاکزاد، دانشگاه شه ةترجم ،یدر معمار یشناسییبای(، ز1380) ورگی گروتر، .6

 .یبهشت دیناشر: دانشگاه شه ،یمیند دیترجمه حم شند،یاندی(، طراحان چگونه م1380) انیبرا الوسون، .7

 نژاد، نشر خاک، تهران. یترجمه محمد احمد ،یدر معمار هیپا می(، مفاه1378ادوارد ) ت،یوا .8

 نشر نسل باران. ،یفرم، ترجمه رضا افهم لیبه تحل یکردیرو ،یدر معمار یطراح ی(، راهبردها1382) یجفر کر،یب هوارد .9

10. Phaidon, (2004), The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon press. 
11. Lagro, James A. JR. (2001), Site Analysis, Linking Program and Concept in Land Planning and 

Design, John Wiley and Sons, Canada. 

12. Lynch, Kevin, (1984), Site Planning, United States of America, Maple-vai. 
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 هدف کلی:

طراحی پروژه معماری از برنامه ریزی تا ایده پردازی و مرحلة تفصیلی و هماهنگی کامل میان هدف اصلی این کارگاه انجام تجربة کامل فرآیند 

 همة مراحل طراحی بویژه برنامه با طرح می باشد.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

یشتر نسبت ی باز آن جایی که دانشجویان در نیمسال دوم دانش و مهارت بیشتری در زمینة فرآیند طراحی معماری کسب کرده اند، در این کارگاه با خودآگاه

ردد، از نیمسال ارائه می گ کامل معماری می پردازند.  با توجه به درس پژوهش و برنامه ریزی نیز که در نیمسال قبل یا همینطرح به جنبه های نظری به ارائة 

ه اد می گردد کدانشجویان خواسته خواهد شد که برنامة پروژه را تهیه نمایند و نیز میان برنامه و طرح معماری هماهنگی های الزم را صورت دهند.  پیشنه

ه به صورت فردی کامل شود.  پس از این مرحله مراحل تحقیق اولیة برنامة این پروژه توسط دانشجویان به صورت گروهی آماده و سپس گزارش های برنام

 های طراحی داخلی و خارجی، و تأکید بر نقشها در مکاتب و نظریهبا توجه به سیر اندیشهدانشجویان ملزم به ارائة طرح کالن با مبانی نظری روشن ذهنی 

خود را در حد فرصت و زمان کارگاه به تفصیل خواهند برد.  با توجه به  در ادامه دانشجویان طرحگردد خواهند بود.  انسان در محیطی که برای او طراحی می

 و امکان انجام یک طرح کامل در فرصت زمانی یک نیمسال تحصیلی موضوع طرح نباید خیلی گسترده یا پیچیده انتخاب گردد. موارد اشاره شده

 ا پدید آورند:در این کارگاه دانشجویان می بایست میان موارد زیر هماهنگی های الزم ر

 برنامه و طرح 

 فضاهای باز و بسته 

 کل پروژه و محیط پیرامون 

 بر این اساس دو نوع گزینه برای موضوع کارگاه پیشنهاد می گردد:

: مجموعه های متر مربع زیربنا. در این گزینه موضوعاتی از قبیل  ۵000تا  2000تجربه در طراحی بنا یا مجموعه ای کوچک و خاص؛ با اندازه ای بین   -الف

 فرهنگی، بهداشتی، ورزشی، صنعتی و.... می توانند در دستور کار قرار گیرند.

مترمربع زیربنا.  در این گزینه موضوعاتی از قبیل مجتمع های  10000الی  4000تجربه در طراحی ساختمانی مرتفع با تکرار در عرصه ها و فضاها از حدود   -ب

 ی ساده می توانند انتخاب گردند.اداری یا تجاری یا اختالط کاربر

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

نظری ارائه می گردد.  در بخش نظری، سمینارهایی متناسب با برنامة نیمسال تحصیلی همچون برنامه یا موضوع طرح توسط  -این درس به صورت کارگاهی

د سمینارهایی تخصصی توسط مدزس کالس و یا کارشناسان مدعو، برای تقویت مبانی نظری پروژه طراحی، برگزار دانشجویان ارائه داده می شود.  همچنین بای

ر طول د شود.  در بخش کارگاهی، برنامة زمان بندی شده تحویل های موقت در طول نیم سال توسط مدرس مربوطه تنظیم و به دانشجویان اعالم می گردد.

معی برای آشنایی دانشجویان با کار یکدیگر و نیز بهره مندی از راهنمایی های مدرس کالس، برگزار می شود.  در صورتیکه نیم سال، جلسات ارائة کار ج

ش بینی خواهد پیبستر طراحی خارج از محدودۀ دانشگاه باشد و یا موضوع طراحی طلب نماید، سفر علمی برای بازدید از بستر یا مصادیق اجرا شده در برنامه 

 شد.

 

 2طراحی معماری  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Architectural Design 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1طراحی معماری نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 واحد نظری1کارگاهی+واحد 2

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 112 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث

ی نهای ارزش گذاری بر اساس دقت در نحوۀ حضور و فعالیت دانشجو در کارگاه، طرح های ارائه شده در طول نیمسال و نیز گزارش برنامه طراحی و طرح

 وع تعامل میان برنامه و طرح توجه کامل بنمایند.  بدینارائه شده در پایان نیمسال خواهد بود.  از سوی دیگر مدرسین باید در ارزشیابی دانشجویان به موض

امه، توجه به نترتیب ارزش گذاری مبتنی بر سه راستای زیر صورت خواهد گرفت: تحقیق تحلیلی بستر، موضوع و نیاز استفاده کنندگان و نحوۀ دستیابی به بر

 بین آن ها.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:کیفیت طرح و جنبه های زیبائی شناسی و نحوۀ ارائه و نیز میزان تعامل 

 درصد30و آزمون میان ترم درصد 30شامل ارزشیابی مستمرسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد40در قالب ارائه پروژه نهایی  سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس، کارگاه و سفر علمی

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

احمدرضا (، بوطیقای معماری )آفرینش در معماری( تئوری طراحی: راهبردهای محسوس به سوی خالقیت معماری، ترجمه 1383، آنتونی )آنتونیادس .1

 .1، نشر سروش،جلد آی

 . 1381کاوی، ترجمة محمد احمدی نژاد، اصفهان، خاک، ریزی کالبدی: تبیین روش مسألهپنیا، ویلیام ام. و پارشال، استیون. مبانی برنامه .2

 .زی و معماری، نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرساشهناز پورناصریریزی برای طراحی از تئوری تا عمل، ترجمه (، برنامه1388، ادیت )چری .3

 (، فرم فضا نظم، ترجمه زهره قراگوزلو، انتشارات دانشگاه تهران.1386چینگ، فرانسیس ) .4

 (، سازه درمعماری، ترجمه محمودگالبچی، ناشر: دانشگاه تهران.1388سالوادوری، ماریوجورج ) .۵

 (، اقلیم و معماری، نشر خاک.138۵کسمایی، مرتضی ) .6

 در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، دانشگاه شهید بهشتی. شناسی(، زیبایی1388گروتز، کورت ) .7

 اندیشند، ترجمه حمید ندیمی، ناشر: دانشگاه شهید بهشتی.(، طراحان چگونه می1380الوسون، برایان ) .8

 (، از زمان و معماری، نشر شهیدی.1388مزینی، منوچهر ) .9

 ، نشر نسل باران.رضا افهمی(، راهبردهای طراحی در معماری، رویکردی به تحلیل فرم، ترجمه 1382، جفری )هوارد بیکر .10

11. Phaidon, (2004),  The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon press. 

12. Lagro, James A. JR. (2001), Site Analysis, Linking Program and Concept in Land Planning and Design, John 

Wiley and Sons, Canada. 

13. Lynch,Kevin, (1984), Site Planning, United States of America, Maple-vai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B3&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A2%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%DA%86%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/681-5390629-5079316?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact


 17/    مهندسی معماری کارشناسی ارشد

 

 هدف کلی:

کارگاه بر روی انجام هدف از این کارگاه انجام تجربیات جدید و تا حد امکان با رویکرد واقعی و حرفه ای در طراحی معماری است.  تمرکز اصلی این 

یب هدف تمراحل کامل طراحی شامل برنامه ریزی، طراحی کالن و بویژه طراحی تفصیلی و ارائه در فرصت زمانی یک نیمسال تحصیلی خواهد بود.  بدین تر

 نگی با بخش های برنامه ریزی واین کارگاه تمرین طراحی معماری حرفه ای در تمام مراتب آن شامل فعالیت گروهی یا فردی و طراحی تفصیلی در هماه

 طرح اجمالی در فرصت های زمانی تعیین شده است.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ه جنبة واقعی ک در این کارگاه با توجه به فرصت زمانی محدود بهتر است موضوع، بستر طراحی و برنامة فصائی اولیه یا کامل پروژه ای واقعی یا پروژه های

مترمربع زیربنا در ابتدای نیمسال به دانشجویان ارائه گردد.  بدین منظور پروژه های بزرگ نسبتاً ساده همچون مجموعه های  4000الی  3000دارد در حدود 

ا ین راستا مسکونی یا اداری یا آموزش عالی و یا پروژهای متوسط نسبتاً پیچیده همچون مجموعه های تجاری یا فرهنگی یا مختلط انتخاب می گردند.  در

ا در نقد در ود رموضوعات مرتبط با توسعه و بازنگری در طراحی نیز می تواند مد نظر قرار گیرند.  انتظار میرود در این کارگاه دانشجویان توانایی های خ

ر سازماندهی باز، د مراحل مختلف طراحی، پیوند دادن طرح جدید با طرح کالن، در همنشین کردن صحیح فضاهای باز و بسته، در طراحی تفصیلی فضاهای

حیح ص فضاهای بسته، در خلق حجم و نماهای متناسب، در سازماندهی صحیح فضاهای بسته، در پیوند دادن فناوری ساختمان با طرح معماری، در انتخاب

 مصالح و بسیاری دیگر به طور مناسب نمایش بگذارند.

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ستی از مدارک رابتدای نیمسال تحصیلی الزم است موضوع و موقعیت بستر پروژه و برنامة اولیة کالبدی به همراه برنامة زمانبندی نیمسال تحصیلی و نیز فهدر 

ت به تدقیق برنامة ارائه نسب نهائی الزم جهت تحویل در پایان نیمسال تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.  دانشجویان در دو هفتة ابتدای نیمسال تحصیلی

باقیمانده اقدام به طراحی تفصیلی و   3/2ابتدای نیمسال تحصیلی طراحی کالن پروژه را ارائه و در  3/1شده توسط مدرسین و یا تکمیل آن اقدام و حداکثر تا 

طرح  از وضوح بیشتری برخوردار گردد، در نیمة دوم این کارگاه ارائه می نمایند.  در نیمه اول این کارگاه به میزانی که طرح اولیه پیشرفت بیشتری داشته و

ال تحصیلی ستفصیلی به مراحل پیشرفته تری خواهد رسید و چه بسا بتوان به نقشه های اجرایی بخش هایی از طرح تفصیل یافته دست یافت.  در ابتدای نیم

ند در کارگاه توصیه میگردد.  برای تقویت و تکمیل دانش دانشجویان در زمینة ایجاد پیوتمرینات نقد بنا برای کمک به برنامه ریزی و نیز شروع طراحی کالن 

 ی از قبیل:تمیان مباحث فنی ساختمان و طرح معماری و نیز مباحث حقوقی و ضوابط و مقررات، سمینارهای مشترکی برگزار می شود.  سمینارهایی با موضوعا

 ر و محیطالزامات طراحی در ارتباط با مباحث منظ -1

 الزامات طراحی در ارتباط با مباحث تأسیسات مکانیکی، تأمین حرارت و برودت و دفع فاضالب -2

 الزامات طراحی در ارتباط با مباحث تأسیسات الکتریکی و نورپردازی -3

 الزامات طراحی در ارتباط با سازه -4

 آشنایی با تکنولوژی های نوین در ساختمان -۵

 حقوقی مهندسان معمار، مشاورین و پیمانکارانآشنائی با مسائل  -6

 آشنایی با مقررات و ضوابط در حوزۀ طراحی معماری -7

 3طراحی معماری  به فارسی:عنوان درس 

 نوع درس و واحد Architectural Design 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2طراحی معماری نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 واحد نظری1واحد کارگاهی+2

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 112 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 18/    مهندسی معماری کارشناسی ارشد

نمایند. در  یپس از تهیة طرح کالن، دانشجویان با راهنمایی مدرسین راهنمای مربوطه، بخشی از پروژۀ که می بایست به تفصیل به آن پرداخت را انتخاب م

ی تفصیلی و اجرایی در دستور کار قرار می گیرد.  در مراحل مختلف پیشرفت پروژه ارائة گروهی کارها و نمایش توجهات جلسات بعدی نیز تهیة نقشه ها

ر دورۀ زمانی ر همتنوعی که هر یک از دانشجویان به موضوعات مختلف داشته اند به رونق کارگاه می افزاید.  بعالوه دعوت از میهمانان مرتبط با موضوعات د

خصصین فضای باز و سیویل، تأسیسات برق و مکانیک، متخصصین فنآوری ها، سیستم ها و مصالح نوین ساختمانی بر غنای این جلسات خواهد همچون مت

رسازی ری و یا شهاافزود.  بدین ترتیب حضور مدرسین مدعو از جامعة حرفه ای، برگزاری جلسات با کارفرما یا بهره برداران و یا متخصصین مرتبط با حوزۀ معم

 برای رونق کارگاه توصیه می گردد.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

ی نهای ارزش گذاری بر اساس دقت در نحوۀ حضور و فعالیت دانشجو در کارگاه، طرح های ارائه شده در طول نیمسال و نیز گزارش برنامه طراحی و طرح

مدرسین باید در ارزشیابی دانشجویان به موضوع تعامل میان برنامه و طرح توجه کامل بنمایند.  بدین ارائه شده در پایان نیمسال خواهد بود.  از سوی دیگر 

امه، توجه به نترتیب ارزش گذاری مبتنی بر سه راستای زیر صورت خواهد گرفت: تحقیق تحلیلی بستر، موضوع و نیاز استفاده کنندگان و نحوۀ دستیابی به بر

 ئی شناسی و نحوۀ ارائه و نیز میزان تعامل بین آن ها.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:کیفیت طرح و جنبه های زیبا

  درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 30شامل سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد40در قالب ارائه پروژه نهایی  سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و سفر علمیکالس درس، کارگاه 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

احمدرضا طیقای معماری )آفرینش در معماری( تئوری طراحی: راهبردهای محسوس به سوی خالقیت معماری، ترجمه (، بو1383، آنتونی )آنتونیادس .1

 .1، نشر سروش،جلد آی

 مبانی نظری معماری: عینکمان را خودمان بسازیم، نشر علم معمار رویال و پژوهشکده هنر. (، درس گفتار1392اسالمی، سیدغالمرضا ) .2

 ، نشر خاکنژادمحمد احمدی(، دید معماری: راهبردی به حل مسائل طراحی معماری، ترجمه 1386) برنتبرولین،  .3

 . 1381کاوی، ترجمة محمد احمدی نژاد، اصفهان، خاک، ریزی کالبدی: تبیین روش مسألهپنیا، ویلیام ام. و پارشال، استیون. مبانی برنامه .4

 ، نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.شهناز پورناصریریزی برای طراحی از تئوری تا عمل، ترجمه (، برنامه1388، ادیت )چری .۵

 ا نظم، ترجمه زهره قراگوزلو، انتشارات دانشگاه تهران.(، فرم فض1386چینگ، فرانسیس ) .6

 ، نشر شهرآبمحمدرضا بیاتاستانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا، ترجمه  (،1389) جوزفدی کیارا، .7

 (، سازه درمعماری، ترجمه محمودگالبچی، ناشر: دانشگاه تهران.1388سالوادوری، ماریوجورج ) .8

 ، نشر یزدا.محمدرضا شاهی(،طراحی معماری، ترجمه 1388) پیترفاوست،  .9

 (،انسان، طبیعت، طراحی: بازتاب طبیعت در هنر و معماری، نشرگفتمان اندیشه معاصر.1389، فریدون )فراهانی  .10

 (، مبانی نظری معماری غرب، جلد اول، تالیف و ترجمه علی یاران، انتشارات شهیدی.1388کاپن، دیوید اسمیت ) .11

 )مترجم(، نشر آدنا. لیال داودزادههای طراحی معماری، ترجمه روش (،1388، جورمکا )کری .12

 و معماری، نشر خاک. (، اقلیم138۵کسمایی، مرتضی ) .13

 شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، دانشگاه شهید بهشتی.(، زیبایی1388گروتز، کورت ) .14

 ، نشر خاک.نژادمحمد احمدی(، بیان گرافیکی در طراحی و معماری، ترجمه 1389، پائول )الزئو .1۵

 اندیشند، ترجمه حمید ندیمی، ناشر: دانشگاه شهید بهشتی.(، طراحان چگونه می1380الوسون، برایان ) .16

 (، از زمان و معماری، نشر شهیدی.1388مزینی، منوچهر ) .17

 ، نشر نسل باران.رضا افهمیرویکردی به تحلیل فرم، ترجمه (، راهبردهای طراحی در معماری، 1382، جفری )هوارد بیکر .18

19. Phaidon, (2004),  The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon press. 
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20. Lagro, James A. JR. (2001), Site Analysis, Linking Program and Concept in Land Planning and Design, John 

Wiley and Sons, Canada. 

21. Lynch,Kevin, (1984), Site Planning, United States of America, Maple-vai. 
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 هدف کلی:

یک  ن پروژه ازهدف درس این نوع پایان نامه طراحی یک پروژۀ مستقل کامل و واقعی معماری از ابتدا تا انتها شامل مبانی نظری و طراحی معماری است.  ای

ود،  فه ای خواهد بسو عصارۀ آموخته های دانشجو در طول دورۀ کارشناسی ارشد بوده و از سوی دیگر نخستین پروژۀ قابل قضاوت با معیارهای معماری حر

داشته باشد.  با توجه به نقش و انتظاری که از دانشجویان این دوره به عنوان کارشناسان ارشد در مدیریت  واقعی یا صورت واقعیلذا به این لحاظ الزم است 

نی و مهندسی معماری و چگونگی دخیل کردن پروژه های طراحی معماری می رود، آشنائی ایشان با اصول طراحی معماری پیچیده و کالن، آشنائی با وجوه ف

.  است آن ها در فرآیند طراحی، روش های خلق اثر در فرآیند جمعی و تعمق در زمینه های نظری مرتبط یا گرایش های مورد نظر مضمون اصلی این درس

ی و یین نظریه و سیر روشمند ارائه یک بررسی علمبدین ترتیب اهداف کلی درس به شرح زیر خواهد بود: آشنایی دانشجو با تهیة یک گزارش علمی؛ تب

ی در شده در طی سه نیمسال آموزشکارگیری دانش بررسیمند و تدوین مبانی نظری طراحی؛ و بهارزیابی آن؛ ایجاد یک طرح معماری براساس مطالعات نظام

 دوره کارشناسی ارشد.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

مطالعات  ارزش یکه دارا یانتخاب موضوع رو،نیابپردازد. از یطراح یو عمل ینظر ةبه دو جنب دیبا یمعمار یارشد طراح یدر دوره کارشناس نامهانیموضوع پا

 یمعمار یراحبه محصول ط یپژوه یطراح ریدر س یپاسخ جادیبا ا تیو در نها دینما قیتشو قیجهت تحق یسئوال ای هینظر نییبوده و دانشجو را به تب ینظر

 یطراح یحت ایو ساخت و  یدر حال طراح ای د،یجد یشنهادیپ یواقع یپروژه ها انیتوانند بسته به عالقة خود از م یم انیقرار دارد.  دانشجو تیبرساند، در اولو

 دیارائة نامة تأئ د،یجد یشنهادیپ ی.  در پروژه هاندیانتخاب نما یواقع یرا در بستر یموضوع یبخش خصوص ای یدولت یو اجرا شدۀ سازمان ها و نهادها

 انیشدۀ موجود دانشجو یطراح ای یدر حال طراح یاست.  در مورد پروژه ها یالزام یپروژه ا نیچن یبه طراح ازیبر ن یپروژه مبن یکارفرما ایسازمان، نهاد 

در  یدیجد یام به طراحخود اقد قیدر برنامة طرح با توجه به مطالعات و تحق راتیینسبت به تغ یانجام گرفتة قبل یکارها لینقد و تحل ،یتوانند ضمن بررس یم

ا صورت دانشکده ه نیکه در ا شیواجد گرا یدوره ها لیندارد مگر به دل یخاص تیپروژه ها محدود نیموضوع ا جهی.  در نتندینامه خود بنما انیقالب پا

ا کامل از ابتدا ت یدر هر صورت از آنجا که هدف از پروژه طراح یول ند،ینما نییخاص تع عاتمختلف موضو یها شیبا گرا انیدانشجو یممکن است برا

که تکرار  یهزار مترمربع نباشد مگر در موارد 10از  شتریاست لذا اندازۀ پروژه بهتر است ب یلیتفص یکالن و طراح یتا طراح یزیاز مرحلة برنامه ر یعنیانتها 

 .شددر پروژه وجود داشته با ادیز

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ل مختلف کار مراح پایان نامه زیر نظر کامل یک یا دو استاد راهنما به تشخیص دانشکده توسط دانشجو انجام خواهد گرفت.  استاد یا اساتید راهنما الزم است

روژه ارزیابی مراحل مختلف پدانشجو را از انتخاب موضوع تا ارائة نهائی مورد کنترل قرار دهند.  دانشکده ممکن است برای این امر از کاربرگ های مختلف 

ماری و علوم عاستفاده نماید.  با توجه به نوع پروژه و تخصص های مورد نیاز دانشجو ممکن است مبادرت به انتخاب استاد مشاور از تخصص های مرتبط با م

...( یا موضوع طراحی )همچون روانشناس، پزشک، وابسته )همچون معماری منظر، فن ساختمان، تاریخ معماری یا مرمت و یا برنامه ریزی و طراحی شهری و 

شه های به همراه نق مدیر ....( به صالحدید استاد راهنما بنماید.  دانشجو جهت دفاع از پایان نامة خود الزم است گزارش مکتوب برنامة کالبدی پروژه خود را

از پروژه،  هدف و منظور -ش برنامة کالبدی حداقل شامل موارد زیر می باشد: الفمورد نیاز و ماکت سه بعدی با کیفیت مورد نظر دانشکده ارائه نماید.  گزار

احکام فن ساختمان.  به منظور تدوین گزارش برنامة کالبدی دانشجو ممکن است نیازمند تحقیق باشد  -برنامة فضائی، د -احکام مربوط به بستر طرح، ج -ب

 پایان نامه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Final Thesis عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  3طراحی معماری نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 6 تعداد واحد:
 نظریواحد  1 + واحد کارگاهی۵

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 2۵6 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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در ابتدای هر بخش یا در ضمیمة گزارش اضافه نماید.  گزارش پایان نامه الزم است اصول نگارش که در اینصورت مطالعات و تحقیق خود را ممکن است 

 همچون فهرست، مراجع و ... را دارا باشد.  نقشه ها و مدارک دیگر پروژه حداقل شامل موارد زیر می باشد:

 تصاویر افقی کالن شامل موقعیت و معابر و همسایگان و بستر طرح -الف

 ی افقی دو بعدی یا سه بعدی از کل طبقات )برش افقی طبقه همکف به همراه تصویر فضای باز محوطه(برش ها -ب

خالص )برش های افقی خالصه شدۀ دو بعدی معرف فضاها و عرصه ها از کل طبقات بناها و محوطه به همراه جداول مساحت فضاهای بسته باز و نیم باز  -ج

 و ناخالص(.

ی یا سه بعدی از موقعیت های مورد نیاز در مقیاس مناسب جهت ارائة نماهای داخلی، سازه و تأسیسات پروژه کل بستر طرح شامل برش های قائم دو بعد -د

 بناها و محوطه.

 تصاویر سه بعدی از فضاهای داخلی و بیرونی و محوطه. -ه

 عدی( از فضاهای اصلی پروژه.تصاویر بزرگنمائی )شامل انواع تصاویر یا برش های افقی، قائم دو بعدی و سه ب -و

ئی از پروژه اماکت از کل پروژه با محیط پیرامون.  بسته به نوع پروژه ممکن است عالوه بر ماکت از کل پروژه نیاز به ماکت با مقیاس بزرگتر از بخش ه -ز

 نیز باشد )همچون ماکت از مقطع دیوار یا سیستم های سازه ای و ...(.

روش انجام پایان نامه مراحل کلی زیر را خواهد داشت: انتخاب موضوع و تهیه طرح پیشنهادی با کمک استاد راهنما؛ تهیه برنامه بدین ترتیب به طور خالصه 

کالبدی( نامه )برنامة نامه؛ مالقات با استاد راهنما طی یک برنامة تأییدشده و پیشبرد مراحل طراحی؛ ارائه گزارش نوشتاری پایانمطالعاتی و تدوین فصول پایان

 ی دفاع نهایی.های مطالعاتی و طراحی به همراه ماکت پروژه در جلسهشده از سوی گروه، دانشکده یا دانشگاه؛ و تهیه و ارائه نقشهدر قالب تعیین

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

گزارش برنامة کالبدی و طرح به صورت فردی انجام گرفته و ارزیابی می ارزیابی پایان نامه به صورت فردی صورت گرفته و فعالیت و ارائة دانشجو اعم از 

و صورت خواهد جگردد.  ارزیابی دانشجو در جلسة دفاع از پایان نامه توسط مدرسین داخلی یا خارجی یا هر دو و کمیت و کیفیت پروژۀ ارائة شده توسط دانش

نای مدارک تحویل موقت و نظر استاد یا اساتید راهنما و یا کاربرگ های تهیه و تکمیل شده از طرف پذیرفت.  فعالیت دانشجو در دوران تهیة پایان نامه بر مب

دد.  رایشان و معیارهای دانشکده و گروه آموزشی صورت خواهد گرفت.  ساز و کار نحوۀ ارزیابی دانشجو توسط گروه آموزشی یا دانشکده تنظیم می گ

 شرح زیر می باشد: پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به

 درصد30شامل ارزشیابی مستمر سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد70در قالب ارائه پروژه  سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 سفر علمی، کارگاه و کالس درس

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 منابع مربوط به این درس از سوی مدرس راهنما و دانشجو با توجه به موضوع پایان نامه و پیشرفت کار معرفی می گردند.  
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 هدف کلی:

به صورت عام و به فرهنگ زیست به صورت خاص توجه کافی صورت نگرفته است. آن  جتماعیو ا فرهنگی بسترمعماری ایران به در پژوهش های مرتبط به 

، اجتماعی و یهدف از این درس آشنایی با مظاهر فرهنگی ملموس و ناملموس ایران اسالمی بوده و نسبت و تاثیرپذیری آن ها را از بستر تاریخی، جغرافیای

های گوناگون فرهنگ اسالمی ایرانی در مناطق مختلف خواهد خورد و با تمرکز بر تجربه زیست شده در دوره اسالمی، دانشجویان با صورت عقیدتی محک

 های مشترک آنها و جایگاه فرهنگ اسالمی ایرانی در منطقه و حتی فراتر در جهان آشنا می شوند.ایران، ویژگی

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شود:به هدف یادشده، به آموزش موارد زیر توجه می برای رسیدن

نوع های ایران و فرهنگ ایرانی؛ از جمله تنسبت آثار ملموس و ناملموس فرهنگ اسالمی با بستر آنها در مطالعة تاریخ معماری ایران، با توجه به ویژگی -

 در این سرزمین و پیوستگی آنها و تعامل پیوستة آنان، تاریخ طوالنی زیست انسان فرهنگها و پارهفرهنگ

 شناسی و فروع آن؛ها و رویکردهای مسلط در مطالعة فرهنگ ایران و مظاهر آن، از جمله شرقشناخت و نقد دیدگاه -

 ایرشتهای به فرهنگ اسالمی ایرانی و مظاهر آن، در مقابل مطالعة جزءنگرانه و تکرشتهنگرانه و میاننگرانه و جامعاهمیت مطالعة کل -

 های مطالعة فرهنگ اسالمی ایرانی؛به منزلة یکی از دیدگاه« منظر فرهنگی»معرفی دیدگاه  -

 شان؛بررسی مصادیق شاخص فرهنگی به منزلة منابع شناخت ایران و ایرانی و مراتب و معانی گوناگون آنها و تفسیر آنها در بستر تاریخی و طبیعی -

 و نقش آن در تجربة زیستن در ایران؛ جایگاه ایران و فرهنگ ایرانی در جهان و منطقه -

 های متنوع و ظاهراً متناقض مربوط به آن.به دست آوردن تصوری واحد از فرهنگ اسالمی ایرانی در طی زمان از میان رویدادها و اطالعات روایت -

 سرفصل مطالب

 فرهنگ و نسبت آن با بستر تاریخی و جغرافیایی  -

 ران و نسبت میان آنهاـ طبیعی ایـ تاریخیقلمروهای فرهنگی -

 ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ -

 جایگاه فرهنگی اسالمی ایرانی در جهان و منطقه -

 تنوع فرهنگ زیست در ایران و ویژگی های عمومی و قوام بخش فرهنگی ایرانیان -

 صورت ها و مصادیق فرهنگی در ایران اسالمی -

 توجه به مظاهر ملموس و ناملموس فرهنگی -

 ر به منزله مکان زیست انسانتوجه به معماری وشه -

 تبیین سیر تحول معماری دوران اسالمی ایران با تکیه بر تحوالت فرهنگی و اجتماعی  -

 های گوناگونها، شهرها، و بناها( از دورههایی از مصادیق فرهنگ ایرانی )با تأکید بر قلمروها، زیستگاهبررسی و قرائت نمونه -

 ارتباط بین معماری و مبانی فقهی. -

 

 

 

 فرهنگ و معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Culture and Architecture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

های ( طرح پرسش2( مواجه کردن دانشجویان با مظاهر فرهنگ اسالمی ایرانی )با تأکید بر مظاهر معماری(؛ 1روش تدریس در این درس شامل سه مرحله است: 

های ( شرح و تفسیر مظاهر به کمک پرسش3ها؛ گستردن و ژرف کردن پرسش متنوع برای تحلیل و تفسیر مصادیق و استفاده از همراهی دانشجویان برای

 ها از مظاهر فرهنگ اسالمی ایرانی )با تأکید بر معماری(.شده و تالش برای یافتن معیارهایی علمی برای نقد دریافتمطرح

های پرهیز کند. مدرس باید دانشجویان را در طرح پرسشبرای تقویت روحیة پرسشگری دانشجویان بهتر است مدرس از عرضة اطالعات بدون طرح پرسش 

ات، های مفید و معنادار علمی بدل کند. به همین سبب در نخستین جلسهای اولیة ایشان را به کمک خودشان به پرسشهمگرا کمک کند و تالش کند تا پرسش

انگیز از مظاهر فرهنگ اسالمی ایرانی، های گوناگون پرسشثالکند تا با عرضة مکند و تالش میهای اصلی درس را مطرح میمدرس هدف و پرسش

های محتمل راهنمایی کرده و به کنجکاوی آنان را در اشتیاق به درک عمیق فرهنگی از دانشجویان را به پرسش ترغیب کند و آنان را در مسیر یافتن پاسخ

 تحوالت برانگیزد. 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

   درصد ارزشیابی مستمر20شامل سال ای کالسی در طول نیمهفعالیت

   درصد ارائه پروژه نهایی 40درصد آزمون و 40شامل  سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 جوادی عالمه جعفری، عالمه مطهری، ید شه  (آثار و رهبریمعظم  مقام خمینی )ره( و  امام رهنمودهای نظیر اسالمی هنر و معارف در معتبر تابهایک .1

 )...هغیر و آوینی شهید اعوانی، دکتر دینانی، دکتر نصر، دکتر آملی،

 اشر: سورهمهر(، جستاری درتاریخ معماری وشهرسازی ایران، ن1388زاده، امیرحسین )اصانلو، حسن و رستمی .2

 –، ارگ بم 138۵فروردین ماه  30-2۵(، مجموعه مقاالت سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران: 138۵اهتمام( )زاده شیرازی، باقر )بهآیت اهلل .3

 .138۵آذر،  27 -کرمان، ناشر: رسانه پرداز 

 ، انتشارات مهتاب.1(، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه تیمور قادری، ج 1390بین فیشر، ویلیام ) .4

 (، منزلت عقل در هتدسه معرفت دینی، ناشر، اسراء.1386جوادی آملی، عبداله ) .۵

 (، روزگاران ایران )مقدمه(، ترجمه فاطمه زندی، انتشارات سخن.1394زرین کوب، عبدالحسین ) .6

 لل )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی(.ج. انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الم2(،  تاریخ مردم ایران، 1392زرین کوب، عبدالحسین ) .7

  .توسعه آفتاب انتشارات  :ناشر اسالمی، انسانی علوم مبانی (،1393)حسین احمد شریفی، .8

 (، اطلس تاریخی ایران، انتشارات سازمان نقشه برداری کشور.1384شهمیرزاده، صادق ملک ) .9

 روش ،(139۵) حسین احمد شریفی، انتشارات قیومی، مهرداد ترجمه ساختن، زمان بی راه جاودانگی، راز و معماری  ،(1381) الکساندر ،ریستوفرک .10

 . توسعه آفتاب انتشارات : ناشر اسالمی، انسانی علوم شناسی

 ها )سمت((، معماری ایران )دوره اسالمی(، ناشر: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1389کیانی، محمدیوسف ) .11

 ها )سمت( (، تاریخ هنرمعماری ایران دردوره اسالمی، ناشر: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1389کیانی، محمدیوسف ) .12

نگاری معماری ایران، ناشر: دانشگاه های تاریخشناسی معماری ایران: طرح رویکردی جدید با توجه به کاستی(، تاریخ1386گلی جانی مقدم، نسرین ) .13

 هران، مؤسسه انتشارات و چاپ.ت

 (،  ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، انتشارات نگاه.139۵گیرشمن، رومن ) .14

 بهشتی. شهید دانشگاه انتشارات ندیمی، حمید ترجمه اندیشند، می چگونه طراحان ،(1384)برایان الرسون،  .1۵

 ی، ترجمه محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.(، جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرق1393لسترنج، گی ) .16

 تهران. دانشگاه انتشارات فر، عینی علیرضا ترجمع محیط، طراحی در رفتاری علوم نقش معماری، نظریه آفرینش ،(1381) جان لنگ، .17
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 .اسالمی حکمت انتشارات :ناشر انسانی، علوم تحول در اسالمی علوم شناسی ظرفیت(، 139۵) )متنظی و تهیه (اسالمی حکمت عالی مجمع .18

  .اسالمی حکمت انتشارات :ناشر ها، تحلیل و ها دیدگاه دینی، علم(، 1393) اسالمی حکمت عالی مجمع .19

 .اسالمی معماری علمی قطب انتشارات: ناشر اسالمی، معماری در پردازی معنا تا معنا از ،(139۵) محمد رئیسی، منان .20

 .معمار علم مؤسسه :ناشر معماری، در مسأله های پارادایم  ،(1394) مسعود قمی، ناری .21

 (، معرفت و معنویت، انشاء اهلل رحمتی، ناشر: سهروردی ترجمه. 138۵نصر، سیدحسین ) .22

 ت(.تألیفا سایر و (نو فکر تاب: ناشر معماری، و هنر در اسالمی حکمت از برداشتی ،(1394) عبدالحمید کار، نقره .23

 .)تألیفات سایر و (راهیان :ناشر ،)نظری مبانی (اسالمی شهرسازی و معماری ،(138۵) محمد زاده، نقی .24
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 هدف کلی:

دانشجویان با تخصص ها و زمینه های متنوع تخصصی و حرفه ای معماری است.  مطالبی که ممکن است در قالب یک درس هدف از ارائة این درس آشنائی 

 کامل امکان ارائه را نداشته باشند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

صی بی( و یا ترکیبی از موضوعات تخصموضوع این درس می تواند جٌنگی از مطالب در دروس اصلی دیگر که در این برنامه ارائه گشته )به صورت ترکی

خبی از ثال منتهمچون آشنائی با طراحی شهری، آشنائی با برنامه ریزی شهری، آشنائی با معماری منظر، آشنائی با معماری روستا و ... باشد.  به عنوان م

 ه می گردد:موضوعات قابل طرح در حوزه های تخصصی طراحی شهری، معماری منظر و معماری روستا ذیالً ارائ

 حوزۀ طراحی شهری -الف

 روش، ابعاد و مراحل شناخت و تحلیل فضا. (1

 شهر، طراحی شهری، معماری شهر در مقیاس خُرد و کالن. (2

 سیما، بافت و معماری شهری، عناصر سیمای شهری. (3

 عناصر سازنده شهری: دانه، بلوک، محله، معبر و نماهای شهری. (4

 ها، کف، عناصر الحاقی، مبلمان، نور، فعالیتها و رفتارها و... .عناصر تعریف کننده فضای شهری: جداره  (۵

 فضاهای پر و خالی و عوامل مؤثر بر سازماندهی کالبدی. (6

 معرفی و تحلیل انواع سازماندهی فضائی : سازماندهی مجموعه ای و گروهی، خطی و ... . (7

 ، وضوح و خوانایی، تناسبات و ... .عوامل مؤثر بر کیفیت فضاهای شهری، وحدت، تنوع، مقیاس و مقیاس انسانی (8

 مجموعه های معماری؛ جداره ها و نماهای شهری. (9

 عرصه بندی فضایی، عرصه های عمومی تا خصوصی. (10

 کاربریها، عملکرد فرم کالبدی و رفتارها در فضاهای شهری. (11

 بصری و فرهنگی ساختمان ها. _طراحی شهری و معماری پایدار، تأثیرات زیست محیطی  (12

 معماری منظرحوزۀ  -ب

 معماری منظر چیست و معنی و محدودۀ آن چگونه تعریف می شود؟ (1

 نگاهی به مبانی نظری معماری منظر: معماری منظر در محدودۀ پیوند دانش و هنر و انسان و طبیعت.  (2

 آشنایی با عناصر اصلی منظر: شناخت عناصر سخت و نرم و عوامل اصلی ساختار معماری منظر. (3

 محیط و شناخت بستر و محیط به عنوان محل استقرار معماری منظر و عوامل  مؤثر در هویت و کیفیت فضا. آشنایی با بستر و (4

 آشنایی با آب و گیاه و نور: آشنایی با عناصر سه گانه یاد شده به عنوان سه عنصر و عامل مهم در طراحی منظر. (۵

 اهمیت مکان گزینی در بستر طرح. آشنایی با عرصه بندی فضای باز: شناخت مفهوم کاربری و عملکرد و  (6

 حوزۀ معماری روستا -ج

 . های فرهنگی اجتماعی و معیشتی کلیات در مورد روستاهای ایران و همنشینی و همسازی آنها با طبیعت و دیگر ویژگی (1

   : جغرافیایی کشور و اثرات آن بر تراکم و پراکنش روستاها و اشکال مختلف بافت ةهای روستایی در پهنشناخت علل و عوامل استقرار سکونتگاه (2

 سمینارهای تخصصی معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Architectural Seminars عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 16 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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ها( و اثرات آن بر شکل ختلف وجود آب )دریا ـ رودخانه ـ باران ـ قنات ـ چاه چشمه ...(، روشهای حفاظت و نگهداری آب )آب انبارها و یخچالاشکال م -2-1

 بافت و مسکن روستایی. 

ه هماهنگی و همسازی با آن استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین گرمایش، سرمایش، نور و دیگر شرایط آسایش و اثرات آن بر بافت و خورشید و نحو -2-2

 مسکن روستایی. 

 تأثیر باد بر بافت و مسکن و نحوه استفاده و بکارگیری انرژی باد و عناصر معماری حاصل از آن در بافت و مسکن روستایی.  2-3

 ح غیرمترقبه زلزله ـ سیل ـ طوفان و روشهای حفاظت بافت و مسکن در برابر آنها . سوان (3

 های انسانی، استقرار و سازماندهی بافت و مسکن. عوامل اجتماعی، فرهنگی امنیتی و اثرات آن بر نوع فعالیت (4

 . ندهی بافت و مسکن های انسانی، استقرار و سازماعوامل اقتصادی معیشتی تولیدی و اثرات آن بر نوع فعالیت (۵

  گیری هویت معماری و مسکن روستایی : های جغرافیایی مختلف کشور و اثرات آن بر شکلتکنولوژی مسکن روستایی در پهنه (6

 های آن، تفاوت با مسکن دائم . نشینان و عشایر )سیاه چادر، آالچیق( و ویژگیمسکن کوچ (7

 باق با محیط طبیعی و مباحث زیست محیطی و بازیافت.آشنایی با خصوصیات وجزئیات مسکن روستایی در انط (8

 موضوعات تخصصی دیگر -د

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ط سروش آموزش در این کالس به صورت دعوت از متخصصین در حوزه های مختلف و ارائة خالصه ای از موضوعات منتخب و مرتبط با برنامة درس که تو

 یا آموزش دانشکده مطرح می گردد خواهد بود.گروه 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

یمسال ن ارزیابی این درس بر اساس میزان مشارکت دانشجویان در رونق بیشتر کالس و تحقیق در حوزه های تخصصی مورد عالقه و تمرین یا آزمون نهائی

 خواهد بود.  ارزشیابی دانشجو بر مبنای شرائط کالس متغیر خواهد بود 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 درس و تجهیزات سمعی و بصری کالس

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 منابع این درس بسته به موضوعات مطرح در هر جلسه متغیر خواهد بود و در طول نیمسال تحصیلی ارائه می گردد.
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 هدف کلی:

یی نیز اتحقق اهداف دوره کارشناسی ارشد معماری در گرو تربیت طراح ارشدی است که توانائی هماهنگی متخصصان دیگر را نیز دارا باشد، و این توان

 موکول است به:

 ند؛ وکنهای گوناگونی که معماران برای دستیابی به حقیقت موردنظر خود در رشته معماری اختیار میو شیوه "پژوهش در معماری"تسلط به امر  -1

ترین نوع پژوهش کاربردی در فرآیند طراحی معماری؛ دانشی که برای ورود به مرحله نقش مهم و اساسی ، به عنوان مهم"ریزی معماریبرنامه"تسلط بر  -2

 د.دار

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ای از ضرورت طرح این دو موضوع خواهد بود.  آنچه در جلسات در معماری و خالصه "ریزیبرنامه"و  "پژوهش"موضوع این کالس بحث درباره دو مقوله 

 درس پیش رو قرار خواهد گرفت شامل موارد زیر است:

 آشنایی با پژوهش در معماری -الف

 ، انواع آن، کاربرد تحقیق علمی، شرایط این نوع تحقیق و مراحل انجام آن، آشنایی با منابع مکتوب.معرفی تحقیق علمی -1

 روش ارائه طرح تحقیقاتی، تعیین اهداف و سئواالت اصلی تحقیق، روش تحقیق، شناسائی منابع ارائه. -2

 های گوناگون تحقیق در قلمرو معماری:معرفی شیوه -3

 شناسایی منابع موجود، انواع منابع مکتوب، انتخاب منابع اصلی، روش اعتبار سنجی، تعیین منابع پیوسته و وابسته، روش تهیه  ای: روشتحقیق کتابخانه

 های تحقیق و ...؛فیش

 ص خصو های گوناگون ثبت اطالعات، نحوه استنتاج از اطالعات جمع آوری شده و ...؛ تامل بیشتر درتحقیق میدانی: انواع پژوهش میدانی، روش

 روشهای دریافت از محیط مصنوع، تامل بیشتر در مورد روش میدانی مصاحبه و تکمیل پرسشنامه؛ و

 رح و بافت پیرامون بینی شرایط همنشینی طتحقیق آزمایشگاهی: انواع این نوع تحقیق: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در فرآیند اجرای ساختمان، پیش

 لوب و ... .از جهت ایجاد شرایط آب و هوای مط

ی نتایج، های ارزیابهای کنترل نتایج تحقیق، اعتبار و اطمینان علمی، روشهای آماری و ...، روشهای گوناگون تجزیه و تحلیل، معرفی روشمعرفی روش -4

 تعیین نقاط قوت و ضعف تحقیق.

 روش ارائه تحقیق: -۵

 رایی، ارجاعات، ضمائم، اهمیت مقدمه و ... آشیوه نگارش، انواع تصاویر، جداول و نمودارهای کمکی؛ صفحه 

 ای و ...گیری از امکانات رایانهنحوه ارائه شفاهی نتایج تحقیق؛ آداب سخنرانی، چگونگی بهره 

 ریزی معماریبرنامه -ب

یک ود در این خصوص در جامعه آکادمگیرد، مشکالت موجریزی معماری و مباحثی که در جلسات بعد مورد توجه قرار میارائه تعاریف کلی درباره برنامه -1

 و حرفه ای ایران و جهان، آشنایی با منابع مکتوب؛

 آشنایی با گزارش برنامه معماری و محتویات آن )اهداف، مبانی برنامه، برنامه فضایی، ضوابط ناشی از بستر طرح و...(؛ -2

 ای و ...(؛ریزی دو مرحلهطراحی، برنامهریزی پیش از ریزی در فرآیند طراحی معماری )برنامهجایگاه برنامه -3

 پژوهش و برنامه ریزی در معماری عنوان درس به فارسی:

 Research and Programming  in عنوان درس به انگلیسی:

Architecture 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز است؟: اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی
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 ریزی معماری؛ نحوه همکاری افراد ذینفع در این فرآیند؛فرآیند برنامه -4

 ردید؛ های ارائه تحقیق عرضه گای که در بخش روشروش ارائه برنامه معماری؛ به صورت مکتوب، و به صورت شفاهی، با اتکا به توضیحات و آشنایی -۵

 ز برنامه معماری در مرحله طراحی.گیری ابهره -6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

عماری؛ ریزی میابد و فصل دوم به موضوع برنامهدرس روش تحقیق در معماری واجد دو فصل خواهد بود: فصل اول به مقوله پژوهش در معماری اختصاص می

سخنان مدرسان/ مدرسان مدعو، شرکت فعال در گفتگوی کالس، به مطالعه مکتوب و اینترنتی معرفی شده توسط در هر فصل دانشجویان عالوه بر شنیدن 

نمایند که در پروژه طراحی معماری نیمسال بعد، در ریزی معماری را انتخاب میپردازند و نیز به صورت گروهی، موضوعی در قلمروی برنامهمدرسان می

 گیرد.دستور کار قرار می

 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث

 درصد30آزمون میان ترم درصد و 30شامل ارزشیابی مستمرسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 40سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.138۵استرس، آنسلم و جولیت کوریین) .1

 های تحقیق کیفی و آمیخته؛ تهران: رشد.ای بر روش(، مقدمه138۵بازرگان، عباس) .2

 رات سمت.ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشا(، مقدمه1389نیا، محمدرضا)حافظ .3

 (، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.138۵دالور، علی) .4

 شناسی، محسن ثالثی، تهران: تبیان.(، روش تحقیق کیفی در جامعه1379سیلورمن، دیوید) .۵

ا نصر و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید شناسی، احمدرضهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان(، روش1382گال، مردیت و دیگران) .6

 بهشتی و سمت.

 
7. Border, Iain and Katerina Ruedi Ray: The Dissertation, An Architecture Student’s Handbook, UK, Elsevier, 

2006. 

8. Creswell, John W. and Vicki L Plano Clark: Designing and Conducting Mixed method Research, USA, Sage 

Publications, 2011. 

9. Kumar, Rangit, Research methodology, A Step-By-Step Guide for Beginners, Third Edition, Sage Publication 

Ltd, Australia, 2011. 

10. 10 – Corbin, Juliet and Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research, 3rd Edition, Sage Publication, 2008. 

11. Silverman, David, Interpreting Qualitative Data (3rd Edition), Method for Analyzing Talk, Text and 

Interaction, Sage Publication, London, 2006. 

 ریزی در معماریمنابع مربوط به برنامه -ب

 ریزی کالبدی: تبیین روش مساله کاوی، ترجمه محمد احمدی نژاد، اصفهان: خاک.برنامه(،مبانی 1381پنیا، ویلیام ام، و پارشال، استیون) .12

 ریزی برای طراحی؛ از تئوری تا عمل، ترجمه شنهاز پور ناصری، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.(،برنامه1388چری، ادیت) .13

14. Blyth, A .and Worthington, J. Managing The Brief for Better Design, London and New York,Span Press, 

2001. 
15. Cherry, E. Programming for Design: From Theory to Practice, Canada, John Wiley &Sons, 1998. 

16. Duerk, D.P. Architectural Programming: Information Management for Design, New York, John Wiley & 

sons,1993. 
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17. Evans, B.H. and Wheeler, C.H. Emerging Techniques2: Architectural programming, Washington, D.C. , The 

American Institute of Architects, 1969. 

18. Hershberger, R.G. Architectural Programming & Predesign Manager, New York, McGraw-Hill, 1999. 

19. Kempper, Alfred, M. Architectural Handbook: Environmental Analysis, ArchitecturalProgramming, Design 

and Technology, and Construction, New York, John Wiley &Sons, 1979. 

20. Kumlin, R.R. Architectural Programming: Creative Techniques for Design Professionals, New York, 
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 هدف کلی:

ناسی شهمچنین با بررسی بحث روشباشد. طراحی مورد نظر این درس میگیری از آن در فرآیند معماری و بهره طراحی دهی درتوجه به ضرورت امر برنامه

ها و ترفندهای طراحی، دانشجویان به مقوله فکر کردن در طراحی تشویق شده و از تعامل تفکر منطقی و خالقانه در کار گیری از روشدر طراحی و بهره

 باشند: ی زیر میهاشامل زمینهمطالب این درس گردند. میطراحی آگاه 

 بررسی فرآیند طراحی و سیر تحول آن؛ 

 ؛زییربا بحث برنامه سه آنیدهی و مقاآشنایی با مقوله برنامه 

 ؛ ودهیبررسی مزایا و مراحل برنامه 

 شناسی طراحیآشنایی با روش. 

 از دیگر اهداف این درس از موارد زیر می توان نام برد:

 و مراحل آن؛ی روند طراحی قولهجلب توجه دانشجو به م 

 ؛ وند طراحییدهی در فراتأکید بر نقش برنامه 

 های طراحیشناسی و روشآشنایی با روش. 

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 گیرد:، موارد ذیل مورد بررسی قرار می"خوب"های معماری های طراحی معماری و معرفی ویژگیضمن مروری بر نظریه

 از حل مسئله تا طراحی؛معرفی مراحل طراحی  .1

 های حل مسئله؛ ومروری بر نظریه .2

 سازی.های طراحی و بکارگیری تفکر نقادانه جهت تصمیممروری بر روش .3

 عناوین اصلی درس:  .4

 دهی معماری؛برنامه .۵

 فرآیند طراحی؛ .6

 حل مسئله؛ .7

 تفکر در طراحی؛ .8

 های طراحی؛روش .9

 مفهوم طراحی؛ و .10

 های تحقیق در طراحی.روش .11

 

 های تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبرد
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 برنامه دهی و روش های طراحی در معماری عنوان درس به فارسی:

 Architectural Programming and عنوان درس به انگلیسی:

Design Methods 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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ود.  پیشنهاد بارزیابی دانشجو بر مبنای دقت در نحوه حضور و فعالیت دانشجو در کالس و بر اساس پژوهش انجام شده و آزمون پایان نیمسال تحصیلی خواهد 

 باشد: میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می

 

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20شامل سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 30درصد و ارائه پروژه نهایی30شامل  سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 نهادی: چ( فهرست منابع پیش

 ریزی معماری: تبیین روش مسئله کاوی، ترجمه محمد احمدی نژاد، اصفهان: نشر خاک.(، مبانی برنامه1384پنیا، ویلیام ام ) .1

 دهی معماری: مدیریت اطالعات برای طراحی، ترجمه سید امیر سعید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران. (، برنامه1389دورک، دانا ) .2

 تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، ترجمه: سعید آقایی و محمود مدنی، انتشارات هنر و معماری.(، 1377السیو، پل ) .3

 فر، انتشارات دانشگاه تهران.(، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه: علیرضا عینی1381لنگ، جان) .4
5. Broadbent, Geoffrey, (postscript), (1988). Design in Architecture: Architecture and the Human Sciences. 

UK: David Fulton Publishers. 

6. Lawson, Bryan, (1990). How Designers Think? The Design Process Demystified. 2nd Edition. London: 

Butterworth Architecture. 

7. Lang, Jon, (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental 

Design. New York: Van Nostrand Reinhold Company. 

8. Laseau, Paul, (1989). Graphic Thinking for Architects and Designers. NY: Van Nostrand Reinhold. 

9. Cherry, Edith, and John Petronis, (2009). Architectural Programming. 

www.html:file://J:\programming\Architectural Programming Whole Building Design Guide (2010/08/20)  

10. Duerk, Donna P., (1993). Architectural Programming: Information Management for Design. New York: 

Van Nostrand Reinhold.  

11. Hershberger, Robert G., (2001). The Architect’s Handbook of Professional Practice. 13th edition. New York: 

John Wiley and Sons. 

12. Hershberger, Robert G., (1995). Architectural Programming and Pre-design Manager. New York: McGraw 

Hill. 

13. Pena, William P., and Steven A. Parshall, (2001). Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, 

4th edition. New York: John Wiley and Sons. 

14. White, Edward T. (1972). Introduction to Architectural Programming. Tucson, Ariz.: Architectural Media. 
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 کلی: هدف

ریزی و طراحی انواع های کالن معماری است. در این درس قرار است توانائی دانشجویان در برنامههدف از ارائه این درس آشنا نمودن دانشجویان با مجموعه

ها در یک معماری مجموعههای مسکونی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و ... ارتقاء پیدا کند.  از آنجا که درس مبانی های معماری همچون مجموعهمجموعه

ریزی رنامههای بهای معماری و نیز نظریههای واقعی مجموعهگردد، توجه به هر دو بعد آشنائی با مصادیق و نمونهای ارائه میدوره تحصیالت تکمیلی و حرفه

 ها در این درس مورد توجه قرار خواهند گرفت.و طراحی این گونه مجموعه

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 های کالن معماری به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:ریزی و طراحی مجموعهدر این درس سعی خواهد گردید که موضوعات مرتبط با شناخت، برنامه

 معرفی و جایگاه درس در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری؛ 

 ها؛به حدود و ثغور آن های معماری و بحث و گفتگو راجعارائه تعریفی کلی از مجموعه 

 های معماری؛آشنایی و شناخت از انواع مجموعه 

 ها؛های کالن معماری جهت درک مسائل معماری مرتبط با آننقد و تحلیل معماری مجموعه 

 های معماری؛بندی انواع موضوعات مهم و مرتبط با طراحی مجموعهطبقه 

 های معماری؛مجموعهریزی و طراحی های برنامهآشنایی با روش 

 های معماری؛های مرتبط با طراحی مجموعهشناخت نظریه 

 های معماری؛ وبررسی مسائل و مشکالت مبتالبه در مجموعه 

 های معماری.آشنایی با مسائل فنی)بویژه تاسیسات مکانیکی و برقی و مسائل مربوط به اراضی( در مجموعه 

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با

های ها خواهد بود. بعالوه حضور دانشجویان در نمونههای معماری و نقد و تحلیل آنها و مصادیق مختلف مجموعهروش ارائه درس عمدتاٌ بر پایه معرفی نمونه

ها آشنا نماید. دعوت از معماران یا ین مجموعهتواند ایشان را با ابعاد کالن و پیچیده طراحی اها )از طریق برگزاری جلسات بازدید( میموجود این مجموعه

ام ها با انجای موضوع درس را روشن نماید. بدین ترتیب درس معماری مجموعهتواند ابعاد حرفهها میمتخصصین باتجربه در زمینه طراحی این مجموعه

 های زیر ارائه خواهد شد:بخش

 ها با کمک دانشجویان؛ها و نقد و تحلیل آنهبرگزاری جلسات سمیناری توسط مدرسین با ارائه نمون -1

 ای؛برگزاری جلسات سمیناری توسط مدرسین میهمان در خصوص مسائل فنی، خاص یا حرفه -2

 های معماری در کشور؛های مجموعهبرگزاری جلسات بازدید از نمونه -3

ای خانههای میدانی و کتابای از فعالیتها ممکن است مجموعهاین پژوهش ها در کالس.انجام تحقیق و فعالیت تحقیق علمی توسط دانشجویان و طرح آن -4

 را در برگیرند؛ و

 اشد.بها میهایی که در این درس ممکن است اتفاق بیافتد مطالعه منابع مکتوب مرتبط با موضوعات درس و نقد و تحلیل آناز دیگر فعالیت -۵

 

 مبانی معماری مجموعه ها عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Architectural عنوان درس به انگلیسی:

Complexes 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ارزیابی دانشجو مبتنی بر حضور جدی و متعامل در جلسات درس، گزارش تحقیقاتی مرتبط با پژوهش انتخابی از وجه موضوع، نحوه پرداخت )کمی(روش 

ای هآوردهای آن)کیفی( و نیز گزارش میانی و نهائی )ارائه( و آزمون کتبی پایان نیمسال تحصیلی که دو هدف عمده ارزیابی برداشتو نوآوری و دست

 نماید خواهد بود.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:دانشجویان و بازدهی کالس را دنبال می

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 30درصد و ارائه پروژه نهایی30سال شامل آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Abley, Ian and Jonathan Schwinge, ed.s, Manmade Modular Megasrtructures, AD Profile, No.179, 

Vol.76, No.1, 2006. 

2. Aldous, Tony, A Concept for Creating Mixed-Use Urban Developments on a Sustainable Scale, Urban 

Village Group, 1992. 

3. Allwood, John, (revised by Ted Allan and Patrick Reid) The Great Exhibitions; 150 Years, ECL, 2001. 

4. Banham, Reyner, Megastructure : Urban Futures of the Recent Past , Thames and Hudson, 1976. 

5. Beijing institute of Architectural Design, ed, Olympic Architecture; Beijing 2008, China Architecture & 

Building Press, Birkhauser 2008. 

6. Billings, Keith H., Master Planning for Architecture: theory and practice of designing building complexes 

as development frameworks ; 1993. 

7. Coupland, Andy, ed, Reclaiming the City; Mixed Use Development, E & FN Spon, 1997. 

8. Edwards, B., University Architecture, 2000. 

9. Evidence-Based Design; for multiple building types; Hamilton, K. and Watkins, H.; Wiley, 2009. 

10. Garn, A., ed, Exit to Tomorrow; World’s Fair Architecture, Design, Fashion 1933–2005, Universe 

11. Gordon, Barclay F, Olympic Architecture; Building for Summer Games, Wiley & Sons, 1983 

12. Hartman, Hattie, London 2012 Sustainable Design; Delivering a Games Legacy, Wiley & Sons 2012 

13. Jacobs, Jane, ‘The Need for Mixed Primary Uses’, in The Death and Life of Great American Cities, 

Random House, 1961. 

14. Levitt, D., The Housing Design handbook, a guide to good practice, 2010. 

15. Monk, T., Hospital Builders, 2004. 

16. Phillips, A., The Best in Science, Office and Business Park Design, 1993. 

17. Pitts, Adrian and Hanwen Liao, Sustainable Olympic Design and Urban Development, Routledge 2009. 

18. The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture, Phaidon press. 

19. Van der Ley, Sabrina and Markus Richter, ed.s, Mega-Structure Reloaded; visionary Architecture and 

Urban Design of the Sixties Reflected by Contemporary Artists, Hatje Cantz, 2008. 
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 هدف کلی:

 است. یمشاور معمار نیدفاتر مهندس تیریمد زیای مرتبط با معماری و نهای حرفههدف از برگزاری این درس آشنایی دانشجویان با فعالیت

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 بخش اول ـ مقدمه 

 آشنایی با موضوع درس .  -1

 آشنایی اجمالی با نهادهای دولتی و عمومی ذیربط با امر طراحی و ساخت و ساز بنا .  -2

 بخش دوم ـ اشتغال به کار فردی 

 انواع اشتغال به کار معماران پس از فراغت از تحصیل، نحوه و میزان دخالت معماران در امر ساخت و ساز در کشور .  -1

 نحوۀ دستیابی به مجوزهای الزم جهت اشتغال به کار فردی .  -2

 بخش سوم : شرکتهای مهندس مشاور معماری 

 ابعاد حقوقی، تشکیالت درونی و نحوۀ احراز صالحیت .  -1

 ها در مهندس مشاور . ها و انواع پروژهانواع فعالیت -2

 رد هزینه و تهیة پیشنهادهای فنی و مالی، دریافت پروژه و تنظیم قرارداد و تعهدات قانونی . نحوۀ بازاریابی، شرکت در رقابت برای ارجاع کار، برآو -3

 بحثی در حاشیه: مسابقة معماری.  

 های تخصصی در مهندسی مشاور تشریح فعالیت -4

 ریزی( . برداران و متخصصان در هنگام برنامههرهریزی و روشهای آن، چگونگی همکاری با کارفرما، بهای معماری )برنامهریزی کالبدی پروژهبرنامه -4-1

 بحثی در حاشیه: مسائل و مشکالت مربوط به زمین.

برداران و متخصصان در هنگام ریزی و طراحی، چگونگی همکاری با کارفرما، و بهرهطراحی معماری )روشها، مراحل مختلف طراحی، ارتباط برنامه -4-2

 طراحی( .

 های بعد از اجرا )مستندسازی( .پظارت بر اجرای ساختمان، طراحی همراه با اجرای ساختمان، نقشهبرگزاری مناقصه، ن -4-3

 بحثی در حاشیه: آشنائی با وظائف پیمانکاران.

 بخش چهارم : مدیریت و سازمان در شرکت مهندس مشاور معماری 

 ای( . ، کنترل و ارتقا، کیفیت، سازماندهی کار و اخالق حرفهمدیریت در مهندس مشاور )آداب مدیریت در امور تخصصی، مدیریت مالی واداری

 بخش پنجم : آشنایی با موسسات مرتبط با امر طراحی و احداث بنا 

 ها . ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداریسازماندهی دولتی اصلی در امر سیاستگذاری  و اجرا: سازمان مدیریت و برنامه -1

 داری و شورای شهر شهر -2

 های معامالت امالک، اوقاف، ثبت اسناد، بانکها و ... ها، بنیادها و بنگاهسایر نهادها : وزارتخانه -1

 تشکیالت صنفی، سازمان نظام مهندسی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن صنفی معماران و شهرسازان و ...  -2

 المللی )فیدیک و ...(نهادهای بین -3

 مدیریت و حرفة معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Architectural Practice عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ششم : آشنایی با قوانین، ضوابط و مقررات مربوط به طراح و احداث بناها  بخش

 ها، استانداردها و ضوابط مرتبط با طراحی و احداث بنا )شامل زمین، حریم ها، قانون کار، بانکها و ...(.نامهآشنایی با قوانین، مقررات، آیین

 کشورهای دیگر. بحثی در حاشیه: بحثی اجمالی در باره قوانین و مقررات در

ای از برنامة پیشنهادی برای ارائة درس در طول یک نیمسال تحصیلی است. بدیهی است این برنامه توسط مدرس و با توجه به شرایط در عمل جدول زیر نمونه

 اصالح خواهد شد. 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 تکلیف دانشجویان  روش ارائه  موضوع  هفته 

  بحث و گفتگو  مروری بر شرح درس و اهداف آن  1

 شرح فیلم یا گزارش بازدید  بازدید از ساختمان یا نمایش فیلم  اندرکاران ساخت و ساز آشنایی اجمالی با دست 2

3 
آشنایی با موسسات مرتبط با امر طراحی و 

 احداث بنا 

ارائه توسط مدرس یا مرور 

 های اینترنتی موسسات مرتبط سایت

بندی و انتخاب موضوع گروه

 تحقیق 

 اشتغال به کار فردی  4
ارائه توسط مدرس یا سخنران 

 میهمان 
 بررسی موضوعات تحقیق 

 انجام تحقیق ارائه توسط مدرس  های تخصصی در مهندس مشاورفعالیت ۵

  یا سخنران میهمان  بازاریابی و شرکت در رقابت برای ارجاع کار  6

   برآورد هزینه و تهیه پیشنهادهای فنی و مالی  7

 بررسی شرح خدمات معماری  8
بازدید از دفاتر مهندسین مشاور و 

 پرسش و پاسخ
 

 آماده سازی سمینار   برنامه ریزی کالبدی  9

  بحث و گفتگو  طراحی، نظارت بر اجرا و مستندسازی  10

   مدیریت وسازمان درشرکت مهندس مشاور 11

 بازدید از ساختمان  آشنایی با رابطه مشاوران و پیمانکاران  12

 

 بحث و گفتگو  سمینار دانشجویان دربارۀ بخش پنجم موضوع  13

 بحث و گفتگو  سمینار دانشجویان دربارۀ بخش پنجم موضوع  14

 مقررات ملی ساختمان  1۵
ارائه توسط مدرس یا سخنران 

 میهمان 

16 
سمینار دانشجویان دربارۀ مقررات در کشورهای 

 دیگر
 بحث و گفتگو 

 مباحث نظری

شود. ارائة بعضی مطالب کالس نیز توسط سخنرانان مدعو، که از افراد ذیصالح در حرفه ها توسط مدرس معرفی و ارائه میچهارچوب کالس و برخی سرفصل

ای و یا جستجو رفهای حههای دولتی و تشکلپذیرد. بعضی کالسها با بازدید از دفاتر معماری یا کارگاه اجرایی ساختمان و یا دستگاهمعماری باشند، صورت می

ها مفید خواهد بود. مشارکت دانشجویان در ارائة مطالب نظری به های اینترنتی همراه خواهند بود. رجوع به تجربیات کشورهای دیگر در همه بخشدر سایت

تگو بین د کالس به صورت بحث و گفرونق کالس کمک شایانی خواهد کرد. بدین لحاظ، تهیه مطالب بعضی کالسها توسط دانشجویان و همچنین پیشبر

 شود. سخنرانان و دانشجویان در ارائه مباحث نظری این درس توصیه می

 تحقیق

مینه ریزی و طراحی کمک رساند و یا زتر سازد، یا به دانش دانشجویان در امر برنامهای باشد که محتوای درس را غنیتحقیق در این درس بهتر است به گونه

اند موضوع خوبی برای تمرین عملی دانشجویان هایی که در حاشیه هریک از مباحث مطرح شدههای حرفه فراهم آورُد. بحثان را با واقعیتآشنایی دانشجوی
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لب اندرکاران حرفه گفتگو کنند، برای آنها جاای وارد شوند و با دستهایی که موجب شوند تا دانشجویان به محیط حرفهشوند. همچنین تمرینمحسوب می

 خواهد بود. ارائة نتیجه این تحقیقات در جمعِ دانشجویان موجب رونق بیشتر کالس خواهد شد.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

یزان م ارزیابی دانشجویان شامل میزان مشارکت در کالس، نتیجة تحقیق انجام شده توسط دانشجو، آزمون پایان نیمسال تحصیلی خواهد بود.  پیشنهاد

 ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 30درصد و ارائه پروژه نهایی30سال شامل آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 سمعی و بصریکالس درس و تجهیزات 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . 1382ریزی، ریزی، آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران، تهران : سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و برنامه .1

 . 1370ریزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه .2

 .  1382ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آیین نامه ارجاع کار مشاوران، تهران :سازمان مدیریت و برنامه .3

ازی ، وزارت مسکن و شهرسوزارت مسکن و شهرسازی، دستورالعمل تشخیص صالحیت، ظرفیت اشتغال و نحوه استفاده از مجریان ساختمان، تهران : .4

1381 . 

 . 1396وزارت مسکن و شهرسازی، ، تهران: 22تا  1وزارت مسکن و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، مباحث  .۵

بندی و تعیین ظرفیت اشتغال به کار انبوه سازان مسکن، تهران : وزارت مسکن و مل تشخیص صالحیت و رتبهوزارت مسکن و شهرسازی، دستورالع .6

 . 1382شهرسازی، 

7. World Bank, Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank, Washington: World 

Bank, May 2004.  

8. Knox, P.& Ozloins, P., Design Professionals and the Built Environment: An Introduction, Sussex: John Wiley 

& Sons, 2000 .  

9. Green, Ronald , The Architect`s Guide to Running a Job. Butter worth – Heine mann , 1995. 

10. Duffy , Francis & Les Hutton , Architectural knowledge: The Idea of a Plofession , London & New York: E 

& FN SPPON , 1998. 
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 هدف کلی:

د که واین درس آشنایی بیشتر دانشجویان با  یکی ازمهمترین مراحل شکل گیری ساختمان یعنی اجرا و یا نظارت بر اجرای آن می باشد. انتظار می رهدف از 

انشجویان کار، دهای ساختمانی با مسایل کارگاهی آشنایی پیدا کرده باشند. در این درس با ادامه ی این دانشجویان در دوره ی کارشناسی، در دروس کارگاه

 آشناییِ بیشتری با فعالیت های کارگاهی پیدا کرده تا زمینه را برای عضویت در تیم نظارت ساختمانی به عنوان گروه طراحی فراهم آورد.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 حسن اجرا، در زیبایی، دوام، کارایی و هزینه ساختماندر برپایی ساختمان، کارهای متعدد و متنوعی، هرکدام در جا و مرتبه خود انجام می گیرد، که درستی و 

ارگاه ک موثر می افتد.  در این درس، دانشجویان با بازدید از کارگاه های مختلف ساختمانی و یا در صورت صالحدید مدرس مربوطه، با بازدید از یک

 می دهند: ساختمانی )شامل انواع فعالیت های ساختمانی( موضوعات زیر را مورد مداقه قرار 

 آشنایی بیشتر با فعالیت های ساختمانی در کارگاه .1

 آشنایی بیشتر با نقش مهندسان معمار در کارگاه .2

 آشنایی با مشکالتی که طراحی معماری  نادرست برای کار اجرا در کارگاه ها فراهم می آورد .3

 (workshop drawingآشنایی با تهیة نقشه های کارگاهی) اصطالحاً  .4

 طراحی در کارگاهآشنایی با  .۵

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ورت صکالس می تواند به صورت انفرادی و یا گروه های کوچک انجام گیرد. جلسات نخست کالس به صورت سمیناری و آشنایی با فعالیت های ساختمانی 

کارگاه ها در دستور کار قرار می گیرد. پیرامون این بازدید ها، دانشجویان موظفند، گزارشات  می گیرد. در جلسات بعدی با سرپرستی  مدرس مربوطه، بازدید از

ت دانشجویان یرد. درنهایاولیه را تهیه کنند و در کالس به صورت سمینار  ارائه  دهند.  در این کالس بازدیدها می تواند از یک کارگاه و یا چند کارگاه انجام گ

 بازدید های خود مبنی بر فعالیت های صورت گرفته در کارگاه را ارائه دهند. موظفند گزارش کاملی از

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 20درصد و ارائه پروژه نهایی30سال شامل آزمون پایان نیم

 

 لزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( م

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مقررات ملی ساختمان 22و  4، 2مبحث 

 (. مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی.مترجم: سام فروتنی. انتشارات روزنه.1391جانستون، جی. ای. ) .1

 مدیریت، نظارت و اجرا در معماری عنوان درس به فارسی:

 ,Architectural Management عنوان درس به انگلیسی:

Procurement and Control 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 (. نقشه برداری راه و ساختمان. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1370عباس. ) جعفری، .2

3. Sommer, H. (2010). Project Management for Building Constructio. Springer, Berlin. 

4. Sears, S., Clough, R., Rounds, Jerald L., Segner, Robert O., (2015). Construction Project Management, 

Wiley. 

5. Anthony, V. (2007). Construction Methods and Management, Pearson Pub, Australia. 

6. Potts, Keith F., Ankran, Nil A. (2013). Construction Cost Management, 2nd Edition, Routledge, UK. 

7. Hughes, W., Champion, R., and Murdoch, J. (2015). Construction Contracts: Law and management. Fifth 

Edition,Routledge, USA. 
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 هدف کلی:

ای های ساختمانی و نحوه پایداری آنها در برابر نیروهدرک رفتار سیستم با هدف ای مدرنهای سازههای ساختمانی و فرمسیستم دانشجویان باآشنایی پس از 

ب ترین و انتخاب مناسهدف این درس عبارت است از آشنایی با مبانی انتقال نیروها در سیستم های ساختمانی، آشنایی با روش های علمی مقایسه مختلف، 

ی با روش یسیستم ساختمانی برای یک معماری معین، آشنایی با روش های طراحی سیستم های ساختمانی از طریق تمرینات عملی و ارائه پروژه نهایی، آشنا

ه ر این درس دانشجویان با مباحث پیشرفتهای ساخت سیستم های ساختمانی از طریق مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد پروژه های اجرا شده در جهان. ضمناً د

های متحرک و ، معماری دینامیک، ساختمان های ساختمانی آیندهسیستم، شهرهای عمودی، اختمان های بلندسهای سازههای ساختمانی مانند در زمینه سامانه

 شوند.پویایی در معماری به منظور تحقق معماری پاسخگو آشنا می

 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

انشجویان ، دهای اجرای سیستم های ساختمانی معاصرآشنایی با تکنولوژی های مدرن و روش پس از معرفی سیستم های ساختمانی و فرم های سازه ای و نیز

ت دقیق رفتار شناخدر این درس به تجزیه و تحلیل رفتار سازه ها تحت تاثیر نیروهای مختلف می پردازند و نحوه دستیابی به یک طرح صحیح را از طریق 

 نمایند.ساختمان در برابر نیروها، در یک پروژه معماری تجربه می

 مباحث درس بشرح زیر خواهد بود:

 ؛ایهای سازههای ساختمانی و فرمبررسی تحلیلی سیستم .1

 ؛های ساختمانی در برابر نیروهای مختلفبررسی نحوه پایداری سیستم .2

 ؛فضای معماری مطلوبآوری جدید در ایجاد استفاده از فن .3

 فلسفه تکنولوژی و تاثیر آن از دیگاه ماهیت و تاثیر آن بر جوامع؛ .4

 ؛های نوین ساختمانیبررسی نحوه استفاده از مصالح جدید در ایجاد فرم .۵

 ؛های هریکهای مختلف ساختمانی، شناخت مزایا و محدودیتمقایسه سیستم .6

 ؛ساختمانی برای یک طرح معین ترین سیستمآشنایی با فرآیند علمی انتخاب مناسب .7

 ؛(…ها )بارهای مرده، زنده، زلزله، باد، بارهای دینامیکی،آشنایی با انواع بارهای وارده بر ساختمان .8

 ؛ایهای سازههای ساختمانی و فرمآشنایی با روش های تحلیل تقریبی سیستم .9

 ؛های ساختمانی مختلفآشنایی با مبانی طراحی سیستم .10

 معاصر و مقایسه علمی آنان شامل؛ و اجرای انواع سیستم های ساختمانی طراحیی هاآشنایی با روش .11

 ؛های هوای فشردهسازه، های غشاییسازه، های کششیسازه .12

 ای، گنبدهای دو پوسته؛های گهواره، تاقهای با رفتار قوسیها و سازهقوس .13

 ؛سازه های تنسگریتی )کش بستی( .14

 ؛بعدی )فضاکار( های سهسازه، خرپاهای مسطح و فضایی .1۵

 ...؛گنبدهای شولر، زایس، المال،، گنبدهای مشبک، گنبدهای ژئودزیک .16

 دستکی، گنبدهای معلق؛ -گنبدهای کابلی .17

 سیستم های ساختمانی پیشرفته عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Construction Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ؛های صلبقاب ،های ساده مهاربندی شدهقاب .18

 ؛های یک الیه و چندالیهشبکه .19

 و ...؛ هایپار(، سهلوی)ایپوسته های استوانهنازک شامل  هایپوسته .20

 ؛ورق تاشدههای سازه .21

 ؛های ساختمان های بلندسازه .22

 ؛شهرهای عمودی .23

 ؛((HI-TECHمبانی نظری در معماری تکنولوژی برتر  .24

 ؛مصالح و عناصر ساختمانی، های معماری تکنولوژی برتر از نظر سیستم های ساختمانیویژگی .2۵

 ؛کاربردهای مناسب و نگهداری، هزینه، مقایسه عناصر ساختمانی در معماری تکنولوژی برتر از نظر مصالح .26

 ؛های اجرا شده در معماری تکنولوژی برترارزیابی نمونه .27

 ؛های ساختمانی آیندهسیستم .28

 معماری دینامیک؛ .29

 های متحرک؛ وپویایی در معماری و ساختمان .30

 های انعطاف پذیر و تحقق معماری پاسخگو.های اجرای سازهروش .31

 

 هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

می( کروش ارزیابی دانشجو مبتنی بر حضور جدی و متعامل در جلسات درس، گزارش تحقیقاتی مرتبط با پژوهش انتخابی از وجه موضوع، نحوه پرداخت )

های نیمسال تحصیلی که دو هدف عمده ارزیابی برداشت آوردهای آن)کیفی( و نیز گزارش میانی و نهائی )ارائه( و آزمون کتبی پایانو نوآوری و دست

 نماید خواهد بود.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:دانشجویان و بازدهی کالس را دنبال می

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0 ،سال آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ، انتشارات نیلوفر.ت افسریعلی محمد سادا، ترجمه "معماری در آستانه هزاره سوم"(، 1389، لئوناردو )بنه و لو .1

 ، ترجمه مهیار جاویدروزی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی."ایسازۀ شیشه"(، 1388رایس، پیتر ) .2

 ، فارست ویلسون، انتشارات دانش، تهران."سازه الفبای معماری"(، 1378شروه، عربعلی ) .3

 .، دانشگاه تهراندوم،چاپ ، مالکوم میالئیس"مبانی سازه برای معماران"(، 1390) زادهمحمود و کتایون تقی ،گالبچی .4

 ، انتشارات دانشگاه تهران."های بلندمبانی طراحی ساختمان"(، 1392گالبچی، محمود و محمدرضا گالبچی ) .۵

6. Ambrose, J., “Simplified Mechanics & Strength of Materials for Architects and Builders”, Wiley; 6th edition, 

2002 

7. Bedford, A. M. and Fowler, W., “Engineering Mechanics - Statics and Dynamics”, Prentice Hall; 4th Edition, 

2004 

8. Berger H, “Light Structures – Structures Of Light”, Basel, Switzerland, Berkhauser, 2016 

9. Butler, R.B., "Architectural Engineering Design: Structural Systems", McGraw-Hill Professional; 1 edition, 

2002 

10. Charleson, A., “Structure As Architecture, A source book for architects and structural engineers”, 

Architectural Press, 2014 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/722-9817732-7080084?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
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11. Cheng, F. H., “ Statics and Strength of Materials”, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 2nd Edition, 

2016 

12. James, H., "Master Structures in Architecture", Architectural Press, 1996 

13. Grimshaw, N., Powell, K. & Moore, R., Structure, Space and Skin: The Work of Nicholas Grimshaw & 

Partners, Phaidon Press, 2014 

14. Hibbeler, R. C., “Principles of Statics and Dynamics”, 10th Edition, Prentice Hall, 2005 

15. Kich, K.M., "Membrane Structures: The Fifth Building Material", Prestel Publishing, 2005 

16. Lambe, C.G., “Advanced Level Applied Mathematics”, The English University Press Limited, 2006 

17. Macdonald, A.J., "Structure and Architecture", Architectural Press; 2nd edition, 2001 

18. Millias, M., “Building Structures, from Concept to Design”, 2nd Ed, Spon Press, 2005 

19. Onouye, B. S., ‘Statics & Strength of Materials for Architecture and Building Construction”, Prentice Hall; 

2nd Edition, 2001 

20. Onouye, B. S., “Statics and Strength of Materials : Foundations for Structural Design”, Prentice Hall, 2004 

21. Salvadori M.,“Why Buildings Stand Up, The Strength of Architecture”, New York, 2015 

22. Sheppard, S. D. and Tongue, B. H., “Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium”, John Wiley 

& Sons, 2004 

23. Slessor, C. & Linden, J., Eco-Tech: Sustainable Architecture and High Technology, W.W. Norton & 

Company, 2015. 
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 هدف کلی:

به چالش های زیست محیطی کشور است. هدف از ارائه این درس باال بردن توان دانشجویان در استفاده عملی از دانش همسازی با اقلیم در طراحی و توجه 

 تیاری ارائهاین درس به صورت کارگاه ارائه شده و مطالب نظریه در حد موردنیاز کاربرد آن در طرح معماری خواهد بود. این درس دو واحد و به صورت اخ

پایدار، معماری مسکن، طراحی منظر، بازسازی، مرمت  شود. کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد  طراحی معماری، طراحی شهری، معماری و انرژی، معماریمی

باشد و در قالب یک ترم نفر می 1۵و حداکثر  8توانند در این کالس شرکت کنند. تعداد دانشجو در این کالس حداقل و مطالعات تاریخ معماری ایران می

تواند به عنوان نمونه عملی برای انجام تمرینات پروژه طراحی معماری می گردد. در صورت همزمانی ارائه این درس با درس طراحی معماری،تحصیلی ارائه می

 و انتخاب موضوع کنفراس مورد استفاده قرار گیرد.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

م شرایط تنظیهای تبادل حرارت بدن با محیط، عناصر اقلیمی، شرایط آسایش گرمایی، معیارهای آسایش گرمایی که در درس مرورمفاهیم کلی روش .1

 دوره کارشناسی معماری تدریس شده است. 1محیطی 

 آشنایی با معیارهای ارزیابی شرایط گرمایی فضاهای باز .2

 های اقلیمی و معماری بومی هر پهنههای اقلیمی و معماری ایران و ویژگیآشنایی با پهنه .3

 و خرد های تهیه اطالعات اقلیمی در حد اقلیم کالن، میانی، محلیآشنایی با روش .4

 بندی اطالعات اقلیمی در قالب تقویم نیاز اقلیمی و تقویم بادآشنایی با روش جمع .۵

های تبدیل اطالعات اقلیمی به اصول طراحی معماری همساز با اقلیم)تجزیه و تحلیل آمار هواشناسی و استخراج اصول طراحی همساز با آشنایی با روش .6

 اقلیم(

های استفاده از آنها به شیوه غیرفعال در طراحی معماری به منظور اصالح شرایط گرمایی در حد اقلیم روشهای تجدیدپذیر و آشنایی با انرژی .7

 های داخل ساختمان(:های ساختمانی( و اقلیم خرد)فضاهای باز خارج و فضامحلی)مجتمع

ائم و های تولید سایه دنواعع مختلف سایبان و روشهای کنترل سایه و آفتاب و جلوگیری از ایجاد سطوح همیشه سایه، اگرمای خورشید شامل روش .8

 موقت؛

های کنترل میزان جذب حرارت روی سطوح مختلف و جلوگیری از بیش گرمایی، آشنایی با انواع پوسته ساختمان در گرمای خورشید شامل روش .9

 ئیک تلفیق شده با بنا؛های فتوولتاهای غیرفعال خورشیدی، آشنایی با سامانهکنترل شدت تابش، آشنایی با سامانه

تریوم برداری از نور روز، آشنایی با انواع مختلف آهای پیشرفته بهرههای استفاده از نور روز و کنترل خیرگی، آشنایی با سامانهنور خورشید شامل روش .10

 در ساختمان؛

های کنترل سوزبادها و ا برای تهویه و سرمایش، روشهای تولید جریان هوهای باد موجود و روشهای کنترل جریانهای باد شامل شامل روشجریان .11

 های تلفیق شده با بنا؛بادهای مزاحم، آشنایی با میکروتوربین

های حرارتی، انواع عایق، های کنترل تبادل حرارت و پلهای استفاده از مصالح ساختمانی و جرم حرارتی زمین، روشجرم حراراتی خاک شامل روش .12

 های در پناه خاک؛ وخواص مختلف مصالح در تبادل حرارت، ساختمان ای وجریان حرارت دوره

 های کنترل شرجی و میعان، کنترل کج باران، استفاده از بام و دیوار سبز.های استفاده از برودت تبخیری، روشسطوح آب و فضای سبز شامل روش .13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 معماری همساز با اقلیم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Climatic Architecture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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شود. نیمی از برنامه کالس به بیان مطالب نظریه در قالب موضوعات معرفی شده در بخش اهداف درس خواهد رت تئوری و عملی ارائه میاین کالس به صو

عیین ت پرداخت. نیمه دوم برنامه کالس به انجام تمرینات عملی در زمینه کاربرد دانش نظریه در تحلیل وضعیت اقلیمی یک محل، تحلیل سایت پروژه،

یابد. انجام یک نمونه برداشت رهای اصلی طراحی همساز با اقلیم در محل انتخابی پروژه و تحلیل معماری بومی و معماری روز آن محل اختصاص میراهکا

ن در کالبد آهای اقلیمی و نحوه اثر تواند به شناخت ملموس ویژگیمیدانی در یک معماری موجود با استفاده از تجهیزات هواشناسی و تحلیل نتایج آن می

 معماری کمک شایانی بنماید.)انجام این بخش از کالس به امکانات دانشکده و دسترسی به تجهیزات هواشناسی بستگی دارد و اجباری نیست(.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

صیلی ش مربوط به کنفراس( و آزمون پایان نیمسال تحمشارکت فعال در کالس، تمرینات کارگاهی، سمینار دانشجویی، گزارش نهایی)تحلیل اقلیمی، گزار

 خواهد بود.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

   آزمون میان ترم درصد20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد30درصد و ارائه پروژه 30سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، نظم معماری/کاربردهای ساختمان، ترجمه کیومرث زنده دل، تهران: نشر چکامه.1376آلن، ادوارد) .1

 روشنایی، تهران: نشر طراح.(، آشنایی با اصول طراحی 138۵احمدیان تازه محل، کاوه) .2

 (، بادگیر شاهکار مهندسی ایران، تهران: یزدا.1387بهادری نژاد، مهدی، علیرضا دهقانی) .3

 ریزی محیطی برای توسعه زمین، ترجمه سید حسین بحرینی و کیوان کریمی، انتشارات دانشگاه تهران.(، برنامه1381بیر، آن. آر. و کاترین هیگینز) .4

 (، تهیه مطبوع برای معماران، ترجمه و تدوین رامین تابان، چاپ دوم، تهران: یزدا. 1388بینگلی، کورکی) .۵

 (، معماری و روشنائی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1388حیدری، شاهین ) .6

 (، سازگاری حرارتی در معماری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1393حیدری، شاهین ) .7

های طراحی در معماری(، ترجمه سعید آقایی، تهران: انتشارات گنج (، خورشید، باد، نور، طراحی اقلیمی )استراتژی1386و گز براوون)دی کی، مارک  .8

 دانش.

 (، آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1388رازجویان، محمود) .9

 اه باد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.(، آسایش در پن1379رازجویان، محمود) .10

 (، تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری، تهران: یزدا.1389سلطان دوست، محمدرضا) .11

 .ی(، اصول طراحی همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشت1387طاهباز، منصوره، شهربانو جلیلیان) .12

 (، دانش اقلیمی طراحی معماری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1392طاهباز، منصوره) .13

 .38-27، پاییز، صفحات 31(، طراحی سایه در فضای باز، نشریه هنرهای زیبا، پردیس هنرهای زیبا، تهران: دانشگاه تهران، شماره 1386طاهباز، منصوره) .14

ل آمار هواشناسی برای طراحی معماری همساز با اقلیم، نشریه هنرهای زیبا، تهران: پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تحلی (، روش1388طاهباز، منصوره) .1۵

 . 61-72تهران، شماره ، تابستان، صفحات 

 )آکوستیک(، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 1(، مبانی فیزیک ساختمان 1387قیابکلو، زهرا ) .16

 )تنظیم شرائط محیطی(، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 2مبانی فیزیک ساختمان  (،1391قیابکلو، زهرا ) .17

 )روشنائی الکتریکی(، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 3(، مبانی فیزیک ساختمان 1391قیابکلو، زهرا ) .18

 شگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.)سرمایش غیرفعال(، جهاد دان 4(، مبانی فیزیک ساختمان 1392قیابکلو، زهرا ) .19

 )نور روز(، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ۵(، مبانی فیزیک ساختمان 1392قیابکلو، زهرا ) .20
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 ها، مفاهیم معماری، ملزومات و امکانات، ترجمه محمدرضا لیلیان، مهدیه عابدی، آرین امیرخانی و(، تهویه طبیعی در ساختمان1389کلیون، تامی ) .21

 منصوره طاهباز، طحان: هله، تهران.

 (، راهنمای طراحی اقلیمی، ترجمه مرتضی کسمایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.1368کنسبرگر، ا. اچ. و دیگران ) .22

 گیری فضاهای شهری، ترجمه فیروز جناب، مهندسین مشاور نوی، تهران.(، تاثیر باد در شکل1373گاندمر، ژ. آ. گیو ) .23

 (، گرمایش، سرمایش، روشنایی، ترجمه علی کی نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر تبریز.138۵نوبرت )لکنر،  .24

 سازی مصرف سوخت کشور.(، معماری خورشیدی غیرفعال، ترجمه بیژن آقازاده، سازمان بهینه138۵مازریا، ادوارد ) .2۵

 ه محمد احمدی نژاد، اصفهان: نشر خاک.(، مالحظات کالبدی باد در ساختمان، ترجم1381مک کارتی، بتل، بادخان ) .26

 های کنترل محیط زیست)تنظیم شرایط محیطی در ساختمان(، ترجمه علی کی نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.(، سیستم1382مور، فولر ) .27

ترجمه وحید قبادیان، تهران: انتشارات دانشگاه  (، طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان،1372واتسون، دانلد؛ لب،کنت ) .28

 تهران.

 

29. Designing with Solar Power, a source book for building integrated photovoltaics (BIPV), Edied by Deo Prasad 

and Mark Snow, Image publishing Group Pty Ltd and Earth Scan, Australia, 2005. 

30. Givoni, B., Passive and Low Energy Cooling of Buildings, Van Nostrand Reinhold, New York, 1994. 

31. Givoni, B., Climate Consideration in Building and Urban Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 1998. 

32. Lam, William M. C., Sunlighting as a Formgiver for Architecture, Van Nostrand Rainhold Company., New 

York, 1986. 

33. Moore, Fuller, Concepts and Practice of Architectural Daylighting, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991. 

34. Penwarden, A. D., A. F. E. Wise, Wind Environment around Buildings, Building Research Establishment, 

London, 1975. 

35. Santamouris, M. (editor), Solar Thermal Technologies for Buildings (The State of the Art), James & James 

Ltd., London, 2003. 

36. Santamouris, M. (editor), Advances in Passive Cooling, Earth Scan, London, 2007. 

37. Tregenza, Peter and Michael Wilson, Daylighting, Architecture and Lighting Design, Routledge, Oxon, USA 

& Canada, 2011. 
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 هدف کلی:

ند ای است.  در کنار روهدف این درس آشنایی با روند طراحی معماری و ساخت مدل، با استفاده از روش های جایگزین یعنی نرم افزارهای پیشرفته رایانه

دهنده طراحی تواند مولد و توسعهمفاهیم ساخت دیجیتال و رایانش می –استفاده از کانسپت و توسعه آن با استفاده از الزامات و ضوابط  –کالسیک طراحی 

های نوین برد طراحی را کسب کنند. رویکردهای علوم کامپیوتر، طراحی، بیولوژی و علوم مواد تجربه پیشرود دانشجویان در اشتراک حوزهباشد. انتظار می

های رقومی ساخت ک و ... توسط دانشجویان باید بررسی شود. دانشجویان به طور ویژه با تکنیکهایی نظیر ریاضیات، هندسه، فیزیبه طراحی، کاربست دانش

« رایانشِ طراحی»دیجیتال آشنا شوند و تاثیرات متقابل هر تکنیک در طراحی را درک کنند. دانشجویان باید تفاوت ترسیم یک طرح معماری بوسیله رایانه با 

دهنده ها و محاسبات آن را در فرآیند طراحی خود به عنوان هسته اولیه طراحی و نیز بستر توسعهسازیهای رایانشی، شبیهوریتمرا درک کنند؛ به این معنی که الگ

کنند و خود استفاده  هایهای رقومی تبدیل کرده، برای یافتن پاسخ برای آنها از آموختهطرح به خدمت گیرند. دانشجویان باید بتوانند مسئله طراحی را به آیتم

ی طراحی و شوند که برای رسیدن به طرح، فضاهای پیشنهادی خود را آنالیز نمایند. در این درس دانشجویان با نگاهی به طراحی آشنا میبتوانند کارایی گزینه

 نماید و از ارائه طرح بدون استدالل منطقی پرهیز نمایند.های ممکن را کاوش میتمامی گزینه

 

 ا: هپ( مباحث یا سرفصل

 هایی در حد آشنایی ارائه شود.گفتارهای زیر درسشود به دانشجویان در حوزهپیشنهاد می

 مبانی و پیشینه معماری دیجیتال .1

 کاربرد علوم کامپیوتر در معماری .2

ها(، ا و کامپوننتمسائل معرفی پارامترههای حل مسئله )معرفی منطق حل ها و منطقهای رایانشی، الگوریتمحل محور مبتنی بر ابزارتفکر الگوریتمیک و راه .3

 های معماری به صورت الگوریتمی.آشنائی با معماری الگوریتمی، الگوریتم نویسی در معماری، آشنایی با ساخت فرم

 هندسه و معماری، کاربرد ریاضیات در فرآیند طراحی .4

 سازی فیزیکیشبیه .۵

 های زیستی و کاربرد آن در معماریسازی فرآیندشبیه .6

7. ABM – محورهای گماشتهسامانه 

 سازی، پنلیزیشنسازی، همسانمنطقی .8

 ها، نحو اشکال(سیستممحور )الهای قانونسامانه .9

 (CA ،GA ،GPهای تکاملی )الگوریتم .10

 یابیهای بهینهآشنایی اجمالی با منطق .11

 مدلسازیهای گسسته روش .12

13. (Voxelization/Topology Optimization) 

14. AI/Machine Learning 

 مفهوم خودسازماندهی و کاربرد آن در معماری. .1۵

 های بازخوردی در طراحی .ایجاد چرخه – Integrated Design –مفهوم طراحی یکپارچه  .16

 ، ساخت افزایشی، ساخت کاهشی.CNCآالت های ساخت دیجیتال، آشنایی با ماشینتکنیک .17

 رایانش طراحی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design Computation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 واحد:تعداد 
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 بستر طراحی معماری.ای به صورت شهود و معمارانه در های محیطی و سازهانجام آنالیز .18

 (.4ها )ساخت گنبد ژئودزیک با فرکانس اندازی سامانهمعرفی پروژه ساخت اولیه، نصب و راه .19

 افزارهای پیشرفته دیگر.و نرم grasshopperافزار آشنایی با نرم .20

 های پیشنهادی(.ها برداشت اطالعات( معرفی پروژه نهایی ترم )گزینهها )تحلیل منحنیمنحنی .21

 

 بردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راه

شود. چندین فلیم آموزشی نیز در این راستا برای افزار، به دانشجویان ارائه داده میهای الزم جهت آشنایی و یادگیری نرمدر جلسات ابتدایی درس، آموزش

ای این تهرشگردد.  به علت ماهیت بینهمچنین سازه در تعدادی از جلسات ارائه میشود. همچنین سمینارهایی در زمینه طراحی معماری و دانشجویان پخش می

ارها گفتگفتار دعوت شود.  در این درسهای مختلف نظیر علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مواد و مصالح و ... جهت ارائه درسحوزه، از پژوهشگران حوزه

های ساخت دیجیتال به کمک رایانه، یک پروژه نهایی که به صورت شنا شده و پس از فراگیری تکنیکهای مختلف معماری رایانشی آدانشجویان با حوزه

شوند و با کار در های کوچک نفره تقسیم میافزار دانشجویان در گروهالگوریتمیک و رایانشی طراحی شده را خواهند ساخت.  لذا پس از آشنایی نسبی با نرم

 های پارامتریک را بسازند.بایست یک نمونه از طراحیها مینمایند. پس از طراحی هر یک از گروهمشخصی را طراحی میافزار، فرم معماری محیط نرم

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

لیت ها به شرح زیر میزان ارزشیابی فعابر اساس نحوه حضور و فعالیت دانشجویان، تحویل پروژه اولیه و نهایی و در نهایت امتحان کتبی پایان نیمسال.  پیشنهاد 

 می باشد:

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد30درصد و ارائه پروژه 30سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی و بصریکالس درس و تجهیزات سمع

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، معماری دیجیتال )نسخه اول(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1390گرمارودی, ع.,  باستانی, ح. ) گالبچی, م., اندجی .1

 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران ک،یونیبا یمعمار ،(1393) یمرتض کو،یمحمود، خرسند ن ،یگالبچ .2
3. Mitchell, William J. The Logic of Architecture. Design, Computation and Cognition. Cambridge, MA: MIT 

Press, 1990, pp. 131-181. ISBN: 0262631164 

4. Nagakura, T. "Shape Recognition and Transformation." In The Electronic Design Studio. Edited by Malcolm 

McCullough, William J. Mitchell, and Patrick Purcell. Cambridge, MA: MIT Press, September 10, 1990, pp. 

149-170. ISBN: 0262132540. 

5. Sutherland, I. "Structure in Drawings and the Hidden-Surface Problem." Chapter 7 in Reflections on Computer 

Aids to Design and Architecture. Edited by N. Negroponte. New York, NY: Petrocelli, 1975. ISBN: 

0884053059. 

6. Sass, Larry. "Materializing Design: The Implications of Rapid Prototyping in Digital Design." Design 

Studies 27, no. 3 (May 2006). 

7. Terzidis ،Kostas;” Algorithmic Architecture “Architectural Press, 2006 

8. Menges, A., Knippers, J., Parascho, S., Dörstelmann, M., & Prado, M. (2014). Modular Fibrous 

Morphologies: Computational Design, Simulation and Fabrication of Differentiated Fibre Composite 

Building Components. Advances in Architectural Geometry. 

9. Frazer, J. (1995). an Evolutionary Architecture. London: Architecture Association. 

10. Sims, Karl. "Artificial Evolution for Computer Graphics." Computer Graphics 25, no. 4 (July 1991). 

11. Wamoto, L. (2009). Digital fabrications: Architectural and material techniques. New York: Princeton 

Architectural Press. 

12. Sheil, B., & Glynn, R. (2011). Fabricate: Making digital architecture. Toronto: Riverside Architectural Press. 

13. Aish, R. "First Build your Tools", in PETERS, B. & PETERS, T. (eds.) inside Smartgeometry: Expanding 

the Possibilities of Computational Design, Chichester, UK: Wiley. 2013 
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14. Llach, D. "Algorithmic Tectonics: How Cold War Era Research Shape our Imagination of Design" in 

Computation Works: The Building of Algorithmic Thought, john Wiley & Sons, 2013. 
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 هدف کلی:

 "یارمعم یطراح" یهدف الزم است معنا نیبه ا لین یاست. برا "پروژه تمام شده کی" یاز معنا انیدانشجو یدرس باال بردن سطح تلق نیاز ا ییهدف نها

 یعمارم یمهم طراح رکنبه عنوان  زین یاجزاء معمار یمنظور الزم است طراح نیخود برسد؛ به ا یواقع گاهیو به جا ابدیمتداول و محدود خود ارتقاء  یاز معنا

 خواهد بود. یو اجزاء معمار اتیجزئ یبا نحوه مواجهه با طراح انیدانشجو ییدرس آشنا نیا یهدف عمل نیدر نظر گرفته شود. بنابرا

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شود:توجه به هدف درس، موضوع کالس حول سه محور اصلی تعریف میبا 

 فهم ماهیت و رفتار مواد و مصالح–

 یکدیگرفهم ماهیت اجزاء معماری و ظرائف همنشینی مواد در کنار  -

 نحوه مواجهه طراحانه با اجزاء معماری -

 دهند.گذارند و فرایند طراحی یک جزء در بنا را شکل میسه محور فوق به شکل تعاملی بر یکدیگر تأثیر می

 محوراول: فهم ماهیت اجزاء معماری به عنوان مسائل طراحی

دهند.در این مجموعه نقشه معموال برای معرفی نحوه تمام به مجری تحویل می "های فاز دونقشه"های خود رادر قالب بطور متداول معماران پروژه

ود. ششود و در موارد بسیار استثنایی تعدادی نقشه تحت عنوان جزئیات اختصاصی پروژه تهیه میکار، تنها به جدول نازک کاری اکتفا می (finishing)کردن

های گیری طراحی به مجری یا تکنسیناتمام رها کردن پروژه و محول کردن یکی از مهمترین مراحل تصمیماما این برخورد با کار معماری در واقع به معنای ن

شود؛ خت باشد ارائه نمیاجرا است. چون در نقشه های فاز دوی متداول،  معموالً جزئیات به نحوی که همه اجزاء ساختمان تا مرحله نهایی واقعاً و دقیقاً قابل سا

گیرد.  در این روند متداول معموالً به دو علت طراحی جزئیات بهمی در اجرا وجود دارد که تکنسین اجرا در پای کار درباره آن تصمیم میو همواره نکات م

 شود: علت نخست این است که معموالً معماران طراحی جزئیات دقیق اجرایی و تمام ظرائف پروژه برای تمام کردن کار را جزو تعهدات خودانجام نمی

شود در واقع کار از دست معمار به صورت ناتمام خارج شود شمارند و علت دوم نیز غالباً کم بودن دانش معماران در طراحی جزئیات است؛  که سبب مینمی

ه چهره نهایی یکدیگر است کهای اجرایی کار را تمام کنند.  اما واقعیت این است که سطوح نهایی و اتصاالت و همنشینی مصالح در کنار و مجری یا تکنسین

ورد؛ و اعتبار آکند، زیبایی و نمود مؤثر بر روان استفاده کنندگان را بوجود میآورد. و این چهره نهایی کار عمر وماندگاری بنا را تعریف میکار را بوجود می

 دهد.ای تحت تأثیر قرار میو ارزش کار را به نحو قابل مالحظه

نوان پروژه های مستقل و مهمی که هر یک در خور صرف وقت برای طراحی زیبا و دقیق هستند؛ از جمله تواناییهای مورد انتظار پس فهم اجزاء معماری به ع

ی یک ز طراحاز یک معمار است و البته این مطلب نیازمند آن است که الزامات طراحی اجزا را بشناسیم.  پس هدف این درس، باال بردن سطح تلقی معمار ا

 پردازد.  به معنای واقعی است؛ از این رو به ملزومات این هدف می "تمام طراحی شده"پروژه 

 محوردوم: شناخت و فهم ماهیت، رفتار و اخالق مواد و مصالح )متریال(

 ایر این درس اهمیت ویژهدهند؛ ازین رو شناخت و فهم و درک ظرائف کار با آنها دمواد و مصالح تمام کننده پروژه معماری، چهره نهایی کار را شکل می

بخشد )مثالً شناخت تفاوت فراوریهای تری برای طراحی به او میگشاید، و امکانات گستردهدارد.در واقع فهم عمیق ماده دست طراح را برای طراحی می

 مختلف بریک ماده از جمله امکانات مهم طراحی است(.

 هنر طراحی جزئیات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد The Art of Detail Design عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:
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  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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به متریال  "هنر طراحی جزئیات"شود، اما رویکرد درس میهمین عنوان در دوره کارشناسی معماری ارائه البته آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی در درسی با 

الح د و مصمتفاوت است. در واقع این رویکرد، رویکردی با محوریت طراحی است؛ یعنی ما با داشتن مسأله و به منظور طراحی اجزاء معماری به سراغ موا

ابد )به عنوان یاز این رو در این درس وجوه دیگری عالوه بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مواد و مصالح برای طراح اهمیت می رویم.متناسب با آن مسأله می

ری مواد و یمثال در این درس به ویژگیهایی از قبیل سبکی و سنگینی، نرمی و سختی، شکل پذیری، شکنندگی، قابلیت ظرافت یافتن، رنگ، طرح، برشو قرارگ

 توجه ویژه خواهد شد(. مصالح

 محور سوم: نحوه مواجهه طراحانه با اجزاء معماری

احی، دهد. این بخش مهم از طرچنانکه ذکر شد طراحی اجزاء معماری بخشی مهم از فرایند طراحانه است که اعتبار و اهمیت کل طراحی را تحت تأثیر قرار می

رها و اخالق و ماهیت مواد و متریال؛ و نحوه همنشینی آنها با یکدیگر، اجزاء معماری را طراحی می مرحله ای است که معمار با تجربه و دانش خود از رفتا

ع مسائل این نوکند. این مرحله از طراحی نیز مانند جزئی که حاوی خصوصیات کل است، تمام ویژگیهای یک مسأله طراحی را دارد، اما باید نحوه مواجهه با 

 را به نحو خاص آموخت.

 

 اهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( ر

جلسه با  ربا توجه به اینکه همراهی دانشجویان با این درس منوط به ایجاد سؤال برای ایشان است؛ پس از بیان کلیات و موضوع درس در جلسات نخست، ه

طرح شده در واقع ضمن درگیر کردن دانشجویان با بحث، فتح بابی برای  شود. موردهای مختلف آغاز میبررسی یک یا چند مورد از اجزاء معماری در پروژه

 طرح ملزومات و مطالب وابسته به آن خواهد بود. 

های اجرا شده جزئیات و اجزاء معماری و توضیحات مدرس حول آن موردخواهد بود. البته مطالب کالس بنابراین ارائه درس بیشتر بر اساس مطرح نمودن نمونه

حور های جزئیات اجرا شده و بحث و گفتگو بر مهای مواد و مصالح، نمونهو مشارکت ایشان مطرح خواهد شد.نمایش پاورپوینت یا اسالید از نمونه با گفتگو

ارها، ظرائف فتها شیوه اصلی کالس خواهد بود. در تعدادی از جلسات از متخصصین و کارشناسان اجرایی دعوت به عمل خواهد آمد تا درباره رتصاویر و نقشه

های واقعی مونهنو نکته های کار با مصالح )مثالً چوب یا سنگ( با دانشجویان سخن بگویند و دو یا سه جلسه به بازدید از کارگاه و توضیحات مدرس درباره 

 و مسائل اجرایی اختصاص خواهد یافت.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

های سپرده شده و آزمون پایان نیمسال تحصیلی است.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به جو در کالس، انجام تمرینارزشیابی نهایی حاصل مشارکت دانش

 شرح زیر می باشد:

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

ای مدرس به دانشجویان طراحی شده است، تعداد محدودی منابع مکتوبتنها برای مطالعه از آنجا که این درس بیشتر بر اساس انتقال تجربیات حرفه

 گردد:معرفی میبیشتردانشجویان 

 کتاب معماری اجزاء، محمدرضا نیکبخت، انتشارات پرهام نقش. 

 Detailنشریه  

 Christian Skittishنوشته  In Detailسری کتابهای موضوعی منتشر شده با عنوان  

- http://soa.utexas.edu/matlab/search/index 
-http://www.detail.de 
 

 

http://soa.utexas.edu/matlab/search/index
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 هدف کلی:

کرد. بخش اول  میبه دو بخش تقس توانیمطالب را م نی. اشودیاست که به ساخت بنا منجر م یبا مسائل و مطالب انیدانشجو شتریب ییدرس آشنا نیهدف از ا

صحت، و  ت،یکه کفا دشون هیته یبه گونه ا دیشوند و با یبنا ختم م ییاجرا یاسناد، مدارک و نقشه ها ه،یو ابن یفن یاست که به جنبه ها یمطالب و موارد

 حیا توضبنا ر لیاست که مسائل مربوط به شروع، ساخت و تحو یبا تجارب ییها و آشنا یاجرا داشته باشند. بخش دوم اطالعات، آگاه یوضوح الزم را برا

 .دهدیم

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

رد می پردازد، همچنین به برآوبخش اول محتوای درس به کم و کیف نقشه های اجرایی از نظر محتوا، مقیاس، اعم از نقشه های اصلی یا نقشه های جزئیات 

شد کارشناسی اراوزان و مقادیر، حتی در مواردی به بهای آحاد کار اشاره دارد. در دوره کارشناسی تا حدودی به این موضوعات پرداخته شده لیکن در دورۀ 

درس جای دارد، آشنایی با لزوم هماهنگی بین نقشه های به تعالی این اطالعات که در اجرای بنا الزم است می پردازد.زمینة دومی که در بخش اول موضوعات 

شده و  داده معماری، سازه و تآسیسات و سیویل بنا می باشد که بویژه در اجرا ، بحث قابل مالحظه و مهمی بوده و دراین مقطع از درس، اهمیت آن توضیح

 نحوۀ انجام هماهنگی ها ارائه خواهد شد.

با نحوۀ تنظیم قراردادها، نظیر قرارداد طراحی با کارفرما و غیره آشنا شده و همچنین کیفیت اسناد و مدارک و گزارشات در بخش دوم موضوع درس دانشجویان 

رار ه قمراحل مختلف اجرا و روش های واگذاری کار جهت شناخت به سازندگان جزء برای آنها توضیح داده میشود.زمینة دومی که در این بخش مورد توج

با مسئولیت و شرح فعالیت فارغ التحصیالنی است که در زمینه های ساخت تمایل به فعالیت دارند و در پست عضو دفتر اجرایی یا طراحی  میگیرد، آشنایی

ه ر دستگاد کارگاه ساختمانی و یا سرپرست و مدیر کارگاه فعالیت خواهند نمود.زمینة سوم که میتواند آینده حرفه ای فارغ التحصیل معماری باشد حضور

گاه تنظیم رنظارت و داشتن سمتی چون ناظر مقیم و سرپرست دستگاه نظارت و آشنایی با وظایفی نظیر آشنایی با آزمایشات مصالح و ساخت تهیه شده در کا

 صورت مجالس در دستور کارها و غیره می باشد.

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

با برگزاری کالس توسط مدرس دانشجویان بصورت گروهی در بخشهایی تقسیم و با انتخاب عناوینی از موضوعات درس آنها  در روش اجرای درس همزمان

ر طراحی و د را به تفصیل برده و با ذکر نمونه هایی آنرا بصورت سمیناری ارائه می دهند. همچنین دانشجویان می توانند روشهای نوین ساخت و تآثیر آن

یگر دبا ذکر نمونه هایی بصورت سمیناری ارائه دهند. بازدید از کارگاههای ساختمانی و دعوت از مدعوین مطلع در زمینة اجرا و غیره از موارد اجرای بنا را 

داشت داجرای درس می باشد. از دانشجویان خواسته خواهد شد تا مطالب مطروحه در کالس ها و سخنرانی های مدرسین مدعو و بازدید از کارگاه را یا

 برداری و جزوۀ مناسبی تهیه نمایند.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 حضور موثر و منظم در کالس -

 گزارش و جزوۀ تهیه شده از برداشت های کالس ها و بازدیدها -

 اتجام آزمون کتبی از مطالب گفته شده در کالسها و بازدیدها -

 شجویانارزیابی سمینارهای برگزار شده توسط دان -

 مباحث تخصصی اجرائی در معماری عنوان درس به فارسی:

 Technical and Professional Issues عنوان درس به انگلیسی:

in Architecture 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 بصریکالس درس و تجهیزات سمعی و 

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 نشریات و دستورالعمل های سازمان برنامه ریزی و مدیریت .1

 محتوای شرایط عمومی پیمان های ساخت .2

 کتب و نشریات و جزوات سازمان نظام مهندسی ساختمان .3

 کتب و نشریات مقررات ملی ساختمان .4
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 هدف کلی:

 کسب دانش الزم برای درک عوامل موثر در روابط متقابل انسان و محیط و تعامل مردم در محیط .1

 بیشتر نسبت به طراحی محیطافزایش توان تحلیل روانشناختی طراحان برای ایجاد آگاهی  .2

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 برای نیل به اهداف فوق زمینه های زیر دنبال خواهد شد

 علوم رفتاری و مبانی نظری طراحی محیط؛ .1

 مفاهیم بنیادین محیط و رفتار انسان؛ .2

 الگوهای فعالیت و تعامل اجتماعی در محیط؛ .3

 گیری محیط.شناخت ارزش های زیباشناختی و تاثیر آن در شکل  .4

 عناوین اصلی دروس عبارتند از:

 رابطه علوم رفتاری با برنامه ریزی و طراحی محیط؛ .۵

 شناخت ماهیت محیط، فرآیندهای بنیادین رفتار انسان و رابطه محیط و رفتار انسان؛ .6

 الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده، مفهوم قرارگاه رفتاری؛ .7

 انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی؛ .8

 های شناختی و رفتار فضایی؛ نقشه .9

 نظریه همجواری: خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی؛ .10

 ایمنی و امنیت در محیط؛ .11

 نهادهای اجتماعی و الگوهای سکونت؛ .12

 ارزش های زیبایی شناختی محیط. .13

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد۵0شامل ارزشیابی مستمر  سالکالسی در طول نیمهای فعالیت

 درصد ۵0 سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 رفتاری در طراحی محیطعلوم  عنوان درس به فارسی:

 Behavior Science in Environmental عنوان درس به انگلیسی:

Design 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی 
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کاربرد روانشناسی محیطی در معماری  :(، محاط در محیط1394علیرضا )شاهچراغی، آزاده و بندرآباد،  به یکی از روش های رایج منبع نویسی باشد( .1

 وشهرسازی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی سازمان تهران.

 (، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.138۵گروتر، یورگ ) .2

 (، زبان فضا، )چاپ دوم(، ترجمه علیرضا عینی فر، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.139۵برایان )الوسون،  .3

 (، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1388لنگ، جان ) .4

 یط، نگارش دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.(، روانشناسی مح1381مرتضوی، شهرناز ) .۵

 (، بعد پنهان، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1376هال، ادوارد ) .6

7. Lawson, Bvayan (2001), The Language of Space, Oxford: Architectural Press. 

8. Porteous, j, Douglas (1977), Environment and Behavior: Planning and Everyday Urban Life, Mass.: Addison- 

Wesley. 
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 هدف کلی:

پردازی، است. این بدان معنی است که دانشجو از رهگذر آشنایی هدف این درس ایجاد نوعی فراشناخت نسبت به فرایند و سازوکارهای طراحی، به ویژه ایده

زمان و مکان  رهای گوناگون طراحی که تابعی از متغیرهایی نظیر طبیعت موضوع طرح، سبک و سلیقة اندیشیدن طراح و شرایط حاکم ببا نظریات و شیوه

یابی به چنین خودآگاهی، وی را یابد. دستهای مألوف خویش در طراحی دست میای به خودآگاهی و قدرت ارزیابی عادات و روشطراحی است، به گونه

خود  های خاصی روشپردازی و طراحی، پیوسته به سمت افزایش صحت و دقت و کارآمدقادر خواهد ساخت که با نظارت مستمر بر خویش، در مسیر ایده

 پیش رود.

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

های درس، معرفی برخی منابع مکتوب و غیر مکتوب، موضوع شناسی درس، بحث گروهی در باب ضرورت و فایدۀ این مبحث، دامنة مباحث و سرفصل .1

 توجیه دانشجویان در مورد موضوع و نحوۀ انجام سمینارهای طول نیم سال تحصیلی؛

 نظریه پردازی در بارۀ فرایند طراحی؛لزوم  .2

 پژوهی؛های فرایند طراحی در سیر ادبیات طراحیگزارش مختصری از مدل .3

 طبیعت و سازوکارهای مسأله گشایی، خالقیت، و ایده پردازی طراحی؛ .4

 سبک های شناختی و شیوه های اندیشة طراحی؛ .۵

 رائه شده؛معرفی منابع مکتوب و اینترنتی و بحث گروهی پیرامون مطالب ا .6

 های دیگر آنان؛های کوتاه انجام شده در کالس یا طرحهای طراحی دانشجویان از طرحتحلیل بیانیه .7

 تحلیل آثار معماری با هدف کشف فرایند اندیشة طراحان؛ و .8

 ای در قالب سمینارهای دانشجویان.پردازی معماران حرفهموردپژوهی و ارائة گزارش از فرایند ایده .9

 

 ی تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردها

های زیر نیز به تشخیص مدرس سود شود، از شیوهدر این درس عالوه بر طرح مباحث نظری که بصورت سخنرانی و سمینار همراه با بحث گروهی ارائه می

 جسته خواهد شد:

 ه ای و گردآوری مستندات مراحل طراحی آنان، چند و چون فرایند دانشجویان بصورت انفرادی یا گروهی، از طریق انجام مصاحبه با طراحان حرف

دهند و نتایج کار خود را بصورت سمینار در کالس ارائه داده به بحث می گذارند. پردازی در یکی از کارهای آنان را مورد مطالعه و تحلیل قرار میایده

 راح برگزار گردد.المقدور با حضور و مشارکت خود طارائة هر سمینار الزم است حتی

 گردد.منابع مکتوب در حوزۀ مباحث درس، توسط دانشجویان بصورت سمینار به کالس ارائه و معرفی می 

 در کلیة جلسات کالس، بحث و گفتگوی جمعی از ارکان درس خواهد بود و لذا مشارکت فعال تک تک دانشجویان در پیشبرد درس ضرورت دارد.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

فعالیت ها به  یمیزان مشارکت در گفتگوهای کالس در طول نیم سال تحصیلی، کیفیت ارائة سمینارها و آزمون پایان نیمسال تحصیلی.  پیشنهاد میزان ارزشیاب

 شرح زیر می باشد:

 فرآیند طراحی معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design Process in Architecture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 وش.(، بوطیقای معماری، آفرینش در معماری، ترجمة احمد رضا آی، انتشارات سر1381آنتونیادس، آنتونی ) .1

 (، تکه انگاری فرآیندی در طراحی معماری، انشارات دانشگاه تهران.1387ادیبی، علی اصغر ) .2

 (، یادداشت هایی بر ترکیب فرم، ترجمة سعید زرین مهر، انتشارات روزنه.1384الکساندر، کریستوفر ) .3

 .39ری و شهرسازی، شمارۀ (، مولدها و پردازشگرها در فرایند طراحی، هنرهای زیبا، معما1388انصاری، حمیدرضا ) .4

 (، تفکر معمارانه، فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش، ترجمة سعید حقیر، انتشارات فکر نو.1396براون، مایکل ) .۵

 .62شمارۀ  ،(، تعامل بین ایده یابی و پردازش ایده در تفکر طراحی معماری، صفه1392شریف، حمیدرضا و ندیمی، حمید ) .6

 .انتشارات دانشگاه شیرازةحمیدرضاشریف، ، ترجمةدانستنطراحان راه(، 139۵کراس، نایجل، ) .7

 .64 ،(، تأملی بر نقش دانش شخصی از موقعیت طراحی در شکل گیری مولدهای اولیة طراحی، صفه1393کالمی، مریم و ندیمی، حمید ) .8

 مید ندیمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.(، طراحان چگونه می اندیشند، ابهام زدایی از فرایند طراحی، ترجمة ح1384الوسون، برایان) .9

 فر، انتشارات دانشگاه تهران.(، آفرینش نظریة معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمة علیرضا عینی1381لنگ، جان) .10

 .29( جستاری در فرایند طراحی، صفه، شمارۀ 1378ندیمی، حمید ) .11

ایده پردازی معماری، جستاری در فرایند ایده پردازی چند معمار از جامعة حرفه ای کشور، هنرهای  (، منابع1391ندیمی، حمید و شریعت راد، فرهاد ) .12

 .2، شمارۀ 17سال  ،زیبا، معماری و شهرسازی
13. ABEL, C.(1988): “Analogical Models in Architecture and Urban Design”, METU JFA,8(2), 161-187. 

14. ALEXANDER, C. (1964): Notes on the Synthesis of Form, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
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 هدف کلی:

ن کیفیت تثبیت ای با هدف تمرین و "نقد آثار معماری"کارشناسان ارشد معماری نیاز جدی به کسب هویت و روش شخصی در مدیریت اندیشه طراحی دارند. 

آید هدف ای دانشجویان تدوین شده است.  به همین سبب، توان تحلیل آثار معماری و مدیریت اطالعاتی که به شیوه نقد عملی بدست میدر شخصیت حرفه

معماری است.  "نظر"به  "عمل"های اتصال است. در جغرافیای موضوعی حرفه معماری، این روش تحلیل یکی از شیوه "نقد آثار معماری"آموزش درس 

 .ای، دانشجویان همین مسیر تحلیل را بر روی آثار دوران تحصیل پیشین و فعلی خود نیز طی کنندهدف دیگر آن است که در سایه نقد آثار معماران حرفه

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 نقد عناصر منفرد و اجزای معماری؛ .1

 کارشناسان دیگر؛تحلیل متون نقد آثار معماری به قلم  .2

 نقد آثار کامل از طریق مدارک فنی؛  .3

 تحلیل آثار دانشجویی؛  .4

 بازدید از آثار ارزشمند معماری و نقد در محل؛  .۵

 ای )گاهی با حضور خالق اثر یا مهمانان مطلع(؛ وتحلیل آثار معماران حرفه  .6

 گفتگو درباره آداب نقد در دیگر هنرها با حضور متخصصین مربوط  .7

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

شوند بسیار های آکادمیک امروزی به شیوه تلفیقی آموزشی/پژوهشی ارائه میدر گام نخست توجه به این مطلب که دروس نظری معماری در بسیاری از محیط

آموزش سهم کوچکی را به خود اختصاص داده است و بخش عمده  نیز جلسات "نقد آثار معماری"مهم است. پیرو همین الگو، در تقویم آموزشی درس 

های دانشجویان در جلسات گروهی خواهد شد. به همین سبب نقد تکالیف طراحی در دوره کارشناسی و زمان دوره صرف بررسی و نقد مطالعات و پژوهش

درس خواهد بود. البته در زمان مقتضی، جلسات معدود آموزشی نیز با همچنین طرح جاری کارشناسی ارشد طراحی معماری از تکالیف و مبانی ارزیابی این 

عماریست مهدف معرفی ابزارهای فکری مربوط به این موضوع، توسط مدرسین و یا متخصصین مدعو ارائه خواهد شد. تحلیل متونی که مضمون آنها نقد آثار 

ها و های فکری نزدیک به معماری، پژوهشی تطبیقی میان شیوهنقد در دیگر حوزه نیز بخشی از همین تدبیر آموزشی است. همچنین با مراجعه به سابقه

 .افتدهای نظری مشابه اتفاق میدستاوردهای نقد در این زمینه

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

ل گزارش نقد آثار معماری ارائه شده در پایان نیمساهای انجام شده در طول نیمسال تحصیلی، ارزشیابی دانشجو بر مبنای مشارکت فعال در کالس و پژوهش

 تحصیلی و آزمون پایان نیمسال تحصیلی خواهد بود.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد30درصد و ارائه پروژه 30سال ، آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 نقد آثار معماری درس به فارسی: عنوان

 نوع درس و واحد Architectural Criticism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 تعداد واحد:

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 تا.بارت، روالن، نقد تفسیری و نقد دانشگاهی، نقد تفسیری، ترجمه محمدنقی غیائی، تهران: بزرگمهر، بی .1

 شناسی صور معماری، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: سمت و فرهنگستان هنر.(، پویه1386رودولف)آرنهایم،  .2

 ( نظریه مدرنیته در معماری، انتشارات دانشگاه تهران.1394حقیر، سعید و کامل نیا، حامد ) .3

نامه فرهنگستان هنر)دو ماهنامه(، سال اول، شماره دوم، های آن در دوره جدید، پژوهشخوئی، حمیدرضا، مقدماتی در باب نقد آثار معماری و شیوه .4

 (.1386)فروردین و اردیبهشت 

ها، جستجوی بررسی چالش -(، نقد آثار معماری در کارگاه معماری، در: مجموعه مقاالت دومین همایش آموزش معماری1384خوئی، حمیدرضا) .۵

 کارها، تهران: دانشکده هنرهای زیبا: نگاه امروز.راه

 (.1381، )پاییز3فصلنامه فرهنگستان هنر،  -حمیدرضا، صور نقد معماری در کتاب معماری و اندیشه نقادانه، خیال خوئی، .6

 ها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان، تهران: امیرکبیر.جستجو در اصول و روش-(، نقد ادبی1373کوب، عبدالحسین)زرین .7

 پور، تهران: قطره.ها در معماری مدرن، ترجمه حسین حسندگرگونی آرمان -معماری (، تاریخ تئوری137۵کالینز، پیتر) .8

 (، نقد آثاری از معماری معاصر ایران، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.1386مهندسین مشاور نقش) .9

 (.78، )پاییز و زمستان 3۵و  34فصلنامه مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،  -دینوایی، کامبیز، ادب را از فیلیپ جانسون بیاموزیم، آبا .10

 (.1378و بهار  1377، )زمستان 2نوایی، کامبیز، پنج مجلس در نگارگری ایرانی، رواق .11

 (، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی)هفت جلد(، تهران: نیلوفر.1386تا  1373ولک، رنه) .12

13. Attoe, Wayne, Architecture and Critical Imagination, Great Britain: John willey & Sons, 1978. 

 این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است؛ نک: .14

 شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.(، معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم1384اتو، وین) .1۵
16. Bizios, Georgia, ed., Architecture Reading Lists and Course Outlines, 3 & 4, North Carolina State University, 

1994 & 1998. 

17. Collins, Peter, Architectural Judgement, London: Faber & Faber, 1971. 

18. Johnson, Paul-Alan, Theory of architecture- Concepts, Themes & Practices, U. S.: Van Nostrand Rehnhold, 

1994. 

19. Perez-Gomez, Alberto, “The Case for Hermeneutics as Architectural Discourse”, Architecture and Teacging-

Epistomological Foundations, European Associations for Architectural Associations, Switzerland: 

Comportments, 1998. 

20. Lawson, Bryan, The language of Space, Great Britain: Architectural Press, 2001. 

21. Conway, Hazel & Roenisch, Rowan, Understanding Architecture, London: Routledge, 1994. 

22. Moore, Charles & Allen, Gerald, Dimensions: Space, Shape & Scale in Architecture, NewYork: Architectural 

Record, 1976. 
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 هدف کلی:

و  یمعرفت یهانهیمبا ز وندیدر پ یمعمار یهاهینسبت نظر نییو تب یمیتقو یریدر س یمعمار یهاهینظر یبندو صورت گاهیبا معنا و جا انیدانشجو ییآشنا .1

  .شانیفرهنگ

و  یمعمار یو مباد یو لزوم تعمق در مبان تیدر فهم اهم انیکمک به دانشجو یالزم برا یهاهیماو درون یلیو فراهم آوردن ابزار تحل زهیانگ جادیا .2

 .متقابل نظر و عمل یسازندگ

 .انیدانشجو یو منطق یلیتوان تفکر تحل تیتقو .3

 .یبوم یمعمار یهاهیتأمل در نظر یبرا یانهیزم جادیا .4

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

تجارب فرهنگی  ها ومعماری منحصر به ترسیم و طراحی و ساختن نیست، بلکه همچنین ذاتاً با فهم معنای زندگی انسانی و کیفیت نسبت آن با عالم، و ارزش

 دادن به نسبت میان این وجوه نظری و عملی معماری.دهندۀ تالش انسان است برای سامان های معماری بازتاب و فرا فرهنگی پیوند دارد.  تاریخ نظریه

 تواند مورد توجه قرار گیرد:در این درس موارد زیر می

 ابتدا موضوعات مقدماتی که در جلسات اولیة کالس جهت ورود به مبحث اصلی ضروری است:

 فلسفه و هنر و علم.های آن در چیستی نظریه و معناها و مراتب و گونه .1

 نسبت نظریه با نظر و عمل و تحول آن در ادوار گوناگون. .2

 موضوع و مسئلة معماری. .3

 های معماری از دوران کالسیک تا دورۀ معاصر بر مبنای متون کلیدی و تالش برای تفسیر آنها در متن زندگی انسانی.آشنایی با نظریه .4

 ش برای تشخیص مبانی و مفاهیم اساسی نظر به معماری ایرانی.باز اندیشی فرهنگ و میراث فرهنگی ایران و تال .۵

 چیستی معماری و جایگاه آن در میان علوم و هنرها؛ .6

 معنا و جایگاه نظریه در معماری  .7

 موضوعات اصلی کالس در موارد زیر آمده است:

 رومی؛ـنظریة معماری درمتن فرهنگ وتمدن یونانی .8

 های میانه؛نظریة معماری درسده .9

 ة معماری درعصر رنسانس و باروک؛نظری .10

 های صنعتی؛های نظری در معماری در دورۀ روشنگری وانقالبجریان .11

 های جهانی؛های نظری در معماری در نیمة دوم سدۀ نوزدهم تا جنگجریان .12

 های جهانی تا نیمة سدۀ بیستم؛های نظری معماری پس از جنگجریان .13

 م تا کنون؛های نظری معماری از نیمة سدۀ بیستجریان .14

 مدرنیسم(؛های نظری معماری جویای بازیابی هویت )بیرون از گفتمان مدرنیسم و پست جریان .1۵

 بازاندیشی معماری و تامل در مفاهیم پایدار در تاریخ نظریة معماری؛ .16

 .جستجویی برای اصول و مبانی نظریة معماری ایرانی .17

 تاریخ نظریه های معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد History of Theories of Architecture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

( طرح بحث برای تبیین اهداف 1توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: درس را می  شود.یم نظری ـ سمیناری و همراه با بحث و تفسیر عرضهدرس به صورت 

های معماری از راه مطالعة متون کلیدی نظری ( آشنایی با ادوار و مصادیق نظریه2درس و مفاهیم بنیادی مربوط به آن از قبیل تاریخ و نظریه و معماری و ...، 

های معماری مطالعه شده و تالش برای یافتن مبانی و اصول نظری معماری ایرانی. الش برای یافتن مشترکات نظریهبندی شامل ت( جمع3در کالس و تفسیر آنها، 

ت. در بخش سدر بخش اول و سوم، کالس بیشتر مبتنی بر سخنرانی استاد و استادان مدعو و بحث و تبادل نظر شفاهی و مکتوب میان استادان و دانشجویان ا

 شود.یابد، کالس مبتنی بر مطالعة متون و تحلیل و تفسیر آنها اداره میدرصد زمان کالس به آن اختصاص می 60میانی که دست کم 

وهی توان از دانشجویان خواست به صورت فردی یا گرها پدید آید. مثالً میکالس باید به نحوی اداره شود که بیشترین میزان مشارکت دانشجویان در بحث

 های معاصر معماری را بر مبنای متون مشخص شده در کالس معرفی کنند.دانشجویان درس( نظریه)بسته به تعداد 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت  .های عملی )مقالةپژوهشی( و آزمون کتبیارزیابی مشارکت و فعالیت دانشجو درکالس )بحث و سخنرانی(، ارزیابی تمرین

 ها به شرح زیر می باشد:

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present. 

2. -A. Krista Sykes, The Architecture Reader: Essential Writings from Vitruvius to the Present. 

3. -Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory: (Vol. I) An Anthology from Vitruvius to 1870. 

4. -Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory: (Vol. II) An Anthology from 1871 to 2005. 

5. -Ulrich Conrads, Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture. 

6. -K. Michael Hay, Architecture Theory since 1968. 

7. -Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965 

– 1995. 

8. -A. Krista Sykes, Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009. 

9. -Charles Jencks & Karl Kopf, Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture.  

10. -Neil Leach, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. 
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 هدف کلی:

کرده  ایفا ینقش راهبرد یاسالم یرانساخت تمدن ا یراز عناصر ز یکیبه منزله  یاخالق اسالم یلدل یندارد. به هم یکاربرد یتاسالم ماه یاخالق یهاآموزه

 القاخ .یدافزایدر ساخت تمدن م یاخالق اسالم ییآاسالم است که بر کار یند یخصلتها یگراز د یو اجتماع یفرد یدر زندگ یخواه یکپارچهاست. 

 .رنددا یدتاک حقوق دیگراندر دو دانش اخالق و فقه بر حفظ  یاسالم یفراوان دارد.آموزه ها یدتاک یافراد در تعادل اجتماع یحقوق یتبر رعا یاسالم

ها و همچنین موضوع حالل بعنوان آنچه با فطرت یمآورند، بر حفظ حریم یمصرف کننده و کاربران خانه به معماران رو ی،که به عنوان مشتر یشهروندان

  پردازند.یخانه م و ساخت یطراح به کهی معماران و این موضوع مقبول است برایکنند. یم یدتاکازگار و پرهیز از حرام بعنوان ناسازگار با زندگی طیّب انسان س

ت تا معامالت را که عبادا یعتشر یرفراگ یتماه". باشدیم یعامل وحدت در شهر سنت یناست، مهمتر یانسان یزندگ یکپارچگیبدنبال  کهیاسالم یعتشر

 یو ستد، با فضاها داد یساخته شده برا یفضاها یاست. در شهر سنت ساختهیم یرامکان پذ یرا در قلب شهر اسالم یتهمه اشکال فعال گیرد،یکپارچگییدر بر م

که  ستیتقابل بوده است. الزم به گفتن نارتباط م یدارا یهنر یتو فعال یخصوص یزندگ ی،و معامالت تجار یاءآموزش، ساخت اش یشده برا یطراح

به عنوان  پارچگییکوحدت و  ینرفتن ا یناز ب "ساخت یرانرا و یالگو و مطلوب اله یکدر  یانسان یتتمام فعال یکپارچگیجنبه از وحدت و  ینا یزمسکوالر

 چون، رشد یموضوع در کنار عوامل ینآنها بود. ا یزیربرنامه در یعتشر یهادر اثر کم رنگ شدن آموزه یران،معاصر ا یبحران در شهرها یجادا یهعامل اول

 .ه استشد و محالت هار، موجب گسست در بافتیمیکدیگبلند مرتبه متعرض به حر یهاآپارتمان و ساختمان یداریشهرها، پد یناگهان

دهنده آن  کلشبه حوزه حقوق و قواعد  یندرس. ا"شده است یمتقساالحکام اخالق و فقه  ید،به سه حوزه مرتبط شامل: عقا یاسالم یمتعال"ینکهبا توجه به ا

ا مطابق با و چون هر فض نمایدیم یانرا ب یعتمطابق با شر یرفتار الگوهایحقوق افراد،  یانبر ب یدبا تاک یاسالم و فقه که، اخالق دهدیوارد شده و نشان م

 یرکار تفس ساز و"اند، بوده یاحکام شهرساز به نت، عقل و اجماع، منابع مشترک شکل دهندهو چون منابع چهارگانه قرآن، س گیردیدرون آن شکل م یتفعال

 یندقه و فراف ینب یدر واقع به عنوان تعامل یسنت یطآنرا دستاورد فقه به حساب آورد و مح توانیشهرها رخ داده و م ینا رسازیشه ینددر فرآ یعتشر یو اجرا

احکام  ین. اکردندیرا منظم م یشهر یهکه ساختار ابن رفتندیبه شمار م یکل ینیبه مثابه قوان یاحکام فقه یاسالم یکشورها. در گرددیمحسوب م یزیربرنامه

مطلق  یآزاد نیا یاند. ولبر گرفته شده یتصرف در انها و ... بر اساس معامالت مختلف اسالم یو آزاد یخصوص یتحق مالک یلاز قب یاسالم یلاص یماز مفاه

 یناز قوان یتحت کنترل بوده و گسترش شهر تابع یز بایدشهرها ن یبناها یلذا شکل ظاهر. شودیم یحد و مرز یدارا قواعد اخالقی فقهیو بر اساس  هبودن

 مطابق با اصول اخالقی شریعت اسالمی باشد."جلب منفعت و دفع ضرر»

ه، همواره ک دهدجاری در معماری و شهرسازی ایران به خصوص شهر تهران نشان می های مسکونی و با تحلیل ضوابط و مقرراتاین درس با تأکید بر مجتمع

فاصله  یمطلوب مسکون یطمح یجادمساکن از ا ینگونهکاسته شده و ا یمسکون یهاغالب مجتمع یو طراح یزیدر برنامه ر یشهرساز یارهایاز اصول و مع

کنون با مسئول وجود دارد، هم ا یضرورت اداره و کنترل شهر توسط نهادها ی،حقوق شهروند ینشهر، عالوه بر تدو یزیکیکه با توسعه ف یحال در اند.گرفته

 تغییر کاربری فضای سبز و باغات و جایگزینی مسکن اجتماعی و چون ضابطه فروش تراکم، یرواج مواردهای کشور بر درآمدهای ناپایدار و تکیه شهرداری

های تاریخی و محالت شهری، فضای شهرهای کشور از مطلوبیت، خاطره انگیزی، تعلق پذیری و مکان رشد ا به جای بازسازی بافتحمایتی در حاشیه شهره

 ای دینی فاصله گرفته است.جامعه

 ینر است و همچنموث یاط بوده و مرتب یبه موضوع معمار یدر اخالق و فقه االحکام داشته و به نحو یشهکه ر یو مقررات و ضوابط ینبا قوان یاندانشجو ییآشنا 

دوران  رهایشه یریدر شکل گ یاصول نقش مهم ینا یت. رعاباشدیدرس م ینحاکم است موضوع ا یجار یو شهرساز یکه در معمار یضوابط و مقررات

 دارد. یجمع یو ساخت خانه و فضا یطراح یثاز ح یرانا یتمدن اسالم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 حقوق و اخالق در معماری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Law and Ethics in Architecture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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گردد.  رئوس مطالب درس به شرح زیر خواهد های فرهنگ، تمدن و معماری اسالمی که با اخالق و حقوق اسالمی سرشته میبا زیرساختآشنائی دانشجویان 

 بود:

 تاثیر پذیری فضای معماری و شهرسازی شهرهای سنتی از الگوهای رفتاری مطابق با شریعت اسالمی؛

 در روابط و مناسبات اجتماعی و حسن همجواری "الضرر"و قاعده  "لتعدا"چارچوب بخشی قوائد فقهی اخالقی همانند قاعده 

 قانون مدنی به خصوص مباحث امالک و مالکیت ها و حریم ها که در آن موضوع رابطه مابین خانه و همسایه ذکر شده است؛

ب کشور و انتخا یاسالم یو انتخابات شوراها یفوظا یالت،قانون تشک"مربوط به شوراها و همچنین برخی از مواد  106تا  100قانون اساسی به خصوص مواد 

 که در حوزه معماری و شهرسازی کاربرد بیشتری دارد؛ "شهرداران

: در این قسمت دانشجویان با ساختار شهرداری آشنا شده و به حوزه وظایف و اختیارات شهرداری ها توجه نموده و با 100قانون شهرداری به خصوص ماده 

 ها با تخلفاتی که از طرف مهندس ناظر انجام می شود و میزان مجازات های تعیین شده آشنا می شوند؛قانون شهرداری 100 مطالعه ماده

 و شورای عالی معماری و شهرسازی: بررسی جایگاه و اهمیت شورا و ضوابط و مقرراتی که تا کنون مصوب شده و بررسی تاثیری که بر روند معماری

متر فضای باز برای هر واحد آپارتمانی و بررسی علت  ۵0بندی شهرها و ضرورت حداقل فضای ثی چون فروش تراکم، ضوابط منطقهشهرسازی دارد. مباح

قانون تجارت و ثبت  جایگاه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور؛ قانون موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان؛ عدم رعایت این ضوابط؛

یا همان کمیسیون طرح تفضیلی؛ قانون نظام مهندسین؛ و مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث چهارم.  برنامة  ۵سی جایگاه کمیسیون ماده برر شرکت ها؛

 پیشنهادی شانزده هفته ای کالس به شرح زیر خواهد بود:

 موضوع درس جلسات

 زی با نظر خود دانشجویان و دسته بندی آنهاطرح مسئله، بیان موضوع و سوال از مشکالت و معضالت معماری و شهرسا اول

 آشنایی با علوم اسالمی، اخالق و فقه االحکام و تأثیر آنها بر تمدن اسالمی دوم

 "کشور و انتخاب شهرداران یاسالم یو انتخابات شوراها یفوظا یالت،قانون تشک"جایگاه قانون اساسی و  سوم

 قانون مدنی چهارم و پنجم

 هاشهرداریقانون  ششم

 قانون موجر و مستأجر و تملک آپارتمان هفتم

 شورای عالی معماری و شهرسازی هشتم و نهم

 هاقانون تجارت و ثبت شرکت دهم

 مقررات ملی ساختمان یازدهم

 اخالق: مفاهیم و تعاریف دوازدهم

 اخالق حرقه ای سیزدهم

 کشورهای دیگرقوانین و مقررات و ضوابط معماری و شهرسازی  چهاردهم

 ها بحث و اظهارنظر دانشجویان در موضوع موارد تدریس شده و بررسی مصاحبه پانزدهم

 گیریجمع بندی و نتیجه شانزدهم

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

شوند و مفاد قانونی مرتبط با موضوع معماری و داده میهای مرجع تدریس می شود. در این روش خود دانشجویان در تدریس شرکت مطالب از روی کتاب

پردازند. در ادامه هر دانشجو موظف است چندین مصاحبه میدانی با روش ساختار یافته و نیمه ساختار شهرسازی را با کمک استاد یافته و به بحث و بررسی می

دانان، شهرداران و مدیران شهری انجام دهند. موضوع آشنائی با نحوه شهرسازی، حقوق نماید با کارشناسان وزارت راه ویافته در موضوعی که استاد معرفی می

ها، علت تداوم نابسامانی امور معماری و شهرسازی و رابطه مابین شهروندان، مدیران شهری و های کسب درآمد توسط شهرداریمدیریت شهری، روش

گیری و تدوین یا تصویب کننده ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و آشنائی سازی، تصمیمتصمیمباشد. همچنین آشنائی با مراکز ریزان کالن میبرنامه

 باشد.ریزان شهری میهای برنامهها و محدودیتها، فرصتبا چالش

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 
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نمره را  4/1شود. مصاحبه ها ز سواالت از کار خود دانشجویان مطرح میبه صورت جزوه باز از کتب و مجالتی که گفته شده با توجه این موضوع که بعضی ا

 درصد کل نمره موثر هستند.  پیشنهاد میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد ۵0به خود اختصاص می دهند ولی در 

   مدرصد آزمون میان تر30درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد ۵0سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .( قانون مدنی،نشرمه کامه،تهران1387ابراهیم،) .1

 .دادگستر،تهرانها، ناشر ( حقوق مالکین آپارتمان1377اسماعیلی هریسی،ابراهیم،) .2

 مترجم: دکتر دانشپور.  -نویسنده پانتر و کارومونا –ریزیبعد طراحی برنامه .3

 .درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، تهران: وزارت آموزش و پرورش (. اخالق حرفه ای، دفتر تالیف کتاب های1397پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ) .4

 .بداهلل مسعودی، انتشاراتاطالعات(اخالق جاللی،ترجمه ع1390جالاللدین دوانی، ) .۵

 (، مقدمه ای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.1394خاکی صدیق، علی ) .6

 (، مروری بر مفاهیم، مصادیق و منشورهای اخالق مهندسی، نشر توسعة ایران.1396خانجانی، احمد ) .7

 .ناصری، انتشارات علمیه اسالمیه ( اخالق1370خواجه نصیرالدن طوسی، ) .8

 .ترجمه علی شیروانی،ناشر انتشارات دارالفکر، قم) .(1385) ع(رساله حقوق امام سجاد .9

 .ای،انتشارات سرآمد، تهران(، درآمدی بر اخالق حرفه1378. احد )1فرامرز قراملکی .10

 .(، اخالق سازمانی،انتشارات سرآمد، تهران1378. احد )1فرامرز قراملکی .11

 (، اخالق حرفه ای، ترجمه محمد ایراف و ناهید ایراف، انتشارات آریانا قلم.139۵لیندا و فرل، سی ) فرل، .12

 ها. قانون موجر و مستأجر و تملک آپارتمان .13

 .وزارت علوم یو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀپژوهشکد ،و اسالم یراندر ا یاخالق کاربرد(، 1389قراملکی، احدفرامرز. ) .14

 (، مقدمه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران.1376)کاتوزیان، ناصر.  .1۵

 .64و  ۵۵(، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1382کاتوزیان، ناصر. ) .16

 (، کلّیات حقوق، نظریه عمومی، شرکت سهامی انتشارات، تهران.1384کاتوزیان، ناصر. ) .17

 ( دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیّت، نشر میزان، تهران.1386کاتوزیان، ناصر. ) .18

 ( قانون مدنی در نظم کنونی، انتشارات دادگستر، تهران.1387کاتوزیان، ناصر. ) .19

 توسط قوه قضائیه.  -کتاب حقوق شهروندی .20

 کتاب ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی مربوط به دبیرخانه وزارت راه و شهرسازی. .21

 ب قانون اساسیکتا .22

 کتاب قوانین شهر و شهرداری ها.  .23

 کتابهای مربوط به مقررات ملی ساختمان، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی .24

 گذاری در نظام جمهوری اسالمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم.( قانون138۵شفیعی سروستانی، ابراهیم. ) .2۵

 گذاری در حکومت اسالمی، ناشر مؤسسه بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(.منابع قانون (1382صرامی، سیف اهلل. ) .26

(جامع عباسی طبع جدید،موسسه انتشارات اسالمی، گردآوری شده در سیدی توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 1389مجموعه آثار شیخ بهائی، ) .27

 .اسالمی،قم

 ( اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم، مترجمان مشکینی و حبیبی، ناشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی.1387) مرتضی، هشام. .28

 .( دروس فلسفه اخالق، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه اطالعات1373مصباح،محمدتقی، ) .29
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 .نون پیام عدالت( اخالق حسنه، ترجمه محمد باقر ساعدی، انتشارات کا1377مالفیض کاشانی، ) .30

 اهلل. ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی، مترجم علی اسالمی، چاپ دفتر انتشارات اسالمی.الخمینی، روحموسوی .31

 .(نقطه های آغاز در اخالق عملی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی1388کنی، محمدرضا،) مهدوی .32

ت و تحقیقات اسالمی پژوهشکده فقه و حقوق، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات ( رابطه فقه و حقوق، قم، مرکز مطالعا1380میر احمدی زاده، مصطفی. ) .33

 اسالمی.

سازمان نظام  اتشاراتحرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان. مشهد:  رفتار نظامنامه و ای حرفه اخالق اصول(. 139۵نظام مهندسی استان خراسان ) .34

 .ساختمان استان خراسان رضوی مهندسی

 تهران.چاپ و نشر عروج )وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، ( قواعد فقهی در آثار امام خمینی)ره(1384حمیدرضا. )نوحی،  .3۵

 .(حقوق مدنی،کتابفروشی اسالمیه، تهران1371ولیپور، امامی،حسن) .36
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 هدف کلی:

و فهم  ارائه می شود تادر نتیجه این آشنایی« سیرتاریخی معماری معاصرایران»این درس به منظور آشنایی نقادانه دانشجویان با آثار معماری معاصر ایران و فهم 

 ، ادراک جایگاه معمار و معماری در وضعیت کنونی ایران میسر گردد. 

 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

غنا و  وجوه تحسین بر انگیز آثار تاریخی معماری ایران و انتقاد های وارد بر معماری زمانه ما ، معطوف به بررسی تاریخی و نقادانه موضوع درس با توجه به 

یرانی جامعه ا آثار معماری معاصر ایران است . مبانی آنچه را که تحت عنوان معماری معاصر ایران طبقه بندی می کنیم می توان در دوران ظهور تجدد طلبی

 جستجو کرد. بنابر این مقطع زمانی آثار مورد مطالعه در این درس از دوران ناصری تا زمان حال به شرح اجمالی زیر خواهد بود:

 الف: معماری ایران در دوره ناصری

 نخستین رگه های تحول در معماری ایرانی .1

 عملکردهای جدید و فضاهای شهری نوین و معماری مختص به آنها .2

 مهندسان تحصیلکرده در فرنگظهور  .3

 ب: معماری در عصر پهلوی اول

 احداث ساختمانهای دولتی با عملکردهای جدید .1

 نقش تکنولوژی، مصالح و مهندسان اروپایی در ساخت و سازها .2

 مدرنیزاسیون و نیازهای جدید شهری، خیابانها، میدانها، و معماری جداره های شهری .3

 و تأثیرات جریانات هنری مدرن در معماری آنها.ظهور نخستین آرشیتکت ها در ایران  .4

 تأسیس مدارس معماری در ایران .۵

 معماری  و شهرسازی ایران در عصر پهلوی دوم -ج   

 30و  20معماری  دو دهة  .1

 40معماری  در دهة  .2

 .۵0معماری  در دهة  .3

 معماری ایران پس از انقالب اسالمی. -د

 

 محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با 

د بود. هدرس به صورت نظری و عملی ارائه می شود . نیمی ازجلسات شامل سخنرانی توسط استاد مسئول درس، استادان مهمان و سمینارهای دانشجویی خوا

زارش تحلیلی هر بازدید گنیم دیگر به بازدید های علمی از مصادیق به صورت گروهی و به سرپرستی یک استاد صاحبنظر اختصاص خواهد داشت. در پایان 

 دانشجویان به همراه مرور دوره تاریخی پیدایش اثر، به صورت جمعی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ایرانآشنائی با معماری معاصر  عنوان درس به فارسی:

 Introduction to Contemporary عنوان درس به انگلیسی:

Architecture of Iran 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، 
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ا به شرح زیر ارزشیابی فعالیت همشارکت فعال در سمینارها و بازدیدها، ارائه تحقیق به صورت مقاله درسی و آزمون پایان نیمسال تحصیلی.  پیشنهاد میزان 

 می باشد:

   درصد آزمون میان ترم20درصد ارزشیابی مستمر و 20سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد30درصد و ارائه پروژه 30سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ریکالس درس و تجهیزات سمعی و بص

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه .1

 اعتمادالسلطنه، مطلع الشمس .2

 (،  معماری معاصر ایران، نشر هنر معماری قرن، چاپ سوم، پاییز.1389بانی مسعود، امیر ) .3

 انتشارات دید، تهران.(، ویکتور دانیل، بیژن شفیعی، معماری نیکالی مارکف، 1384سروشیان، سهراب ) .4

 (، نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران؛ نشر فضا، تهران.1388باور، سیروس ) .۵

 (، شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر، دفتر پژوهشهای فرهنگی.138۵حبیبی، سید محسن ) .6

 رات دانشگاه تهران.(، نظریة مدرنیته در معماری، انتشا1394حقیر، سعید و کامل نیا، حامد ) .7

 (، معماری معاصر ایران، کتاب آبان.1396دیبا، داراب ) .8

 (، سرگذشت تهران،  انتشارات قلم.1373ذاکر زاده، امیرحسین ) .9

 (، تهران در گذرگاه تاریخ ایران، نشر اشاره، تهران.1370زاوش، ح. م. ) .10

 مجلد(، سازمان اسناد ملی، تهران.2(، گزارش های نظمیه از محالت طهران )1337شیخ رضایی و شهال آذری ) .11

 مجلد(،  انتشارات معین، تهران. ۵(، طهران قدیم )1371شهری، جعفر ) .12

 (، تار و پود هنوز، سرگذشت من و معماری ما، انتشارات هنر معماری قرن.1389صارمی، علی اکبر ) .13

 .(، ریشه ها و گرایش های نظری معماری، انتشارات فضا1390فالمکی، محمد منصور ) .14

 (، میراث معماری مدرن ایران، دفتر پژوهش های فرهنگی.1390مختاری، اسکندر ) .1۵

 (، تهران در آیینه زمان، اقبال، تهران.1369مرتضی سیفی فمی تفرشی ) .16

 38، 3۵، 29، 28، 27، 20، ۵1مجله معمار، شماره های:  .17

 ۵۵، ۵4مجله شارستان، شماره های  .18

 معماری معاصر ایران، ناشر وزارت مسکن و شهرسازی، تهران. (، نقد آثاری از1384نقش مهندسین مشاور ) .19
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 هدف کلی:

ارشد در گرو تربیت طراح ارشدی است که توانائی هماهنگی متخصصان دیگر را نیز دارا باشد، و این توانایی نیز موکول است  تحقق اهداف دوره کارشناسی

 ند.کنهای گوناگونی که معماران برای دستیابی به حقیقت موردنظر خود در رشته معماری اختیار میو شیوه "پژوهش در معماری"به تسلط به امر 

 

 ها: فصلپ( مباحث یا سر

ای از ضرورت طرح این موضوع خواهد بود.  آنچه در جلسات درس پیش رو قرار در معماری و خالصه "پژوهش"موضوع این کالس بحث درباره مقوله 

 خواهد گرفت شامل موارد زیر است:

 آشنایی با منابع مکتوب.معرفی تحقیق علمی، انواع آن، کاربرد تحقیق علمی، شرایط این نوع تحقیق و مراحل انجام آن،  -1

 روش ارائه طرح تحقیقاتی، تعیین اهداف و سئواالت اصلی تحقیق، روش تحقیق، شناسائی منابع ارائه. -2

 های گوناگون تحقیق در قلمرو معماری:معرفی شیوه -3

 ته، روش تهیه اعتبار سنجی، تعیین منابع پیوسته و وابسای: روش شناسایی منابع موجود، انواع منابع مکتوب، انتخاب منابع اصلی، روش تحقیق کتابخانه

 های تحقیق و ...؛فیش

 های گوناگون ثبت اطالعات، نحوه استنتاج از اطالعات جمع آوری شده و ...؛ تامل بیشتر در خصوص تحقیق میدانی: انواع پژوهش میدانی، روش

 مصاحبه و تکمیل پرسشنامه؛ و ... روشهای دریافت از محیط مصنوع، تامل بیشتر در مورد روش میدانی

 رح و بافت پیرامون بینی شرایط همنشینی طتحقیق آزمایشگاهی: انواع این نوع تحقیق: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در فرآیند اجرای ساختمان، پیش

 از جهت ایجاد شرایط آب و هوای مطلوب و ... .

ی نتایج، های ارزیابهای کنترل نتایج تحقیق، اعتبار و اطمینان علمی، روشهای آماری و ...، روششهای گوناگون تجزیه و تحلیل، معرفی رومعرفی روش -4

 تعیین نقاط قوت و ضعف تحقیق.

 روش ارائه تحقیق: -۵

 آرایی، ارجاعات، ضمائم، اهمیت مقدمه و ... شیوه نگارش، انواع تصاویر، جداول و نمودارهای کمکی؛ صفحه 

 ای و ...گیری از امکانات رایانهایج تحقیق؛ آداب سخنرانی، چگونگی بهرهنحوه ارائه شفاهی نت 

 معرفی شیوه ها و مصادیق پژوهش در حوزۀ طراحی پژوهی. -6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ی کالس، به مطالعه مکتوب و اینترنتی معرفی شده توسطدر این درس دانشجویان عالوه بر شنیدن سخنان مدرسان/ مدرسان مدعو، شرکت فعال در گفتگو

نمایند که در پروژه طراحی معماری نیمسال بعد، در دستور پردازند و نیز به صورت گروهی، موضوعی در قلمروی تحقیق در معماری را انتخاب میمدرسان می

 گیرد.کار قرار می

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 روش تحقیق در معماری عنوان درس به فارسی:

 Research Methodology in عنوان درس به انگلیسی:

Architecture 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 واحد عملی 1واحد نظری +  1 2 واحد:تعداد 

16+32 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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به شیوۀ دقت در نحوه حضور و فعالیت دانشجو در کالس، بر اساس پژوهش انجام شده و آزمون پایان نیمسال تحصیلی خواهد بود.  پیشنهاد  ارزیابی دانشجو

 میزان ارزشیابی فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

 

   درصد آزمون میان ترم30درصد ارزشیابی مستمر و 30سال شامل های کالسی در طول نیمفعالیت

  درصد40سال ، آزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.138۵استرس، آنسلم و جولیت کوریین ) .1

 های تحقیق کیفی و آمیخته؛ تهران: رشد.ای بر روش(، مقدمه138۵بازرگان، عباس ) .2

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.(،  مقدمه1389نیا، محمدرضا )حافظ .3

 (، درآمدی بر روش تحقیق در معماری، تهران، فکرنو.1396حیدری، شاهین ) .4

 ی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.(، مبانی نظری و عمل138۵دالور، علی ) .۵

 شناسی، محسن ثالثی، تهران: تبیان.(، روش تحقیق کیفی در جامعه1379سیلورمن، دیوید ) .6

 (، روش های تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.1390گروت، لیندا و وانگ دیوید ) .7

شناسی، احمدرضا نصر و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان(، روش1382)گال، مردیت و دیگران  .8

 بهشتی و سمت.

 
9. Border, Iain and Katerina Ruedi Ray: The Dissertation, An Architecture Student’s Handbook, UK, Elsevier, 

2006. 

10. Creswell, John W. and Vicki L Plano Clark: Designing and Conducting Mixed method Research, USA, Sage 

Publications, 2011. 

11. Kumar, Rangit, Research methodology, A Step-By-Step Guide for Beginners, Third Edition, Sage Publication 

Ltd, Australia, 2011. 

12. 10 – Corbin, Juliet and Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research, 3rd Edition, Sage Publication, 2008. 

13. Silverman, David, Interpreting Qualitative Data (3rd Edition), Method for Analyzing Talk, Text and 

Interaction, Sage Publication, London, 2006. 

 


