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 مقدمه -1-1

اثر  یدتول يالزم برا ییکسب دانش و توانا یو نگرش عموم ییکارا منظوربه معماري ايحرفهمهندسی  یوستهناپ یدوره کارشناس

 هايتئوري ازو مراقبت  ينگهدار و اصول سازيساختمان ونگسترده شامل فن هايحوزهدر  يآثار معمار یو نقد و بررس يمعمار

 .است هشد یفتعر ساختانسان يفضاها جادایزمینهموجود در

اد نوین، سعی در ایج هايفناوريبا نگرش به  آموزشاین برنامه با افزایش رویکرد عملی محتواي دروس و فراهم آوردن بستر 

 دارد. ايحرفهبا دنیاي  التحصیالنفارغ ترمناسبارتباط 

 

 تعریف -1-2
 هاییستگیشایکه شامل بوده  ايحرفهعالی فنی و  آموزشهاي یکی از رشتهمعماري  ايحرفهکارشناسی ناپیوسته مهندسی رشته 

 .باشدمی پذیرامکان، لحاظ شده برنامهاین در  کهنظري و عملی دروس  آموزشطریق از  هاآن دست یافتن بهاست که 

 

 هدف -1-3
 ییوپاسخگ طراحی فضاهاي مسکونی، آموزشی، فرهنگی و تجاري و اجرا و منظورماهر به نیروي انسانی یتتربدوره این هدف 

 .باشدمی يمعمار یاسالم یرانیا یتتوجه به هوو کشور  یازهايبه ن

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
ان آن یازهايبه ن یینشده است و در پاسخگو یطراح یرانا یبوم یازهايبر اساس ن معماري، در حال حاضر آموزش کهازآنجایی

 ساختمان رو به رشد است ینهزمدر شدتبهکشور  است که. این در حالی کندیهمراه نم یکاف ینشها دانشجو با بدر تمام حوزه

 یو کشور را در دوره کارشناس یکنون رایطبا ش یستهبرخورد شا يالزم برا يهاآموزش شدهتربیت يااست افراد حرفه یازو ن

جامعه  در مؤثره استفاد يمناسب براو  تریهرچه غن يمحصول معمار یجادا منظوربه ینهمچن .به دست آورده باشند ناپیوسته

دوره کارشناسی ناپیوسته معماري ضروري به  یژهتوجه و یرانیآموختگان اتوسط دانش يموفق معمار هايپروژه یدو تول یرانیا

 .رسدمیبه نظر 
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 دروس مرتبط توانایی

فرهنگی و تاریخی جامعه اعم از  هايارزششناخت ایده و 

از ادبیات موضوع و  گیريبهرهشهري و روستایی، توانایی 

 تدوین مطالعات و مبانی طراحی معماري

-انسان، طبیعت معماري پایدار -فرایند طراحی معماري

 -فضاهاي شهري ریزيبرنامهمبانی  -مبانی نظري معماري

 معماري معاصر

 معماري، تحلیل سایت پروژه هاينقشهطراحی اولیه و تهیه 
 -ترسیمی افزارهاينرمکاربرد  -اسکیس -رسیم فنیت

 5الی  2طراحی معماري 

بر طراحی فنی، نظارت بر  تأکیداجرایی با  هاينقشهتهیه 

 و عملیات اجرایی ساختمان هانقشه سازيپیاده

 -2ساختمان  -بتنی هايساختمان -فلزي هايساختمان

کارگاه فناوري  -معماري صنعتی ساختمان هايروش

 ساخت

کاربرد  معماري و هايپروژهسرپرستی اجراي 

، نظامات مقررات ملی ساختمان و رعایت هادستورالعمل

 هاي نظام مهندسی در طراحی، نظارت و اجرا نامهآئین

 2کارآموزي  -مدیریت و تشکیالت کارگاهی

طراحی بر اساس نیازهاي اقلیمی با رویکرد معماري متوازن، 

مناسب در ساختمان طبق مباحث  هايانرژيپایدار و کاربرد 

 مقررات ملی

 سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد  -تنظیم شرایط محیطی

 طراحی معماري همساز با اقلیم -انرژي ساختمان

 

 قابل احرازمشاغل  -1-6
O.NET ،ISCO-2118  (، دنیاي کار )بخش خصوصی(ايو حرفهسازمان فنی  اساس)بر 

 دروس مرتبط شغل

 دروس تخصصی 2161معمار مهندس  ،2141 آرشیتکتمهندس 

 مکانیکی و الکتریکی تأسیسات، طراحی منظر 2162طراح نورپردازي منظر 

 دروس تخصصی 32254222221-1 (و فروشگاهطراح فضاهاي بزرگ )هتل 

 )ویالیی و آپارتمانی(طراحی مسکن مطلوب 

1-32254222223 
 تخصصی دروس

 افزارنرمطراح دفاتر اداري و تجاري به کمک 

1-32254212326 
 تخصصی دروس

 32254222225-1 افزارنرمطراح نماي ساختمان به کمک 

معماري مبانی نظري معماري، فرایند طراحی معماري، 

ساختمان طراحی فنی ، جزییات اجرایی ساختمانمعاصر، 

 ساخت يفناور کارگاه ،نوین اجرا( هايروش)

 212282121-1 محوطه و نماآبطراح و سازنده 
 ،نوین اجرا( هايروشطراحی فنی ساختمان )ساختمان، 

 ساخت يفناور کارگاه

 2،3،4،5طراحی معماري  32254222224-1 طراحی معماري به کمک رایانه
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 ساختمانی هايپروژهمدیر 

 و تیریمد ،نوین اجرا( هايروشساختمان )طراحی فنی 

مفاهیم پایه در طراحی سازه براي ، یکارگاه التیتشک

 سازه براي معماران ،معماران

 بازرس ساختمان

طراحی فنی ساختمان ، جزییات اجرایی ساختمان

مفاهیم پایه ، ساخت يفناور کارگاه ،نوین اجرا( هايروش)

 براي معمارانسازه  ،در طراحی سازه براي معماران

 2142 مهندس ناظر ساختمان

طراحی فنی ساختمان ، جزییات اجرایی ساختمان

مفاهیم پایه ، ساخت يفناور کارگاه ،نوین اجرا( هايروش)

 سازه براي معماران ،در طراحی سازه براي معماران

 )بخش خصوصی( دنیاي کار، ايو حرفهسازمان فنی ، O.NET ،ISCO-2118 متولی تعریف شغل:*  

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

و یک هفته  آموزشهفته  6و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  آموزشهفته  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي اعتس 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 کاردانی مرتبط آموختگاندانش -

 ورودي قبولی در آزمون -

 شرایط عمومی دارا بودن -

 

 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 حسب واحد(بر)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 28 544 65تا  25 43 31 نظري

 75تا  55 72 1411 65تا  35 57 41 عملی

 111 111 1944 111 111 72 جمع
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 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 )بدون احتساب( جبرانی

 9 9 9 عمومی

 1 2 1 عمومی مهارت

 8 11 5 پایه

 49 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   96 96 1 2 ترسیم فنی 1

   96 96 1 2 افزار ترسیمینرمکاربرد  2

   48 32 16 2 تنظیم شرایط محیطی 3

   64 48 16 2 1درک و بیان معماري  4

   112 96 16 3 مصالح شناسی ساختمان 5

   - - - 11 جمع

ارائه  ر گروهمدیبا نظر کاردانی غیر مرتبط  شدگانپذیرفتهفوق به  مربوطه، دروس سایر مقرراتآموزشی و  نامهآیینبا رعایت  *

 .شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر بایستمیدروس جبرانی،  *

 

 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  جدول دروس عمومی -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

2 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تمدن اسالمی تاریخ»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  پایه جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 کاربرديریاضی  1

   48 32 16 2 انسان، طبیعت و معماري پایدار 2

   48 32 16 2 فرایند طراحی معماري 3

   48 48 1 1 اسکیس 4

   192 112 81 8 جمع
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 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  تخصصیجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

 32 1 32 2 معماري معاصر 1

 پسمعماري ایران 

مبانی ، از اسالم

 نظري معماري

 

   32 1 32 2 مبانی نظري معماري 2

   48 32 16 2 از اسالم پسمعماري ایران  3

   48 32 16 2 تحلیل روستا و فناوري محیط 4

5 
 سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد 

 انرژي در ساختمان
2 16 32 48   

 

6 
مفاهیم پایه در طراحی سازه براي 

 معماران
2 32 1 32   

 32 1 32 2 سازه براي معماران  7

مفاهیم پایه در 

طراحی سازه براي 

 معماران

 

   48 32 16 2 جزییات اجرایی ساختمان  8

 48 32 16 2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی 9

جزییات اجرایی 

سازه  ،ساختمان

 براي معماران

 

   48 32 16 2 تحلیل فضاهاي شهري 11

 48 32 16 2 طراحی صنعتی ساختمان هايروش 11

جزییات اجرایی 

، طراحی ساختمان

 2معماري 

 

 96 96 1 2 طراحی فنی ساختمان 12

جزییات اجرایی 

سازه ، ساختمان

 براي معماران

 

 96 96 1 2 ساختکارگاه فناوري  13

طراحی فنی 

، سازه ساختمان

 براي معماران

 

 96 96 1 2 طراحی معماري همساز با اقلیم 14

 افزارهاينرمکاربرد 

انرژي  سازيشبیه

 در ساختمان

 

  - 128 128 1 4 2طراحی معماري  15

  2طراحی معماري  128 128 1 4 3طراحی معماري  16

  3طراحی معماري  128 128 1 4 4طراحی معماري  17
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  4طراحی معماري  128 128 1 4 5طراحی معماري  18

 121 121 1 1 کارورزي 19

، 4طراحی معماري 

طراحی فنی 

 ساختمان

 

 1 1 1 4 طرح نهایی 21

، 4طراحی معماري 

طراحی فنی 

 ساختمان

 

   1384 1144 241 49 جمع
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 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  اختیاري جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 یخیتار يبرداشت از بناها 1

 48 32 16 2 مرمت ابنیه سنتی و تاریخی 3
 يبرداشت از بناها

 یخیتار
 

 32 1 32 2 نوین ساختمانی هايسیستم 4
جزییات اجرایی 

 ساختمان
 

 32 1 32 2 ي بلند در معماريهاسازه 5

جزییات اجرایی 

طراحی – ساختمان

 فنی ساختمان

 

6 
پدافند غیرعامل در طراحی 

 معماري
  3طراحی معماري  32 1 32 2

  3طراحی معماري  48 32 16 2 طراحی معماري در بحران 7

8 
تاریخ شهر و شهرسازي در ایران و 

 جهان
  3طراحی معماري  32 1 32 2

 48 32 16 2 فرایند طراحی شهري 9
تحلیل فضاهاي 

 شهري
 

  2طراحی معماري  48 32 16 2 طراحی منظر 11

 48 32 16 2 طراحی داخلی 11

 2 طراحی معماري

جزییات اجرایی 

 ساختمان

 

 48 32 16 2 مکانیکی و الکتریکی تأسیسات 12
جزییات اجرایی 

 ساختمان
 

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6گذراندن * 

آمایش سرزمین، امکانات بومی )شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، فنی و ...( و نیازهاي  بر اساسدروس اختیاري  *

 .گرددمیو نیروي انسانی مرکز آموزشی ارائه  ايمنطقه

 دروس معماري ارائه محتواي مقررات ملی ساختمان الزامی است. در تمامی *
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 معماري ايحرفهدوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  128 128 1 4 2طراحی معماري  1

  48 1 48 3 کاربرديریاضی  2

  48 32 16 2 انسان، طبیعت و معماري پایدار 3

  48 48 1 1 اسکیس 4

5 
مفاهیم پایه در طراحی سازه براي 

 معماران
2 32 1 32  

  48 32 16 2 فرآیند طراحی معماري 6

  32 32 1 1 1ورزش  7

8 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  - - - 17 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 2طراحی معماري  128 128 1 4 3طراحی معماري  1

  32 1 32 2 مبانی نظري معماري 2

3 
انرژي  سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد 

 در ساختمان
2 16 32 48  

  48 32 16 2 فناوري محیطتحلیل روستا و  4

 32 1 32 2 سازه براي معماران 5
مفاهیم پایه در طراحی سازه 

 براي معماران

 - 48 32 16 2 جزییات اجرایی ساختمان 6

 - 48 32 16 2 معماري ایران پس از اسالم 7

  - - - 2 واحد اختیاري 8

9 
 یک درس از گروه درس

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 - 32  

     21 جمع
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 سومنیمسال  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 3طراحی معماري  128 128 1 4 4طراحی معماري  1

 96 96 1 2 طراحی معماري همساز با اقلیم 2
 سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد 

 انرژي در ساختمان

 48 32 16 2 طراحی صنعتی ساختمان هايروش 3
، جزییات اجرایی ساختمان

 2طراحی معماري 

 32 1 32 2 معماري معاصر 5
معماري ، مبانی نظري معماري

 از اسالم پسایران 

 48 32 16 2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی 6
سازه  ،جزییات اجرایی ساختمان

 براي معماران

 96 96 1 2 طراحی فنی ساختمان 7
سازه  ،جزییات اجرایی ساختمان

 براي معماران

  - - - 2 درس اختیاري 7

8 
 یک درس از گروه درسی 

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32  

     18 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 4طراحی معماري  128 128 1 4 5طراحی معماري  1

 96 96 1 2 ساخت کارگاه فناوري 2
سازه  طراحی فنی ساختمان،

 براي معماران

 - - - 4 طرح نهایی 3
، طراحی فنی 4طراحی معماري 

 ساختمان

 - 48 32 16 2 تحلیل فضاهاي شهري 4

 121 121 1 1 کارورزي 5
طراحی فنی  ،4طراحی معماري 

 ساختمان

  - - - 2 واحد اختیاري 6

7 
 درسی از گروهیک درس 

 «اسالمیانقالب »
2 32 1 32  

  - - - 17 جمع

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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کاربرديریاضی  درس -3-1  

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ریاضی در دروس تخصصیکسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث  :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ر ، معادله خط و صفحه دبعديسهبردار در فضاي و  (بعديسهدستگاه مختصات فضایی )

 فضا
6 1 

2 
حل ، وارون ماتریس، هاماتریس مقدماتی اعمال سطريیادآوري ماتریس و دترمینان؛ 

 ویژه هايویژه و بردار و حذفی گاوس، مقادیر هاي کرامرمعادالت خطی به روش دستگاه
9 1 

 1 3 هاآنهاي فضایی و بررسی رویه 3

 TBN 6 1تابع برداري، محاسبه بردار سرعت و شتاب، خمیدگی و طول قوس و دستگاه  4

5 
ماس و صفحه متابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان و معادله 

 خط قائم بر رویه
6 1 

 1 3 اي و کروياستوانه قطبی، دستگاه مختصات 6

7 
دوگانه به کمک  هايانتگرالحل  –ه و کاربردهاي هندسی و فیزیکی آنانتگرال دوگان

 و تغییر متغیر قطبی گیريتعویض ترتیب انتگرال
6 1 

 1 3 اي و کرويو کاربردهاي هندسی و فیزیکی آن، مختصات استوانه گانهسهانتگرال  8

9 
ال و انتگر کسوقضایاي گرین و است ،خط هايانتگرالو کرل، دیورژانس اري، میدان برد

 سطح، محاسبه شار میدان
6 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 رهیچند متغ و انتگرال توابع لیفرانسیمحاسبات مربوط به حساب د ییدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ رودیانتظار م

 دارا باشد. یرا در دروس تخصص

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 (و خارجیپیشنهادي )سه منبع فارسی بع درسی امن -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 و هندسه تحلیلی جلد دوم

 جرج توماس و راس

 فینی .ال

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمی و علی کافی
 1396 مرکز نشر دانشگاهی

 2ریاضی عمومی 
مسعود نیکوکار و 

 محمد شفیعی
 1396 گسترش علوم پایه -

 1394 نشر تمرین - چیانمحمدعلی کرایه 2ریاضی عمومی 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرسهاي ویژگی

دروس ریاضی در دوره کاردانی  مدرس این درس باید داراي حداقل کارشناسی ارشد ریاضی باشد و داراي سابقه تدریس

 سال را دارا باشد. 3حداقل به مدت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جلسه( باشد. 3و ویدئو پروژکتور )براي حداقل  وایت بردباشد و داراي  4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 (Human; Nature & Sustainable Architecture) انسان، طبیعت و معماري پایداردرس  -3-2

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ز ا برداربهرهمعمار و  عنوانبهارتباط معماري و طبیعت و توجه به نقش انسان  باآشنا نمودن دانشجویان  هدف کلی درس:

با یافتن راهکارهاي الهام از طبیعت و توجه به چگونگی نگاه  زمانهممعماري است. عنایت به تکریم و احترام به طبیعت، 

 موخت، از اهداف دیگر درس است.آ توانمیهایی که درس عنوانبهي آنان، برداربهرهگذشتگان به طبیعت و نحوه 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
انواع ادراکات حسی، خیالی و عقلی انسان و کارکردهاي هر )انسان و ابزارهاي شناختی او 

 یک(
2 2 

2 
نفعت حسابگرانه و مطبیعت از دو منظر هنر و فناوري )تفاوت نگاه قدما به طبیعت و نگاه 

 جویانه جدید به آن و آثار هر یک در حیات بشري(
2 3 

3 
نقش هندسه در طبیعت و معماري پایدار )تناسبات هندسی در طبیعت و انسان و مصادیق 

 کاربرد آن در معماري گذشته ایران و جهان(
2 3 

4 
ر هنر د هندسههاي جدید مانند فراکتال )مصادیقی از کاربرد مقایسه هندسه ایرانی و هندسه

 و فراکتال( نا اقلیدسیجدید  هايهندسهو معماري ایرانی و مقایسه آن با 
2 3 

5 
اقلیم و معماري پایدار )معرفی تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران و چگونگی حفظ پایداري 

 آن(
1 3 

 3 2 جغرافیا و تاریخ در معماري( تأثیرمعماري ایرانی ) هاياندازه 6

7 
که باید از طبیعت آموخت )معماري حیوانات و جانوران و آشنایی معماران با  هاییدرس

 طبیعت( و
2 3 

 3 2 جدید این معماري( هاينمونهبیونیک )الهام تکنولوژي از طبیعت و معرفی  8

9 
انطباق معماري با شرایط  هايچگونگیمعماري ارگانیک )معماري ارگانیک ایران و جهان و 

 جغرافیایی(
1 3 

 6 - کارهاي گروهی و عملی دانشجویانو بررسی ارائه  11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی و احترام به طبیعت -

 الهام گرفتن از طبیعتافزایش درک و قدرت بصري در  -

 توانایی ترسیم اجزا محیط طبیعی و انطباق آن با معماري -

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ادراک خیالی و هنر
غالمحسین ابراهیمی 

 دینانی
 1381 2شماره فصلنامه خیال  

طبیعت از دو منظر هنر و 

 آوريفن
 1382 7فصلنامه خیال شماره   محمدرضا ریخته گران

 1387 انتشارات خاک نژاداحمديمحمد  راب کریر تناسبات در معماري

مبانی و مفاهیم در معماري 

 معاصر غرب
  وحید قبادیان

 هايپژوهشنشر دفتر 

 فرهنگی
1396 

که  هاییدرس مهندسی، هنر

 باید از طبیعت آموخت
  سعید مشایخ فریدنی

صفه دانشگاه شهید 

 بهشتی
1377 

 1389 نقش انتشارات پرهام سامان صادقی سنوزیان رجاوی معماري فرایند زیستی

 معماري بایونیک
مرتضی خرسند نیکو 

 و محمود گالبچی
 1393 دانشگاه تهران 

  مرتضی کسمایی اقلیم و معماري
 گذاريسرمایهشرکت 

 ایران سازيخانه
1392 

 1389 خرداد و تیر، مجله آیین  محمد بهشتی هویت و مهندسی ایرانی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 مفاهیم توسعه پایدارسال سابقه تدریس در دروس مرتبط و آشنا با  3حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماري حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت بردنفر، ویدئو پروژکتور 35الی  31کالس با ظرفیت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 انجام تحقیقات گروهی دانشجویان روي مباحثتکالیف کالسی و مباحثه و پرسش و پاسخ از دانشجویان و  همراه یضیحوت

 خواهد بود. با مفاهیم درس راستاهم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%51نهایی ) (، آزمون%41(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (Architectural design process) درس فرایند طراحی معماري -3-3

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 فرایند برخورد با طراحی و چگونگی هايگامعوامل مؤثر بر شناخت  ومعرفی روند طراحی معماري  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 تعاریف اولیه مانند فرآیند، روش طراحی، ایده، تفکر طراحی، ... 1

 2 1 (در طراحی )مانند ریتم، حرکت، کشش، تعادل و ... مؤثري ذهنی هاشاخصه 2

 2 1 (در طراحی )مانند ایدئولوژي طراح، فرهنگ، مکان و فضا و ... مؤثري ذهنی هاشاخصه 3

 2 1 (، کارفرما و ...کنندهاستفادهي عینی مؤثر در طراحی )انسان، هاشاخصه 4

5 

الح ساختار و مص تأثیري عینی مؤثر در طراحی )محیط مصنوع و محیط طبیعی، هاشاخصه

 بر طراحی(

 بر طراحی و ... هانامهآیینضوابط و  تأثیر

1 2 

 2 1 ي عینی مؤثر در طراحی )نور، رنگ، بافت و ...(هاشاخصه 6

 2 1 (هاعرصهذهنی  هايبنديدستهو  مراتبسلسلهتفکر دیاگراماتیک در طراحی معماري ) 7

8 
شکل زایی  هايقابلیتچیدمانی و  هاينظامالگوهاي سازمان دهنده در طراحی معماري، 

 محورهاي اصلی طراحی
1 2 

 2 1 رابطه ساختمان و محیط، نیروهاي سایت، معماري و زمینه 9

 2 1 طراحی معماري، جایگاه ایده و کانسپت در طراحی معماري هايگام 11

11 
 هايحیاطمعماري ایرانی، اصول طراحی در معماري ایرانی )محورهاي دید،  هايایده

 مرکزي و ...(
1 2 

 2 1 (و ... مدرنپستطراحی معماران غربی )سبک کالسیک، مدرن و  هايایده 12

13 
داخلی )کامران افشار نادري، حمید  نظرانصاحبو الگوهاي طراحی از دیدگاه  هاروش

 ندیمی و ...(
1 2 

 2 1 کاربرد رایانه در فرایند طراحی معماري، معماري پارامتریک و ... 14

 4 2 (تناسبات، ترکیب احجام، ادراک بصري و ذهنی و ...)مفهوم زیبایی در معماري  15

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ي عینی و ذهنی معماريهاشاخصهآشنایی با انواع  -

 طراحی آشنایی با روند -

 شناسیزیباییتوانایی درک  -

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

24 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دانشگاه تهران زهره قراگوزلو چینگ .کی .فرانسیس دي معماري، فرم، فضا، نظم

 پاکزاد یورگ گروتر در معماري شناختیزیبایی
 دانشگاه شهید

 بهشتی
1392 

 1379 انتشارات خاک نژاداحمديمحمد  میلر .سام اف روند طراحی

و نقد و تحلیل  تجزیه

 شاهکارهاي معماري

اچ. کالرک و مایکل  راجر

 پاوز

سید محمود مدنی و 

 خسرو هدایتی
 1389 انتشارات محیا

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس در دروس مرتبط شامل: مبانی نظري معماري، معماري  3کارشناس ارشد معماري حداقل مدرک  حداقل

 معاصر، انسان طبیعت معماري، معماري جهان.

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

گروهی و مشارکتی، نقد معماري و پروژه تحقیقی  هايپروژهفیلم و ... و  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 خواهد بود.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%51(، آزمون نهایی )%31(، پروژه نهایی )%21ارزشیابی مستمر )
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 (Sketch) اسکیسدرس  -3-4
 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

در طراحی از دیدگاه هنر  ارائهقابل هاياولویتدر مورد  گیريتصمیمافزایش توانایی در دقت، سرعت عمل و  هدف کلی درس:

 .رنگ و روش ارتباط گرافیکی با مخاطب از طریق ابزار ترسیم ترینمناسبانتخاب  آموزشو همچنین  شناختیزیباییو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مداد رنگیاستفاده از مداد،  هايتکنیکتعریف اسکیس و جایگاه آن در معماري و مرور 

راندوي طبیعت،  هايروشو انواع کاغذ و مقوا، در ارائه پرسپکتیو و  و راپید، ... و ماژیک

 آسمان و زمین

- 3 

 6 - نمایش انواع متریال معماري و پرزانته معماري محیط داخلی و خارجی 2

3 

بررسی موضوعات کلی اسکیس )مسکونی، اداري، تجاري، یادمانی، ...( و نحوه برخورد با 

ارائه گرافیکی پالن، نما، برش، پرسپکتیو در  هايروشو انواع عملکردهاي متفاوت 

 بندي نهایی اسکیسایده، کانسپت و دیاگرام در شیت ،و نقش بنديترکیب

- 9 

 6 - بندياسکیس طراحی فضاهاي مسکونی و نحوه شیت 4

 6 - بندياسکیس طراحی فضاهاي فرهنگی یا تجاري و نحوه شیت 5

 6 - بنديالمانی و نحوه شیت اسکیس طراحی فضاهاي یادمان و 6

 6 - يبندو نحوه شیت سازيمحوطهو  نماهاآب، هاپارکاسکیس منظر، طراحی فضاهاي سبز،  7

 6 - بندياسکیس طراحی فضاهاي شهري و ارتباط آن با فضاهاي معماري و نحوه شیت 8

 48 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 بنديرنگآشنایی با ابزار ارائه و  -

 ابزار مناسب کارگیريبهتوانایی  -

 و ترکیب اجزا اسکیس بنديصفحهآشنایی با  -

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

راندو مجموعه کتب  آموزش

 اسکیس و ارائه
 1391 کسري انتشارات  مرتضی صدیق

گرافیک، ابزار و  هايتکنیک

 روشها
 1374 انتشارات کسري اردشیر کشاورزي باب گرین استریت ،تام پرتر

 1379 انتشارات خاک نژاداحمديمحمد  میلر .سام اف روند طراحی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

ارائه معماري و طراحی  هايروش سال سابقه تدریس مرتبط و مسلط به 3ارشد معماري حداقل سی حداقل مدرک: کارشنا

 آزاددست

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت بردنفر، ویدئو پروژکتور 21آتلیه به ظرفیت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هآتلیعملی در  صورتبهو بخشی دیگر  (اسالید، فیلم و ...، استفاده از ايمباحثهبخشی از درس به روش تئوري )
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%31(، پروژه نهایی )%71ارزشیابی مستمر )
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 (Contemporary Architecture) درس معماري معاصر -3-5

 تخصصی نوع درس:

 از اسالم پس معماري ایران، مبانی نظري معماري :نیازپیش

 - نیاز: هم

معماري معاصر در جهان غرب و ایران،  گیريشکلهاي تفکر مدرن و مدرنیته در غرب، دالیل آشنایی با ریشه هدف کلی درس:

 آن تا دوران حاضر، معماري و شهرسازي معاصر ایران. هايگرایشو  مدرنپستمعماري مدرن و مدرن متاخر، معماري 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
فلسفی و مفهومی دوران معاصر و نقش تحوالت اجتماعی  هايدیدگاهآشنایی دانشجویان با 

 متفاوت فلسفی دنیاي معاصر هاينگرش گیريشکلو  بینیجهانو علمی در 
2 - 

 - 3 انسان مدرن، امانیسم، ... گیريشکلدر دوران رنسانس و شروع  هااندیشهآشنایی با سیر  2

3 

بر  هاآن رتأثیصنعتی و  انقالبروشنگري در اروپا، انقالب فرانسه و  هايجنبشآشنایی با 

 تحوالت هنر و معماري

 کریستال پاالس و برج ایفل و ... گیريشکلرئالیسم و  ،رمانتیتیسمسبک معماري 

3 - 

4 
آن بر تحوالت معماري امریکا، بررسی مکتب شیکاگو و  تأثیرتحوالت صنعتی امریکا و 

 معماران مطرح آن
3 - 

5 
 هايهریشو بررسی  نوو–آرتجنبش  گیريشکلنقش تحوالت صنعت در معماري اروپا و 

 و معماران مطرح این سبک
3 - 

6 
: تأثیرگذارموج اول سبک مدرن، معرفی معماران  گیريشکلتحوالت هنر و معماري و 

 .آگوست پره و پیتر بهرنس و ..
2 - 

7 
و نمود آن، گروپیوس، مدرسه باهاوس،  هاآنتفکر  هايریشهمعماران سبک مدرن و تحلیل 

 روهه و ...، معماري ارگانیگ. لوید رایت، لوکوربوزیه، میس واندر
4 - 

8 

، انتقادات به معماري مدرن و شروع دوره لیت مدرن، مفهوم مدرن متاخر، CIAMکنگره 

یسم، سازه گرایی در معماري، سبک مدرنپست، شروع مدرنپستاندیشه و تفکر معماران 

 تک-هاي

4 - 

 - 2 و معماران برجسته آن و ... کانستراکشنیدآشنایی با معماري فولدینگ، فراکتال،  9

11 
ناشی  هايچالشي ورود مدرنیته به ایران و هاراهفکري معماري معاصر در ایران،  هايپایه

 از آن در ابعاد متفاوت
2 - 

11 
معماري معاصر و معماران مطرح دوره قاجار، دوره  هايپروژهو آشنایی با  شناسیسبک

 حال حاضر ایران و معماري پهلوي اول، دوره پهلوي دوم، دوره انقالب اسالمی
4 - 

 - 32 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 معماري معاصر هايسبکآشنایی با  -

 توانایی گردآوري اطالعات در مورد هر سبک -

 بر معماري معاصر تأثیرگذار هاياندیشهآشنایی با  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 1389 نشر هنر معماري قرن  امیر بانی مسعود و مفاهیم هاریشهمعماري غرب، 

 1391 انتشارات کاوش پرداز فرامرزي محمدتقی دیوید وتکین تاریخ معماري غرب

 1391 فرهنگی هايپژوهشدفتر   اسکندر مختاري میراث معماري مدرن ایران

 1386 انتشارات شهیدي محمدرضا جودت نوربرگ شولتز معماري مدرن هايریشه

  مزینی منوچهر )کتاب مرجع( از زمان و معماري
مرکز مطالعات تحقیقات و 

 معماري و شهرسازي ایران
1376 

 1386 نشر خاک  امیر بانی مسعود یته و معماريمدرنپست

  مصطفی کیانی معماري دوره پهلوي اول
تاریخ موسسه مطالعات 

 معاصر ایران
1386 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس در دروس مرتبط 3حداقل  مطالعات معماري،کارشناسی ارشد حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماري، 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 شهريروند، برنامه سفر ارائه یک تحقیق مرتبط با سرفصل توسط گروه دو نفره دانشجویی()و پژوهش گروهی  توضیحی

ارائه کار گروهی توسط دانشجویان با پژوهش در مورد یکی  و بازدید از بناهاي معاصر براي دانشجویان مفید خواهد بود.

 .پاورپوینت الزامی است صورتبهزیر نظر مدرس  در کالسدرسی  از مباحث
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61آزمون نهایی ) (،%31(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (Theoretical Basis of Architecture) مبانی نظري معماريدرس  -3-6

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

دست یافتن دانشجو به معیارهایی است که فعالیت فکري و عملی او را با مبانی نظري صحیح معماري، منطبق  :هدف کلی درس

تر به همان صورت که هر یک از مواد برد. به بیان روشناین درس اشراف کلی دانشجویان، به رشته معماري را باال میسازد. 

د تا کوشمی "مبانی نظري معماري"تا دانش یا مهارت خاصی را به دانشجویان عرضه نمایند، درس  کوشندمیدرسی این رشته 

در مواد درسی مختلف رشته،  شدهطرحاین درس از یک سو میان مفاهیم م یجهدرنتبصیرتی را در مورد کل رشته فراهم کند. 

 .گردندمعلوم می هاآنو از سوي دیگر ضرورت وجودي هر یک را  شودمیپیوند ایجاد 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 فرق تجربی و محض( هاي علوم،)حکمت( ها و چگونگی )چیستی  هايتفاوتبیان 

 محتوایی و فرایندي هاينظریه
2 - 

 - 3 تبیین جایگاه درس مبانی نظري در بین سایر دروس رشته  2

3 

فی ، سعی در انتخاب تعریهاآنزمان در  تأثیرتعریف معماري )ضمن بیان تعاریف مختلف و 

در معماري  مؤثرهاي  مایهبناز آن داشته باشیم که مختص زمانی خاص نبوده و مجموعه 

 را در خود داشته باشد.(

3 - 

4 
جایگاه تکنولوژي، تاریخ و جغرافیا در معماري )توجه به مسائل اقلیمی و تجربیات تاریخی 

 ساخت معمارانه ایرانی در مناطق مختلف و در ادوار مختلف( هايچگونگیو 
3 - 

5 

معمار در محصول معماري و  تأثیرجایگاه هنرمند در هنر و معماري گذشته و امروز )بیان 

ه در فتوت نام هاآنبا اشاره به شیوه کار و عمل  درگذشتهتفاوت شانیت و جایگاه معمار 

ماري و مع در هنربنایان و موارد مشابه و نگاه انسان مدارانه و متکی به خالقیت و سلیقه او 

 امروز(

3 - 

6 
و امروز )تفاوت در نگاه جمال شناسانه گذشته و زیبایی  درگذشتهتفاوت تعریف زیبایی 

 این نگاه در تولیدات معماري( تأثیرشناسانه امروز و 
3 - 

 - 3 هندسه و تناسبات بر معماري جدید و قدیم تأثیر 7

8 

)تفاوت  هاآنهایی از باطن( هنر و معماري با ذکر نمونه)ظاهر( و صورت )تفاوت شکل 

ی ایهنمونههاي متصور در آن و بیان آلشکل و تجلی عینی معماري با صورت و باطن ایده

 یک بنا( صورتبهاز چگونگی رسیدن از شکل 

3 - 

9 

تفاوت عملکرد در معماري جدید و نظام فضایی در معماري گذشته )بیان تفاوت معنایی 

عملکرد در معماري مدرن با نظام فضایی که عالوه بر عملکرد، چارچوبی را جهت ارتباط 

 .(کندمیبا شکل و صورت تعریف 

3 - 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت



 

31 

11 

در  که تأثیريدر پیدایش عالم مدرن و  مؤثرمبانی نظري هنر و معماري مدرن )بیان عوامل 

مدرن، فراکتال، فولدینگ  هايمعماريپیدایش هنر و معماري آن داشته و بیان مبانی نظري 

 (و ...

3 - 

11 

ر و هن هايویژگیدر پیدایش  مؤثرمبانی نظري هنر و معماري ایرانی اسالمی )بیان عوامل 

ا بیرونی ب -از قبیل پیدایش اندرونی هاآنمعمارانه  هايویژگیاسالمی و  -معماري ایرانی

جغرافیایی ایران در فرهنگ و معماري آن، نور و رنگ، آب، زمان،  تیموقعتوجه به 

 (و ...خوشنویسی، مصالح، سقف 

3 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ظاهر و باطن هنر معماري هايتفاوتآشنایی و درک  -

 و تحلیل محتوایی نمونه موردي معماري توانایی ارائه -

 درک رابطه هدفمند دروس رشته معماري -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

از مبانی نظري تا مبانی نظري در 

 هنر و معماري
  ویدا تقوایی

 ايحرفهدانشگاه فنی و 

و سازمان زیباسازي شهر 

 تهران

1394 

 1383 نشر سخن احسان نراقی هانري کربن آیین جوانمردي

آیین جوانمردي و طریقت 

 معماران
  هادي ندیمی

مجموعه مقاالت تاریخ 

معماري و شهرسازي، 

 جلد دوم، ایران

1372 

هنر حکمت معنوي و ساحت 

 کتاب مرجع()
 1377 نشر حوزه هنري  پور محمد مدد

هنر جدید و مبادي فکري 

 کتاب مرجع() سمیمدرن
 1378 4مجله رواق شماره   شهرام پازوکی

کتاب ) يمعمارتناسبات در 

 مرجع(
 1387 انتشارات خاک  نژاداحمديمحمد 

کتاب ) یوسطقرونماهیت هنر 

 مرجع(
 آناندا کوماراسوامی

عالءالدین 

 طباطبایی
 1377 2مجله رواق 

 لز جنکزرچا معماري پرش کیهانی
وحید قبادیان و 

 داریوش ستارزاده

دانشگاه آزاد اسالمی 

 تبریز
1382 

نظري  هايگرایشو  هاریشه

 معماري

 محمد منصور

 فالمکی
 1381 نشر فضا 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس در دروس مرتبط  3ارشد مطالعات معماري؛ حداقل  یکارشناس ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 و آشنا با مفاهیم مبانی نظري معماري

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

همراه با مباحثه و پرسش و پاسخ از دانشجویان و انجام تحقیقات گروهی دانشجویان روي مباحث  توضیحی صورتبهارائه 

 خواهد بود. با مفاهیم درس راستاهم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 فرآیند یابی محصول وارزش باپایانی، همراه  آزمون تئوري -1

 ر فنیغی هايشایستگیبا توجه به رعایت  از دانشجویانهاي شفاهی در حین ارائه، ارائه پروژه گروهی؛ همراه با پرسش -2

 (%71(، آزمون نهایی )%21(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (Iranian Architecture After Islam) از اسالمپس  یرانا يمعماردرس  -3-7

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

یر ، سو جهان فرهنگ اسالمی بر معماري و شهرسازي ایران تأثیراسالمی،  ایرانی و معماريمفاهیم آشنایی با  هدف کلی درس:

 مختصر با مکاتب معماري اسالمی سایر کشورها ییآشنا ،عصر حاضر وپس از اسالم قبل از اسالم، تحول تاریخ معماري ایران 

 اسالمی. ایرانی ومعماري  هايالمانساخت بناها و  هايفناوري و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 نسبت انسان با تاریخ و چرایی مطالعه تاریخ معماري و معماري اسالمی

 شناخت نسبت به اسالم و معماري
1 - 

2 
 رویکردهاي مختلف به مفهوم معماري اسالمی در طول تاریخ

 فرهنگ اسالمی بر فرهنگ ایرانی تأثیراتمتقابل ایران و اسالم و  تأثیرات
2 - 

3 
( معماري قبل از اسالم ایران در دوره ايزمینه)شکلی، مفهومی و  تأثیربیان مصادیقی از 

 اسالمی
1 2 

4 
ماري شناسی معو سبک دوره بنديهاي مختلف تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف شیوه

 اسالمی ایران
1 2 

5 

در دوران خالفت اموي و عباسی  اجتماعی و تمدنی و فرهنگی جهان اسالم هايویژگیبیان 

هاي ایرانی )صفاریان، طاهریان، چهار قرن اول و نقش و وضعیت ایران و سلسله-در سه

شهرسازي و معماري در قلمروي ایرانِ  هايویژگیسامانیان( در آن جهان، به همراه بیان 

 فرهنگی در آن زمان

1 4 

6 

و سلجوقی و ارتباط با  بویهآلاجتماعی و تمدنی و فرهنگی ایران دوره  هايویژگیبیان 

و مصادیق شهرسازي و  هاویژگیو بیان  و اندلس( مصر انی)فاطمهاي اسالمی سایر تمدن

کالبدي و  هايویژگیها، به همراه تحلیل معماري ایران در مقایسه با معماري آن سرزمین

 هاآنهاي امتداد قبل از اسالمی ا تکرار چگونگیآثار و بناهاي مختلف ب* ايزمینه

2 4 

7 

اجتماعی و تمدنی و فرهنگی ایران دوره ایلخانی و تیموري و ارتباط با  هايویژگیبیان 

و بیان  (ممالیک مصر و سالطین دهلی و دورۀ اول عثمانیان)هاي اسالمی سایر تمدن

ها، به و مصادیق شهرسازي و معماري ایران در مقایسه با معماري آن سرزمین هاویژگی

 اي آثار و بناهاي مختلفزمینه*کالبدي و  هايویژگیهمراه تحلیل 

2 4 

8 

 هايمدنتاجتماعی و تمدنی و فرهنگی ایران دوره صفوي و ارتباط با سایر  هايویژگیبیان 

و مصادیق شهرسازي و  هاویژگیو بیان  (عثمانیانگورکانیان هند و دورۀ دوم )اسالمی 

کالبدي و  هايویژگیها، به همراه تحلیل معماري ایران در مقایسه با معماري آن سرزمین

 اي آثار و بناهاي مختلفزمینه*

2 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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9 

هاي زند و قاجار و ارتباط با سایر اجتماعی و تمدنی و فرهنگی ایران دوره هايویژگیبیان 

و تحوالت صنعتی و اجتماعی در غرب )اروپا( و چگونگی  (عثمانیان)اسالمی  هايتمدن

و مصادیق شهرسازي و معماري ایران در مقایسه با  هاویژگیتأثیرپذیري از آن و بیان 

اي آثار و بناهاي زمینه *کالبدي و  هايویژگیها، به همراه تحلیل معماري آن سرزمین

 مختلف

2 4 

11 
جهت  (و ... ناتییتز ،بنديمثلثبرداشت از بنا )برداشت پالن،  هايشیوه یمرور و معرف

 در کار گروهی توسط دانشجویان گیريبهره
2 - 

11 
ارائه و بررسی کار گروهی دانشجویان در قالب برداشت یک بناي تاریخی ایران و معرفی 

 معمارانه آن هايویژگیاثر در بستر فرهنگی و با بیان 
- 8 

 32 16 جمع

 هايیویژگروابط فضایی و  دهیسازمانکالبدي شامل تحلیل صوري، بازنمایی الگوهاي فضایی،  هايویژگیتحلیل  *

ر اي دزمینه هايویژگیو تزیینی ساخت گنبد در این دوره( آثار و بناها است.  ايسازه هايشیوهاي و اجرایی )انواع سازه

ین فرهنگی و سیاسی و اقتصادي است. همچن -اقلیم و سپس با عوامل اجتماعیوهلۀ اول شامل تحلیل نسبت کالبد بناها با 

هاي عناصري مانند فلسفی رایج هر دوره و پیوند آن با نمادپردازي -هاي عرفانیتوان به اندیشهاي میدر بررسی زمینه

 نیز اشاره کرد. و ...ها، نور، آب هندسه، آرایه

 

 انتظارمورد و تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 معماري ایرانی بعد از اسالم هايسبکآشنایی با  -

 اسالمی -بصري الگوي معماري ایرانی هايویژگیتوانایی تحلیل  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 سید حسین نصر قدس در فرهنگ ایرانیمهنر 
ترجمه سید محمد 

 آوینی
 1379 11هنرهاي تجسمی 

 رابرت هیلن براند هنر و معماري اسالمی
اهلل زاده باقر آیت

 شیرازي
 1394 انتشارات روزنه

 1386 گلستان هنر نیر طهوري گرابار گال نماد و نشانه در معماري اسالمی

 1398 دانشگاه آزاد قزوین  زادهسلطانحسین  ایرانی در دوره اسالمیمعماري 

 ابن خلدون مقدمه
عبدالرحمن ابن 

 خلدون

محمد پروین 

 گنابادي

ناشر علمی و فرهنگی 

 11چاپ 
1384 

 یرانیاطاق و قوس در معماري 

 کتاب مرجع()
  حسین زمرشیدي

انتشارات شرکت 

عمران و بهسازي 

 شهري ایران

1367 

 هندسه در معماري
محمد کریم پیرنیا و 

 زهره بزرگمهري
 1391 نشر سبحان نور 
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  غالمرضا نعیما تحول معماري ایرانسیر 
انتشارات سروش 

 دانش
1394 

و مبانی نظري در  شناسیسبک

 معماري ایران
  وحید قبادیان

نشر موسسه علم 

 معمار
1392 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس در دروس مرتبط.  3حداقل معماري، معماري اسالمی، مطالعات  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

فرهنگ اسالمی بر جامعه ایران و مبانی فکري جامعه مسلمان و بازخورد این  تأثیراتنسبت به  بایستمیمدرس این درس 

 بر معماري و شهرسازي ایران اشراف کامل داشته باشد تأثیرات

 

 موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و وسایل

 ، وایت بردنفر، ویدئو پروژکتور 31الی  25کالس با ظرفیت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

همراه با مباحثه و پرسش و پاسخ از دانشجویان و انجام تحقیقات گروهی دانشجویان روي مباحث  توضیحی صورتبهارائه 

در شهرهاي مختلف ایران براي  باارزشو بازدید از بناهاي تاریخی  شهريدرونبا مفاهیم درس برنامه سفر  راستاهم

 دانشجویان بسیار مفید است.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%31(، پروژه نهایی )%41(، آزمون نهایی )%11) ترممیان(، %21ارزشیابی مستمر )
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 (Rural Analysis & Environmental Technology) و فناوري محیطدرس تحلیل روستا  -3-8

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

از معیشت  رتأثیکالبد روستا و طراحی و ساخت فضاهاي روستایی با  ،آشنایی با فرهنگ و معماري بومی روستا هدف کلی درس:

 و مسائل فرهنگی و اجتماعی با توجه به ورود تکنولوژي در بافت و فضاها

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 یک روستا گیريشکلسیر  1

2 
روستا ي بافت و معمار گیريشکلآن بر روند  تأثیرو  یفرهنگ ،ياقتصاد تحوالت سیاسی،

 هادي روستایی( هايطرحآشنایی با )
1 - 

 - 2 کالبد و معماري روستا گیريشکلمحیط، طبیعت، اقلیم و معیشت بر  تأثیر 3

 13 2 اقتصادي فرهنگی و -شرایط اجتماعی -پیشینه موقعیت: مطالعه میدانی روستا تحت عناوین 4

 11 2 مومیع ابنیه -بافت توسعه مراحل -اهراهمطالعه و برداشت بافت روستا: شبکه روستاي  5

 6 2 و تحوالت مسکن مطالعه مسکن روستا 6

 4 2 مطالعه تیپولوژي مسکن 7

 5 2 هاجواريهممطالعه  8

 8 1 مطالعه )کالبدي جزئیات( 9

 2 1 آن بر بافت و کالبد روستا تأثیربررسی ورود تکنولوژي جدید و  11

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و مشکالت روستا هاپتانسیلآشنایی با محیط و  -

 توانایی ترسیم نقشه بافت روستا -

 توانایی مطالعه و ترسیم جزییات مرتبط با روستا -

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

معماري  بر شناختدرآمدي 

 )کتاب مرجع( روستایی ایران
 1378 بهشتی دانشگاه شهید  اکبر زرگر

 1381 دانشگاه آزاد  محمد فاتح مسکن و عمران روستاها در ایران

 1391 انتشارات جهاد دانشگاهی  غالمرضا اکرمی در بافت و معماري روستا تأمالتی

 1373 دانشگاه آزاد  پریدخت فشارکی جغرافیاي روستایی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 هايطرح تهیه درزمینهسال تجربه طراحی  3حداقل  ،ايمنطقه ریزيبرنامهکارشناسی ارشد طراحی شهري، مدرک حداقل 

 جامع و هادي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت برد.به همراه ویدئو پروژکتور ،نفر 25-31ظرفیت کالس  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 شدهارائهبرنامه  بر اساسنفره( که دانشجویان  4یا  3، مطالعه موردي و بازدید از روستا و ارائه پروژه گروهی )توضیحی

 .نمایندمیسمینار و آلبوم ارائه  صورتبه مدرستوسط 
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 (%51، آزمون نهایی )(%35(، پروژه نهایی )%15ارزشیابی مستمر )
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 انرژي در ساختمان سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد درس  -3-9

(Energy Simulation Softwares Usage in Building) 
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ي و انرژ ايرایانه سازيشبیهروز  افزارهاينرمهدف این درس آشنایی دانشجویان با کاربرد و نحوه استفاده از  هدف کلی درس:

در این درس دانشجویان با  .مان استدر مصرف انرژي ساخت جوییصرفهبا توجه به الزام  هاآنکارکردي  و حوزهمشخصات 

و دامنه کاربرد هر یک از  هاباقابلیتزیر نظر مدرس  افزارهانرمهر یک از  ارائه یک پروژه مسکونی ساده و تحلیل خروجی

 .آشنا خواهند شد افزارهانرم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مبانی انتقال حرارت آشنایی با مفهوم انرژي و

 مصالح ساختمانی، رطوبت و جریان هوا بر کاهش مصرف انرژي در ساختمان تأثیربررسی 

 روشنایی بر مصرف انرژي در ساختمان تأثیربررسی 

4 - 

 - 2 (ارائه مصادیق)انرژي و کاربردهاي آن  سازيشبیهآشنایی با مفهوم  2

3 
 هاآنو حوزه کارکرد هر یک از  انرژي سازيشبیه افزارهاينرمآشنایی با محیط 

ECOTECTC - e QUEST - ENERGY PLUS - DESIGN BUILDER - 

EnMS - … 

8 14 

 18 2 انرژي و کاربرد آن در طراحی ساختمان افزارهاينرمتحلیل خروجی  4

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاآنو حوزه کارکرد هر یک از انرژي  سازيشبیه افزارهاينرم آشنایی با محیط -

 در محاسبات انرژي ساختمان افزارهانرمتوانایی کاربرد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نقش طراحی معماري در کاهش 

 مصرف انرژي در ساختمان

طاهباز، منصوره 

 شهربانو جلیلیان
 1391 123ره شهر، نشریه  

)تنظیم  2مبانی فیزیک ساختمان 

 شرایط محیطی(
  زهرا قیابکلو

انتشارات جهاد 

 دانشگاهی
1391 

 مصرف سازيشبیه افزارنرمانتخاب 

 انرژي براي توسعه کشور

امیرحسین الهی بخش 

 محمديشاهفاطمه 
 

دومین کنفرانس 

 124 -برق المللیبین
1386 

  زهرا قیابکلو تاکوتک افزارنرمآشنایی با 
جهاد دانشگاهی دانشگاه 

 صنعتی امیرکبیر
1386 

در ساختمان  کاري عایق سازيبهینه

با استفاده مداوم در شرایط اقلیمی 

 بارهاي سالیانه ازلحاظایران 

 ر،پو ابرهیم عبدالسالم

مهدي معرفت، بهروز 

 محمد کاري

 1383 دانشگاه تربیت مدرس 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 افزارهاينرمسال سابقه تدریس دروس مرتبط و تسلط بر  3حداقل  ارشد معماري گرایش انرژي، یحداقل مدرک: کارشناس

 انرژي سازشبیه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 بخش عملی در سایت کامپیوتري. به همراه ویدئو پروژکتور ونفر،  25الی  21با ظرفیت کالس نظري 

 

 روش تدریس و ارائه درس

گروهی دانشجویان روي مباحث  کارهمراه با مباحثه و پرسش و پاسخ از دانشجویان و انجام  توضیحی صورتبهارائه 

 واهد شد.بر روي سایت کامپیوتري انجام خ با مفاهیم درس راستاهم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%51آزمون نهایی ) (،%21(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 مفاهیم پایه در طراحی سازه براي معماراندرس  -3-11

(Basic Concepts in Structural Design for Architecs) 

 تخصصی درس:نوع 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ا آشنایی ب منظوربه و خمشیبارهاي محوري، برشی  تأثیراي تحت شناخت رفتار مصالح در مقاطع سازه هدف کلی درس:

 مناسب ايسازه هايسیستماي فوالدي و بتنی و کسب مهارت در انتخاب طراحی مقدماتی سازه هايروش

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 کلیات و مفاهیم سازه و ساختمان

 اجزاي الحاقی -ايسازهاجزاي غیر  -ايسازهاجزاي 
3 - 

2 
 هاسازهبارهاي وارد بر 

 ترکیب بارها -هاسازهتخمین بارهاي وارد بر  -ثقلی، باد، برف، زلزله، باران(بارها )انواع 
3 - 

3 

 هاسازهتوزیع و انتشار بار در 

ع و نمودار توزی -هاسازهسهم باربري اجزاي  -هاسازه بار بر تأثیرسطوح  -هاسازه بنديطبقه

 هاسازهانتشار بار در 

3 - 

4 

 ايسازهخواص مکانیکی مواد و مصالح 

بتن  ترکیبات، خواص مکانیکی و رفتار -ترکیبات، خواص مکانیکی و رفتار فوالد ساختمانی

 هاتنشکرنش متناظر  -موجود، نهایی و مجاز هايتنش -مسلح

4 - 

5 

 (هاتنش) ياسازهبارهاي خارجی و داخلی اجزاي 

ی و لنگر خمش -نیروي برشی و تنش برشی -کشش و فشار(قائم )نیروي محوري و تنش 

ها ستوندر  تنش -برشی و خمشی() رهایتتنش در  -لنگر پیچشی و نحوه شکست -تنش قائم

 با لحاظ ضریب الغري()

6 - 

6 

 (هاتنش) ياسازهاجزاي  تغییر شکلبارهاي خارجی و 

تغییر  -تغییر شکل ناشی از نیروي برشی -کشش و فشار() يمحورتغییر شکل ناشی از نیروي 

 تیرها شکل

4 - 

7 
 هاسازهخرابی  هايپدیده

 انهدام -خمیدگی -کمانش -بریدگی -ارگیپ -لهیدگی -ترک
3 - 

8 

 هاآنو رفتار  ايسازه هايسیستم

م دوگانه یا سیست -سیستم قاب خمشی -سیستم قاب ساختمانی ساده -سیستم دیوار باربر

 ايسازه هايسیستمارتعاش و نوسان انواع  -سیستم کنسولی -ترکیبی

3 - 

9 
 ي خاصهاسازهویژگی 

 نمونه موردي -و اجراساخت  -رفتار تحت اثر بارها -: کاربردبعديسهو  ايصفحهي هاسازه
3 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 ردينمونه مو -و اجراساخت  -رفتار تحت اثر بارها -ي تاقی، قوسی و گنبدي: کاربردهاسازه

 نمونه موردي -و اجراساخت  -رفتار تحت اثر بارها -و صفحات: کاربرد ايپوستهي هاسازه

 نمونه موردي -و اجراساخت  -رفتار تحت اثر بارها -: کاربردهاپلي خرپایی و هاسازه

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی با انواع بارهاي ساختمانی -

 ساختمانی بارهايدر انتقال  هاسازهآشنایی با مفاهیم و رفتار  -

 ايسازه هاينقشهتوانایی خواندن و درک  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 نشر دانشگاهی  شاپور طاحونی کتاب مرجع() ییستایا

 1374 دانشگاه تهران محمود گالبچی ماریو سالوادوري کتاب مرجع() يمعمارسازه در 

 1384 اي ساختمانفنی حرفه  علی خاکی ایستایی ساختمان

 1396 گیتا تک  سرمد نهريامیر  فلزي هايساختمانفناوري 

 1391 انتشارات دانشگاه تهران  محمود گالبچی فوالدي هايساختمان

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل و  حداقل مدرک کارشناسی ارشد عمران و سازه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

اي هضروري است در پایان هر مرحله با مثال، ايچندرسانه صورتبهمطالب  ارائهاي، انجام تمرین و ، مباحثهتوضیحی ارائه

رنامه بازدید از کارگاه ب. با درس نظري ارائه گردد زمانهم آموزشو حل تمرین مستمر در طول دوره  شدهارائهمفید درس 

 الزامی است ساختمانی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

اي ههاي مطلوب گزارش تحقیقی و بازدید از آزمایشگاهتشریحی و خواسته مسئلهاي، حل به شکل چندگزینه روش آزمون

 سازيو شبیه ايچندرسانه

 (%71آزمون نهایی ) (،%21(، پروژه نهایی )%11مستمر ) ارزشیابی
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 (Structure for Architects) سازه براي معماران درس -3-11

 تخصصی نوع درس:

 مفاهیم پایه در طراحی سازه براي معماران :نیازپیش

 - نیاز: هم

فلزي و بتنی  يهاسازهآشنایی با طراحی مقدماتی و تعیین ابعاد تقریبی  -هاي فلزي و بتنیشناخت رفتار سازه هدف کلی درس:

 نیبه نقشه سازه فلزي و بت هادادهتبدیل  منظوربهبا سازه فلزي و بتنی( پروژه )با استفاده از جداول و نمودارها و انجام یک 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 خوانینقشهي فلزي و بتنی، هاسازهمفهوم آنالیز و طراحی سازه، مزایا و معایب  1

 - 2 یبتنو ي فلزي هاسازهدر طراحی  هاشکلو تغییر  هاتنشفلسفه طراحی، محدوده  2

 - 4 هانامهآیینانواع جوشکاري، عالئم و ضوابط مربوطه با معرفی  3

 - 4 هانامهآیینو ضوابط مربوطه با معرفی  ریزيبتن، بنديقالبآرماتوربندي،  4

 - 2 هافونداسیونهاي توزیع تنش خاک و طراحی کاربرد جداول، نمودارها و گراف 5

 - 2 ي فلزي و بتنیهاستونهاي طراحی کاربرد جداول، نمودارها و گراف 6

 - 2 هاي طراحی تیرهاي فلزي و بتنیکاربرد جداول، نمودارها و گراف 7

 - 4 (و ...دال، تیرچه، عرشه ) هاسقفهاي طراحی کاربرد جداول، نمودارها و گراف 8

 - 2 هاي طراحی مهاربندهاي فلزي و دیوارهاي برشیکاربرد جداول، نمودارها و گراف 9

 - 2 کاري ي فضاهاسازههاي طراحی خرپاهاي فلزي و کاربرد جداول، نمودارها و گراف 11

 - 6 توضیح و راهنمایی پروژه 11

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آن در انتقال بارهاي ساختمانی هايالعملعکسي فلزي و هاسازهآشنایی با رفتار  -

 ي فلزيهاسازهاجراي  هاينقشهتوانایی ترسیم و خواندن  -

 آن در انتقال بارهاي ساختمانی هايالعملعکسو  ي بتونیهاسازهآشنایی با رفتار  -

 هاي بتونیهاي اجراي سازهنقشهتوانایی ترسیم و خواندن  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1375 نشر دانشگاهی  شاپور طاحونی کتاب مرجع() ییستایا

 1384 اي ساختمانفنی حرفه  علی خاکی ایستایی ساختمان

 1374 دانشگاه تهران  محمود گالبچی سازه در معماري

 عملی نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 1 32 تعداد ساعت



 

42 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل و  حداقل مدرک کارشناسی ارشد عمران و سازه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 برنامه بازدید از کارگاه ساختمانی.، ايچندرسانه صورتبهمطالب  ارائهاي، انجام تمرین و ، مباحثهتوضیحی ارائه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

اي ههاي مطلوب گزارش تحقیقی و بازدید از آزمایشگاهتشریحی و خواسته مسئله، حل ترمپایانو  ترممیانهآزمون تئوري در 

 سازيو شبیه ايچندرسانه

 (%71آزمون نهایی ) (،%21(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (Building Construction Details) جزییات اجرایی ساختماندرس  -3-12

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ول اصساختمان و درک  دهندهتشکیلعناصر  جزییات ساختاري و اجراییدانشجویان با  ترعمیقآشنا شدن  هدف کلی درس:

 .باشدمی نوین هايفناوريبا رویکرد آشنایی با روش اجراي  اجرایی 2فاز  هاينقشهطراحی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
، ریمسوپر فترمومور،  هايسیستم، سازيسبک نوین، ايسازه هايفناوريو  هاسیستمانواع 

icf ،lsf ،... تأسیساتی، ايسازهاز دیدگاه سیستم مناسب ، تحلیل چند ساختمان 
2 - 

 1 1 ندو انواع بادب رهاي برشیاتصاالت مفصلی و خمشی و ترکیبی، تعریف و نقش دیوا 2

 1 1 ي نگهبانهاسازهحائل،  دیوارهاي، عملیات تخریب بنا 3

4 

 دارشیبدر پروژه )مسطح،  هاآناستفاده از روش و  یدجد هايسقف هايویژگیبا  ییآشنا

خرپا،  ر،یشبکه ت یوبوت،وافل،  یده،و پس کش تنیدهپیشساده،  یبتن هايدال: (یمنحن یا

 ... ي،عرشه فوالد

1 3 

5 
رزمین رطوبتی، اجراي دیوار و ستون زی بنديعایقاجرا،  هايروش)دیوارهاي زیرزمین 

 (مجاور زمین همسایه
1 2 

6 
انواع خشک و تر،  و دوجداره، اتصاالت ايپردهاجراي دیوارهاي خارجی  هايروش

 انکورهاي رابط
1 3 

 4 1 و ... 3d panelدیوارهاي دراي وال،  اتصاالت و روش اجراي انواع 7

8 
راي اج تأثیر، صنعتی و معدنی() یحرارترطوبتی و  هايعایقاجراي  هايروشآشنایی با 

 حرارتی در جزئیات بنديعایق
1 2 

 2 1 هاآشپزخانهبهداشتی و  هايسرویسمراحل اجرایی  9

11 
محاسبات  ،ي پیچ، کف سازي پله و پاگردهاپلهي بتنی، فلزي، هاپله) هاپلهجزییات اجرایی 

 (ارتفاعی، نرده
1 3 

 2 1 هاپنجرهجزئیات اجرایی درها و  11

 2 1 کاذب هايکفکاذب و  هايسقفاجراي  12

13 
بندي، جدول)سازي محوطه -، ، استخر و ...نماآبجزئیات اجرایی محوطه، فضاي سبز، 

 (ها، کفکف شیب بنديآبروها، 
1 3 

14 
 هاکفانواع درز انبساط، جزئیات شکاف در دیوارها، سقف و 

 ... بلند( هايساختماندر  ویژهبه)در ساختمان  گیرهالرزهـ انواع 
1 3 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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15 

ستم کابلی سی)، انواع تکنیک (انباري، مسافربري، غذا و سائل کوچک)انواع باالبرها : باالبرها

فضاي مورد لزوم و محل قرارگیري در ساختمان،  (... نیوماتیکهیدرولیک،  ايوزنه

 استانداردها

 نقاله هايتسمهي برقی، هاپله -

1 1 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي ساختمانیتوانایی طراحی و ترسیم دقیق دیتیل -

 آشنایی با انواع اتصاالت بین اجزا ساختمان -

 آشنایی با ملحقات تکمیلی ساختمان مانند آسانسورها و ... -

 

 منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحی فنی ساختمان با رویکرد 

 در مصرف انرژي جوییصرفه

علی اکرمی، 

 سهیال چوبساز
 

 انتشارات فروزش، تبریز

 ششمچاپ 
1398 

 فن شناسی معماري ایران

محمود گالبچی، 

آیدین جوانی 

 دیزجی

 1392 انتشارات دانشگاه تهران 

ه پیشرفت هايروشمصالح نوین و 

 ساخت
 1391 دانشگاه علم و صنعت  وفا مهرمحسن 

در  هاساختمانطراحی  نامهآیین

 (2811برابر زلزله )
  

مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 شهرسازي

آخرین 

 ویرایش

مقررات  15و  7، 8 و 5 مبحث

 ملی ساختمان
  

مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 شهرسازي

آخرین 

 ویرایش

مشخصات فنی عمومی  55نشریه 

)ویرایش  کارهاي ساختمانی

 جدید(

 1383 و بودجه برنامهسازمان   

 1385 نشر جویبار اردشیر اطیابی روي چادلی تکنولوژي ساختمان

   الزامات عمومی -استخرهاي شنا 
موسسه استاندارد و 

 چاپ اول تحقیقات صنعتی
1387 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط و سابقه اجرایی 3حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ویدئو کشینقشهویدئو پروژکتور، بخش عملی در آتلیه با میز ، با نفر 21الی  15بخش تئوري در کالس با ظرفیت 

 پروژکتور

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ارائه یک پروژه کوچک با زیرزمین و ، تمرین و تکرار،بخش عملی در کارگاه در کالس و و سمینار توسط استاد توضیحی

. حداقل یک گروهیانفرادي یا  صورتبهدانشجویان  هايپروژهارزیابی آن مطابق سرفصل درس،  2فاز  هاينقشهتهیه 

 الزامی است. ترمطولبازدید گروهی از کارگاه ساختمانی در 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61(، آزمون نهایی )%41ستمر )ارزشیابی م
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 مدیریت و تشکیالت کارگاهیدرس  -3-13

(Management & Organization of Workshop Building) 

 تخصصی نوع درس:

 سازه براي معماران ،جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 عوامل اصلی درگیر هايمسئولیتاشراف و احاطه کلی دانشجویان به مبانی اولیه مدیریت پروژه، وظایف و  :هدف کلی درس

در پروژه )شامل کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، مدیر طرح، رئیس کارگاه، مهندس ناظر و ...(، آشنایی کلی با چرخۀ حیات 

ت دانشجویان به دو مبحث مدیری یافتنوقت و قطعی پروژه و تسلط تا اجرا و تحویل م سنجیامکان)فازهاي( پروژه از مطالعات 

است. درس مدیریت تشکیالت کارگاهی  هاآن روزرسانیبهو  بنديبودجه، بنديزمان هايروششامل انواع زمان و هزینه 

مربوط به پروژه، مدیریت پروژه و کارگاه و ارکان و عوامل داخلی و بیرونی  هايحوزهدر  موردنیازتا دانش و علم  کوشدمی

 پروژه را براي دانشجویان فراهم کند. بنديبودجهو  بنديزمانبرنامه  روزرسانیبهو نحوه تدوین و  هاآنمرتبط با 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

بررسی مراحل ایجاد یک طرح ساختمانی و تشریح نقش سه ارگان و تشکیالت مؤثر در 

)کارفرما(، دستگاه طراح )مهندسین مشاور( و دستگاه  برداربهرهتکوین آن، شامل دستگاه 

 سازنده )پیمانکار(

4 - 

2 

 بررسی اجمالی قوانین حاکمو  الذکرفوقمطالعه روابط حقوقی، فنی و مالی بین سه ارگان 

ون ، قانون تجارت، قانهاشرکتثبت  قانون آشنایی با مفاد شرایط عمومی پیمان(،) هاآنبر 

 اجتماعی هايبیمهکار، قوانین مالیاتی و 

2 - 

 - 1 هاآنبررسی انواع قراردادهاي بین کارفرما و دستگاه طراحی و مقایسه تحلیلی  3

4 

ه ماده کلی این منابع به دو گرو بنديدستهتشریح منابع الزم براي انجام کارهاي ساختمانی و 

و انرژي، دقت در چگونگی این منابع و توجه به محدودیت این منابع در طبیعت و نتیجتًا 

نحوه دخالت و استفاده از  درزمینه الذکرفوقخطیر مدیران در سه رکن  هايمسئولیتبیان 

 ساختمانی هايطرحمنابع موجود در طبیعت براي تحقق 

2 - 

5 

وه به دو گر هاآنکلی  بنديطبقهکاربرد انرژي براي اجراي یک طرح ساختمانی و  هايروش

اي نیروي انسانی الزم بر گیرياندازهمختلف  هايروش، تشریح آالتماشیننیروي انسانی و 

در ایران و سایر کشورها  هاگیرياندازهانجام واحد کار و بررسی جداول مختلف که براي این 

 .اندشدهمتداول 

3 - 

6 

محاسبه نیروي انسانی الزم براي انجام کارهاي ساختمانی در پروژه : (1کار عملی شماره )

 1نمونه شماره 

 آالتماشینکلی  بنديدستهساختمانی در تحقق یک طرح،  آالتماشینتشریح نقش  -

عملیات بتونی،  آالتماشینعملیات خاکی،  آالتماشین هايگروهساختمانی به 

 آالتاشینم، بررسی تفضیلی کلیه باالبرنده آالتماشین، هادانهسنگتولید  آالتماشین

1 8 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 آالتماشینساختمانی همراه با نمایش اسالید و آشنایی دانشجویان با اجزاء مختلف این 

 کار مختلفدر شرایط  آالتماشینو بررسی کارایی این 

7 

براي انجام  هاآنالزم و محاسبه ساعات نیاز به  آالتماشینتعیین : (2کار عملی شماره )

 1عملیات خاکی در پروژه نمونه شماره 

آشنایی کلی با فیزیک و مکانیک خاک و شناخت انواع خاک در طبیعت از دیدگاه  -

 خاک ياهیژگیومتداول براي تعیین و بیان  معیارهايو  هاشاخصساختمانی و آشنایی با 

 پروژکتور، (پروژکتورآزمایش )متداول مکانیک خاک  هايآزمایشآشنایی کلی با  -

 تراکم خاک گیرياندازه، آزمایش میدانی براي شدهاصالح

 لسلتس، نحوه (هاکنش)، تجزیه کار به اجزاء آن بنديزمانو  ریزيبرنامهتشریح مقدمات  -

خطی، روش محاسبه و ترسیم برنامه خطی، روش  ریزيبرنامه، اصول روش هاکنش

 و ترسیم نمودار نیروي انسانیمحاسبه 

1 8 

8 

بازدید از یک کارگاه ساختمانی و آشنایی با محیط کارگاه و مراحل : (3کار عملی شماره )

 تصوربهتهیه گزارش از بازدید کارگاه توسط دانشجویان  کارگاهینظارت بر عملیات 

 گروهی، بررسی محاسن و معایب موجود در کارگاه

 و انجام مناقصه و مراحل اجرایی آنآشنایی با ضوابط طراحی 

1 4 

9 

اعات و س آالتماشینمحاسبه تصاویر کار، نیروي انسانی الزم، تعیین : (4شماره )کار عملی 

به روش خطی و تهیه نمودار نیروي انسانی براي پروژه  بنديزمان، تهیه برنامه هاآننیاز به 

 2نمونه شماره 

ریت مرتبط با مدی افزارنرمآشنایی با  ..«.بحرانیبرنامه به روش مسیر »ات تشریح مقدم -

 پروژه

، «دیرترین وقت مجاز براي تکامل»، «زودترین وقت تکامل»، مراحل، هاکنششناسایی  -

 ي بحرانیهاکنشمراحل بحرانی، 

 ، اصول و مبانی طراحی شبکه کار«به روش مسیر بحرانی ریزيبرنامه»تفضیل  -

مختلف براي تعیین نظام کار و برقراري تقدم و تأخر و تسلسل بین  هايروشآشنایی با  -

 اصلی و بررسی قواعد ترسیم شبکه کار هايسلسله، شناخت هاکنش

دیرترین وقت مجاز براي »و « زودترین وقت تکمیل»شبکه کار و محاسبه  بنديزمان -

کل،  جبرانی، هافرجهو  هاجبرانی، شناخت مراحل بحرانی، محاسبه «تکمیل هر مرحله

 یافتهتخصیص جبرانیمتداخل،  جبرانیآزاد،  جبرانی

1 8 

11 
 :(7( و )6) (،5کار عملی شماره )

 با استفاده از روش مسیر بحرانی ریزيبرنامهبراي  شدهطرح هايتمرین
- 4 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ساختمانی دخالت دارند. هايطرحکه در پیدایش  هاییسازمانو ارتباط  بانظمآشنایی  -

 بررسی منابع الزم براي انجام کارهاي ساختمانیتوانایی  -

 کارهاي ساختمانی کنندهتنظیم هايروشآشنایی با  -
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پروژهمدیریت و کنترل 
علی حاج 

 شیرمحمدي
 

جهاد دانشگاهی 

 دانشگاه صنعتی اصفهان
1389 

مرجع درسی و کاربردي کنترل 

 گامبهگامپروژه به روش 
 1391 انتشارات ترمه  سبزه پرور مجید

و  ریزيبرنامهمدیریت پروژه و 

 کنترل پروژه کاربردي
 1391 انتشارات کوهسار  محمود نادري پور

مدیریت منابع ریزي و برنامه

 انرژي با نگاهی به معماري
 1397 انتشارات دانشگاه تهران  شاهین حیدري

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل  ارشد معماري، عمران، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 نفر، ویدئو پروژکتور، وایت برد 25الی  21 تیظرفکالس با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، حداقل یک بازدید از کارگاه ساختمانی، مباحثه، تمرین و تکرار، ارائه پروژه و محاسبات توسط دانشجویانتوضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%51آزمون نهایی ) (،%31)(، پروژه نهایی %21ارزشیابی مستمر )
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 (Analysis of Urban Spaces) تحلیل فضاهاي شهريدرس  -3-14

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 علوم اجتماعی و -جغرافیاي شهري -طراحی شهري ازجملهآشنایی دانشجویان با شهر و مفاهیم مرتبط با آن  :هدف کلی درس

آشنایی با  -تقسیمات کالبدي -کاربري اراضی ریزيبرنامهآشنایی با ، کالبدي در ایران هايطراحیآشنایی با ، ترافیک-رفتاري

ط مسکونی و آشنایی با ضواب هايبافتجهت  ریزيبرنامه، شهر کارکردهاي یابیمکانمعیارهاي بهینه در  -تراکم شهري هاسرانه

 آن بر کالبد و فرم شهر تأثیرو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 مرتبط با آن هاينظریهشناخت ماهیت و مفهوم شهر و  1

 2 2 بر توسعه پایدار تأکیدشهري با  ریزيبرنامهشناخت رویکرد گوناگون به  2

3 
  -ترافیک -معماري -جغرافیاي شهري -مرتبط با طراحی شهري هايرشتهشناخت اجمالی 

 مدیریت شهري -اقتصاد شهري
1 2 

 2 1 کالبدي شهر در ایران ریزيبرنامهو  سیر تحولآشنایی با  4

5 
–ساختار راهبردي هادي -فضیلی -جامع هايطرحکالبدي در ایران ) هايطرحآشنایی با 

 (سازيآماده –فرسوده هايبافت
2 3 

 3 2 و فرآیند آن در کاربري اراضی ریزيبرنامه 6

 3 1 یابیدر مکانبهینه  هايمعماري -هاکاربريمنطقه بندي  -تقسیمات کالبدي ریزيبرنامه 7

 3 2 محالت مسکونی ریزيبرنامهي تراکم شهري هاسرانهبررسی  8

 3 1 تعیین محله و واحدهاي همسایگی موردنیازي هاشاخص 9

 3 1 بر فرم و کالبد شهر هاآن تأثیرآشنایی با ضوابط و  11

 3 1 سازيآمادهآشنایی و تمرین تهیه کاربري اراضی و طرح هادي  11

 3 - سازيآمادهتهیه کاربري اراضی و طرح هادي  12

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کالبدي هايبرنامهآشنایی با شهر و انواع  -

 هاآن و تحلیلشهري  هاينقشهتوانایی تهیه  -

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - حبیبی سید محسن از شار تا شهر
 انتشارات دانشگاه تهران

 چاپ دوم
1378 

 1398 انتشارات علم و صنعت - عیل شیعهااسم شهري ریزيبرنامهبر  ايمقدمه

خدمات  هايکاربريسرانه 

 شهر تهران
 1381 انتشارات وزارت کشور - عمران ریزيبرنامهدفتر 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس دروس  3حداقل  ، معماري،ايمنطقه یاشهري  ریزيبرنامهارشد شهرسازي،  یحداقل مدرک: کارشناس

 مرتبط

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به همراه ویدئو پروژکتور، بخش عملی در کارگاه. نفر 31الی  25با ظرفیت کالس بخش تئوري در 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 صورتبه. مباحث تئوري شودمینظري در کالس برگزار  صورتبهدرس بخشی از  ، مباحثه، تمرین و تکرار،توضیحی

روهی گ صورتبه عملیو پروژه  فضاهاي شهريگروهی و مشارکتی، نقد  هايپروژهفیلم و ... و  سمینار، نمایش اسالید و

 خواهد بود.در آتلیه 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61آزمون نهایی ) (،%31)(، پروژه نهایی %11ارزشیابی مستمر )
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 (Industrial Design Methods of Building) طراحی صنعتی ساختمان هايروشدرس  -3-15

 پایه نوع درس:

 2، طراحی معماري جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ساختهپیش هايساختمانمعماري طراحی مدول پایه در تعیین و  الرمدومفاهیم سیستم با دانشجویان  آشنایی :هدف کلی درس

فرایند  وسطت لیدشدهتوآشنایی با نماهاي ، معماريساختار در صنعتی تولید قطعات  کارگیريبهو  تولیدشده پیشقطعات با 

 گاهدر کارقطعات  ساخت و نصبسیستم زم جهت مکانیزه کردن تجهیزات ال کارگیريبه هايروششناخت  ،طراحی صنعتی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 یمقیاس انسان بر اساسپایه  هاياندازهآشنایی با  -و مدوالسیون الرمدوسیستم  مفهوم 1

 2 1 صنعتی هايساختمانتاریخ تولید صنعتی ساختمان و تعریف  2

 4 2 سنتی و متداول، پیشرفته و صنعتی( هايروشمختلف تولید ساختمان ) هايروش 3

 2 1 مسائل اقتصادي فنی در تولید و انتخاب مصالح نوین تأثیر 4

 4 1 مختلف تولید صنعتی ساختمان، پیش ساختگی هايروش 5

 2 1 در ایران خصوصاًمحاسن و معایب تولید صنعتی ساختمان  6

7 
 هايیویژگو پیش ساختگی قطعات با توجه به  ايکارخانهتولید  کارگیريبه هايروش

 ایران

1 2 

 2 1 ...خشک و تر و  هايساختمان، ساختهپیش هاياسکلت 8

 2 1 زلزله و استفاده از قطعات صنعتی در ساختمان تأثیر 9

 2 1 آن کارگیريبهآب هوا در تولید قطعه و  هايویژگیاقلیمی  تأثیر 11

11 
 -دیوارها -هاسقفانواع  -فلزي -سبک و سنگین )قطعات بتنی ساختهپیشمعرفی قطعات 

 ((و ... یمانیس سبک )آجري، هايبلوک -سبک هايبتن
1 2 

 2 1 آالتماشیناجرا و نصب،  وسایلتجهیزات و  کارگیريبه هايروش 12

 2 1 ...ماندگار و  هايقالب -آلومینیومی -فوالدي هاقالبانواع  13

 2 1 حمل و نصب قطعات در ساختمان موردنیازو تجهیزات  آالتماشین 14

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی با مبانی طراحی صنعتی -

 ساختمانگوناگون تولید قطعات صنعتی  هايروشآشنایی با  -

 قطعات صنعتی مدوالسیون اساسبر  توانایی طراحی ساختمان -

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 دانشگاه تهران محمود گالبچی لوي .سیدنی ام روش طرح و ساخت

 هايروشمصالح نوین و 

 پیشرفته ساخت
 1391 دانشگاه علم و صنعت  وفا مهرمحسن 

ر د وسازساختنیاز به تغییر 

 کشور

محمدرضا 

 جمشیدیان
 

نشریه تخصصی صنعتی 

 ساختمان
1391 

 هايسیستمسازگاري ساختار 

 سازيساختمانصنعتی 
  اولیاء تقدیري

نشریه علمی و پژوهشی انجمن 

 معماري و شهرسازي ایران
1389 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس دروس  3حداقل  ارشد تکنولوژي معماري، مدیریت پروژه و ساخت، معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 مرتبط

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استانداردکالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

، مطالعه موردي و بازدید از یک پروژه در حال ساخت و تهیه گزارش از تولید یک ايمباحثه، تمرین و تکرار، توضیحی

الزامی  رمتطولبازدید از یک کارگاه مرتبط با سرفصل در  و نصب قطعه. اجراقطعه ساختمانی صنعتی از مرحله تولید و 

 است.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61آزمون نهایی ) (،%31(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (Technical Design of Building) درس طراحی فنی ساختمان -3-16

 تخصصی نوع درس:

 براي معماران سازه ،جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - :نیاز هم

 پردازدمی پروژهیک  2فاز  هاينقشهو تهیه  جزییات ساختارينوین اجرا در  هايروش استفاده از این درس به :هدف کلی درس

 .کندمیرا در این درس تمرین  تأسیساتمعماري، سازه و تفکر طراحانه و دانشجو رابطه بین 

اجرایی  هاينقشه ترمطولو باید در  شدهانتخاب( 2طراحی معماري  ترجیحاًدانشجو ) معماري هايطرحن درس یکی از یدر ا

 تأسیساتو  سازهاسکلت و و همچنین  دادهبراي نیل به این منظور دانشجو ابتدا باید طرح خود را مورد بازبینی قرار  .شود تهیه آن

 در شدهکسب فنیاطالعات  دانشجو براي پروژه مشخص نموده و آن را با معماري هماهنگ نماید.زیر نظر مدرس مکانیکی را 

جدید ساختمان زیر نظر مدرس  هايفناوريبا استفاده از اجرایی تبدیل خواهد کرد و  هاينقشهبه  خود در پروژه را ترمطول

 آماده خواهد شد ايحرفهجهت ورود به دنیاي 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نوین ايسازهساختمانی و  هايسیستمو معرفی  آشنایی دانشجویان با اهداف درس

فع. و شکل فعال و مرت فعالسطحساختمانی: برداري، مقطعی،  هايسیستمآشنایی با انواع 

سی و برر کاررفتهبهاجرایی  هايروشتحلیل و ارزیابی سازه در چند نمونه پروژه موفق و 

 رابطه اجزاي ساختمان با یکدیگر

 3 

 
دانشجویان و انتخاب یک یا چند مورد پیشنهادي  معماري هايطرح تائید، تنظیم و بررسی

 ساختمانی با نظر مدرس براي سازه و شروع طراحی فنی پروژه هايسیستماز 
 3 

 
اس با مقی هابرشطبقات، نماها و  پالن ،پالن سایتآماده شامل:  پروژهاولیه  هاينقشهارائه 

1:51 
 6 

2 

)رعایت  1:51همراه برش فونداسیون مقیاس ارائه پالن آکس بندي، پالن فونداسیون به 

 مقررات ملی ساختمان( 7مبحث 

 هايخروجیها و محل داکتدقیق طبقات و مشخص نمودن  سقف تیر ریزيارائه پالن 

 (1:51مقیاس ) ...سقفی،  بازشوهاي، نورگیرها و فاضالب

 6 

4 

 ايپردهو دیوارهاي  دوجدارهآشنایی دانشجویان با انواع اتصاالت و انکورهاي دیوارهاي 

(curtain wallبا اسکلت ساختمان ). 

سنگ، شیشه، )خارجی ساختمان  کارينازکارائه طرح اولیه جزییات اتصاالت نماهاي  

 نماي پروژه توسط دانشجویان.طرح متناسب با سرامیک، ...( 

 با عایق حرارتی و پوشش نماي دوجدارهدر این پروژه اجراي دیوار خارجی : توجه

با اجراي خشک )سنگ، سرامیک یا قطعات  متوسطدانهدیوار خارجی از نوع  کارينازک

از طریق اتصال شبکه فریم بندي به سازه ساختمان حداقل در دو نما الزامی  (... کامپوزیت،

 است.

 12 

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت
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5 
 2حداقل  1:21مقیاس  به دوجداره خارجی از دیوارهاي wall section برش دیوار ارائه

 مقررات ملی ساختمان( 19رعایت مبحث مورد )
 15 

6 

، پله (آشپزخانه )سرویس بهداشتی، حمام، تراز تمام فضاهاي  (اوت لیبزرگنمایی )ارائه 

 ، نورگیرهاي سقفی، نورگیرهاي زیرزمین، ...خانه و آسانسور

 عرضی و طولی هايبرش، شامل پالن، 1:21با مقیاس 

 12 

7 

 و ... هانرده ي داخلی و خارجی،هاپله، اندازهادست، هاسازيکفهاي اجرایی ارائه دیتیل

یل ، ارائه دیتبه سازه به یکدیگر و دیوار خارجیدو جدار هاي اجرایی اتصاالت ارائه دیتیل

ها رعایت نکات فنی جهت عدم ایجاد پل در تمامی دیتیل)دقیق کف پنجره و نعل درگاه 

 حرارتی الزامی است(

 12 

8 
ه ب طولی و عرضی سایت هايبرشارائه پالن سایت به همراه کدگذاري ارتفاعی محوطه و 

 12111مقیاس 
 12 

 12  ...، پلکان خارجی، دیوارهاي حائل، نماهاآبو  سازيمحوطههاي اجرایی ارائه دیتیل 9

 3  کارينازکو جدول  هاپنجرهتیپ بندي درها و  11

11 

 ،و نماها هابرشطبقات،  هايپالنپالن سایت، : اجرایی شامل هاينقشهارائه آلبوم کلیه 

تیپ  هاي اجرایی،، دیتیلهابزرگنمایی، wall sectionطبقات،  تیر ریزيفونداسیون و  پالن

 در انتهاي ترم الزامی است. کارينازکو جدول  هاپنجرهبندي درها و 

- - 

 96  جمع

 

 انتظارمورد و تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 معماري 2و  1فاز  هايتفاوتآشنایی با  -

 هاي طراحی فنی ساختمانتنظیم و طراحی دیتیلتوانایی استفاده از اطالعات درس جزییات ساختمانی در  -

 معین زمانمدتاجرایی یک پروژه معماري در  هاينقشهتوانایی طراحی و مدیریت  -

 

 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحی فنی ساختمان با رویکرد 

 در مصرف انرژي جوییصرفه

علی اکرمی، 

 سهیال چوبساز
 

انتشارات فروزش، 

 ششمتبریز چاپ 
1398 

در برابر  هاساختمانطراحی  نامهآیین

 (2811زلزله )
  

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي

 آخرین

 ویرایش

مقررات ملی  15و  7، 8 و 5 مبحث

 ساختمان
  

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي

آخرین 

 ویرایش

 نوین ساختمانی هايفناوري
-محمود گالبچی

 حامد مظاهریان
  دانشگاه تهران 

 1391 دانشگاه تهران محمود گالبچی لوي .سیدنی ام روش طرح و ساخت
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پیشرفته  هايروشمصالح نوین و 

 ساخت
  وفا مهرمحسن 

دانشگاه علم و 

 صنعت
1391 

مشخصات فنی عمومی  55نشریه 

 ویرایش جدید() یساختمانکارهاي 
  

و  برنامهسازمان 

 بودجه
1383 

 1385 نشر جویبار اردشیر اطیابی روي چادلی تکنولوژي ساختمان

 هینو انگل سازه هايسیستم
علی گل صورت 

 پهلوانی
 1377 کارنگانتشارات 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط و سابقه کار اجرایی 3حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد، ویدئو پروژکتور، وایت نفر 21ظرفیت آتلیه با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

، یتوضیحبه همراه  آموزشبخشی از  و شودمیانجام  زیر نظر مدرسدر آتلیه  تمرین و تکرار صورتبهفنی  کار طراحی

 .خواهد بودمباحث اجرایی  فیلم نمایش اسالید و
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 مقطع زمانی تحویل موقت پروژه انجام خواهد شد 2در  ترمطولدر  (،%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 (Construction Technology Workshop) کارگاه فناوري ساختدرس  -3-17

 تخصصی نوع درس:

 سازه براي معماران، طراحی فنی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 يهاآموختهروز و ابزار ساخت و ایجاد رابطه منطقی بین  هايتکنولوژيآشنا نمودن دانشجویان با کاربرد  :درسهدف کلی 

ستقیم و برخورد مساخت و شناخت روش کار با ابزار  کارگیريبهتئوري و عملی است. این درس با افزایش توان دانشجویان در 

انشجو را و خالقیت دنفس اعتماد به ،  ، بتن و سیمان،...هاکامپوزیتبا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد مانند چوب، فلز، 

 خواهد بود. تأثیرگذارباال برده و در انتخاب صحیح مواد و متریال ساختمانی و ساخت هدفمند 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 سازيساختماندر  یبتن ي قطعاتروش اجراآشنایی با 

وچک، ک نمايآبنیمکت بتنی، ) مبلمان فضاي باز یک قطعه بتنی مانند طراحی: 1تمرین 

امل: ش)اجرایی آن دقیق  هاينقشهو ارائه  ، ...نعل درگاه بتنی یا (یا سه عدد پله بتنی دو

 زیر نظر مدرس. ییو شروع مراحل اجرا 121پرسپکتیو( با مقیاس پالن، نما، برش، 

ایی، گیر زمانمدتبتن و خواص آن،  بنديدانه ترکیباز نزدیک با  در این تمرین دانشجو

شنا آ قطعه بنديقالبو ایش مقاومت بتن افزو نقش آرماتور در  گذاري ، آرماتورکیفیت

 .شودمی

 24 

2 

 چوب و کاربرد آن در معماري و روش کار با آشنایی با خصوصیات

ک، کوچ کشینقشه، میز قطعه مشبکمانند صندلی، ) چوبیطراحی یک وسیله : 2تمرین 

شامل: پالن، نما، برش، پرسپکتیو( با )آن  اجراییدقیق  هاينقشهو ارائه  ...(خرپاي چوبی، 

 زیر نظر مدرس. و شروع مراحل اجرایی مقیاس مناسب

 و افزارهاماشینطراحی انواع اتصاالت و برش، ، دانشجو با ساختمان چوب این تمریندر 

 هايپروژهآن را در  هايفرآوردهاستفاده از چوب و  هايروشابزارهاي دستی آشنا شده و 

 .بیندمی آموزشمعماري 

 24 

3 

 ساختدر  هاآن و جایگاه و کاربردروش کار با فلزات آشنایی با 

، اخرپ، پله یا حفاظ پنجره مانند بخشی از یک نردهفلزي طراحی یک وسیله : 3تمرین 

شامل: پالن، نما، برش، )اجرایی آن دقیق  هاينقشهو ارائه سایبان کوچک، ... یک  هايپایه

 زیر نظر مدرس. پرسپکتیو( با مقیاس مناسب و شروع مراحل اجرایی

 (لیفپرو ، مس،مینیآلوم استیل،) هاآنفلزات و انواع  روش کار بادر این تمرین دانشجو با 

آشنا شده و با استفاده از ابزار مناسب، برش، خم دادن، جوش و اتصال فلز به فلز دیگر یا 

 .بیندمی آموزشبه بتن را با پلیت 

 24 

4 
)کش  ي تنسگریتیهاسازه ( وو برزنت و ... ETFEسبک ) هايپوششانواع آشنایی با 

 کاربرد آن در معماريبستی( و 
 24 

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت
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 ،پارکینگ یا چتر بزرگ() يفلزسایبان  نهایی یک پوششمواردي مانند طراحی : 4تمرین 

ه و ارائدر مقیاس مناسب  ...یا یک سازه چادري، یک حجم خالقانه کش بستی نمادین، یا 

یر ز شامل: پالن، نما، برش، پرسپکتیو( و شروع مراحل اجرایی)اجرایی آن دقیق  هاينقشه

 نظر مدرس.

و ابزارهاي دستی دوخت  افزارهاماشیندر این تمرین دانشجو با طراحی انواع اتصاالت و 

چادري( آشنا شده و  هايسقفو کشسانی ) ايپارچهسبک  هايپوشش، و پرچ و ...

معماري خواهد  هايپروژهکش بستی( را در ) یتیتنسگري هاسازهاستفاده از  هايروش

 آموخت.

 96 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 المان کاربردي بتنییک  و اجراي سازيپیادهطراحی، توانایی  -

 یک وسیله کاربردي چوبی و اجراي سازيپیادهتوانایی طراحی،  -

 یک قطعه کاربردي فلزي و اجراي سازيپیادهتوانایی طراحی،  -

 یک طرح چادري یا کش بستی و اجراي سازيپیادهتوانایی طراحی،  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 دانشگاه تهران  محمد گالبچی هاسازهدرک رفتار 

 1388 دانشگاه شهید رجایی  حسین رنگ آور پیش رفته صنایع چوب آالتماشین

 1388 انتشارات سمت  شهرام سیدین فلزاتشکل دادن 

طراحی و ساخت درب، حفاظ، نرده، 

 صندلی
 1386 انتشارات کاروان حله  رمضان پورمصطفی 

ETFE پایدار براي آینده ايپوشانه 
فاطمه  ،رحیمی دمحمو

 سادات صفی زاده
 

دومین همایش ملی اقلیم، 

 سازيبهینهساختمان و 

 مصرف انرژي

1392 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط و تسلط بر اجرا و ابزار کارگاهی 3حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

میز  4 میز کار گروهی. 4، نفر 21الی  15عملی )ساخت( با ظرفیت  کارگاه نفر و 21الی  15آتلیه جهت طراحی با ظرفیت 

ناسب تجهیزات کارگاهی م کارگاه، صندلی به تعداد دانشجویان. کمد لوازم دانشجویی به تعداد دانشجویان. ابزار دراستقرار 

 تجهیزات ایمنی مناسب ؛ وبا سرفصل

 

 روش تدریس و ارائه درس

 4. کار ساخت در شودمیزیر نظر مدرس انجام  ساختکار عملی در کارگاه و  تکرارتمرین و از طریق دیدن،  آموزش

 .ساختار واحد هدایت کندیک تکمیل  سويبهرا  هاتمریناز ابتدا همه  تواندمیو مدرس  گرددمیتمرین مجزا ارزیابی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%111ارزشیابی مستمر )
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 (Climatic Architectural Design) طراحی معماري همساز با اقلیمدرس  -3-18

 تخصصی نوع درس:

 انرژي در ساختمان سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد  :نیازپیش

 - نیاز: هم

طراحی  آموزشدر جهت کاهش مصرف انرژي و  است. آشنایی دانشجویان با طراحی معماري بر پایه اقلیم :هدف کلی درس

، متفاوت هاياقلیمو مصالح عایق در مایی عملکردها و کارکرد دیوارها و جان ساختمان حجم و معماري اقلیمی با توجه به فرم

 است. موضوع طراحیالزامی در مصرف انرژي  جوییصرفهانرژي ساختمان و درک لزوم  محاسبه افزارهاينرماستفاده از یکی از 

آموزشی )ابتدایی یا متوسطه( است. متراژ پروژه حدود یا  ویالیی مسکونیبا توجه به هدف درس یک موضوع ساده با عملکرد 

 .داردطبقه ارتفاع از روي زمین  3متر بوده و حداکثر  1511تا  1111

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

موضوع، ضرورت و اهمیت  شناخت ،ی اقلیمیحاطراهداف  آشنایی دانشجویان با کلیات

 موضوع طرح، نقش اقلیم و میکرو اقلیم خاص، ضوابط و استانداردها،

نمونه مصادیق طراحی متکی بر اقلیم. بررسی حداقل دو نمونه و تحلیل  تجزیهمطالعه و 

 گیرينتیجهموردي داخلی و خارجی مشابه و 

 96 

2 

بر طراحی اقلیمی، الگوهاي معماري ایرانی  مؤثرمطالعه گروهی دانشجویان بر روي عوامل 

با رویکرد معماري پایدار، مفاهیم ارزشی معماري ایرانی اسالمی، اصول پایدار و پایداري 

در این معماري،  بومزیستایران، نقش طبیعت، اخالق و فرهنگ و  بومزیستدر معماري 

عناصر کالبدي و الگوهاي پایداري در این معماري، مطالعه هندسه خورشیدي، زوایاي تابش 

 افقی و هايسایبانو نحوه طراحی  خورشید )محاسبه و ترسیم(، نمودار حرکت خورشید

 عمودي بر روي طرح

3 

مطالعه گروهی دانشجویان بر روي انرژي خورشیدي ایستا )پیش فرم و هندسه در جذب، 

ه در تولید انرژي حرارتی، مطالع هاواسطهفتوولتاییک و سایر  هايسلولانرژي(،  دو جزءدفع 

 مطالعه و ارائه معماري ،تهویه طبیعی در ساختمان و طراحی متناسب با آن در پالن و برش

 وانعنبه، ساختمان سبز زیستمحیطماري همساز با اقلیم و هماهنگ با مع عنوانبهسبز 

 ساختمان پایدار، دیوار سبز، بام سبز

4 

مطالعه استانداردها و ضوابط طراحی فضاهاي آموزشی، تهیه برنامه فیزیکی طرح، مبانی 

 نظري طرح و دالیل دستیابی به کانسپت ها

حجم  گذاريلکهبر جانمایی و  تابش آفتاب، اقلیم و ...، پوشش گیاهی، بانسایهباد،  تأثیر

 در سایت

 ارتباطی و جانمایی عملکردها متکی بر اقلیم هايدیاگرامارائه 

 طراحی فرم و حجم ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی ترینمناسبارائه 

 اقلیم بر پروژه تأثیرارائه ماکت حجمی مناسب جهت انتقال مفاهیم طرح معماري و  5

 عملی نظري 

 2 - تعداد واحد

 96 - تعداد ساعت
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 ایتي احجام و سافزارنرم، ترسیم تأسیساتمتناسب با سازه و  هابرش، نماها و هاپالنارائه 

تحویل مقدماتی و کنترل توسط مدرس )حداقل  عنوانبهتوسط دانشجویان  هانقشهترسیم 

 (ترممیانمرحله تحویل  1

و تحلیل  (ECOTECT) انرژي ساختمان مانند سازيشبیه افزارهاينرماستفاده از یکی از 

 خروجی آن با تغییرات فرم و حجم

6 
اد )جهت وزش ب بعديسهطراحی سایت و فضاي سبز متناسب با اقلیم با حجم و دیدهاي 

 و تابش خورشید(

 از اقلیم متأثرارائه جزئیات طراحی  7

 96 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 در یک پروژه معماري هاآن تأثیراتو با عوامل اقلیمی  جامع آشنایی -

 موردنظرتوانایی کسب اطالعات اقلیمی پایه در منطقه  -

 از اقلیم متأثرو جزییات اجرایی  اطالعات اقلیمی در قالب طراحی کالبدي کارگیريبهتوانایی  -

 و تحلیل خروجی آن انرژي ساختمان سازيشبیه افزارهاينرماز یکی  توانایی استفاده از -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نوربرت لکنر گرمایش، سرمایش، روشنایی
محمدعلی کی نژاد، 

 رحمان آذري
 1396 دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 1382 خاکنشر   مرتضی کسمایی اقلیم و معماري

 1391 انتشارات جهاد دانشگاهی  ابکلویقزهرا  2مبانی فیزیک ساختمان 

مقررات ملی  19مبحث 

 و راهنماي آن ساختمان
  

نشر دفتر تدوین و ترویج 

 مقررات ملی ساختمان

آخرین 

 ویرایش
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط با تنظیم شرایط محیطی 3حداقل  ارشد انرژي معماري، معماري، یمدرک: کارشناسحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 برد تیوا ، ویدئو پروژکتور،نفر 21ظرفیت با  آتلیه طراحی

 

 روش تدریس و ارائه درس

نجام ا گروهی و مشارکتی صورتبهبخش طراحی و  در آتلیهفیلم و ...  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 .الزامی است با مقیاس مناسب جهت ارائه جزییات ساخت ماکت طرح ،شودمی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 (Architectural design 2) 2طراحی معماري درس  -3-19
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

به ایجاد و عرضه فضاهاي مسکونی و بیشتر بودن میزان نسبی نیاز به کاربري  شهرنشینیبا توجه به نیاز دائمی  :هدف کلی درس

 هايپروژهارجاعی به معماران،  هايپروژه %81که شاید بتوان گفت که بیش از  ايگونهبهمسکونی نسبت به سایر عملکردها، 

وارد  ستقیماً منتیجه گرفت که تعلیم دانشجویانی که پس از اتمام دوره تحصیلی دانشگاهی خود  توانمی، لذا باشدمیمسکونی 

راحی مسکن و ضوابط و مقررات جاري مربوطه، باشد تا در دوران تحصیل خود با مقوله ط ايگونهبهباید  شوندمیبازار کار 

 و بتواند با آمادگی و تسلط الزم بر ضوابط و مقررات جذب بازار کار شود. پیداکردهآشنایی کامل 

طبقه روي مشاعات و یک طبقه پارکینگ زیرزمینی  5یا  4واحدي با تعداد  11الی  8طراحی پروژه مسکونی  موضوع: موضوع

)مانند آپارتمان مسکونی، خوابگاه دانشجویی با ظرفیت محدود، مهمانسراي متعلق به  باشدمیدر داخل یک بافت شهري 

جهت کسب  موردنیازضوابط و مقررات جاري در طراحی آن منظور گردیده و مدارک  بایستمی که (و ... تربزرگ هايکاربري

 ردد.و جداول متراژ باید تهیه گ هانقشهپروانه ساخت از شهرداري، اعم از 

تراکم باشد.  مترمربع 511الی  311بوده و زمین انتخابی باید بین  1:111 شدهارائهو مدارک  هانقشهبراي  مورداستفادهمقیاس 

 آلبوم و با ارائه دستی و یا اتوکد به همراه پرسپکتیوهاي صورتبه)کار نهایی  ساختمانی بر طبق نظر مدرس تعیین خواهد شد.

بعدي  3 افزارنرمو نماهاي منتج از  هابرش، هاپالنمجاز به ارائه  عنوانهیچبهبعدي داخلی و خارجی خواهد بود. دانشجویان  3

 ترسیم دستی و یا اتوکد نیستند( جايبه

 هايروشساختمان )واحد درسی موضوع و مبناي اصلی درس طراحی فنی در این  شدهانجامالزم به ذکر است پروژه : توجه

 خواهد بود. نوین اجرا(

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ی بابت برنامه مطالعات و ارائهبه آن  مسیر دستیابیآشنایی دانشجویان با موضوع موردنظر و 

 طراحیاز شناخت موضوع پیش 

 ورتصبهمطالعات  گرددمیتوجه: براي اختصاص زمان بیشتر به مقوله طراحی توصیه 

 گروهی توسط دانشجو انجام شود.

 

16 

2 
از  هریک هاياندیشههدف از اسکیس آشنایی مدرس با توانائی و : اسکیس ذهنی و فکري

 .باشدمیدانشجویان 
 

3 
در )گروهی در محل پروژه  صورتبهموردي، نقد و تحلیل بنا  هاينمونهبازدید از نمونه یا 

 (صورت امکان
 

4 

 هاينمونهگروهی توسط دانشجویان و معرفی  صورتبهارائه مطالعات و برنامه فیزیکی 

سمعی و بصري، ارائه برنامه  هايکالسموردي داخلی و خارجی توسط دانشجویان در 

 پروژهفیزیکی 

 8 

 8  ارتباطی بر اساس برنامه فیزیکی هايدیاگرامتهیه و ترسیم  5

 عملی نظري 

 4 - تعداد واحد

 128 - ساعتتعداد 
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6 

 وبستر طرح مانند عوارض طبیعی، مصنوعی  هايویژگیشناخت  باهدفبازدید از سایت 

ب مناظر مناس بینیپیش؛ نگاه از درون به بیرون براي هادسترسیو  هاهمسایگی؛ بررسی ...

براي هر فضا؛ نگاه از بیرون به درون براي دستیابی به ساختار فرمی مناسب )جانمایی، 

 (و ...گستره، ارتفاع 

 

7 
جارب و پیرامون ت نظرتبادلارائه نتیجه بازدید توسط دانشجویان، بحث و : تحلیل سایت

 شخصی دانشجویان هايبرداشت
 8 

8 

 11الی  8طراحی یک ساختمان مسکونی  شدهبینیپیششروع مرحله طراحی: مطابق برنامه 

پارکینگ  تأمینضوابط و مقررات شهرداري ) بر اساسطبقه  5تا  4واحدي در قالب 

، هاپلهراهساختمان، رعایت استانداردهاي مقررات ملی ساختمان در مورد مشاعات، 

 هاآنآسانسورها، اشراف و محرمیت، رعایت استاندارد اجزاي واحدها و چیدمان و مبلمان 

 و ...(

 آشنایی با دو شیوه طراحی:

 فرم معماري بر اساس اجزاي آن گیريشکل: تهیه دیاگرام و کل بهمسیر از جزء  -1

 ائی اجزاء درو فرم و در ادامه جانم شکلیکو طراحی  بینیپیش: مسیر از کل به جزء -2

 آن

واحدها، مسیرهاي دسترسی افقی و عمودي، مشخص کردن ورودي پیاده و  گذاريلکه

 سواره ساختمان

 –پله  –راهروها  –البی  –)واحدهاي آپارتمانی  شدهتعریف هايلکهطراحی هر یک از 

 (و ...پارکینگ 

 خام نما هايو نقشهافقی و عمودي  هايبرشترسیم 

 هاشهرداري موردنظرتهیه جدول مساحتی ساختمان با شیوه 

 24 

9 
ادامه روند طراحی با استفاده از ساخت ماکت جهت درک بیشتر دانشجویان از فضاهاي 

 و تطبیق با شرایط بومی و اقلیمی افقی و عمودي هايبرشو ارتباط آن با  بعديسه
 8 

 -  و مقاطع عمودي هاپالنو مصالح در  تأسیساتتوجه به سازه و  11

11 
نما متناسب با عملکرد، فرهنگ، اقلیم،  طراحی هايروش آموزشو نما ) هاجدارهطراحی 

 هی( تهابعاد و ارتفاع ساختمان
 16 

12 
تحویل مقدماتی و کنترل توسط مدرس )حداقل  عنوانبهتوسط دانشجویان  هانقشهترسیم 

 (ترممیانمرحله تحویل  1
 16 

 16  و بررسی ارتباط آن با فضاهاي داخلی و محوطه ايرایانه بعديسهمدل  13

14 
 نماهاآبطراحی سایت شامل فضاهاي باز، فضاهاي سبز، مسیرهاي حرکت پیاده و سواره، 

 (بعديسهطراحی و ارائه سایت متناسب با حجم و دیدهاي  هايروش آموزش) ...و 
 8 

 128 - جمع
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و الزامات فنی هاشاخصهشهرداري و استفاده از استانداردها،  هاينقشهتوانایی بررسی  -

 آشنایی با عناصر مسکن و روند طراحی آن -

 آپارتمان مسکونی 1توانایی طراحی نقشه کامل فاز  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 1388 انتشارات سروش  آنتونیادس 2و  1بوطیقاي معماري 

Architectural Graphic 

Standards, The American 

Institute of Architects 
Ramsey, Charles, and 

Harold Sleeper 
 John Wiley and 

Sons, N.Y. 
آخرین 

 ویرایش

Time-Saver Standards for 

Architectural Design Data 
Watson Donald, and 

Michael Crosbie, and 

John Hancock Callendar 
 McGraw-Hill, 

N.Y. 
آخرین 

 ویرایش

   مقررات ملی ساختمان 4مبحث 

نشر دفتر تدوین و 

ترویج مقررات ملی 

 ساختمان

آخرین 

 ویرایش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، به همراه ویدئو پروژکتورنفر 21ظرفیت آتلیه با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 طراحی گروهی و بخشی انفرادي است بخشی ازو  در آتلیهفیلم و ...  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 ساخت ماکت طرح توسط دانشجویان الزامی است
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ستمر )ارزشیابی م
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 (Architectural design 3) 3طراحی معماري درس  -3-21

 تخصصی نوع درس:

 2طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

معماري عوامل گوناگونی مانند عملکرد، مصالح و فنون، نیروي انسانی، اقتصاد ساختمان  گیريشکل درروند :هدف کلی درس

جامعه  فرهنگی هايارزشو  هاآرمانو ... تأثیرگذارند. در کنار روند تأثیرگذاري عوامل مادي و کالبدي، شکل و فضاي بنا باید از 

اري در بنا، ساختمان را از بعد صرفاً مادي و کالبدي خود خارج پذیرد. روح فرهنگی ج تأثیرو معناي نهفته در کارکرد آن نیز 

طرح  .بخشدمیاثري ماندگار ارتقا  سويبهدیرینه و پایدار، بنا را  هايارزشمفاهیم فرهنگی، پیام و تداوم  درزمینهساخته و 

. ي در یک تجربۀ طراحی استمعمار وبیانیبه ابعاد فرهنگی  گوییپاسخو تالشی در جهت  تفکر سويبه( گامی 3معماري )

 فرهنگی و هايآرماندر به وجود آوردن یک معماري که هیئت بیرونی و کیفیت عناصر و فضاهاي درونی آن یادآور  ايتجربه

 هنري جامعه و نیز بیان معنا و محتواي کارکردي آن است.

 ترمولطاشد تا بیشترین تالش دانشجویان در ب مدنظردر انتخاب موضوع این طرح الزم است سادگی نظام عملکردي بنا : موضوع

 خاص، بناي یادبود، موزه هاينمایشگاه، مهدکودکمتوجه ابعاد بیانی و هنري معماري گردد. موضوعاتی مانند کتابخانه عمومی، 

عماري ی مشاخص داشته باشد و بتواند دانشجویان را متوجه این مقوالت مهم طراح وبیانیو هر موضوع دیگري که ابعاد هنري 

 کند، مناسب خواهد بود.

موضوع تعیین  تناسببه تواندمیمحدود شود ولی وسعت زمین  مترمربع 2111تا  1111زیربناي این طرح بهتر است به حدود 

خواهد  1 / 21تا  21  511طرح بر ظرایف بیانی معماري در کالبد بیرونی و فضاهاي داخلی، مقیاس ارائه از  تأکیدگردد. نظر به 

آلبوم و با ارائه دستی و یا اتوکد به همراه  صورتبهبود تا اهمیت جزییات فضا را نیز مورد دقت قرار دهد. )کار نهایی 

و نماهاي منتج از  هابرش، هاپالنمجاز به ارائه  عنوانهیچبهبعدي داخلی و خارجی خواهد بود. دانشجویان  3پرسپکتیوهاي 

 ترسیم دستی و یا اتوکد نیستند( جايبهبعدي  3 افزارنرم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ابت به آن و ارائه برنامه مطالعاتی ب مسیر دستیابیآشنایی دانشجویان با موضوع موردنظر و 

 از طراحیشناخت موضوع پیش 

 ورتصبهمطالعات  گرددمیتوجه: براي اختصاص زمان بیشتر به مقوله طراحی توصیه 

 گروهی توسط دانشجو انجام شود.

 128 2 
از  هریک هاياندیشههدف از اسکیس آشنایی مدرس با توانائی و : اسکیس ذهنی و فکري

 .باشدمیدانشجویان 

3 

 وبستر طرح مانند عوارض طبیعی، مصنوعی  هايویژگیشناخت  باهدفبازدید از سایت 

ب مناظر مناس بینیپیش؛ نگاه از درون به بیرون براي هادسترسیو  هاهمسایگی؛ بررسی ...

براي هر فضا؛ نگاه از بیرون به درون براي دستیابی به ساختار فرمی مناسب )جانمایی، 

 (و ...گستره، ارتفاع 

 عملی نظري 

 4 - تعداد واحد

 128 - تعداد ساعت
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4 
در )گروهی در محل پروژه  صورتبهموردي، نقد و تحلیل بنا  هاينمونهبازدید از نمونه یا 

 (صورت امکان

5 

 هاينمونهگروهی توسط دانشجویان و معرفی  صورتبهارائه مطالعات و برنامه فیزیکی 

سمعی و بصري، ارائه برنامه  هايکالسموردي داخلی و خارجی توسط دانشجویان در 

 پروژهفیزیکی 

 ارتباطی بر اساس برنامه فیزیکی هايدیاگرامتهیه و ترسیم  6

7 
جارب و پیرامون ت نظرتبادلارائه نتیجه بازدید توسط دانشجویان، بحث و : تحلیل سایت

 شخصی دانشجویان هايبرداشت

8 

 ...یا موزه یا  مهدکودکطراحی  شدهبینیپیششروع مرحله طراحی: مطابق برنامه 

 آشنایی با دو شیوه طراحی:

 فرم معماري بر اساس اجزاي آن گیريشکل: تهیه دیاگرام و کل بهمسیر از جزء  -1

و فرم و در ادامه جانمائی اجزاء در  شکلیکو طراحی  بینیپیش: مسیر از کل به جزء -2

 آن

واحدها، مسیرهاي دسترسی افقی و عمودي، مشخص کردن ورودي پیاده و  گذاريلکه

 سواره ساختمان

 –پله  –راهروها  –البی  –)واحدهاي آپارتمانی  شدهتعریف هايلکهطراحی هر یک از 

 (و ...پارکینگ 

 خام نما هايو نقشهافقی و عمودي  هايبرشترسیم 

 هاشهرداري موردنظرتهیه جدول مساحتی ساختمان با شیوه 

9 
ادامه روند طراحی با استفاده از ساخت ماکت جهت درک بیشتر دانشجویان از فضاهاي 

 و تطبیق با شرایط بومی و اقلیمی افقی و عمودي هايبرشو ارتباط آن با  بعديسه

 

 و مقاطع عمودي هاپالنو مصالح در  تأسیساتتوجه به سازه و  11

11 
نما متناسب با عملکرد، فرهنگ، اقلیم، ابعاد و  طراحی هايروشو نما ) هاجدارهطراحی 

 ارتفاع ساختمان(

 و طراحی معمارانه با توجه به فرهنگ فضاهاتوجه به کیفیت  12

 روشنایی مجموعه در شب تأثیرتوجه به نور روز و شب و  13

14 
تحویل مقدماتی و کنترل توسط مدرس )حداقل  عنوانبهتوسط دانشجویان  هانقشهترسیم 

 (ترممیانمرحله تحویل  1

 و بررسی ارتباط آن با فضاهاي داخلی و محوطه ايرایانه بعديسهمدل  15

16 
 نماهاآبطراحی سایت شامل فضاهاي باز، فضاهاي سبز، مسیرهاي حرکت پیاده و سواره، 

 (بعديسهطراحی و ارائه سایت متناسب با حجم و دیدهاي  هايروش) ...و 

 128 - جمع
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ي داخلی و خارجیفضاهامختلف  هايعرصهتوانایی تشخیص  -

 ي داخلی و خارجیفضاهادر  هاآنمناسب  بنديترکیبتوانایی انتخاب مصالح و  -

 عناصر سازنده بنادرک بهتر مفاهیم طراحی در  تأثیرآشنایی با  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جوزف ماریا مونتانر جدید هايموزه
اکرم بحر 

 العلومی

اداره کل میراث فرهنگی 

 استان فارس
1382 

جهان طراحی موزه در ایران و 

 کتاب مرجع()
 نشر هنر و معماري قرن  شهریار خانی زاد

آخرین 

 ویرایش

 فرهنگی مجتمع
مهدي  -نیما طالبیان 

 آتشی
 

کتابکده تخصصی هنر 

 معماري و شهرسازي کسري
1391 

 اصول طراحی معماري هتل
علیرضا مشبکی 

 زینب قادري -اصفهانی
 1398 اول و آخر 

 طراحی فضاهاي آموزشی با

 پذیريانعطافرویکرد 
 1397 دانشگاه تهران  محمودي محمدمهدي

معیارهاي طراحی معماري 

 موزه

 علیرضا مشبکی اصفهانی

 مریم صادق
 1398 اول و آخر 

 2119 انتشارات آزاده  ارنست و پیتر نویفرت نویفرت

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و 

 ، وایت بردویدئو پروژکتور -نفر 21ظرفیت آتلیه طراحی، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 طراحی گروهی و بخشی انفرادي است بخشی ازو  در آتلیهفیلم و ...  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 توسط دانشجویان الزامی است یا انیمیشن ساخت ماکت طرح
 

 سنجش و ارزشیابی درسروش 

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )

 

 

https://shahreketabonline.com/products/author/ارنست%20و%20پیتر%20نویفرت/
https://shahreketabonline.com/products/publication/382/
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 (Architectural design 4) 4طراحی معماري درس  -3-21

 تخصصی نوع درس:

 3طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

بودن آن، هدف این طرح، تالش براي تألیف  چندبعديو  ايرشتهبینبا در نظر گرفتن جامعیت معماري و  :هدف کلی درس

 به تلفیق و تألیف درنهایتدر قالب یک طرح منسجم معماري است. این طرح باید  تأسیساتی، ايسازهعملکردي،  هاينظام

یز تنظیم شرایط محیطی و نو  تأسیساتبه وجود آورندۀ بنا؛ مثل سازه و ایستایی، سازمان عملکردي، نظام  هاينظامدرستی از 

مکانیکی  تأسیساتالکتریکی نور و صدا،  تأسیساتاین درس در کنار دروسی چون  قرار گرفتننظم معنایی معماري دست یابد. 

 .کندمی تأکیدو درس طراحی فنی، بر لزوم چنین رویکردي براي آن 

در  قرار گیرد و مداقهمورد  هاآنردي خاص و پیچیده مناسب باشند که نظام عملک توانندمیبراي این طرح موضوعاتی : موضوع

نوع خاص، ت هايمحدودیتعملکردي، شرایط خاص محیطی، ضوابط و  هايپیچیدگیعوامل متنوع تأثیرگذار بر طراحی، اعم از 

به موضوعاتی نظیر درمانگاه یا بیمارستان  توانمی ارتباطدراینفنی ساخت و ... را ایجاب نماید.  مسائلبرنامه،  هايخواسته

و ... مجموعه تجاري، دانشکده بندري،  تأسیساتسینمایی، مجموعه ورزشی، فرودگاه کوچک،  هايسالنکوچک، مجموعه 

 اشاره نمود.

 2511یع بین باشد، بهتر است زیربناي وس پذیرامکاناگر  1 / 111طرح تا مقیاس  هايپیچیدگیپاسخگویی دقیق به  کهاینبراي 

براي آن در نظر گرفته شود. در این پروژه عالوه بر فرایند خالقۀ ذهن که در به وجود آوردن ایدۀ کلی طرح و  مترمربع 4111تا 

و شرایط خاص برنامۀ پروژه و نیز اقلیم  هامحدودیتضوابط،  مندنظام، مطالعۀ دقیق و کندمیبیان معماري نقش محوري بازي 

 آن گریزناپذیر است. و بستر قرارگیري

بعدي داخلی و خارجی خواهد بود. دانشجویان  3آلبوم و با ارائه دستی و یا اتوکد به همراه پرسپکتیوهاي  صورتبه)کار نهایی 

 ترسیم دستی و یا اتوکد نیستند( جايبهبعدي  3 افزارنرمو نماهاي منتج از  هابرش، هاپالنمجاز به ارائه  عنوانهیچبه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
آشنایی دانشجویان با موضوع موردنظر و مسیر دستیابی به آن و ارائه برنامه مطالعاتی بابت 

 شناخت موضوع پیش از طراحی

 128 

2 
، نقد و تحلیل نمونه مصادیق ايکتابخانهیا مطالعات  موردي هاينمونهبازدید از نمونه یا 

 گروهی صورتبه

3 

: بررسی استانداردها و ضوابط طراحی عملکردهاي موجود در پروژه، کل بهمسیر جزء 

کرد، متناسب با عمل ايسازه هايسیستمطبقاتی، بررسی  هايپارکینگبررسی ضوابط 

 ...و  مناسب تأسیساتی هايسیستمبررسی 

4 

 ورتصبهموردي و خواست مدرس،  هاينمونهمنتج از ارائه مطالعات و ارائه برنامه فیزیکی 

 سمعی و بصري زیر نظر مدرس هايکالسگروهی توسط دانشجویان در 

سمعی و  هايکالسموردي داخلی و خارجی توسط دانشجویان در  هاينمونهمعرفی 

 بصري

 عملی نظري 

 4 - تعداد واحد

 128 - تعداد ساعت
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 بر اساس برنامه فیزیکی و کلی جزئی ارتباطی هايدیاگرامتهیه و ترسیم  5

6 

 وبستر طرح مانند عوارض طبیعی، مصنوعی  هايویژگیشناخت  باهدفبازدید از سایت 

ب مناظر مناس بینیپیش، نگاه از درون به بیرون براي هادسترسیو  هاهمسایگی، بررسی ...

براي هر فضا، نگاه از بیرون به درون براي دستیابی به ساختار فرمی مناسب )جانمایی، 

 (و ...گستره، ارتفاع 

7 

جارب و پیرامون ت نظرتبادلتحلیل سایت، ارائه نتیجه بازدید توسط دانشجویان، بحث و 

برمبناي برنامه فیزیکی و تحلیل سایت، ارائه  گذاريلکهشخصی دانشجویان،  هايبرداشت

 –اداري  –تجاري )تفضیلی  صورتبه هالکه، طراحی هر یک از طرحپیشچند آلترناتیو 

 (خدماتی و ...

8 
ذهنی طراحی و ارائه کانسپت پیشنهادي متناسب با عملکرد، سایت، بستر  هايمالکتعیین 

 ...فرهنگی و 

9 

 کیفی و کمی فضاها، دهیسازمانطراحی معماري و  هايسیستمآشنا نمودن دانشجویان با 

 ، مشخص نمودن(نشانیآتشبا توجه به ضوابط )ي عمودي و افقی هادسترسی ییجانما

 (بودن پروژه عملکردِبا توجه به دو یا چند )پیاده و سواره  هايوروديمحل 

11 
معماري قبلی، به دلیل تنوع و  هايطرحنسبت به  4بر گرایش عملکرد محور طرح  تأکید

 فضاهاي عملکردي با حفظ نمودهاي زیبایی شناسانه پروژه ریزودرشت بنديدانهپیچیدگی 

11 
)طراحی سازه و  تأسیساتاولیه و حجم کلی طرح با توجه به سازه و  هايپالنارائه 

 استراکچر متناسب با ضوابط و مقررات پارکینگ(

12 
بررسی اثرگذاري سازه بر کلیت  وسیع، هايدهانهمناسب براي پوشش  ايسازهارائه ماکت 

 باهمطرح معماري و هماهنگ کردن این دو مقوله 

13 
 هایخروجي فرار، هاپله، اورژانس، نشانیآتشتکمیل طرح جهت پاسخگویی به ضوابط 

 ...اضطراري و 

14 
 هايپوششي احجام و افزارنرم، ترسیم تأسیساتمتناسب با سازه و  هابرشارائه نماها و 

 در سایت هاسقفو  نماها

15 
تحویل مقدماتی و کنترل توسط مدرس )حداقل  عنوانبهتوسط دانشجویان  هانقشهترسیم 

 (ترممیانمرحله تحویل  1

16 
 نماهاآبطراحی سایت شامل فضاهاي باز، فضاهاي سبز، مسیرهاي حرکت پیاده و سواره، 

 (بعديسهطراحی و ارائه سایت متناسب با حجم و دیدهاي  هايروش) ...و 

 128 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی با بناهاي با عملکرد متنوع و پیچیده -

 آشنایی با استانداردها، الزامات قانونی و ضوابط پیچیده طراحی عملکردي -

 معین زمانمدتیک پروژه کامل در  1توانایی مدیریت طراحی فاز  -
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Architectural Graphic 

Standards, The 

American Institute of 

Architects 

Ramsey, Charles, and 

Harold Sleeper 
 John Wiley and Sons, 

N.Y. 
آخرین 

 ویرایش

Time-Saver Standards 

for Architectural Design 

Data 

Watson Donald, and 

Michael Crosbie, and 

John Hancock Callendar 
 McGraw-Hill, N.Y. 

آخرین 

 ویرایش

 2119 انتشارات آزاده  ارنست و پیتر نویفرت نویفرت

Theater planning Gene leitermann  Focal press 2117 

  مهدي آتشی -نیما طالبیان فرهنگی مجتمع
کتابکده تخصصی هنر 

 معماري و شهرسازي کسري
1391 

 1397 آفتاب گیتی  مهندسین مشاور کوشا پایدار مبانی طراحی بیمارستان امن

 اصول طراحی معماري هتل
 -علیرضا مشبکی اصفهانی

 زینب قادري
 1398 اول و آخر 

 آموزشی با طراحی فضاهاي

 پذیريرویکرد انعطاف
 1397 دانشگاه تهران  محمودي محمدمهدي

 طراحی بیمارستان
سحر ، حسین سوداگر

 مافیمحیط
 1398 دانش و فن 

طراحی بیمارستان: اصول و 

معماري و طراحی  مبانی

 هابیمارستانداخلی 

 1391 هنر معماري قرن  شهریار خانی زاد

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت بردویدئو پروژکتور -نفر 21ظرفیت آتلیه طراحی، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 طراحی گروهی و بخشی انفرادي است بخشی ازو  در آتلیهفیلم و ...  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 ساخت ماکت طرح یا انیمیشن توسط دانشجویان الزامی است
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )

 

 

https://shahreketabonline.com/products/author/ارنست%20و%20پیتر%20نویفرت/
https://shahreketabonline.com/products/publication/382/
https://www.gisoom.com/search/book/author-294912/پدیدآورنده-حسین-سوداگر/
https://www.gisoom.com/search/book/author-597828/پدیدآورنده-سحر-محیط-مافی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-597828/پدیدآورنده-سحر-محیط-مافی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-597828/پدیدآورنده-سحر-محیط-مافی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-597828/پدیدآورنده-سحر-محیط-مافی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-597828/پدیدآورنده-سحر-محیط-مافی/
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 (Architectural design 5) 5طراحی معماري درس  -3-22

 تخصصی نوع درس:

 4طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

مسکونی و ساختمان چند واحدي  واحدتکدانشجویان معماري پس از طراحی موضوعاتی مانند طراحی  :هدف کلی درس

با چالش طراحی مجموعه مسکونی روبرو شوند  بایستمیمسکونی مطابق ضوابط و مقررات جاري شهري، در این واحد درسی 

این مسئله حلقه اتصالی است بین طراحی . آورند به دستدر همسایگی هم مهارت الزم را  واحدهاییطراحی  درزمینهتا بتوانند 

ن همچنی. باشدمیمسکونی  هايپهنهبا ضوابط پایه در طراحی شهري و در  آشناییمعماري و طراحی شهري و یکی از اهداف آن 

 هايلوکب یابیمکانی با مساحت باال و چگونگی ارتباط ساختمان با سایت و نحوه قرارگیري و هایپروژهنحوه طراحی سایت 

 .باشدمیساختمانی در سایت از اهداف این واحد درسی 

)یک، دو و  تیپ مختلف 3واحد مسکونی در قالب حداقل  51الی  31در این واحد درسی، طراحی  شدهارائهموضوع: موضوع 

جهت مرکز محله و  موردنیازطبقه بوده و عملکردهاي  8حداکثر  شدهطراحی هايبلوک. باشدمیدر همسایگی هم  (خوابهسه

از  (لنداسکیپ)و نحوه طراحی محوطه و سایت  هابلوکي سواره و پیاده به هادسترسینیازهاي روزانه ساکنین و نیز  تأمین

، بسته به مساحت زمین و نوع طراحی با نظر مدرس شدهارائه هاينقشهمقیاس . باشدمیموضوعات اصلی این واحد درسی 

 .گرددمیتعیین 

 ل آموزشیسرفص -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

آشنایی دانشجویان با موضوع موردنظر و مسیر دستیابی به آن و ارائه برنامه مطالعاتی بابت 

براي اختصاص زمان بیشتر به مقوله طراحی توصیه : شناخت موضوع پیش از طراحی، توجه

 .گروهی توسط دانشجویان انجام شود صورتبهمطالعات  گرددمی

 

24 

  گروهی در محل پروژه صورتبه موردي، نقد و تحلیل پروژه هاينمونهبازدید از نمونه یا  2

3 

ارائه مطالعات انواع مسکن و ارائه مطالعات ضوابط شهرسازي و طراحی شهري در منطقه 

، اشراف و محرمیت، نورگیري، سطح اشغال زمین، تراکم، هاسرانه) یطراح موردنظر

ه گروهی توسط دانشجویان و ارائ صورتبه، ارائه برنامه فیزیکی (...، ترافیک، هادسترسی

موردي داخلی و خارجی توسط  هاينمونهمسکونی، معرفی  واحدهايتیپ بندي اولیه 

 سمعی و بصري هايکالسدانشجویان در 

 اساس برنامه فیزیکیبر  کلی و اجزاء آن هايدیاگرامتهیه و ترسیم 

 

4 

 وبستر طرح مانند عوارض طبیعی، مصنوعی  هايویژگیشناخت  باهدفبازدید از سایت 

... 

ناظر براي مناسب م بینیپیش، نگاه از درون به بیرون براي هادسترسیو  هاهمسایگیبررسی 

هر فضا، نگاه از بیرون به درون براي دستیابی به ساختار فرمی مناسب )جانمایی، تراکم، 

 (...دید و منظر شهري و 

 

 عملی نظري 

 4 - تعداد واحد

 128 - تعداد ساعت
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5 
 نظربادلتگروهی توسط دانشجویان، بحث و  صورتبهتحلیل سایت، ارائه نتیجه بازدید 

 شخصی دانشجویان هايبرداشتپیرامون تجارب و 
 

6 

آشنایی دانشجویان با موضوع موردنظر و مسیر دستیابی به آن و ارائه برنامه مطالعاتی بابت 

براي اختصاص زمان بیشتر به مقوله طراحی توصیه : شناخت موضوع پیش از طراحی، توجه

 .گروهی توسط دانشجویان انجام شود صورتبهمطالعات  گرددمی

 16 

7 

با  هادسترسیپس از بررسی و مطالعه در مورد انواع مسکن و انواع : آغاز مرحله طراحی

ت و مثب)ارائه یک فکر و کانسپت اولیه و در ادامه با مشخص نمودن فضاهاي پر و خالی 

ر تمرین از یکدیگ هاآني پیاده و سواره و تفکیک هادسترسیو ترکیب آن با شبکه  (منفی

 .گرددمیاین ترم آغاز 

ي سواره و پیاده به تفضیل و ترکیب آن با فضاهاي مثبت و هادسترسیدر ادامه طراحی 

 عنوانبه (منفی)طراحی فضاهاي خالی  بر رويمنفی سپس با توجه به موضوع پروژه تمرکز 

 باشدمیمسیرهاي دسترسی سواره و پیاده، تجمع، فضاي سبز و ... 

 -تیمسیرهاي حرک -پوشش گیاهی)طراحی یکی از فضاهاي همسایگی با جزییات بیشتر 

 (، مبلمان شهري و ...هاسازيکفو  هاجدارهطراحی 

 48 

  مسکونی و جدول متراژ و سطح اشغال زمین و تراکم واحدهايتیپ بندي نهایی  8

41 

9 
در صورت )مسکونی همراه با ارائه جزییات خاص  واحدهايطراحی حداقل سه تیپ از 

 (لزوم
 

  بر نماي شهري تأثیرارائه ماکت حجمی مناسب جهت انتقال مفاهیم طرح معماري و  11

  ي احجام و سایتافزارنرم، ترسیم تأسیساتمتناسب با سازه و  هابرشارائه نماها و  11

12 
تحویل مقدماتی و کنترل توسط مدرس )حداقل  عنوانبهتوسط دانشجویان  هانقشهترسیم 

 (ترممیانمرحله تحویل  1
 

13 
 ماهانآبطراحی سایت شامل فضاهاي باز، فضاهاي سبز، مسیرهاي حرکت پیاده و سواره، 

 (بعديسهطراحی و ارائه سایت متناسب با حجم و دیدهاي  هايروش) ...و 
 

 128  جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 طرح بر طبق استانداردها و الزامات قانونی موردنیازي مختلف هاسرانهتوانایی محاسبه تراکم و  -

 مسکونی در مقیاس خرد و کالن هايمجموعهآشنایی با طراحی  -

 واحدهاي مسکونی متفاوت در کنار یکدیگر بنديترکیبو  توانایی جانمایی -
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Architectural Graphic 

Standards, The American 

Institute of Architects 
Ramsey, Charles, and 

Harold Sleeper 
 John Wiley and 

Sons, N.Y. 

آخرین 

 ویرایش

Time-Saver Standards for 

Architectural Design Data 
Watson Donald, and 

Michael Crosbie, and 

John Hancock Callendar 
 McGraw-Hill, 

N.Y. 

آخرین 

 ویرایش

 2119 انتشارات آزاده  ارنست و پیتر نویفرت نویفرت

سبک زندگی و معماري مسکن 

 معاصر ایران
 1398 گوهر دانش  سهیلی الدینجمال

 سازيخانهدر  ايتجربهما:  يخانه

 معاصر ایرانی
 1398 کتاب سده  ابوالفتح سپانلو

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل  معماري،حداقل مدرک: کارشناس ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت بردویدئو پروژکتور -نفر 15-21ظرفیت آتلیه طراحی، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 است انفراديطراحی گروهی و بخشی  بخشی ازو  در آتلیهفیلم و ...  سمینار، نمایش اسالید و صورتبهمباحث تئوري 

 توسط دانشجویان الزامی است پروژه ساخت ماکت طرح یا انیمیشن
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shahreketabonline.com/products/author/ارنست%20و%20پیتر%20نویفرت/
https://shahreketabonline.com/products/publication/382/
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 (Training) کارورزيدرس  -3-23
 تخصصی نوع درس:

 نوین اجرا( هايروش، طراحی فنی ساختمان )4طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

دانشجو باید در دفاتر فنی،  درس کارورزيي ساختمانی، در هاشرکتآشنایی دانشجو با روش کار در  :هدف کلی درس

ساختمانی کار کند. در این دوره کارآموزي  هايکارگاهي ساختمانی و هاشرکت، مهندسین مشاور، هاسازمانشهرداري، دفاتر فنی 

مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی و مهندسی  کارگیريبهطراحی، ساخت و  و ضوابطاصول  کارگیريبهدانشجو باید نحوه 

 .ببیند آموزشو ترسیم انواع جزئیات اجرایی  2طراحی، همچنین آشنایی با فاز  کشور در موضوع

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 241 - حضور در محیط واقعی کار 1

 241 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 پیدا کردن محیط کاري مرتبط با معماري در حین تحصیل جهتدانشجو و ایجاد استقالل در توانایی  -

 حاکم بر محیط کار ايحرفهآشنایی با روابط  -

 توسط دانشجو ايحرفهعالی و محیط  آموزشاهداف  سازيهماهنگ ذهنی تواناییایجاد  -

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 مدرس هايویژگی

 کار اجرایی در دفاتر مشاور سابقهسال  3حداقل  حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماري،

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

یا از طریق فضاي مجازي کارکرد و  دو بار در محل کار دانشجو حضور یابد هرماهدر طول کارآموزي استاد موظف است 

 فضاي کار دانشجو را کنترل نماید.

 

 روش تدریس و ارائه درس

یا از طریق فضاي مجازي کارکرد و  ابددو بار در محل کار دانشجو حضور ی هرماهدر طول کارآموزي استاد موظف است 

 دانشجوي کارورزي را هدایت کند. نفر 8حداکثر  تواندمیفضاي کار دانشجو را کنترل نماید. هر مدرس 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 با استناد به فرم گزارش کار دانشجو و بررسی میدانی حوزه کارورزي دانشجو توسط مدرس

 

 

 عملی نظري 

 1 - تعداد واحد

 121 - تعداد ساعت
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 (Final architectural design) طرح نهاییدرس  -3-24
 تخصصی نوع درس:

 ، طراحی فنی ساختمان4طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هنسبت ب و مبتنی بر روش تحقیق برخورد ذهنی هدفمند در دو محور: الف( و جهتدانشج هايتواناییاحراز  :هدف کلی درس

 ،از مرحله مطالعات ،پیشبرد یک طرح معماري جامعب(  آن؛ضرورت پرداختن به جهت  سؤالطرح انتخاب موضوع طراحی و 

 هايهآموخت وحدت و انسجامحاصل نهایی آن برآیندي از  کهنحويبهایده پردازي و طراحی یک پروژه ساختمانی  ،تحلیل سایت

 باشد.دانشجو در دوران تحصیل 

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

و تصویب گروه  با هماهنگیاستاد راهنما و  تائیدموضوع طرح به انتخاب دانشجو و با 

 .گرددمیآموزشی تعیین 

رد شود که امکان پیشب گیريتصمیمدر انتخاب موضوع و مقیاس طرح الزم است به نحوي 

 مرحله اول که جزء ضروریات هاينقشهتا تهیه  کالبدي، مطالعات، ریزيبرنامهطرح از ابتداي 

)حداکثر متراژ  در ظرفیت زمانی مجاز دانشجو براي این درس بگنجد. باشدمیاین طرح 

 (مترمربع 4111و حداکثر متراژ نهایی طرح  مترمربع 15111زمین 

  

2 
مرحله  هايطرحاجراي این طرح الزم است فرآیند کامل طراحی از مرحله مطالعات تا تهیه 

 اول را شامل گردد.
  

3 
توجه به وحدت انسجام طرح با توجه به همه عوامل فرهنگی، هنري، اقلیمی،... و فنی 

 .گیردیمقرار  مدنظرکه در ارزیابی نهایی  باشدمیبر طرح از ضروریات این درس  تأثیرگذار
  

4 
که در طول دوره  شدهانتخابسیستم ایستایی و سازه هماهنگ و مناسب با طرح معماري 

 .مورد بررسی قرار گیردطرح الزم است با اساتید مربوطه 
  

5 
مناسب  تأسیساتی فنی هايسیستمبا در نظر گرفتن اقلیم، انرژي، نور و سایر  تأسیساتیسیستم 

 .مورد بررسی قرار گیردبا طرح و فضاي معماري انتخاب و با اساتید مربوطه 
  

6 
ت فنی صور هايحوزهراهنمایی این طرح الزم است با مشارکت استاد راهنما به همراه اساتید 

 .گیرد
  

7 
طه مربو هاينقشهکار نهایی الزم است شامل مطالعات، گزارش نهایی، مدارک الزم تصویري، 

 .همراه باشد بعديسهیا تصاویر متحرک بوده و با ماکت 
  

 - - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 طرح نهاییتوانایی طراحی معماري جامع یک مجموعه از ایده تا ارائه کامل 

 

 عملی نظري 

 4 - واحدتعداد 

 - - تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5حداقل  ارشد معماري، یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .گرددمیمرکز آموزشی تعیین  گذاريسیاستبا توجه به 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 .گذاردمیکرکسیون در فضاي مشخص که دانشکده یا آموزشکده در اختیار استاد 
 

 سنجش و ارزشیابی درس روش

 امتیاز دو استاد داور و یک نفر استاد راهنما است. برآیندامتیاز نهایی دانشجو  – (%61(، پروژه نهایی )%41ارزشیابی مستمر )

 حضور مدیر گروه معماري یا نماینده قانونی وي در تمام جلسات دفاع الزامی است.
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 (Historical Building Surveying) ي تاریخیهابنابرداشت از درس  -3-25

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

وضع موجود آن است.  هاينقشههدف این درس ارتباط مستقیم دانشجویان با یک بناي بدون نقشه و تهیه  :هدف کلی درس

همچنین افزایش آگاهی و شناخت دانشجویان نسبت به فضاهاي معماري و ادراک صحیح فضا با حضور در آن و برداشت عینی 

انجام خواهد شد و دسترسی به اطالعات  ترمطولگروهی در  صورتبهو ذهنی از نزدیک، عملی خواهد بود. عملیات برداشت 

 .پذیردمینجام الزم توسط برداشت میدانی ا

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هايشروبر انتخاب موضوع و  تأثیرگذارآشنایی دانشجویان با اهداف درس، توضیح عوامل 

 گردآوري اطالعات
2 - 

2 

شامل شناخت کامل بستر بنا، تعیین سن بنا و میزان تغییرات  ايکتابخانهمطالعات میدانی یا 

 و نوسازي بنا در طول دوره استفاده ايسازه

 و تیپ هاپنجرهو  هادربو نماها و مقاطع،  هاپالنبرداشت بنا، : مطالعات میدانی بنا شامل

 ، معرفی بنا با عکس و پرسپکتیوهاپالن، تحلیل نماها و هاآنبندي 

ی دستی کروک صورتبه، پالن بام، پالن معکوس سقف که هاپالنبرداشت بنا شامل برداشت 

 با مداد روي کاغذ شطرنجی و یا پوستی روي کاغذ شطرنجی برداشت خواهد شد.

 زجملهاقبل از برداشت طریقه ترسیم توسط استاد به دانشجویان توضیح داده خواهد شد 

 .گرددمیي پر و خالی که از روي بام برداشت برداشت مالکیت زمین، برداشت فضاها

، دفرم هانآدور کلیه تغییرات،  کهطوريبهو همچنین برداشت وضعیت موجود بنا  بنديمثلث

 باشد. ها و ... در برداشت مشخص

ي بنا، هاپنجرهبرداشت تزئینات دیوارهاي داخلی و خارجی، برداشت تزئینات درب و 

 مناسب هايمقیاسموردي با  صورتبهبنا  تزئینات مختلف برداشت تزیینات سقف، برداشت

و نماها؛ در این قسمت هندسه پالن و نماها به لحاظ تعادل، تقارن، فضاهاي  هاپالنتحلیل 

 .گیردمیقرار مورد بررسی باز و بسته، فضاهاي پر و خالی 

ي اصلی ورود از پس از اتمام مراحل برداشت، معرفی کامل بنا با عکس، نقشه و پرسپکتیو،

)ایوان ورودي( تا کلیه فضاهاي داخلی، خارجی و سایر ملحقات بنا به مخاطب نمایش داده 

 خواهد شد.

 در قالب یک آلبوم با مقیاس مناسب تهیه و ارائه خواهد گردید. شدهتهیهکلیه اطالعات 

14 48 

 48 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاآنو کسب مهارت مهندسی معکوس  باارزش هايمعماريبا  واسطهبیانس و نزدیکی توانایی درک  -

 شدهساختهبناي  هاينقشهرت تهیه مهاکسب  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 برداشت از بناهاي تاریخی
خلیلیان امیرعلی 

 بروجنی
 

انتشارات گنج هنر 

 تهران
1387 

دوازده درس مرمت )دروس اول 

 (مرجعکتاب ) و چهارم(،

محب  محمدحسن

 علی و محمد مرادي
 

وزارت مسکن و 

 شهرسازي
1374 

 غالمحسین معماریان محمد کریم پیرنیا معماري ایران شناسیسبک
 نشر -نشر پژوهنده

 معمار
1381 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

ه تدریس و تســلط بر بناهاي ســال ســابق 3مرمت، حداقل  مطالعات معماري، ارشــد معماري، یحداقل مدرک: کارشــناســ

 تاریخی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .شودمیبرگزار  آتلیهبه همراه ویدئو پروژکتور و بخش عملی در نفر  21الی  15با ظرفیت بخش نظري در کالس 

 

 روش تدریس و ارائه درس

و ... و  فیلم سمینار، نمایش اسالید و صورتبه. مباحث تئوري شودمینظري در کالس برگزار  صورتبهدرس بخشی از 

 شودمیبخش عملی در آتلیه برگزار 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31مستمر )ارزشیابی 
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 (New Construction Systems) نوین ساختمانی هايسیستمدرس  -3-26

 اختیاري نوع درس:

 جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ساختمانی و نحوه پایداري هايسیستممدرن، درک رفتار  ايسازه هايفرمساختمانی و  هايسیستمآشنایی با  :هدف کلی درس

ساختمانی معاصر، مقایسه و  هايسیستماجراي  هايروشو  مدرن هايتکنولوژيدر برابر نیروهاي مختلف، آشنایی با  هاآن

 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب براي یک طرح.

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملی نظري

 - 4 ايسازه هايفرمساختمانی و  هايسیستمبررسی تحلیلی  1

 - 4 ساختمانی هايسیستمبررسی نحوه پایداري  2

3 

 مختلف ساختمانی: هايسیستممقایسه 

ي با رفتار هاسازهو  هاقوسي هواي فشرده، هاسازهي غشایی، هاسازهي کششی، هاسازه

(، گنبدهاي ژئودزیک، فضا کار) يبعدسهي هاسازه فضایی، قوسی، خرپاهاي مسطح و

 ...و  شدهمهاربنديساده  هايقاب)کش بستی(،  یتیتنسگري هاسازه

6  

 - 4 جدید آوريفنتوجه به فرم معماري و نحوه استفاده از  4

 - 4 ساختمانی هايسیستماستفاده از مصالح جدید در  5

 - 4 ساختمانی هايسیستمتحلیل تقریبی  هايروشآشنایی با مبانی طراحی و  6

 - 6 سیستم ساختمانی باري یک طرح ترینمناسبآشنایی با فرایند علمی انتخاب  7

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مدرن ايسازه هايفرمساختمانی و  هايسیستم آشنایی با -

 در برابر نیروهاي مختلف هاآني ساختمانی و نحوه پایدار هايسیستمدرک رفتار آشنایی با  -

ساختمانی معاصر و مقایسه و انتخاب سیستم ساختمانی  هايسیستماجراي  هايروشو  مدرن هايتکنولوژيآشنایی با  -

 مناسب براي یک طرح

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نوین ساختمانی هايفناوري
محمود گالبچی، 

 حامد مظاهریان
 

انتشارات دانشگاه 

 تهران
1391 

 فولر مور هاسازهدرک رفتار 
محمود گالبچی، 

 کتایون تقی زاده

انتشارات دانشگاه 

 تهران
1391 

 یسئمالکوم میال مبانی سازه براي معماران
محمود گالبچی، 

 کتایون تقی زاده

انتشارات دانشگاه 

 تهران
1391 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3ارشد معماري، گرایش تکنولوژي، حداقل  یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، وایت بردویدئو پروژکتور -نفر 31-35ظرفیت  کالس با

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهو تکرار،  نیتمر ،سخنرانی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71آزمون نهایی ) ،(%21(، پروژه نهایی )%11ارزشیابی مستمر )
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 (High-Rise Buildings in Architecture) ي بلند در معماريهاسازهدرس  -3-27

 اختیاري :نوع درس

 ، طراحی فنی ساختمان3طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تأسیساتطراحی معماري، سازه و  هايروشو  سازيبلندمرتبههدف این درس آشنایی با مفاهیم کلی در  :هدف کلی درس

 و رعایت اصول ایمنی است. هانامهآیینو مطابق با ضوابط 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

  2 سازيمرتبه بلندتکامل  آشنایی با سیر 1

2 
بلند )بافت شهري، هویت محیط، فضاي  هايساختمانآشنایی با مفاهیم کلی در طراحی 

 و ...( منظر شهريسبز، دید و 
2  

3 
 هايتمانساخمحاسبه سطح پوشش زمین و تراکم و مالحظات ترافیکی در  با نحوهآشنایی 

 بلند
2  

  2 هاي بلند(هاي پالن سازههاي بلند )فرمسازه شناسیریختهندسه و  4

  4 ...( و مان بر سازه تأثیر -بازشوها -نورگیريمیزان بلندمرتبه ) هايساختماننما و پوشش  5

  2 بلندمرتبه هايساختمان اندازيسایهاشرافیت و  6

7 
افراد از هسته  هاي بلند و نحوه توزیع افقی و قائمدر سازه هافعالیتعرصه بندي 

 هاي برقیها و پلهآسانسور -هاي( مرکزي)هسته
2  

8 
ته ، با هسهايصندوق، ايدهانههاي مرتفع نوع بلند )سازه هايساختماناي سازه هايسیستم

 (متشکل از پل مرکزي،
4  

  2 ...اي و لوله هايسیستمهاي صلب، هاي برشی، قابدیوار -هاي مرکزيآشنایی با هسته 9

11 
آب سرد و گرم مصرفی،  -HVACبلند ) هايساختمانمکانیکی و الکتریکی  هايسیستم 

 ، شوت زباله و ...(و نقل حملو فاضالب توزیع برق، روشنایی،  آب باران کشیلوله
2  

  2 ...( و طراحی هايروش –ايسازه هايروش)هاي بلند ایمنی در برابر حریق در سازه 11

12 
و  ايلرزههاي  جداسازي)بلند  هايساختماندر  لرزهزمینکنترل ارتعاش ناشی از باد و 

 انواع آن، میراگرها و انواع آن(
2  

  2 در مصرف انرژي و ...( جوییصرفهي بلند )هاسازههاي نوین در  آوريفناستفاده از  13

  2 ي بلند.هاسازهوزش باد بر فرم و محیط قرارگیري  تأثیر 14

 - 32 جمع

 

  

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 سازيبلندمرتبهمفاهیم کلی در  آشنایی با -

 هانامهآیینو مطابق با ضوابط  هاي بلندسازه تأسیساتسازه و آشنایی با  -

 سازيبلندمرتبه و مشکالت هاپتانسیلآشنایی با  -

 توانایی ارائه و تحلیل کالبدي یک نمونه موردي -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طرح تدوین ضوابط و مقررات 

 بلندمرتبهبناهاي  وسازساخت

مهندسین مشاور 

 پارت
 

مرکز مطالعات و 

 شهر تهران ریزيبرنامه
1392 

 يازسمرتبه بلندمسائل اساسی 

 کتاب مرجع()
 فرزانه طاهري رلولفگانگ شو

مرکز مطالعات و 

و  شهرسازيتحقیقات 

 معماري ایران

1375 

 هینو انگل کتاب مرجع(سازه ) هايسیستم
علی گل صورت 

 پهلوانی
 1377 انتشارات کارنگ

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سه سال سابقه تدریس در دروس  حداقلعمرانی،  هايپروژهکارشناس ارشد معماري یا عمران، تخصص در اجرا و نظارت 

 فنی.

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور، وایت برد، ویدئو نفر 31-35ظرفیت  با کالس

 

 روش تدریس و ارائه درس

حلیل کامل ت صورتبهو یک پروژه تحقیقی  شودمی، اسالید، فیلم و ...( برگزار سخنرانیتئوري )کنفرانس،  صورتبهدرس 

 .گرددمیترم ارائه  آخر توسط دانشجویان در بلندمرتبهیک برج 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، آزمون نهایی )%21) یینها پروژه (،%11ارزشیابی مستمر )
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 (Passive Defense in Architectural Design) پدافند غیرعامل در طراحی معماريدرس  -3-28

 اختیاري نوع درس:

 3طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

راحی و ط ریزيبرنامهدر  کارگیريبهدفاع غیرعامل، تدابیر دفاع غیرعامل و مباحث مرتبط، جهت  آشنایی با هدف کلی درس:

 معماري دفاعی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

  2 هاآنتعریف دفاع، دفاع عامل و دفاع غیرعامل و ارتباط بین  1

  2 غیرعامل در ایران و جهانتاریخچه دفاع عامل و  2

  2 (سازانسانرابطه تهدیدات طبیعی و مصنوعی )تهدیدات  3

  2 جایگاه بمباران هوایی نسبت به تهدیدات 4

  2 میزان حفاظت در مقابل تهدیدات )هزینه به سود و بالعکس( 5

  2 رابطه ساختار و تهاجم هوایی دشمن و الزامات معماري در مقابل تهاجم هوایی 6

  2 نظریه مازلو و روانشناسی جنگ مرتبط با معماري دفاعی 7

  2 تعریف نظریه مازلو و تعیین جایگاه دفاع در این دو نظریه در ارتباط با دفاع غیرعامل 8

  2 بودن دفاع غیرعامل )جایگاه علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی( ايرشتهمیانچگونگی  9

  FEMA 2دفاع غیرعامل با دیگر تهدیدات طبیعی روش تطبیقی با  سازيمعادل 11

  12 یک پروژه در آخر ترم صورتبه غیرعاملچگونگی طراحی یک سوژه در دفاع  11

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 تدابیر دفاع غیرعامل و دفاع غیرعامل آشنایی با مفهوم -

 و طراحی معماري دفاعی ریزيبرنامهدر  این مفاهیم کارگیريبهآشنایی با  -

 توانایی طراحی و تحلیل یک پروژه مرتبط -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 بهشتیدانشگاه شهید   احمد اصغریان جدي الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل

 1394 دانشگاه شهید بهشتی  احمد اصغریان جدي پناهگاه جمعی و خانوادگی در ایران

   مقررات ملی ساختمان 21مبحث 
مرکز تحقیقات مسکن 

 و شهرسازي

آخرین 

 ویرایش

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 غیرعاملحداقل مدرک: دکتري یا کارشناسی ارشد معماري در رشته معماري در دفاع 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه، پژوهش گروهی، توضیحی

 پیشنهادي حلراهبرداشت یک بناي مسکونی و بررسی معایب آن بر اساس مبانی پدافند غیرعامل و ارائه : تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61(، آزمون نهایی )%21) یینها(، پروژه %11ارزشیابی مستمر )
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 (Architectural Design in Crisis) طراحی معماري در بحراندرس  -3-29

 اختیاري نوع درس:

 3طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و بعد از بروز بحران حینقبل، براي طراحی در شرایط  توجهقابل هايضرورتو  آشنایی با شرایط بحرانی :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 (یبآس –حادثه -سانحه –پایه )تعریف مدیریت بحران هايبنديدستهکلیات تعاریف و  1

 2 1 گذشته هايبحرانآگاهی عمومی شناخت و تحلیل  2

 4 1 سوانح رایج در ایران و بررسیانواع سانحه  3

 4 2 و بعد از بروز بحران( حین)قبل،  هابحراناقدامات شناختی اولیه در  4

 4 1 در شرایط بحرانی توجهقابل هايضرورتاصول و  5

 4 2 فرماندهی سانحه سامانه بررسی مدیریت، 6

 4 2 و مقررات ملی ساختمان غیرعاملآشنایی با الزامات معماري و شهرسازي پدافند  7

 2 1 آمادگی در برابر سانحه از دیدگاه سازمان ملل چهارچوب 8

9 
مصالح و ساختارهاي نامناسب در  کارگیريبهدر  آن بارزیانبررسی آثار تعریف زلزله و 

 ايسازهاجزاي غیر 
2 4 

 2 2 ساختمان در برابر زلزله ناشی از جرم زیاد بارزیانآثار  11

 2 1 ساختمان سازيسبکطراحی ایمن زلزله و بررسی مزایاي  11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 شرایط در آنبراي طراحی  توجهقابل هايضرورتاز بحران و  قبل، حین و پس شرایط آشنایی با -

 کلی ساختمان سازيایمنو  زلزله و اثرات ناشی از آنتعریف آشنایی با  -

 بحران و مدیریت بحران ازنظرموجود  هاينمونهتوانایی تحلیل  -

 

 )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه شهید بهشتی  علیرضا فالحی موقت پس از سوانح هايسکونتگاهمعماري 

 بازسازي ریزيبرنامهمعماري و 
 ،یان دیویس

 یاسمین آیسان

علیرضا 

 فالحی
 1385 دانشگاه شهید بهشتی

Earthquake architecture: 

New construction Techniquse for 

Eurhyuak 
Asensio Paca 

Garcia 
  2111 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

86 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 عمران-سی ارشد در رشته تکنولوژي معماريحداقل مدرک: دکتري و کارشنا

 

 درسمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز 

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه، پژوهش گروهی، توضیحی 

 –مدرسه  اًترجیحپیشنهادي  حلراهمبانی بحران و ارائه  بر اساسو بررسی معایب طرح  (برداشت یک بنا یک طبقه)تمرین 

 جمعیت نفر 25 از بیش مسکونی – تجاري
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، آزمون نهایی )%21) یینها(، پروژه %11ارزشیابی مستمر )
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 تاریخ شهر و شهرسازي در ایران و جهاندرس  -3-31

(History of City & Urbanism in Iran & The World) 

 اختیاري درس:نوع 

 3طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 اولیه تا دوران جدید يهاشهر و شهرنشینی از تمدن شناخت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

  2 شهر و شهرسازي -آشنایی با چگونگی پیدایش شهرها 1

  2 اولیه هايتمدندر پیدایش  مؤثرشناخت عوامل  2

  2 (، سومریان، بابل، اکدهاالنهرینبینجمعیت در خاورمیانه ) هايکانونآشنایی با اولین  3

  2 هاآنزیستی  هايمجتمعآشنایی با تمدن مصر و  4

  2 (...و  ماندال هاراپا، موهنجودارو،سند )آشنایی با تمدن رود  5

  2 آزتک، مایا، اینکا() کایامراولیه  هايتمدنآشنایی با  6

  2 آشنایی با شهر و شهرنشینی در یونان 7

  2 روم آشنایی با شهر و شهرنشینی در 8

  2 (15-11قرن ) یوسطقرونآشنایی با شهرهاي  9

  2 و شهرسازي آن عصر رنسانسآشنایی با  11

  6 آشنایی با پروسه شهرنشینی در انقالب صنعتی 11

  6 آشنایی با شهرنشینی و پیدایش شهرهاي جهانی 12

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 اولیه تا دوران جدید يهاتمدناز  شهر و شهرنشینی آشنایی با -

 اولیه يهاتمدن نکات مثبتو مهندسی معکوس  کارگیريبه توانایی -

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 دانشگاه علم و صنعت اي راضیه رضازاده جیمز موریس کتاب مرجع(شهر )تاریخ شکل 

 1395 قطب علمی طراحی شهري  جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا

 مقدمعارف اقوامی  فورداملوییس م کتاب مرجع(شهرها )فرهنگ 
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی 

 شهرسازي و معماري
1388 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه تدریس دروس مرتبط با  3 حداقل شهري، معماري، ریزيبرنامهارشد شهرسازي،  یحداقل مدرک: کارشناس

 شهرسازي

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و 

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 شدهعیینتدر ارتباط با مبحث از پیش  پاورپوینتابتدا دانشجویان در قالب )سوم شروع سمینارهاي دانشجویان از جلسه 

دقیقه( و سپس استاد مطالب تکمیلی و اطالعات بیشتر  45دهند )می ارائهنفره مطالب را در کالس  3-2 هايگروه صورتبه

هاي بهتر و بیان مطالب مفید در سمینار ارائهل ذکر است که براي ب)یک ساعت(. قا (کندمیرا بیان  سمینارهادر باب محتواي 

 .شودمی، در یک جلسه قبل توسط استاد بررسی و اصالح هاارائهو مطالب و منابع  هاپاورپوینتدانشجویان، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%61نهایی )(، آزمون %31) یینها(، پروژه %11مستمر ) ارزشیابی
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 (Urban Design Process) فرایند طراحی شهريدرس  -3-31

 اختیاري نوع درس:

 تحلیل فضاهاي شهري :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آن، در تأثیرگذارآشنایی با مبانی طراحی شهري و عوامل  -آشنایی با فضاهاي شهري و دانش طراحی شهري س:هدف کلی در

پروژه انجام یک ، در این درس دانشجویان با شهري هايمجموعهشهري( در  هايگروهمعماري ) هايمجموعهشناخت و طراحی 

 .شوندمیآشنا  کوچک شهري یا یک مجموعه معماري بخشیک  با روش برخورد با تمرینی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 شناخت و تحلیل فضا در مقیاس خرد و کالن 1

 - 2 تعریف و شناخت طراحی شهري 2

 - 1 هاآنوابسته و نقش معماري در  هايتخصصیمعرفی  3

 - 1 یفرهنگ –آشنایی و تحلیل رابطه انسان و محیط )طبیعی و مصنوع( و محیط اجتماعی 4

 - 2 تعیین نقش عوامل مذکور در طراحی فضاهاي شهري 5

 2 2 شهر بندياستخوانبافت و -معرفی سیما 6

 4 1 هاآنمعرفی و تحلیل عناصر معماري در  7

 2 1 (...شعاعی و  -شطرنجی -مرکزي -خطیشهر )فضایی  هايسازمانمعرفی و شناخت انواع  8

9 
 هايبکهش و متوالی فضاي و معابر و هاخیابان –معرفی و تحلیل فضاهاي شهري اعم از میدان

 ارتباطی
1 2 

11 
 -تواي فضایی -مقیاس -تنوع -وحدت -بصري و ادراکی هايکیفیتشناخت و تحلیل 

 مراتبسلسله
1 2 

 2 1 روش برداشت و مطالعه روند طراحی شهر با توجه به موضوع پروژه 11

 6 1 سایت پروژه در مقیاس خرد و کالنو تحلیل  تجزیهروش  12

 6 - سایت )بافت و کالبد(و تحلیل  تجزیهارائه طرح پیشنهادي از مجموعه با توجه به  13

 6 - در طرح پیشنهادي هانمونهارائه طراحی  14

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 در آن تأثیرگذارآشنایی با مبانی فضاها و طراحی شهري و عوامل  -

 شهري هايمجموعهشهري( در  هايگروهمعماري ) هايمجموعهطراحی و تحلیل  تجزیهفرآیند و  آشنایی با -

 طرح پیشنهادي بر پایه مطالعات طراحی شهري و استانداردهاتوانایی طراحی و تحلیل یک  -

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 شهید بهشتیدانشگاه   جهانشاه پاکزاد مبانی نظري و فرآیند طراحی شهري

 1393 دانشگاه تهران  قریبفریدون  شبکه ارتباطی در طراحی شهري

 1382 و صنعتدانشگاه علم   و دیگران بهزادفر پاسخده هايمحیط

 1377 دانشگاه تهران  حسین بحرینی فرآیند تحلیل فضاهاي شهري

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 شهري طراحی ترجیحاً –شهرسازي و یا طراحی شهريدکتري یا حداقل کارشناسی ارشد در رشته 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه، پژوهش گروهی، توضیحی

 نفره 3و  2 هايگروهدانشجو تهیه پروژه در  هايتمرینو مباحثه و نیز نقد و بررسی  توأم توضیحیجلسات 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%51(، آزمون نهایی )%31) یینها(، پروژه %21ارزشیابی مستمر )
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 (Landscape Design) طراحی منظردرس  -3-32
 ياریاخت نوع درس:

 2طراحی معماري  :نیازپیش

 - نیاز: هم

در نحوه نگرش به طراحی  فرهنگ شرق و غرب هايتفاوتو درک  طراحی منظرآشنایی دانشجویان با رشته  هدف کلی درس:

 منظر طراحیمنظر و همچنین آشنایی با فرایند 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 و سیر تحوالت آن منظر، محیط و منظر در طول تاریخمفاهیم محیط و  1

32 

2 
 حوزه منظر هايتفاوتو  هاشباهتاصول خواندن محیط و منظر، تفاسیر محیط و منظر و 

 ،...(زیستمحیط مشابه )شهر، هايزمینهبا 
2 

 2 مقایسه فرهنگ شرق و غرب در نحوه نگرش به محیط و منظر 3

 4 و بنا( طراحی منظرمفاهیم، شرایط جغرافیایی، زمین و آب، گیاه، )ایرانی  هايباغ 4

 2 طراحی محیط و منظر در زمان معاصر 5

 4 (اجتماعی، فضاهاي سبز شهري و پارک، نیازهاي مؤثرعوامل )فرایند طراحی محیط و منظر  6

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آنفرهنگ شرق و غرب در نحوه نگرش به  هايتفاوتو درک  طراحی منظرمفهوم آشنایی با  -

 طراحی منظرفرایند  کارگیريبه توانایی -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اسپیرن ویستونآن  زبان منظر
سید حسین بحرینی، 

 بهناز امین زاده

انتشارات دانشگاه 

 تهران
1387 

 مهین دخت صبا دونالد ویلبر آن هايکوشکباغ ایرانی و 
انتشارات علمی و 

 فرهنگی
1391 

 سایمون سوافیلد طراحی منظرنظریه در 
مهدي خاک زند، 

 سینا رزاقی اصل
 1391 انتشارات فرا گستر

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3ارشد معماري، منظر، حداقل  یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 ارائه درسروش تدریس و 

 ايپروژه، پژوهش گروهی، توضیحی 

 انفراديدانشجو تهیه پروژه  هايتمرینو مباحثه و نیز نقد و بررسی  توأم توضیحیجلسات 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 (Interior Design) طراحی داخلیدرس  -3-33
 اختیاري نوع درس:

 2طراحی معماري ، جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

است. دانشجویان در این درس با فرایند استفاده از  طراحی داخلیآشنایی دانشجویان با اصول و مبانی  :هدف کلی درس

 .شوندمیآن براي ارتباط با مخاطب آشنا  سازيآمادهو  طراحی داخلیرنگ، نور، بافت و ... در ارتقاء فضاي  کارگیريبه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 ی داخلیطراح، سیر تطور مکاتب هنري در ارتباط با طراحی داخلی گیريشکلسیر تاریخی  1

32 

 4 داخلی طراحیدر  هاآن تأثیرمبانی نظري رنگ، نور، بافت و  2

 2 کف، سقف و دیوارها در طراحی داخلی: و عملکرد عناصر طراحی داخلینورپردازي در  3

4 
در  هاآنتوانایی و پتانسیل هریک از  بررسی فرم و عملکردهاي متفاوت معماري و

 داخلی طراحی گیريشکل
2 

 4 مسکونی، آموزشی، اداري، تجاري، هتل: عملکردهاي دکوراسیونآشنایی با  5

 2 طراحی داخلیآشنایی با مواد و مصالح جدید در  6

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 در خلق فضا آنعناصر  کارگیريبهو چگونگی فرایند استفاده و  طراحی داخلیآشنایی با اصول و مبانی  -

 ارتباط با مخاطب جهت داخلیفضاي آشنایی با طراحی  -

 آشنایی با مصالح متناسب با طراحی فضاي داخلی -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 خاکانتشارات  نژاداحمديمحمد  فرانک چینگ )کتاب مرجع( معماري، فرم، فضا، نظم

 1384 انتشارات ارتاگونو  فریدون کسرایی طراحی داخلیچهل کلید 

 1387 انتشارات خاک  راب کریر تناسبات در معماري

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3 حداقل ،طراحی داخلیارشد معماري،  یحداقل مدرک: کارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

و ... و  فیلم سمینار، نمایش اسالید و صورتبه. مباحث تئوري شودمینظري در کالس برگزار  صورتبهدرس بخشی از 

 گروهی و مشارکتی، نقد معماري و پروژه تحقیقی خواهد بود. هايپروژهبخش عملی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 (Mechanical & Electrical Installation)مکانیکی و الکتریکی  تأسیساتدرس  -3-34

 اختیاري نوع درس:

 جزییات اجرایی ساختمان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و به توضیح اثرات کندمی، گرمایش و سرمایش ساختمان آشنا رسانیآب هايروشاین درس دانشجویان را با  :هدف کلی درس

هاي نور و صوت در محیط و فضاي زندگی پرداخته و دانشجویان را با شگردهاي استفاده صحیح از این دو پدیده مهم پدیده

 .سازدمی)نور و صوت( در طراحی ساختمان آشنا 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مکانیکی تأسیسات

 :(و فاضالب رسانیآب)بهداشتی  تأسیسات -

 هاساختمانآب مصرفی در  تأمین هايروش -

1 2 

 2 1 هداشتیب هايدستگاه صحیح عبور شبکه و هايمحلآب مصرفی در ساختمان،  تأمینشبکه  2

3 

 گرمایی و سرمایی: تأسیسات

، هاکورهتجهیزات تولید،  شناخت ،(حرارت مرکزي آبی)گرمایش با آب گرم  -

ت رف هايکانالتوزیع با تعیین مسیر مناسب  هايدریچهو  (هوا هايکانال) هادهندهانتقال

 و برگشت در سقف و مسیرهاي عمودي

1 2 

 2 1 تولید، انتقال و توزیع هايروشگرمایش با بخار و  4

 2 1 و توزیع انتقال تولید، هايروشگرمایش با بخار و  5

6 

مطبوع کردن هوا،  هايروش -هوا و بآ سرد کردن هايروشتهویه مطبوع،  تأسیسات

شناخت سیستم فن کویل، شناخت سیستم هواساز، تعیین کاربرد تهویه مطبوع آبی و هوایی 

 مختلف هايساختماندر 

1 2 

7 

 يهاروشموارد یادشده به همراه مختصري محاسبات بار حرارتی ساختمان و : توضیحات

بی آ هايدستگاهو انتخاب دیگ و مشعل و شناخت مختصري از  هالولهساده محاسبه قطر 

یک پروژه کوچک تمرین  صورتبهد توانمی درنهایتحرارتی و برودتی تدریس شده و 

قضاوت شده و  مجموعاًکتبی همراه با تحویل حاصل تمرین  صورتبهگردد و آزمون آن 

 نمره داده شود.

2 4 

8 
اي ه منديعبور، انکسار، انعکاس نور، قانون هايپدیدهشامل آشنایی با نحوه انتشار : نور 

 بینایی، فرکانس نور
1 2 

9 
 (اشتیبهد -رنگ -شیمیایی)در بینایی، آثار گرمایی نور، خواص مختلف نور  مؤثرمحدوده 

 (مصنوعی -طبیعی)انواع نور 
1 2 

 2 1 به نور، کاربردها، جایگزینی در ساختمان هاانرژينحوه ایجاد نورهاي مصنوعی، تبدیل  11

 2 1 اختمانو استفاده مناسب در س آننورهاي طبیعی، نحوه تولید و اثر آن بر محیط کار و فعالیت  11

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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12 

همچنین انواع مواد مطلوب در رابطه با عبور، انعکاس، انکسار نور، میزان نور مطلوب و 

در داخل و خارج بنا  نورپردازي (استراحت، کار، مطالعه)ي مختلف هافعالیتمناسب با 

 گیرد.مورد بحث قرار می

2 4 

13 

شامل مبانی فیزیکی صوت، انرژي صوتی، فشار صوتی، انتشار، انعکاس، عبور و : صوت

جذب صوت، دیاگرام شنوایی شامل حدود شنوایی، شدت احساس صوت، بلندي صدا، 

در فضاهاي زندگی انسان، استراحت، مطالعه،  قبولقابل، محدوده میرائیو  تأثیرمحدوده، 

کار و نقش اشکال، بافت سطوح، شکل فضا در جذب یا انعکاس یا انتشار صوت، 

تغییر شکل اصوات شامل، اکوستیک در فضاهاي بسته، مواد و مصالح،  هايقابلیت

وعی پخش صوت طبیعی و مصن هايروشصوتی پدیده اکو و  هايعایق، هاکنندهجذب

 (بلندگوها -هاکنندهتقویت -فضا)

2 4 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ساختمان رسانیآب هايروشآشنایی با  -

 گرمایش و سرمایش ساختمان هايمدلو  هاروشآشنایی با  -

 نور و صوت در طراحی ساختمان هايپدیدهآشنایی با اثرات  -

 برقی و مکانیکی ساختمان تأسیسات هاينقشهتوانایی ترسیم و خواندن  -

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مکانیکی براي  تأسیسات

 دانشجویان معماري
 1391 یزدا  دوستمحمدرضا سلطان

 1393 طراحان هنر  محمدحسین صفوي پور يمعمار الکتریکی در تأسیسات

مقررات  19و  16، 14مباحث 

 ملی ساختمان
  

معاونت سازمان نظام 

وزارت مسکن راه و  مهندسی

 شهرسازي

آخرین 

 ویرایش
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار 3کارشناسی ارشد برق و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی 

 سال سابقه کار 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مکانیک و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بردنفر 31-35ظرفیت  با کالس نظري

 

 روش تدریس و ارائه درس

و ... و  فیلم سمینار، نمایش اسالید و صورتبه. مباحث تئوري شودمینظري در کالس برگزار  صورتبهدرس بخشی از 

 گروهی و مشارکتی، نقد معماري و پروژه تحقیقی خواهد بود هايپروژهبخش عملی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 درس مرمت ابنیه سنتی و تاریخی -3-35
 نوع درس: اختیاري

 بناهاي تاریخی از نیاز: برداشتپیش

 -هم نیاز: 

هاي هاي با ارزش فرهنگی و هنري به همراه ارائه طرحآشنایی دانشجویان با احیا و مرمت آثار و ساختمان :هدف کلی درس

 مرمتی

 سرفصل آموزشی -الف

زمان یادگیري 

 ردیف ریز محتوا )ساعت(

 نظري عملی

 

 1 تعریف مرمت، حفاظت، احیا و تعمیر 2

 2 نگرش فرهنگی به مرمت و جایگاه آن در جامعه 2

 3 و نظریات مرمتی در غرب هادیدگاهتاریخی و  هايزمینه 2

2 
من )انج کیربط در ایران و نقش هر ها و مؤسسات ملی ذيسابقه مرمت و پیدایش سازمان

 آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و ...(
4 

8 

 :فرهنگی -یراحل و روند مرمت یک بناي تاریخم

 ...( میدانی و -ايو مدارک بنا )کتابخانه هانقشهبرخورد غیرمستقیم: گردآوري اطالعات و 

 برداري، فتوگرامتري و ...مستقیم: عکاسی از بنا، برداشت، فیلمبرخورد 

 ها، رطوبت، عوامل بیولوژیکی و انسانی، زلزله، سیل و ...بنا: شناخت ترک شناسیآسیب

 ها و ...هاي مرمت: دفع رطوبت، ترمیم ترکروش

5 

 6 مرمتی فعالآشنایی با ابزارهاي ویژه مرمت و کارگاه مرمت، بازدید از یک کارگاه  2

- 

 و فیلم و ... ریو مدارک، تصاو هانقشهمعرفی کامل بنا توسط دانشجویان با 

ر بنا به ها دبنا و تجزیه و تحلیل و مطالعات تاریخی و کالبدي علل خرابی شناسیآسیب

 همراه عکس و کروکی و ...

 ارائه راهکارهاي عملی حفظ و مرمت بنا توسط دانشجویان زیر نظر مدرس

 عملی دانشجویان هايپروژهبررسی 

7 

 جمع 16 32

و مدارک آن موجود باشد را انتخاب  هانقشهگروهی یک بناي ارزشمند تاریخی را که  صورتبهدر این درس دانشجویان  *

 نموده و زیر نظر مدرس

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 هاي مرمتآشنایی با انواع روش -

 هاي باارزش فرهنگی و هنريفنی چگونگی احیا و مرمت آثار و ساختمان توانایی -

 هاي با قدمت تاریخیبراي ساختمانهاي مرمتی ارائه طرح توانایی -

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 فن شناسی معماري ایران
 و محمد گالبچی

 آیدین جوانی دیزجی
 1395 انتشارات دانشگاه تهران 

 و هابافتبناها،  شناسیآسیب

 تاریخی هايمحوطه
 1391 انتشارات گنج هنر  آیدین جوانی دیزجی

 1391 انتشارات دانشگاه تهران  رضازادهمجتبی  مرمت آثار معماري

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 3حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماري گرایش مرمت، حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور -نفر 15-21ظرفیت آتلیه طراحی، 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه، کار عملی در آتلیهو تکرار،  نیتمر توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (%71(، پروژه نهایی )%31ارزشیابی مستمر )
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 هاپیوست
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 پیوست یک
 معماري ايحرفه مهندسیدوره کارشناسی ناپیوسته  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

  رایانه )کامل( 1

 ماژیک وایت برد تخته وایت برد 2

 (.و ..آجر، گچ، سیمان، سنگ، فوالد )مصالح ساختمانی  صندلی استاد 3

 و ... mdfصفحات ، چارتراشچوب  صندلی دانشجو 4

 یونولیت میز استاد 5

 حرارتی هايعایق ویدئو پروژکتور 6

 رطوبتی هايعایق آویزرخت 7

 ايسازهکابل اتصاالت  ساعت دیواري 8

 الکترود افزارهاي مرتبطنرم 9

 تیغ کاتر کوچک و بزرگ تخته هوشمند 11

 تحریرلوازم (بردارينقشه) وویندوربین  11

 لوازم اداري (بردارينقشه) تیتئودولدوربین  12

 کاغذ (بردارينقشهتوتال )دوربین  13

 (بردارينقشهشاخص ) 14
چسب سنگ، چسب کاشی و ) یساختمان هايچسب

...) 

  (بردارينقشه) زیم 15

  (بردارينقشه) هیپاسه 16

  پنجاه متري(متر ) 17

  سی متري()متر  18

  (بردارينقشه) يزریلمتر  19

  (بردارينقشهمنشور ) 21

  (بردارينقشه) یدستتراز  21

  میز نور )آتلیه( 22

  کارگاه() موییاره 23

  عکاسی دیجیتالدوربین  24

25 

)اره دستی، مویی و برقی، گیره، : ابزار کار با چوب

، اينهاستواو  ايصفحهفارسی بر، دریل، سمباده برقی 

صنعتی بزرگ و کوچک،  جاروبرقیاره عمود بر بزرگ، 

 برقی، فرز گوشتیپیچکمپرسور هوا، اره گرد بر، 

انگشتی، رنده برقی و دستی، سشوار صنعتی، منگنه 

 ...( ،pvcزن، لبه چسبان کوب بادي، شایر
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26 

دریل، اره دیسکی فارسی بر، ): ابزار کار با فلز

، ترازوي دیجیتال، دریل ستونی، رومیزي جوشنقطه

دستگاه فرز یا تراشکاري، دستگاه خم ورق، اره 

 (رق، ...برقی، قیچی برش و برآهن

 

  ابزار کار با مالت و بتن 27

  (ابزار کار با پلیمر و رزین )... 28

  ابزار کار و برش و نصب شیشه 29

  میز کارگاهی قرارگیري ابزار 31

  میز کار گروهی کارگاهی دانشجویان 31

  کمد دانشجو در کارگاه 32

  میز مدرس در کارگاه 33

  صندلی مدرس در کارگاه 34

35 

 و صفحات ي چادريهاسازهابزار دوخت مخصوص 

etfeاتوپرسچرخ ضخیم دوز، چرخ سر دوز،  ؛، 

 و نصب قالب زنحلقهدستگاه منگنه و 
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 پیوست دو
 .معماري ايحرفه کارشناسی ناپیوسته مهندسی نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

 تجربه کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

1 
 -معماري

 معماري
 سال 3   

ر از غی)کلیه دروس پایه و تخصصی 

 دروس ذیل(

2 
 -معماري

 مرمت
 سال 3   

 رولوه و برداشت از بناي تاریخی -

 مرمت ابنیه سنتی و تاریخی -

 منظر طراحی - سال 3    منظر -معماري 3

 سال 3    عمران 4

مفاهیم پایه در طراحی سازه براي  -

 معماران

طراحی معماران )سازه براي   -

 فلزي و بتنی(

 مبانی فرم و مهندسی زلزله -

5 

 شهرسازي

 ریزيبرنامه

 شهري

 سال 3   

 و تحلیل فضاي شهري ریزيبرنامه -

 تاریخ شهر و شهرسازي -

 فرایند طراحی شهري -

6 
 -معماري

 داخلی
 داخلی طراحی - سال 3   

7 
 -معماري

 انرژي
 سال 3   

 سازيشبیه افزارهاينرمکاربرد  -

 انرژي ساختمان

 طراحی معماري همساز با اقلیم -

 ریاضی کاربردي - سال 3    ریاضی 8

 

 

 

 

 


