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 معاونت آموزشی

ریزی درسیشورای برنامه  

 برنامه درسی

ارشد دوره: کارشناسی  

مهندسی معماریرشته:   
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 فصل اول

 مشخصات کلی

 



 

 

 :رشتهتعریف 

پردازد. و آفرینش محیط سکونت انسانی می یدهسازمانرشته معماری از طریق ترکیبی از علم، تکنولوژی، مهارت و هنر به 

های مختلف علوم و و پیوندهای تنگاتنگی با حوزه خود دیده هبی این رشته از نیمه دوم سده بیستم میالدی تغییرات بنیادین

و توانایی ارتقای دانش، مهارت  منظوربهمهندسی معماری، ارشد ناپیوسته دوره کارشناسی فنون برقرار کرده است. 

ریزی، طراحی، اجرا و نقد و ارزیابی محیط مصنوع )مراحل برنامه مشارکت و مدیریت در فرآیند آفرینشبرای  دانشجویان

ای برای دستیابی به کیفیت مطلوب محیط وسیله مثابهبهطراحی شده است. در این دوره، نگاه به طراحی  های معماری(پروژه

 مصنوع، پاسخ به نیازهای مادی، اجتماعی و معنوی و محیط پایدار است.

 :رشته هدف

  ریزی و طراحی برنامهفرآیند  های معماری در مقام مسئول هماهنگی و هدایتِمدیریت پروژهتربیت معمارانی با توانایی

 تأسیساتمعماری، سازه و 

  ای وارد دنیای واقعی معمار حرفه عنوانبهمعمارانی که پس از فراغت از تحصیل بتوانند به لحاظ حقوقی و تربیت

 معماری شوند

 اجرای ساختمان ای به مسائل طراحی و های مناسب و حرفهپرورش معمارانی که بتوانند بر مبنای علم و تکنولوژی، پاسخ

 ارائه کنند

 ِهای ای و توجه به زمینهخالق، متخصص و منتقد برای ایفای نقش تأثیرگذار در معماری منطقه تربیت طراحان معمار

 بومی -فرهنگی

 :آموختگاننقش و توانایی دانش

های توانند در حوزهمی ،بر پایۀ مسیر آموزش و پژوهش در این دوره ،آموختگان دوره کارشناسی ارشد معماریدانش

 های خصوصی، عمومی و دولتی زیر نقش ایفا کنند:در بخشپژوهشی  -ای و آموزشیحرفه

 های های معماری و مجموعهریزی و طراحی پروژههای برنامهفعالیت در دفاتر فنی، دفاتر مهندسان مشاور در حوزه

 ساختمانی

  فاز دوو  فاز یکهای های طراحی معماری و تهیه نقشهمهندس مشاور در زمینه عنوانبهفعالیت 

  با رویکرد  ریزی، طراحی و اجرای محیط مصنوعهای دولتی و خصوصی در زمینه برنامهخدمات مشاوره به ارگانارائه

 پایداری

 شی و پژوهشی در زمینه طراحی محیطهای آموزفعالیت در مراکز و سازمان 

 های معماریمشارکت، نظارت و اجرای پروژه 
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 :طول دوره و شکل نظام

واحد است. طول  32واحدی و تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد معماری -ترمی صورتبهشکل نظام 

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

با مبانی نظری دروس به نحوی تنظیم شده است که در ابتدای دوره، دانشجویان  برای دستیابی به اهداف دوره، توالی ارائه

. این شناخت در آشنا شوندهای تحقیق در موضوعات وابسته به طراحی معماری طراحی معماری و روش فرآیند مربوط به

را به دانشجویان ای الزامات کار حرفه و نیز ای طراحیمنطقه-محیطیی دروسی که الزامات با ارائه ،دوره و سوم نیمسال دوم

دهد. در انتهای دوره، کاربرد را به سمت کاربردی شدن سوق می هاآنتر شده و دانش انتزاعی عمیق ،دهدآموزش می

 شود.نامه از دانشجو خواسته میی جامع با موضوع واقعی با عنوان پایاندر قالب یک پروژه شدهارائههای آموزش

 تعداد و نوع واحدها درسی:

 واحد به شرح زیر است: 32این برنامه مشتمل بر 

 واحد 12   دروس تخصصی

 واحد 14     اختیاریدروس 

 واحد 6                 نامهپایان

 شرایط و ضوابط ورود به دوره:

 مطابق ضوابط و مقررات وزارت عتف )علوم، تحقیقات و فناوری(

 عنوانبهواحد را  7شوند، بایستی معماری در این دوره پذیرفته می یاز کارشناسهایی غیر ی که از رشتهتبصره: دانشجویان

 دروس جبرانی بگذرانند.
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 دومفصل 

 واحدهای درسی و جداول دروس

 



 

 

 دروس جبرانی -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاز/ هم نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 3مقدمات معماری  - 5 5 - 160 160 -

 2 5طرح معماری  - 5 5 - 160 160 -

 3 مبانی نظری معماری 2 - 2 32 - 32 -

 4 1معماری معاصر  2 - 2 32 - 32 -

 جمع کل 2 10 14 64 320 384 -

 دروس تخصصی -2 جدول

 نیاز/ هم نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 1طرح معماری  - 4 4 - 128 128 -

 2 2طرح معماری  - 4 4 - 128 128 1 یطرح معمار

 3 طراحی هایو روش فرآیند 2 - 2 32 - 32 -

 4 اقلیم و پایداری محیطی 1 1 2 16 32 48 -

 جمع کل 3 9 12 48 288 336 -
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 دروس اختیاری -3 جدول

 نیاز/ هم نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 3طرح معماری  - 4 4 - 128 128 2 یطرح معمار

 2 یطراح هیانسان و نظر 2 - 2 32 - 32 -

 3 ایمنطقه معماری 2 - 2 32 - 32 -

 4 طراحی محیطیمبانی  2 - 2 32 - 32 -

 5 تحقیق در طراحی معماری روش 2 - 2 32 - 32 -

 6 معماریحقوق  2 - 2 32 - 32 -

 7 مباحث فنی ساختمان تکنولوژی و 1 1 2 16 32 48 -

 8 در معماری نوین هایها و سازهسیستم 2 - 2 32 - 32 -

 9 مدیریت و فرآیند ساخت 1 1 2 16 32 48 -

 10 ریزی معماریبرنامهمباحثی در  1 1 2 16 32 48 -

 11 سازی در طراحیمدل - 2 2 - 64 64 -

 12 یدر معمار یکاربر قیطبت 1 1 2 16 32 48 -

 13 مباحث ویژه 1 1 2 16 32 48 -

 جمع کل 17 11 28 272 352 624 
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 سومفصل 

 سرفصل دروس

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات درس:

 1طرح معماری عنوان درس )فارسی(: 

 Architectural Design Studio 1عنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش              ■ندارد      □نیاز: داردپیش                  تخصصینوع درس: 

 128تعداد ساعت:                                                   عملینوع واحد:                            4تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 طرح( تا برنامه و فرآیند طراحی )از آشنایی با ساختار موضوع 

 طراحی مند درمند و نظامآشنایی با رویکرد روش 

 ایجاد تجربه طراحی معماری با تأکید بر پیچیدگی و مرکب بودن فرآیند طراحی 

 و ...( )مخاطبین، بستر طرح مسئلهوجوه  درست تعریف 

 فرآیند از مهمی بخش مثابهبه معماری در ریزیبرنامه کاربست 

 طراحی برنامه به متکی هایایده هارائ بر تأکید 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 پروژه طراحی ۀبرنامتهیه و  معماری ریزیبرنامه -

 شدههیتهطرح بر مبنای برنامۀ از پیش  ارائه -

 فرادست اسناد به نگاه با طراحی و باالدست ضوابط با انطباق طرح -

 طراحی مسائلو حل  مسئله درست تعریف به رسیدن برای معماری ریزیبرنامه الگوهای از مناسب استفاده -

 پروژه طراحی درونی و بیرونی هایمحدودیت با در نظر گرفتن خالقیت و نوآوری -

 :درس سرفصل

 به درس این در موردتوجه موضوعات از ،طراحی فرآیند مختلف مراحل به توجه و طراحی برنامه یک درست تعریف

ست الزم درس این در رود.می شمار شجویان ا سئله صحیح ای پروژه، تعریفبرنامه نیازهای با تمرکز بر دان ، طراحی م

. طی کنند معماری( ریزیبرنامه بر تأکید را )با طراحی فرآیند موضنننوع طرح، مراحل مناسنننب تحلیل و شنننناخت

 پیچیدگی عملکردیباشند که دارای تنوع فضایی و موضوعاتی برای پروژه طراحی این دوره مناسب طرح در کارگاه می

این موضوعات طیف  ازجملهمعماری، تعامل باال با محیط شهری و مؤثر در ارتقای فضاهای عمومی شهری معاصر باشند.  

 های چندمنظوره شهری )تجاری، اداری و مسکونی( هستند.ها یا ساختمانوسیعی از مجتمع
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 طراحی مسئله از درست درك و شناخت 

 طرح انجام برای طراحی فرآیند برنامه تدوین 

 طراحی فرآیند ریزی بابرنامه ارتباط 

 معماری در کالبدی ریزیبرنامه مبانی 

 محور ریزی مقولهبرنامه اساس بر طراحی 

 طرح پروژه در طراحی هایتکنیک از استفاده 

 یادگیری:-روش یاددهی

 برای مربوطه مباحث تناسنننببه هاییتمرین ،حوزه این در ریزینظری برنامه هایبنیان از اسنننتفاده با درس این در

 هر با مرتبط اتموضوع به ،هاتمرین اولیه تحویل از پس دانشجویان است الزم ،رونیازا. تعریف خواهد شد دانشجویان

 مسائلنیز در یک سایت واقعی و با در نظر گرفتن برنامه طرح، عوامل محیطی و  پروژه نهاییبپردازند.  مبحث برنامه پروژه

شجویان میمی تعریفطراحی  ست با شود. دان سخ های معماری برای حلو طرح هاهیما طرح ارائهبای سائل پروژه پا های م

شنهاد دهند. مناسب ست ای،سازه مسائلطراحی پروژه، توجه به  فرآینددر ی پی ساختمانمسی ساختمانی و مقررات ملی   های 

 شوند:چنین راهنمایی می یابی به این هدف دانشجویانبرای دستاهمیت است.  حائز

چگونه  کهایناسننت.  جوارهم بافت با پروژه مرحله اول مبتنی بر شننناخت و درك بافت محدوده پروژه و رابطه زمین  .1

 گذار است هدف این مرحله است.بنا و ساختار شهر اثر های متفاوت طراحی بر رابطهگزینه

شنهاد حجم اولیهگذاریمرحله دوم لکه  .2 سنجش خوانایی فرم ، پی شنهادی و  سایگی پی شهری و هم ها و انتخاب با بافت 

 .هاستسنجیامکاندر این معمارانه های فنی و جنبه ازجملهمختلف  با در نظر گرفتن ابعاد گزینه مناسب

گرفتن  در نظر) یاس شهری تا جزییات ساختمانی استبه مسائلی از مق توجهنهایی طراحی با  گزینه بسط ،مرحله سوم  .3

 .(فرم، روابط عملکردی و مسائل فنی

 روش ارزیابی:

 خواهد بود: نظیر موارد ذیل مقوالتی بر تأکیدمعماری و  طرح کارایی و مطلوبیت اساس بر ارزیابی

 در سطوح مختلف طرح مناسب برنامه ارائه 

 پیشنهادی فیزیکی برنامه درستی 

 کالبدی طرح و برنامهکلی  برنامه با معماری طرح انطباق 

 فرادست اسناد ضوابط و به توجه 



 

11 

 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 کارگاهی آتلیه

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

. تهران: وزارت راه و شهرسازی، 19، 15، 4، 3مقررات ملی ساختمان: مباحث . (1392). دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

 دفتر امور مقررات ملی ساختمان.

سکونی بلند هایساختمان طراحی معماری راهنمای .(1383)ایرج.  کالنتری، و ژاله طالبی،  و ساختمان تحقیقات مرکز . تهران:م

 مسکن.

 تهران. دانشگاه انتشارات . تهران:بلند هایساختمان طراحی مبانی. (1392)رضا. محمد ،گالبچی و محمود گالبچی،

 منابع فرعی:

Knight F. (2004). High rise residential towers. Knight Frank LLC and EC Harris (eds). 

Per, A. F., Mozas, J., & Arpa, J. (2014). This is hybrid: Analysis of mixed-use buildings. 

Victoria-Gasteiz, España: A T architecture publisher. Tall building design guidelines. (2013). 

Toronto, Ont.: City of Toronto.  

 :مطالعاتیمنابع  

https://aplust.net/pdf_libros/YeG7tIND_TiH_Movil_p.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%50 
 -نوشتاری: 

- %50 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2طرح معماری عنوان درس )فارسی(: 

 Architectural Design Studio 2عنوان درس )انگلیسی(: 

 1طرح معماری نیاز: پیش                       □ندارد       ■نیاز: داردپیش               تخصصینوع درس: 

 128تعداد ساعت:                                                عملینوع واحد:                         4تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 آشنایی و کاربست روش طراحی مفهومی 

 های معماریمجموعههای طراحی آشنایی و کاربست روش 

 آشنایی با Evidence-based design (EBD) 

 محو-طراحی پژوهش آشنایی با( رResearch-based architectural design process)   

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 جدید در حوزه طراحی معماری مسائلطرح و فهم  -

 ها و تجارب علمیطراحی معماری بر مبنای روش -

 )فرم و کارکرد( و طراحی بر مبنای نظریه طراحی طراحی نظریه مفهومی ارائه -

 مرتبطهای مختلف و های معماری با کاربریطراحی مجموعه -

 طراحی مسائلجدید و کاربست روش علمی در پاسخ به  مسائلطرح  در خالقیت و نوآوری -

 :درس سرفصل

-و مفهوم ینیآفر هینظربر  یمبتن یستمیس یزیربرنامه، به 1 یپس از طرح معمار ،یارشد معمار یکارشناس 2 یطرح معمار

نظر  یمعمار هایو مجموعه یمعمار یو مفهوم یطرح به ابعاد نظر نیا یری. به تعبپردازدیم یمعمار یدر طراح یساز

و  یفرهنگ میناظر بر موضوع، مفاه می)مفاه ینظر میو شناخت مفاه هیرنظ نییتببه  یهمراه با طراح دیدارد و دانشجو با

 نیا یدهد. بازشناس ارائه شیپرداخته و انعکاس آن را در طرح خو یموضوع طراح نهی( در زمیطیمح میو مفاه یخیتار

 تیماه حائز( در ارتباط با موضوع وی)سنار یطراح هینظر نیو تدو یطراح مسئلهشناخت  منظوربه میمفاه
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و  یعلم کردیبا رو یو معمار طی( سازنده محیو فرع ی)اصل میبه مفاه گریدرس الزم است بار د نیدر ا انیاست. دانشجو 

 شدهنییتع شیپ( از یطراح یۀ)نظر ییویبر سنار یمتک ،یطرح معمار ۀعناصر سازند عنوانبه میمفاه نی. اشندیندیب یستمیس

 .بخشندیم انتظامرا  یتوسط طراح، از کل تا جزء معمار

 کاربست مبانی نظری در طراحی معماری 

 سازی در معماریمفاهیم و مفهوم 

  اصلی و فرعی( موضوع طراحی مسائلمفاهیم و( 

  )مفاهیم مرتبط با طراحی محیط )طراحی محیطی 

  در طراحی یشناختروانکاربست مفاهیم فرهنگی و 

  و مصنوع با محیط طبیعی بستر طرحطراحی و تحلیل روابط  مسائلموضوع و 

 هاقواعد انتظام فضایی و طراحی مجموعه 

  طراحی فرآیندعلمی در  روشکاربست 

 موردیهای تحلیل علمی نمونه -روش تجزیه 

 روش تدوین نظریه )سناریوی طراحی( و راهبردهای طراحی مفهومی 

  با مبانی نظری شدهارائهباط طرح ارتارزیابی 

 یادگیری:-روش یاددهی

 خواهد داده دانشجویان به هاییتمرین مربوط، مباحث تناسببه نظری طراحی مفهومی، مبانی از استفاده با درس این در

سننازی در مفهوم فرآیندهای موردی و بنای تحلیل نمونهانفرادی نیز در یک سننایت واقعی و بر م نهاییشنند. طرح پروژه 

بایست با شود. دانشجویان میگروهی طراحی شده، انجام می صورتبهکه  پروژه در قالب طراحی یک مجموعۀ معماری

 تک بنایمسننائل پروژه )در مقیاس مجموعه و  حل منظوربه را های مناسننبپاسننخ ،های معماریو طرح هاهیما طرح ارائه

 شوند:دانشجویان چنین راهنمایی می ،یابی به این هدفمعماری( پیشنهاد دهند. برای دست

  گروهی( صورتبهریزی و طراحی مجموعه )برنامه مطالعه موردی، )موضوع(، مسئلهطرح 

 ( و طراحی گروهی و نمونه لیوتحلهیتجزمطالعات )انفرادیهای موردی 

 گزارش نهایی مطالعات ۀارائ 

 از پیش طراحی شده گروهی راحی پروژه در مجموعهط فرآیند 

  با مبانی نظری طرح شدهارائه( تک بناارزیابی ارتباط طرح )مجموعه و 

 وین طراحی پروژه نهایی )انفرادی(و تد فرآیند 
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 روش ارزیابی:

 بود: مقوالت زیر خواهد اساس بر ارزیابی

 های موردی(نمونه لیوتحلهیتجزمطالعات پروژه ) فرآیند 

 های هفتگیهای گروهی و تمرینمشارکت فعال در فعالیت 

 ترممیان تحویل موقتو  هااسکیس تحویل 

 شدهنیتدوبا مبانی نظری  شدهارائههای میزان ارتباط طرح 

 (نهایی پروژه )طراحی از کل تا جزء/ چگونگی ارتباط و تعامل طرح با محیط ارائه 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکارگاهیه آتلی

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

. تهران: وزارت راه و شننهرسننازی، دفتر 4، 3مقررات ملی سنناختمان: مباحث  .(1392). مقررات ملی سنناختمان دفتر تدوین و ترویج

 امور مقررات ملی ساختمان.

 .تهران: سازمان مدارس پیام سما. ییگراعملتمرین و علوم رفتاری بازبینی  نظریه معماری، .(1393). والتر مولسکیتی،  انج، گنل

 . ترجمه حمیدرضا شریف. شیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر.های طراحانه دانستنراه (.1395)کراس، نایجل. 

 ترجمه مهدی مقیمی. تهران: کتاب وارش.(. تفکر طراحی )فهم چگونگی تفکر و کار طراحان .(1398)کراس، نایجل. 

Cross, N (2011). Design Thinking: Understanding how designers think and work. 

Berg/Bloomsbury. 

Hamilton, D. K., & Watkins, D. H. (2009). Evidence-based design for multiple building 

types. Hoboken, N.J: Wiley. 

 منابع فرعی:

 .شهرآرمانتهران: . منظر انسانی در محیط مسکونی .(1394). رامه، شیمیهوردیپ

 انتشنننارات تهران:ترجمه سنننید امیر سنننعید محمودی.  : مدیریت اطالعات برای طراحی.دهی معماریبرنامه .(1396)دورك، دانا. 

   تهران. دانشگاه

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%50 
 -نوشتاری: 

- %50 
 -عملکردی: 
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تهران: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات (. 2)ویراست  ترجمه فرح حبیب ؛شدهساختهمعنی محیط  .(1391)س. ایموپورت، راپو

 .شهرداری تهران

Harris, D. D. (2008). A practitioners guide to evidence-based design. Concord, CA: Center 

for Health Design. 

Jencks, C., & Kropf, K. (2008). Theories and manifestoes of contemporary architecture. 

Chichester: Wiley Academy. 

Lawson, B.R. )1979(.Cognitive strategies in architectural design. Ergonomics 22(1), pp. 59-

68. 

Pawley, M. (1990). Theory and design in the second machine age. Oxford, UK: B. 

Blackwell. 
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 مشخصات درس:

 های طراحیفرآیند و روشعنوان درس )فارسی(: 

 Design Process and Methodsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                  ■ندارد        □نیاز: داردپیش                تخصصینوع درس: 

  32تعداد ساعت:                                        نظرینوع واحد:                         2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 شناختی طراحی معماریآگاهی نقادانه از مضامین تحقیقات معاصر در حوزه نظریات، نقد و مباحث روش 

 طراحی فرآیند در دهیبرنامه نقش بر کیدتأ 

 طراحی هایها و پارادایمها، نظریهروش با ییو آشنا شناسیروش 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 دهی معماریروشمند برای مدیریت اطالعات و برنامههای استفاده از مهارت -

 طراحی فرآیندها( برای هدایت ترین روش )روشانتخاب مناسب -

 های علمی و تجربی معتبرطراحی بر مبنای روش فرآیندگذاری پایه -

 طراحی با کاربست تفکر منطقی و خالقانه مسائلکاوی و حل یابی، مسألهمسأله -

 بر کیفیت محیط زندگی هاآنهای طراحی و آثار معماری و تأثیر و روش یندفرآتفکر نقادانه درباره  -

 :درس سرفصل

های چندگانه، نهادی از دانشهم مثابهبهای بر طراحی محیط کالبدی است. طراحی از ایده تا ساخت، این درس مقدمه

( برای آفرینش معماری را پردازی ایدهریزی تا های نظری و دانش مقدماتی و آمادگی ذهنی الزم )برنامهتواند بنیاننمی

 در طراحی فرآیند از مهمی بخش مثابهبه طراحی معماری، در دهیو برنامه ریزیبرنامه ضرورتبه نادیده بگیرد. توجه

 ایده در اصلی بخشی عنوانبه تا شده موجب دهیبرنامه ضرورت مباحث است. درك بوده موردتوجه اخیر هایسال

 هاینظریه پرداختن به بر عالوه درس این شود. در گرفته نظر در مصنوع محیط دهیو سازمان طرح مایه، خلق پردازی

طراحی و  یشناسروش به مربوط نظریات و مباحث معماری، طراحی هایفرآیند و روش حوزه در موجود مختلف 

 شود.می پرداخته معماری آفرینش در چگونگی تفکر طراحان

 شناسی طراحیو روش فرآیندحوزه  پایه مفاهیم 
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 مرتبط مقوالت و : تعاریف، مراحلمعماری ریزیالف: برنامه 

o طراحی فرآیند با دهیریزی و برنامهبرنامه ارتباط 

o آن ارزیابی هایشاخصه محور و مقوله دهیبرنامه 

o رفتاری علوم مبنای بر دهیبرنامه (Behavior-Based) 

 نظریه در طراحی(شناسی، طراحی )روش ب: فرآیند 

o سالما( ،هث ،برادبنت، الکساندر های)مدل طراحی فرآیند در مدرن و سنتی هاینظریه 

o  در روابط انسان و محیط پردازیایدهکاربست کانسپت و 

o  اجتماعی متفاوت -های فرهنگیهای طراحی در زمینهها و ایدهفهم تفاوت کانسپت 

o موردی هاینمونه در طراحی هایروش بررسی 

o های طراحی در معماری معاصر جهانو روش فرآیند 

 یادگیری:-روش یاددهی

 عملی هایتمرین و کاربردی هایمثال همراه با ارائه  و مباحثه گروهیسخنرانی 

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

 انتشنننارات تهران:. ترجمه سنننید امیر سنننعید محمودی. : مدیریت اطالعات برای طراحیمعماری یدهبرنامه .(1396)دورك، دانا. 

 تهران. دانشگاه

سون. برایان.  شگاه طراحی فرآیندزدایی از ابهام :شندیاندیمطراحان چگونه  .(1395)الو شارات دان . ترجمه حمید ندیمی. تهران: انت

 شهید بهشتی.

سکیتی،  انج، گنل سن کاملی ترجمه .گراییو علوم رفتاری بازبینی عملکرد نیتمر نظریه معماری، .(1393). والتر مول تهران:  .مح

 .سازمان مدارس آزاد اسالمی )سما(، پیام سما

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%30 
 %40نوشتاری: 

- %20 
 %10عملکردی: 
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 یهاشنننهیرآشننننایی با معماری معاصنننر از شنننرق تا غرب: بررسنننی مبانی، مفاهیم و  .(1397)جواد. نژاد، مهدویو  نیا، حامدکامل
 .موسسه علم معمار رویال . تهران:گیری آنشکل

 ترجمه مهدی مقیمی. تهران: کتاب وارش. (.تفکر طراحی )فهم چگونگی تفکر و کار طراحان .(1398)کراس، نایجل. 

 نی. نشر محمدرضا شیرازی. تهران: ترجمه .معماری در پسامدرن هاینظریه .(1386)کیت.  نزبیت،

Broadbent, G. (1988). Design in architecture: Architecture and the human sciences. London: 

David Fulton. 

 منابع فرعی:

 فر. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.. ترجمه مصطفی بهزاد های پاسخدهمحیط. (1390) .بنتلی، ای ین

 تهران. دانشگاه انتشارات . تهران:معماری در مدرنیته نظریه .(1398)حامد. نیا،  کاملو  سعید حقیر،

 یهادهیا یتوسعهپیچیده،  یهامسئلهروش برای پژوهش در  100فراگیر طراحی:  یهاروش .(1397) بروس، هنینگتونو  بال، مارتین
 ترجمه مهدی اصل فالح. تهران: کتاب وارش. .اثربخش یهاحلراهنوآورانه و طراحی 

Alexander, Christopher, et al. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, 

Oxford University Press, USA. 

Cross, N. (2010). Designerly ways of knowing. London: Springer. 

Demkin, Joseph A. (2001). The architect’s handbook of professional practice. Washington, 

D.C.: American Institute of Architects Press. 

Duerk, D.P (1993), Architectural Programming, Van Nostrand Reinhold. NY. 

Heath, T. (1984). Method in architecture. Chichester: John Wiley & Sons. UK 

Lawson, B.R. (1979).Cognitive strategies in architectural design, Ergonomics 22(1), pp. 59-

68. 

Rowe, P. G. (1998). Design thinking. Cambridge, MA: MIT Press. 

Uebernickel, F., Jiang, L., & Brenner, W. (2019). Design thinking: The handbook. New Jersey: 

World Scientific. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander
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 مشخصات درس:

 یطیمح یداریو پا میاقلعنوان درس )فارسی(: 

 Climate and Environmental Sustainabilityعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                ■ندارد      □نیاز: داردپیش                         تخصصینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                  عملیواحد  1 -نظری واحد 1نوع واحد:                                    2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 (یو اجتماع یمیو شناخت وجوه مختلف آن )اقل یداریمفهوم پا تیدانشجویان به اهم توجهجلب 

 شناسیمیمختلف علم اقل هایشاخه و هاشناخت اهداف، روش 

 خردکالن، میانه و  هایاسیدر مق رانیمناطق مختلف جهان و ا میشناخت اقل. 

 یانسان زیستمحیط یبا طراح میشناخت نسبت اقل 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگیتوانایی و 

  محیطیطراحی ترکیب و حل مسائل تحلیل، -تجزیه افزایش توان -

 پایداری محیطی حوزه ایرشتهمیان مسائلو حل  درك قابلیت -

 اقلیمی پایداری رویکردطراحی با  ریزی وتوانایی برنامه -

 منابع انرژی برداری صحیح ازهای علمی در طراحی مبتنی بر بهرهآشنایی با روش -

 :درس سرفصل

سانی و « اقلیم»های مختلف طراحی محیط، اهمیت در حرفه ست ان صادی ستیزطیمحو چگونگی تأثیر آن بر زی -او، از دیدگاه اقت

ستقیم و  طوربهاجتماعی ) ستقیغم ست. میرم شده ا شناخته  سانی و اقلیم رابطه ، فعالیتحالنیباا( کامالً  ندارند بلکه  هیسوکیهای ان

و  ازهایمورد ناسننت. در دوران مدرن، به دلیل کمبود اطالعات علمی در  یچندوجه یدادوسننتدهاای از مجموعه هاآنارتباط میان 

سیلی از  سان با محیط و ارزانی و فراوانی منابع انرژی ف سوی دیگر، و محدودیت سوکیشیوه تعامل ان های گوناگون در طراحی از 

شرا سان کمیط اقلیمی بر محیطبه تأثیرات  شد. این های زندگی ان ستفاده از  یتوجهکمتوجهی  شرایط اقلیمی در معماری، ا به تأثیر 

کرد. پیامدهای این رویه، های مدرن را برای مقابله با اقلیم و فراهم کردن شنننرایط آسنننایش در داخل فضننناها ناگزیر میتکنولوژی

نند آلودگی آب، هوا و خاك و گرم شنندن هوای کره زمین( بوده که امروزه زندگی )ما سننتیزطیمحهای شنندید اقلیم و واکنش

مصننالحه کرد به یک جریان  زیسننتمحیطموجودات را بر روی کره زمین به خطر انداخته اسننت. امروزه این باور که باید با اقلیم و 

 ماری همساز با بوم، معماری همساز با اقلیم یا درو با عناوینی مانند معماری سبز، مع شدهلیتبدهای طراحی محیط قوی در حرفه



 

20 

 

شرایط  سوکیهای زندگی، مفهومی است که از تر، با عنوان معماری پایدار مطرح شده است. پایداری در محیطمفهومی جامع  به 

 ، وابسته است.که نیازی انسانی و ذهنی است آسایش مرتبط با کالبد فیزیکی محیط و از سویی دیگر به شرایط اجتماعی محیط

 نظری:

 پایداری و طراحی محیط 

 ایداری اقلیمی و پایداری اجتماعیپ 

 تعامل اقلیم و زیست انسانی 

 عوامل سازنده اقلیم 

 شرایط آسایش محیطی 

  زیستمحیطهمسازی انسان با 

 عملی:

 محیط دهیسازماناصول پایدار اقلیمی در طراحی و  کارگیریبه 

 های پایداریمنظر شاخصمعماری از های ارزیابی پروژه 

 حی مبتنی بر اصول پایداری اقلیمیشناخت الگوهای طرا 

 های اصلی اقلیمطقه بر اساس شاخصشناخت اقلیم یک من 

 های موردیبررسی و تحلیل نمونه 

 یادگیری:-روش یاددهی

و  یاجتماع یداریو پا یمیاقل یداریپا یفهم نظر یبرا انیدانشجو جهت آگاهی یدانیم/ایکتابخانه هایمباحثه و پژوهش

  یعمل هایروش

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -آتلیه کارگاهی؛ دیتا

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%60 
 -نوشتاری: 

- %20 
 %20عملکردی: 
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 :فهرست منابع

 :اصلی منابع

 .یالماس البقان آموزشو  اراتشتان انازم: سرانه. تقیوث ادیه همرج. تیاسنواشهو  آب(. 1371ر. )ی، پیانپ

 .هران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشاراتت. زبان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار (.1390پوردیهیمی، شهرام. )

 فرهنگی. یهاپژوهشتهران: دفتر  .. ترجمه آزیتا ایزدی و امیرحسین هاشمیدارراهبردهای معماری پای(. 1395ساسی، پائوال. )

محیطی پایداری  یهاشنناخصو  هاروشای: اصننول، ریزی محیطی و پایداری شننهری و منطقهبرنامه(. 1395پور، محمود. )جمعه
 . تهران: سمت.سرزمین

 دانشگاه تهران.. تهران: انتشارات یشناسمیاقل(. 1381جعفر پور، ابراهیم. )

یل ای. ) یامز، دان یدار )(. 1395ویل پا مار ،زیسنننتمحیططراحی  مه یمع نا هدی توکلیریزی(و بر مه م کا، مرکز تهر .. ترج ان: ات

 تحقیقات و توسعه.

Bradshaw, P. E. V. (2006). Building environment: active and passive systems. New Jersey: 

John Wiley & Sons. 

Brebbia, C. A. (2013). Eco-architecture Iv: Harmonisation between architecture and nature. 

Southampton: WIT. 

Butcher, K., & Craig, B. (2015). Environmental design: Cibse guide A. London: Chartered 

Institution of Building Services Engineers. 

Givoni, B. (1982). Man, climate and architecture. London: Applied Science Publishers. 

Thomas, R., & Garnham, T. (2007). The environments of architecture: environmental design 

in context. London: Taylor & Francis. 

Sauer, H. J., Howell, R. H., & Coad, W. J. (2001). Principles of heating, ventilating, and air 

conditioning: a textbook with design data based on the 2001 Ashrae handbook-

Fundamentals. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers. 

 منابع فرعی:

ساختمان سبز شورای  ستمی برای رتبه (LEED) لید:(. 1391. )متحدهاالتیاسازی  ساختمانسی . ناظرین علمی سبز هایبندی 

 اصفهان: آسمان نگار. .محمدحسن امامی، مجید سرایداریان؛ ترجمه شهرین ستوده؛ به سفارش انجمن مدیریت سبز ایران

Barnett, D., and W. Browning. (1995). A Primer on Sustainable Building. Colorado: Rocky 

Mountain Institute. 

Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting: Design methods for architects. New York: 

Wiley. 
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Szokolay, S. (2017). Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design. 

Routledge. 

 منابع مطالعاتی:

Delft lectures on architectural sustainability (https://repository.tudelft.nl). 

https://ced.berkeley.edu/students/undergraduate-advising/forms-documents. 
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 مشخصات درس:

 3طرح معماری عنوان درس )فارسی(: 

 Architectural Design Studio 3عنوان درس )انگلیسی(: 

 2معماری طرح نیاز: پیش                            □ندارد       ■نیاز: داردپیش                  اختیارینوع درس: 

 128تعداد ساعت:                                                عملینوع واحد:                           4تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 فازهای صفر، یک و دو طراحی معماری در 

 از موضوع طراحی نظرصرفهای اجرایی پروژه رویکرد ویژه به جنبه 

 تأسیسات و جزییات فنی معماریهای سازه، طراحی سیستم 

 سنجی اجرایی پروژههای اجرایی مانند مقررات ملی ساختمان، برآورد اقتصادی پروژه و امکانمقوله آشنایی با 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 های اجراییمدارك و نقشه ارائهمدیریت پروژه معماری از ابتدای طرح موضوع تا  -

 های طراحی معماریمحور، خالقانه و اجرایی به پروژهبرنامه نگاه توأمان -

 فنی و اجرایی و مقررات ملی ساختمان مسائلطرح معماری با  سازیهمگام -

 در عملکرد پروژه یساختمان ییاجرا اتیینقش جزعملی  یبررس -

 :درس سرفصل

 سازی )مبانی نظری( طراحیریزی و مفهوممباحث برنامه 

  طیفی از موضوعات فنی شامل شناخت عملی مباحث فنی و اجرایی طرح و ارتباط عملیاتی این مباحث با طرح معماری

 :مانند

o های ساختمانیسازه و سیستم 

o های نوین انرژی(تأسیسات مکانیکی و الکتریکی )و سیستم 

o ابعاد حقوقی و اقتصادی 

o ضوابط و مقررات اجرایی پروژه 

o طرح پیشنهادی های فنی و اجرایینقشه 
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 یادگیری:-روش یاددهی

 اجرایی طراحی معماری از طریق ، ابعاد2و  1های معماری طرح ارائههای تجارب و روش از اسنننتفاده با درس این در

شد. طرح خواهد ارائه دانشجویان  های فنی و اجرایی در حوزه صنعت ساختمان بهزیر نظر اساتید با تخصص هاییتمرین

سایت واقعی و بر پایه  سائلپروژه معماری انفرادی نیز در یک  ساتید  م صلی و ا ستادان راهنمای ا فنی و اجرایی زیر نظر ا

 های تخصصی و اجرایی طی جلسات مشاوره گروهی در کارگاه برگزار خواهد شد.مشاور در زمینه

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -آتلیه کارگاهی؛ دیتا

 فهرست منابع

تهران: وزارت راه و  .21و  19، 15، 4، 3مقررات ملی سننناختمان: مباحث  .(1392). دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی سننناختمان

 شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%50 
 -نوشتاری: 

- %50 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 یطراح هیانسان و نظرعنوان درس )فارسی(: 

 Human and Design Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش               ■ندارد        □نیاز: داردپیش                               اختیارینوع درس: 

 32تعداد ساعت:                                                  نظرینوع واحد:                                       2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های مبتنی بر توجه به انسان و نیازهای ذهنی اوآشنایی با نظریه 

  هی و فهم انسان از موضوعات مختلفکسب شناخت، آگا سازوکارآشنایی با 

 انسان با انسان و انسان با محیط آشنایی با ساختار ذهنی تعامل 

 آشنایی با اندیشیدن در معماری و پدیدارشناسانه اندیشیدن در طراحی 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 الگوهای ذهنی قابلیت شناخت و ارزیابی ارتباط طراحی محیط با -

 های محیط مطلوب کاربران در طراحیتوانایی شناخت و کاربست ساختارهای ذهنی و ویژگی -

 ایهای حرفهتوانایی کاربست نظریه طراحی در دروس طراحی و پروژه -

 :درس سرفصل 

که فقط با  دانستندمیاز آن  ترپیچیدهرا  یاز معماران مسائل طراح یاریبس نکهیا لیبه دل ،یالدیم 70و  60دهه  پس از

 یتیفعال عنوانبه یرا تجربه کرد و طراح یراتییتغ یمعماران به طراح کردیباشند، رو حلقابل یهنر هایاحساسو  تیخالق

 رییتغ نیا یاصل لیقرار گرفتند. دل تیاو در اولو یازهایگذشته، انسان و ن یانتزاع هایدیدگاه برخالفمطرح شد و  یعلم

کاربران قرار دارد  یدرون ذهن یِبا نظم ذات میدر ارتباط مستق طیمح یبه اجزا دهنده سازمانباور بود که نظام  نیا کرد،یرو

 جادیا منظوربه ،یطراح ندیدر فرآ ،طراحان ،ترتیباینبه. شودمیواقع  یذات ازین نیا ریتحت تأث ط،یانسان و مح یو سازگار

آگاه باشند.  خوبیبهمطلوب کاربران  طیمح هاییژگیو و یاز ساختار ذهن دیکاربران با موردنظر طیمتناسب با شرا یطیمح

ذهن  اما ،دهدمیطراحان را بازتاب  شهیموجود در اند یساختارها ،شودمی دهیکه توسط طراحان آفر هاییمحیط هرچند

شناخت را در ذهن  یفطر صورتبهکه  آوردمی دیرا پد یکاربران، ساختار یذهن نیاز قوان یآگاه قیطراحان از طر

 در شانزیسته تجربه براثر هاانسان مدنظر هایمحیط طیشرا رایز ؛سازدمیکاربران 
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است که  یآموختن یو الگوها یذات یهاشامل الگو ،یذهن یالگوها نیوجود دارد. ا ینیمع یبه شکل الگوها هاآنذهن  

در  دنیشیاند دارشناسانهیپد ،هاپیچیدگی باوجودایناست.  طیانسان با انسان و انسان با مح انیانسان و تعامل م یبقا ضامن

 .شودیمحسوب م یاز موضوعات مهم در معمار یکی است، هاانسان یادراك اطالعات ذهن منظوربه یکه روش یطراح

 آشنایی با مفاهیم: انسان و نیازهای ذهنی او 

 انسانیشناسی و شناخت نیازهای شناخت 

 ادراك و تعامل ذهنی انسان و محیط 

  ذاتی و آموختنی()الگوهای ذهنی کاربران 

 معنی و طراحی محیط 

 پدیدارشناسی و طراحی محیط 

 اندیشه و اندیشیدن در معماری و طراحی 

 شیوه اندیشیدن طراحان و معماران 

 آگاهی ذهنی و طراحی محیط 

 نظریه طراحی 

 یادگیری:-روش یاددهی

ستاد،  از طریق سات مباحثه و پژوهش کتابخانه هایارائهسخرانی ا سی و جل شجویان آگاهی الزم را برای فهم کال ای، دان

ماهیت اندیشه در طراحی و نظریه طراحی کسب کرده و سطح پژوهش و نگارش مستقل خود در مورد ابعاد خاص نظریه 

تشننویق به بحث کالسننی  ،چنین در کنار مباحث نظریبخشننند. همهای طراحی خود را ارتقا میطراحی مرتبط با کارگاه

 تواند مدنظر قرار گیرد.انفرادی می ینقادانه در کنار مقالۀ تحقیق

 روش ارزیابی: 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 پروژکتور.ویدئو  -؛ دیتاآتلیه کارگاهی

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%50 
 %50نوشتاری: 

- - 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

 :اصلی منابع

سون. برایان. ) شند: ابهامطراحان چگونه می (.1395الو شگاه زدایی از فرآیند طراحیاندی شارات دان . ترجمه حمید ندیمی. تهران: انت

 شهید بهشتی.

محسننن کاملی. تهران: سننازمان مدارس آزاد  ترجمه. ییگراعملبازبینی  نظریه معماری، تمرین و علوم رفتاری (.1393. )ان، جگنل

 اسالمی )سما(، پیام سما.

 . ترجمه حمیدرضا شریف. شیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر.های طراحانه دانستنراه( 1395کراس، نایجل. )

 ترجمه مهدی مقیمی. تهران: کتاب وارش. تفکر طراحی )فهم چگونگی تفکر و کار طراحان(. (.1398کراس، نایجل. )

Broadbent, G. (1988). Design in architecture: Architecture and the human sciences. London: 

David Fulton. 

Cross, N. (2010). Designerly ways of knowing. London: Springer. 

Lawson, B.R. (1979) ‘Cognitive strategies in architectural design’, Ergonomics 22(1), pp. 59-

68. 

Sussman, A., & Hollander, J. B. (2015). Cognitive architecture: designing for how we 

respond to the built environment. New York (N.Y.): Routledge. 

 منابع فرعی:

 .شهرآرمان. تهران: انتشارات مسکونی(. منظر انسانی در محیط 1394پوردیهیمی، شهرام. )

 انتشنننارات تهران:. ترجمه سنننید امیر سنننعید محمودی. : مدیریت اطالعات برای طراحیدهی معماریبرنامه (.1396دورك، دانا. )

 تهران. دانشگاه

ست شدهساختهمعنی محیط  (.1391پورت، ایماس. )راپو سازمان فناوری 2؛ ترجمه فرح حبیب )ویرا اطالعات و ارتباطات (. تهران: 

 شهرداری تهران.

ر. تهران: انتشارات دانشگاه فنیا عیرضلیع همرجت .طحیدر طراحی م اریترف وملع شق: ناریمعم هظرین شنریآف(. 1381. )ان، جگنل

 تهران.

Rowe, P. G. (1998). Design thinking. Cambridge, MA: MIT Press. 

Uebernickel, F., Jiang, L., & Brenner, W. (2019). Design thinking: The handbook. New 

Jersey: World Scientific. 
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 مشخصات درس:

 ایمعماری منطقهعنوان درس )فارسی(: 

 Regional Architectureعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                           ■ندارد      □نیاز: داردپیش                      اختیارینوع درس: 

 32تعداد ساعت:                                                  نظرینوع واحد:                               2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 گرایی در معماریشناخت رویکرد منطقه 

 های مختلفای در فرهنگمنطقهطراحی  هایها و پارادایمشناخت روش 

 ایو نحوه پیدایش معماری خاص منطقه هاسبک های مختلف و آشنایی با نمادها،ای در مقیاسشناخت معماری منطقه 

 ای و بومی در جهت طراحی محیط مصنوع پایدار و با هویتهای منطقهبررسی و تحلیل شاخص 

 اسالمی ای معماری ایران در دورانهای منطقهشناخت زمینه 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 ایهای منطقهراهکارهای مفهومی در معماری متناسب با ویژگی ارائه -

 ایهای منطقهاز منظر هویت و توجه به ویژگی معماریهای تحلیل، تفکر نقادانه و ارزیابی پروژه -

 ایهای معماری منطقهجهت تحقق شاخصای در ریزان و مدیران شهری و منطقههمکاری با برنامه -

مقیاس شهری در های طراحی جدید گیری در زمینهای و بهرهشناخت و تحلیل نقادانه میراث معماری تاریخی و منطقه -

 .و معماری

 :درس سرفصل

اسنننت. مطابق گرایی بوده منطقهحوزه ترین جهات نقد معماری مربوط به یکی از عمده ،به امروز تا هجدهماز اواخر قرن 

نه این رویکرد قادا با مفاهیم و، معماری ن باط  یا،  ازجملهای های خاص منطقهشنننیوه در ارت نهاقلیم، جغراف ، فرهنگی زمی

 -های سنننیاسنننی، اجتماعیگرایی در حوزهبا توجه به گسنننتردگی مفهوم منطقه .گیردشنننکل میاسنننتوار  و بومی تاریخی

ماری، ئل فنی، تمرکز این درس بر روی مفهوم منطقه فرهنگی، اقتصنننادی، میراث فرهنگی، مع گرایی در منظر و مسنننا

 ای و تاریخی معماری است.های منطقهای و شناخت زمینههای معماری منطقهمعماری، ویژگی

 گراییگرایی و زمینهپایه: سنت، مدرنیته، هویت، فرهنگ، مکان، بوم مفاهیم و اصطالحات 
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 گراییمفهوم منطقه 

 گراییبه منطقه و عملی نظریهای رویکرد 

 گراییهای منطقهروش انواع 

 هاها و نمونهگرایی در معماری: تعاریف، رویکردها، ویژگیمنطقه 

 ایپیشینه معماری منطقه 

 رویکردهای نظری به معماری سنتی و بومی 

 ای معماری ایران دوران اسالمیهای منطقهزمینه 

 اسالمگرایی در معماری معاصر جهان منطقه 

 گرایی در معماری معاصر ایرانمنطقه 

 موردی هاینمونه تحلیل ای:طراحی منطقه هایروش 

 یادگیری:-روش یاددهی

ضیحی و بحث  صر و آثار  همراه با روش تدریس تو سی ابعاد کاربردی مباحث نظری در تاریخ معماری، معماری معا برر

 دانشجویان توسط گرای جهان اسالممعماران منطقه

 ارزیابی:روش 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

گرایی و سیر تحول های منطقهجستاری بر تبیین دیدگاه .(1392)مصطفی ، مختاباد امرئیو  اعتصام، فرح حبیب ایرج قادر، ،بایزیدی

 .18-7 (:1) 3 ;.نوین معماری و شهرسازی یهایفناورمطالعات نظری و  - جهاننقش. در در معماری معاصر هاآن

 .116-99(: 1) 3. مطالعات اوراسیای مرکزی .گراییهای منطقهتحول در نظریه. (1389)جالل.  ،دهقانی فیروزآبادی

 .17-55(: 12) 16 .فصلنامه معماری و فرهنگگرایی. ترجمه جعفر طاهری و سارا تفاخری. . مفهوم منطقه(1397)کوهون، اَلِن. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%50 
 %20نوشتاری: 

- %10 
 %20عملکردی: 
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Abel, C. (2017). Architecture and identity responses to cultural and technological change. 

3rd Edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Canizaro, V. B. )2007(. Architectural regionalism: Collected writings on place, identity, 

modernity, and tradition. United States: Princeton Architectural Press. 

 منابع فرعی:

 .اك: خانهفراضیه رضازاده. اص همرجت .های جدید با قدیمرا: سازگاری ساختمانگهنیزم اریمعم. (1383). ترن، بنیرولب

 داد نو.. ترجمه محمدرضا شیرازی. تهران: رخروح مکان. (1388). کریستیان نوربرگ ، شولتز

 .نی نشر . ترجمه محمدرضا شیرازی. تهران:معماری در پسامدرن هاینظریه .(1386)کیت.  نزبیت،

Botz-Bornstein, T. )2017(. Transcultural architecture: The limits and opportunities of critical 

regionalism. London: Routledge. 

Heath, K. W. (2009). Vernacular architecture and regional design: cultural process and 

environmental response. Amsterdam: Architectural Press. 

Lefaivre, L., & Tzonis, A. (2012). Architecture of regionalism in the age of globalization: 

Peaks and valleys in the flat world. New York, NY: Routledge. 

Lindsay Asquith and Marcel Vellinga (Edit). )2006(. Vernacular Architecture in the Twenty 

First Century: Theory, education and practice. Edited by: Taylor & Francis, UK. 

Oliver, Paul. )1998(. Encyclopedia of vernacular architecture of the world. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press. 

Richardson, V. (2001). New vernacular architecture. London: Laurence King. 

 

 

 

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF+%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2&select-author=author-exact
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 مشخصات درس:

 مبانی طراحی محیطیعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Environmental Designعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                            ■ندارد       □نیاز: داردپیش                          اختیارینوع درس: 

 32تعداد ساعت:                                                      نظرینوع واحد:                                  2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های ارتباط متقابل انسان با محیط و مبانی طراحی محیطیآشنایی با مبانی نظریه

 دهد:پرورش میهایی که درس توانایی و شایستگی

 توانایی درك تعامل انسان و محیط مصنوع -

 محیطیهای معماری از منظر تحلیل، تفکر نقادانه و ارزیابی پروژه -

 ارزیابی تأثیرات محیط مصنوع بر انسان -

 ریزی و طراحی محیط مصنوع مبتنی بر دانش روانشناسی محیطتوانایی برنامه -

 سرفصل درس:

روانشناسی  محیط، از طریق افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص مباحث مرتبط با این درس بر نقش معمار در طراحی

گیری از آن در شننناخت تعامل انسننان و محیط، دانشننجویان تأکید دارد. با آگاهی از مباحث علوم رفتاری و بهره محیط،

 های محیطی خواهند بود.قادر به طراحی فضاهایی مبتنی بر شناخت انسان و الگوهای رفتاری در جهت افزایش کیفیت

 پیشینه روانشناسی محیط 

 مفاهیم اساسی در روانشناسی محیط 

 محیط و رفتار انسان تأثیرات متقابل مبانی نظری 

 الگوهای فعالیت و تعامل اجتماعی در محیط 

 تأثیر محیط بر تعامالت اجتماعی 

 شناختی محیطهای زیباییارزش 

 تأثیر محیط بر سالمت انسان 

 امنیت اجتماعی تأثیر محیط بر 
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 الگوهای فعالیت و محیط مصنوع 

  بر نقش انسان در محیط تأکیدمبانی طراحی فضاهای معماری با 

 ریزی و طراحی محیطکاربست مبانی روانشناسی محیط در برنامه 

 یادگیری:-روش یاددهی

. در بخش نظری، باشدیماین درس هم بر پایه سخنرانی و آموزش توسط استاد و هم انجام پروژه عملی توسط دانشجو 

 لهیوسنیبدشود تا های ارتباط محیط و رفتار، از امکان بحث گروهی با دانشجویان نیز بهره برده میضمن ارائه مبانی و نظریه

ای توسط دانشجویان آگاهی آنان نسبت به موضوع انجام پذیرد. ارائه سمینار و مطالعات موردی و زمینهنگرش و سنجش 

 ( نیز موضوعیت دارد.)فردی یا گروهی

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

تهران: ، سوم چاپ فر،ترجمه دکتر علیرضا عینی .رفتاری در طراحی محیطآفرینش نظریه معماری: نقش علوم . (1386) ان.ج ،لنگ 

 انتشارات دانشگاه تهران.

 .نقشتهران: پرهام .محسن کاملی ترجمه. در فضاهای معماری() یطراحروانشناسی محیط برای  .(1397). کوپک، دیوید آلن

تبریز:  .ناممینو قره بگلو، محمدتقی پیربابائی، زهرا علی ترجمه .شناسی محیطهای تحقیق در روانروش .(1397). رابرت، گیفورد

 .تبریز دانشگاه هنر اسالمی

Cassidy, T. (2013). Environmental psychology: Behaviour and experience in context: 

Psychology Press. 

Clayton, S. D. (2012). The Oxford handbook of environmental and conservation psychology: 

Oxford University Press. 

De Groot, J. I. (2019). Environmental psychology: An introduction: Wiley-Blackwell. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%30 
 %50نوشتاری: 

- %20 
 -عملکردی: 
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Gifford, R. (2007). Environmental psychology and sustainable development: Expansion, 

maturation, and challenges. Journal of Social Issues, 63(1), 199-212. 

Lawson, B. (2007). Language of space: Routledge. 

 منابع فرعی:

 .محسن کاملی؛ ویرایش علمی باقر حسینی ترجمه. گراییو علوم رفتاری بازبینی عملکرد نیتمر نظریه معماری، .(1393) ان.ج ،لنگ

 .تهران: سازمان مدارس آزاد اسالمی )سما(، پیام سما

 .غالمرضا محمودی. تهران: وانیا ترجمه. شناسی محیطیروان. (1392). اندرو، فرانسیس تیمک

Joye, Y. (2007). Architectural lessons from environmental psychology: The case of biophilic 

architecture. Review of general psychology, 11(4), 305-328. 

Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review 

and research agenda. Journal of environmental psychology, 29(3), 309-317. 
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 شخصات درس:م

 تحقیق در طراحی معماری روشعنوان درس )فارسی(: 

 Research Methods in Architectural Designعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                  ■ندارد          □داردنیاز: پیش                              اختیارینوع درس: 

 32تعداد ساعت:                                          نظرینوع واحد:                                     2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 طراحیدر راستای ایجاد دانش  معماری طراحی فرآیندآن در  تحقیق و اهمیت با جایگاهیی آشنا 

 دانشگاهیتحقیقات  های عملی از طریقانجام پروژهبه  یمندعالقه 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 معماری )مزایا و معایب هر روش( هایپژوهشها در رویکردشناخت انواع  -

 هانامهپایان ازجملهپژوهشی  هایطرح( پروپوزالپیشنهاده ) سؤاالت اتخاذ رویکرد ترکیبی مناسب برای پاسخ به -

 پژوهشو قابل  روشنچگونگی طرح اهداف و سؤاالت  -

 هرکدام ها به همراه مزایا و معایبداده گردآوری و تحلیلهای آشنایی با روش -

 داده )آکادمیک و معتبر( یآشنایی با انواع مسیرهای جستجو -

 نقادانه، خواندن و نوشتن روش اندیشهآشنایی با  -

 بندی بانک اطالعات و مباحث اخالقی در تحقیقدهی منابع و طبقهبا اصول صحیح ارجاع آشنایی -

 :درس سرفصل

  در معماری پژوهشمفهوم، تعریف و اهمیت 

 ریزی پژوهش )ساختار پیشنهادۀ پژوهشی(طرح 

 کیفی رویکردهایدر معماری:  پژوهشهای روش 

 تاریخی-روش تحقیق تفسیری 

  موردیروش پژوهش 

 روش تحقیق همبستگی 

 مشاهده ،اسنادها: داده گردآوریهای روش 

  مصاحبههاداده گردآوریروش : 
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  پرسشنامه :هاداده گردآوریروش 

 هاچگونگی تحلیل داده 

 مانند دهینوشتن منابع و ارجاع شیوه Harvard APA, MHRA,Chicago,. 

  نامه نویسیآشنایی با اصول پایان 

 یپژوهش-در خصوص نوشتن مقاله علمی نکاتی 

 افزارنرم EndNote 

 افزارنرم SPSS 

 های کیفیهای تحلیل دادهافزارنرم 

 نوشتن رزومه کاری 

 یادگیری:-روش یاددهی

گیرد. در پایان گروهی قرار می موردبحثبا دانشجویان  شدهطرحموضوعات  و سپس شودسمینار توسط مدرس ارائه می

 هاآنچگونه به تغییر دیدگاه  شدهارائهشود که نظرات خود را در خصوص اینکه سمینار دانشجویان خواسته میهر جلسه از 

)چه  توانند استفاده کنندعملی خود می یهاپروژهو چگونه از مباحث مطرح شده در مطالعات تحقیقاتی و یا  هکمک کرد

 ؟(، بیان کنند.فراگرفتندچیز نوینی را 

، یا Endnote ،SPSSهای مرتبط مانند افزارنرمنامه و یا کاربست نقد پیشنهاده و نقد پایان مانندهمچنین ارائه جلساتی 

NVIVO شوددر تحقیق توسط دانشجویان انجام می. 

 روش ارزیابی: 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

  منابع اصلی:

 ، تهران: کتاب فکر نو.درآمدی بر پژوهش معماری. (1393)حیدری، شاهین. 

 ترجمه علیرضا عینی فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .تحقیق در معماری یهاروش. (1386)و دیوید وانگ.  گروت، لیندا

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

%30 
 %60نوشتاری: 

- %10 
 -عملکردی: 
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 های فرهنگی.: دفتر پژوهشتهران. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. روش تحقیق کیفی (.1377) مارشال، کاترین

 .93 – 78 ، 151شماره  ،کلیات کتاب ماه. نویسی نامهانیپاصد نکته در . (1388). منصوریان، یزدان
Bell, J. (1999). Doing your Research Project: a guide for first-time researchers in education 

and social science (3 ed.). Buckingham: Open University Press. 

Creswell, J. W. (c2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 

traditions (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Groat, L., & Wang, D. (2013). Architectural research methods (2 ed.). Hoboken: J. Wiley. 

Hanington, B., & Martin, B. (2012). Universal Methods of Design: 100 Ways to Research 

Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions. Beverly, 

Massachusetts Rockport Publishers. 

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2003). Universal principles of design: 125 ways to 

enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and 

teach through design. Beverly, MA : Rockport Publishers. 

Mason, J. (2002). Qualitative Researching (2nd ed.). London,Thousand Oaks,New Delhi: 

SAGE. 

Smith, K. E. (2006). Problematising power relations in elite interviews. Geoforum, 37(4), 643-

653. 

Yin, R. K. (c2009). Case study research: design and methods (4th ed.). Los Angeles, Calif.; 

London: SAGE. 
 منابع فرعی:

 .واحد قزوین یدانشگاه جهاد . قزوین:برای دانشجویان رشته معماری نامهانیپاراهنمای تدوین  .(1396) سامه، رضا.

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.پژوهشی یگذاراستیسریزی و ها. دفتر برنامهو رساله هانامهانیپاراهنمای نگارش 

تهران: ، سوم چاپ ترجمه علیرضا عینی فر، .آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (1386) جان. ،لنگ
 انتشارات دانشگاه تهران.

Friedrichs, J. (1973). Methoden empirischer Sozialforschung. Reinbek: Rowohlt. 

Goodman, L. A. (1961). Snowball sampling. The annals of mathematical statistics, 148-170. 

Heckathorn, D. D. (2002). Respondent-driven sampling II: deriving valid population estimates 

from chain-referral samples of hidden populations. Social problems, 49(1), 11-34. 

Borden, Iain; Rüedi Katerina. (2006). The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. 

Second Ed. Architectural Press. 

 منابع مطالعاتی: 

Browsing Architecture Dissertations and Theses by Title 

(https://unitec.researchbank.ac.nz/handle/ 10652/653 /browse?type=title) 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Iain+Borden%22
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 مشخصات درس:

 معماری حقوقعنوان درس )فارسی(: 

  Architectural Lawsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                    ■ندارد        □نیاز: داردپیش                      اختیارینوع درس: 

  32تعداد ساعت:                                           نظرینوع واحد:                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  حقوقی در حوزه معماری و شهرسازیفهم اهمیت مسائل 

 معمار و کارفرما ی حقوقی فعالیتهاآشنایی با مسئولیت 

 وسازساختادهای مختلف در زمینه آشنایی با مسئولیت نه 

 سازیشهرسازی، سیر مراحل و مجوزهای قانونی ساختمان آشنایی با ضوابط و مقررات معماری و 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 ط با حرفه معماری و صنعت ساختمانهای حقوقی مرتبانجام فعالیت -

 تنظیم، ثبت و پیگیری قراردادها -

 ها بر اساس ضوابط و مقرراتپروژهفنی  -و مشکالت حقوقی مسائل وفصلحلتحلیل،  -

 حقوقی مسائلشایستگی ارائه مشاوره به دفاتر فنی و مهندسان مشاور در مورد  -

 :درس سرفصل

 کلیات مباحث حقوقی 

 ت، محاسبات عمومی، مالیات و بیمهها: مدنی، تجارقانون 

 ت حاکم بر مالکیت و کاربرد اراضیقوانین و مقررا 

 مهندسینظامقررات ملی ساختمان و قوانین و م 

  های مرتبط با حرفه معماریسازمانضوابط و قوانین و اختیارات 

 هااریف، انواع، شروط و تعهدنامهقوانین پیمان و قراردادها: تع 

  ندسین طراح، ناظر و مجری ساختمانمه هایمسئولیتقوانین و 

 حقوقی مهندسان هایمسئولیتهای حقوق و کاربست 
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 تنظیم و تدوین قراردادها 

 در حوزه صنعت ساختمان مناقشات وفصلحل 

 یادگیری:-روش یاددهی

حقوقی مهندسننان  یهاتیمسننئولواقعی حوزۀ حقوق معماری و  مسننائل روش توضننیحی و بحث گروهی همراه با تشننریح

شجویان میهمچنین  سات کالس، دان صل )مانند تنظیم  محور فیتکل صورتبهتوانند در برخی جل سرف هر یک از موارد 

 عملی تمرین کنند. صورتبهدید استاد قرارداد( را به صالح

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

 . تهران: جنگل، جاودانه.مهندسان یقرارداد فرا یهاتیمسئولحقوق و  .(1393)محمدرضا.  ،داراب پور و ، مهرابداراب پور

( و 1374 اسنننفندماهو کنترل سننناختمان )مصنننوب  یمهندسننننظامقانون  .(1390). دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی سننناختمان
 . تهران: وزارت راه و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان.آن یهانامهنیآئ

 آخر. و اول انتشارات . تهران:شهرسازی و معماری در حقوق .(1395)فاطمه. خسروی، و  حمیدرضا صارمی،

 .سازمان مدیریت صنعتی . تهران:مسعود حیدری. ترجمه اصول و فنون مذاکره .(1398)ویلیام. ، یوریو  راجر ،فیشر

ستریت، گرین سماعیل ترجمهمعماران )حقوق معماری(.  برای آن ملکردع و قانون .(1392)باب.  ا شگاه :تهران .ضرغامی ا  دان

 رجائی. شهید دبیر تربیت

 منابع فرعی:

ب زرد ساختمان: )قراردادهای عمرانی(: شرایط عمومی و خصوصی پیمان، قرارداد کتا. (1395). ملکوتی و بنفشه پوراسد، علیرضا

 . تهران: فدك ایساتیس.(زیربنا، قرارداد مدیریت طرح، قرارداد طرح و ساخت )عمرانی یمترمربع

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

- 
 %40نوشتاری: 

- %40 
 %20عملکردی: 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
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ساختمان ساختمان: مباحث  .(1392). دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی  سازی، دفتر  .22-1مقررات ملی  شهر تهران: وزارت راه و 

 امور مقررات ملی ساختمان.

 و اصالحات آخرین با اسالمی شوراهای و شهرداری محشای مقررات و قوانین کامل مجموعه. (1391) غالمرضا. حجتی اشرفی،
 دانش. گنج :تهران .الحاقات

( 1) «از تخریب تا تحویل»فوالدی و بتنی  یهاساختماندستیار مهندسان مجری و ناظر در اجرا و نظارت  .(1395)صمیمی، علیرضا. 
 . تهران: نوآور.از عقد قرارداد تا اجرای فنداسیون

 مجد. انتشارات . تهران:شهرسازی و شهری حقوق. (1396) .غالمرضا کامیار،

 بانکی. تهران: اطالعات. یمحمدتق. ترجمه قراردادهای ساختمانی .(1394). جیمی ، هینزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
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 مشخصات درس:

 تکنولوژی و مباحث فنی ساختمانعنوان درس )فارسی(: 

 Construction Technology and Building Technical Issuesعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                               ■ندارد          □نیاز: داردپیش                       اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                           عملیواحد  1 -واحد نظری 1نوع واحد:                               2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  ساختمان اجراییعملیات آشنایی با 

  سازی پیشرفتهعملیات ساختمانآشنایی با 

  ساز پایداروساختآشنایی با 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 مطالعه و تحلیل ابعاد و مراتب اجرایی ساختمان -

 های ساختمانی از مرحله طراحی تا پایان اجراکاربست عملی تکنولوژی و تکنیک -

 های پایدارساختمانکاربست قوانین و ضوابط فنی  -

 :درس سرفصل

نیازمند شناخت نظری و عملی از تکنولوژی و مباحث فنی  وسازساختصنعت ساختمان و فرآیند  گستردگی و پیچیدگی

تکنولوژی و  درسهای اجرایی و اجرای سنناختمان اسننت. و اجرایی سنناختمان در مراحل مختلف تهیه طرح اولیه، نقشننه

و نیز نقش  (و سازه کف ،سقف ، بازشوها،بنیادین سازنده یک ساختمان )دیوارها عناصر مروری بر مباحث فنی ساختمان

 ،سننازهمصننالح،  ،معماری عناصننرهر یک از  همچنین در این درس. اسننت معماریطرح  در اجرای روابط این عناصننر و

های مختلف سننناخت بررسنننی یو فنون و تکنولوژ کاری سننناختمانکاری و نازكمراحل سنننفت و نیز باربردیوارهای 

 شوند.می

 نظری:

 سازیهای ساختمانتکنیک 

 عناصر و جزئیات ساختمانی 

 مقررات ملی ساختمان 

 های پایداری در تکنولوژی ساختمانشاخص 
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 سیستم تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 

 عملی:

 ایروند انتخاب سیستم سازه 

 های اتصاالتعملکرد مصالح و سیستم 

  اجرایی در راستای معماری پایدارمصالح و جزئیات 

 طراحی جزئیات ساختمانی 

 ها و مراتب اجرایی ساختماننقشه 

 جویی در مصرف انرژیجزئیات حفظ و صرفه 

 یادگیری:-روش یاددهی

 با روش توضیحی مراتب اجرایی ساختمان مورد مباحث نظری در ارائه 

 های ساختمانی پیشرفتهپروژه عملی مرتبط با کارگاه ارائه 

 پروژه عملی بر روی مباحث فنی، اجرایی و جزئیات ساختمانی 

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

 . تهران: آذر.های اجرای آنهای ساختمانی و روشدیتیل. (1384)اسفندیاری، مزدك. 

 جلد. ترجمه اردشیر اطیابی. تهران: جویبار. 2. ساختمان یتکنولوژ .(1393)چادلی. روی. 

 . تهران: یاوریان.اجرایی ساختمان یهاروش .(1389). ناصرالدین، شاهبازی

ساختمان.  ساختمان: مباحث مقررات  .(1392)شورای تدوین مقررات ملی  سازی، دفتر امور  .22-1ملی  شهر تهران: وزارت راه و 

 مقررات ملی ساختمان.

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

50% 
 %15نوشتاری: 

- 20% 
 %15عملکردی: 
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 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.جزئیات، ارتقاء دهنده معماری .(1395)احسان. نیا، سروشو  محمود، گالبچی

 ایران. . تهران: دانشگاه علم و صنعتتعامل معماری و تکنولوژی .(1390)وفامهر، محسن. 

 منابع فرعی:

محمود گالبچی و کتایون تقی زاده. تهران: انتشنننارات دانشنننگاه . ترجمه کنندچگونه عمل می هاسننناختمان. (1393). ادوارد، آلن

 تهران.

 . ترجمه سارا زهری. تهران: مهرازان.ها و مصالح پیشرفته(: تکنولوژیزیستمحیطمعماری سبز )سازگار با . (1390)اتمن، عثمان. 

 یزدا.. تهران: سیسات مکانیکی برای دانشجویان معماریأت .(1396). محمدرضا، سلطاندوست

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نوین ساختمانی یهایفناور .(1397). مظاهریانو حامد  محمود، گالبچی

Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting: Design methods for architects. New York: 

Wiley. 

Szokolay, S. (2017). Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design. 

Place of publication not identified: Routledge. 

Chudley, R. (2017). Building Construction Handbook. Place of publication not identified: 

Routledge. 

Madsen, D. A. (2013). Print reading for architecture and construction technology. Clifton 

Park, NY: Delmar, Cengage Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%84%D9%86&select-author=author-exact
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 مشخصات درس:

 های نوین در معماریها و سازهسیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Architectural Systems and Structuresعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش            ■ندارد                □داردنیاز: پیش                         اختیارینوع درس: 

 32تعداد ساعت:                                                      نظرینوع واحد:                                2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های نو در معماری معاصرهای ساختمانی و سازهآشنایی با انواع سیستم 

 فرم در معماری معاصر آشنایی با نحوه تعامل سازه و 

 های ساختمانیهای نوین سیستمها و مصالح جدید و روشآشنایی با نحوۀ رفتار سازه 

 بعدیهای نازك و دیگر ساختارهای سههای فضاکار، عناصر کششی، گنبدها، پوستهکاربست مفاهیم طراحی سازه 

 دهد:می هایی که درس پرورشتوانایی و شایستگی

 ایترین سیستم ساختمانی و سازهای مدرن و توانایی بررسی و انتخاب مناسبهای سازهشناخت علمی فرم -

های اقتصادی، و ویژگی کارکردی معماری، خصوصیات فنی مسائلتوانایی انطباق و تناسب سازه و سیستم ساختمانی با  -

 .جغرافیایی و ..

 ای بناهاسازی ساختاری و سازهمدلها و ابزارهای کارآمد در ، تکنیکهاهارتقای دانش و فهم نظری -

توزیع  وتحلیلتجزیهساختمانی و  هایشناسی سیستمها مبتنی بر خواص مصالح، گونهساختمان وتحلیلتجزیهتوانایی  -

 های جاری مقررات ملی ساختماننامهبار، مطابق با آیین

 در ارتباط میان فرم و سازه گیری عناصر ساختاریتوانایی برآورد و اندازه  -

 :درس سرفصل

سازه ستم  سی ست  سازه یک پروژه معماری، نیازمند انتخاب در سخگویی به  ست که در ارتباط پا ساختمانی ا ای و اجزای 

ست.  سته به آن ا ضوعات واب سب با الگوهای معماری و مو سازه درواقعمنا ساختار  ساختمانی و  ستم  سی ای، با ابعاد هر 

شود. با مبنا قرار دادن قابلیت تحمل و توزیع بار ناشی از بارهای خارجی، با مصالح سازگار و مناسب طراحی میمناسب و 

سازه سازیساختمانضوابط  سازهموجود و  صر های نوین، مفاهیم طراحی انواع  شرفته و نحوه رفتار عنا سوم و پی های مر

 قرار خواهند گرفت. موردبحثای در برابر بارهای جانبی و نیروهای برشی و غیره در این درس سازه

 های کابلیسازه 



 

44 

 

 های غشاییسازه 

 های هوای فشردهسازه 

 های قوسیها و سازهقوس 

 خرپاهای مسطح و فضایی 

 های فضاکارسازه 

 های گنبدیسازه 

 های صلبقاب 

 و چندالیه الیهیکهای شبکه 

 ایپوسته هایسازه 

 تاشدههای ورق سازه 

 بعدیسههای سازه 

 های بلندهای ساختمانسازه 

 های چوبیسازه 

 (گیردبا تأکید بر موضوعات زیر صورت می ،الذکرفوقهای ساختمانی معرفی سیستم) تکمیلی نظری

 ای هر سیستمخصوصیات اصلی سازه 

 موردنظرهای عملکردی سیستم فرم معماری و ویژگی 

  های سیستم ساختمانی منتخبمحدودیتمزایا و 

  مورداستفادهروش اجرا و مصالح 

  سیستم ساختمانی منتخب برای اجرای موردنیازتجهیزات 

 از سیستم منتخب اجراشدههای برجسته معرفی و بررسی نمونه 

 مهندسی نما 

  های پیچیدهاصول استاتیکی و تکنولوژی ساخت فرم 

 یادگیری:-روش یاددهی

شننود. دانشننجویان با مراجعه به منابع و می ارائهفیلم و اسننالید  ارائهسننمینار و سننخنرانی در قالب  صننورتبهاین درس 

سبت به تجزیهجمع صر ن ساختمانی آثار معماری معا ستم  سی  . همچنین درکننداقدام می هاآنتحلیل  -آوری اطالعات از 

جزئیات( از پروژه طراحی خود را در  ارائهتحلیل و  ارائهتوانند پیشننننهادهای عملی )به همراه خش عملی دانشنننجویان می

 و ارزیابی قرار دهند. یموردبررساین درس 
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 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 .های نویندر صورت امکان کارگاه تکنولوژی و ساخت سازه ویدئو پروژکتور؛ -کارگاهی، دیتاکالس 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

. ترجمه محمود گالبچی و کتایون تقی زاده. تهران: انتشنننارات دانشنننگاه کنندیمچگونه عمل  هاسننناختمان. (1393)آلن، ادوارد. 

 تهران.

. ترجمه محمود گالبچی و احسان مثابه معماری: یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازهبهسازه (. 1388چارلسون، اندرو. )

 سروش تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 . ترجمه محمود گالبچی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های مشبک فضاییسازه(. 1392چیلتون. جان. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های نوین ساختمانیفناوری. (1397گالبچی، محمود. مظاهریان، حامد. )

 . ترجمه محمود گالبچی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.معمار+مهندس= ساختار(. 1392)مارگولیوس، ایوان. 

 منابع فرعی:

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.هادرك رفتار سازه(. 1387گالبچی، محمود. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.سازه در معماری. (388گالبچی، محمود. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.های بلندمبانی طراحی ساختمان(. 1387) محمدرضاگالبچی، محمود. گالبچی، 

 ترجمه محمود گالبچی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مبانی سازه برای معماران.. (1395میالئیس، مالکوم. )

Billington, D. P. (2003). The art of structural design: A Swiss legacy. Princeton, NJ: 

Princenton University Art Museum. 

Cowan, H. J., Gunaratnam, D., & Wilson, F. (1995). Structural systems. Sydney: Dept of 

Architectural and Design Science, University of Sydney. 

Holgate, A. (1986). The art in structural design: An introduction and sourcebook. Oxford: 

Clarendon. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

25% 
 %25نوشتاری: 

- 25% 
 %25عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 مدیریت و فرآیند ساختعنوان درس )فارسی(: 

 Construction Management and Processعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                                  ■ندارد     □نیاز: داردپیش                اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                  واحد عملی 1 -واحد نظری 1نوع واحد:                         2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  پروژه و ساخت تیریمدهای مطرح در زمینه نظریهشناخت و تحلیل 

 پروژه و ساخت تیریمد نهیدر زمی علم ی نوینمبانساخت و آشنایی با  فرآیندهای مدیریت و نوآوریبا  ییآشنا 

  های ظرفیتو  یفرهنگشرایط در نظر گرفتن ساخت با  فرآیند در ایران و مباحثی در پروژه و ساخت تیریمدآشنایی با

 کشور

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 ساخت فرآیندجدید در حوزه مدیریت پروژه و  مسائلطرح و فهم  -

 ها و تجارب علمیسازی و انتخاب روش صحیح مدیریتی بر مبنای روشتصمیم -

 :درس سرفصل

 کاراییشرایط برای افزایش دانش، مهارت و  کنندهفراهم، ساختمان ی و تکنولوژیدر ادامه دروس حوزه فن این درس 

های ساختمانی پروژه فرآیند ساخت ریزیبرنامه و معماری در زمینه مسائل مدیریتکارشناسی ارشد التحصیالن فارغ

و کنترل  یزیربرنامههای که بر پایه پروژه و ساخت است تیریمد نهیدر زم هاآموزهاز  ایمجموعهاین درس  .باشدمی

 .استوار است های عمرانیپروژه

 پروژه تیریمد هاینظریه 

 پروژه تیریمد یهاروش 

 های عمرانینگهداری پروژه تیریمد 

 زیستمحیطایمنی و بهداشت و  تیریمد 

 مدیریت منابع انسانی 

 ساخت تیریدر مد یکمّ یهاو روش اتیدر عمل تحقیق 
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 یاطالعات ستمیس تیریمد 

 شرفتهیساخت پ هایو روش فنون 

 اصول و مقررات پیمان 

 یادگیری:-روش یاددهی

ستفاده با درس این در شرفت مدیریت پروژه،نظری  مبانی از ا شناخت تاریخ پی های مدیریتی پروژه ختلفهای ممدل و 

سی و آثار آن در پروژه سی میعمرانی برر شنایی با زیر اجزاشودهای موردی مدیریت پروژه برر مدیریت و فناوری  ی. آ

ساختمانی با بهرهنظری و عملی و همچنین بازدید از کارگاه صورتبهساخت  صورت  رویکردهایگیری از های  تجربی 

 پذیرد.می

 

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکارگاهیآتلیه 

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

 تهران. دانشگاه انتشارات بانکی. تهران: یمحمدتق. ترجمه ساختمانی یهاپروژهمدیریت . (1388)و تانگ او.  هندریکسون، کری

 انتشارات تهران: .ترجمه محمود گالبچی، امیر فرجی .های اجرای پروژه در صنعت ساختمانسیستم. (1388)رابرت دبلیو.  دورسی،

 تهران. دانشگاه

 .تهران: سیمای دانش .های عمرانیاصول مدیریت پروژه .(1389)لطفی، امیر. 

هایی از ساختار اجزا و ساختار ریزی و کنترل پروژه کاربردی همراه با نمونهپروژه و برنامه مدیریت .(1390)نادری پور، محمود. 
 .تهران: کوهسار .عملیات

Dykstra, A. (2018). Construction project management: a complete introduction. Santa Rosa, 

CA: Kirshner Publishing Company. 

Fewings, P., & Jones, M. (2005). Construction project management. London: Taylor & 

Francis. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

30% 
 %30نوشتاری: 

- 20% 
 %20عملکردی: 
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Jackson, B. J. (2010). Construction management jumpstart: the best first step toward a career 

in construction management. New York: Sybex. 

 منابع فرعی:

 تهران. دانشگاه انتشارات . تهران:مدیریت پروژه مبانی. (1396)و محمدرضا گالبچی.  محمود گالبچی،

 .آذرخش: رانهت .اهارگو ک انمتاخس تریدیم اصولا ب یاینآش .(1386). اد رضمح، مانویوسم

Blyth, A., & Worthington, J. (2010). Managing the brief for better design. London: Routledge. 

Hershberger, R. (2015). Architectural programming and predesign manager. Routledge; 1 

edition. 
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 مشخصات درس:

 معماری یزیربرنامهمباحثی در عنوان درس )فارسی(: 

 Architectural Programming Issuesعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                                ■ندارد      □نیاز: داردپیش                    اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                 عملیواحد  1 -واحد نظری 1نوع واحد:                             2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 دهی معماریهای مختلف برنامهمعرفی رویکردها و تکنیک 

 ند تنظیم و مدیریت اطالعات طراحیدهی و روشناخت مبانی برنامه 

 معماری و بیان نیازهای یک پروژه مسئله از مندقاعده تعریفبا  آشنایی 

  ن پروژه در مرحله قبل از طراحیاز نیازهای مخاطبا پایهدانشآشنایی با 

  ی معماریهاتحلیل و توسعه برنامهآشنایی با 

  های طراحیحلطراحی و ارزیابی راه فرآیندهدایت 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 زی اسناد و اطالعات پروژه معماریدهی برای طراحی معماری، مستندسافهم اهمیت برنامه -

 دهی معماریهای مختلف برنامهانتخاب میان روش -

 های ساختمانی(معماری و مجموعه هایهای واقعی )در مقیاس پروژهای در پروژهکالبدی حرفه تهیه برنامه -

 سازی اسناد برنامه با توجه به مخاطبان و کاربران مختلف پروژهآماده ودهی معماری ریزی و برنامهبرنامه -

 :درس سرفصل

بالقوه، یعنی معماران،  با در نظر داشنننتن مخاطبان  نا، مهارتدر این درس،  هایی در تهیه و طراحان داخلی و کاربران ب

تعامل  تأکید این درس بر نقش پژوهش درباره درواقعشننود. دهی آموزش داده میریزی و برنامهتدارك یک سننند برنامه

 دهی است.رفتار بر تخصیص امکانات، در فرآیند برنامه-محیط

 نظری:

  معماری دهیبرنامهریزی و برنامه فرآیندمفهوم و 

  معماری دهیبرنامهنظریات و رویکردها در 

 دهیبرنامهها و فنون مروری بر روش 
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 ریزی و مدیریت راهبردی معماریمهبرنا 

 ریزی موضوع محوربرنامه 

 ریزی آینده: اهداف و رسالت پروژهبرنامه 

 ژهجغرافیایی پروآوری و تحلیل اطالعات مخاطبان، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و های جمعروش 

 عملی:

صل عملی این درس با برنامه شود. در خالل تهیه این یک طرح( انجام می عنوانبهدهی معماری برای یک مجموعه )سرف

شان گردآوری و تحلیل می مطلوبمحیط  هایویژگی و هاآنبرنامه، اطالعات کاربران و نیازهای  این گردآوری شود. ای

بندی، گذاری، زوناقلیمی )حرارتی( از فضاها است. برنامه فیزیکی، لکه ها، مشاهدات و نقشهاطالعات مشتمل بر مصاحبه

شی این درس میها از خروجیبینی هزینهها و پیشدیاگرام ضوعات آموز صلی این طرح و مو ستاورد این های ا شند. د با

های طراحی پیشننننهادی و زمینه، پاسنننخهای تدوین برنامه برای فضننناها، تشنننریح آگاهی از تدوین دسنننتورالعمل ،درس

 ارزیابی اقتصادی پروژه است. پیامدهای احتمالی در حوزه

 و مدیریت اطالعات دهیسازمان 

 های معماریمات کیفی و کمی پروژهالزا 

 مستندسازی و ایجاد سند برنامه معماری 

 یادگیری:-روش یاددهی

شود. این دهی یک پروژه معماری واقعی انجام می، برنامهبه روش توضیحی در کنار آموزش مباحث نظری ،در این درس

 های در دست طراحی یا ساخت موجود باشد.نامه دانشجو یا نقد برنامه پروژههای پایانتواند یکی از پروژهپروژه می

 روش ارزیابی:

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 ویدئو پروژکتور. -؛ دیتاکالس کارگاهی

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

40% 
 %20نوشتاری: 

- 20% 
 %20عملکردی: 
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 فهرست منابع

 :اصلی منابع

 انتشنننارات تهران:. ترجمه سنننید امیر سنننعید محمودی. : مدیریت اطالعات برای طراحیدهی معماریبرنامه .(1396)دورك، دانا. 

 تهران. دانشگاه

تهران: مرکز تحقیقات راه، مسننکن و  .ترجمه شننهناز پورناصننری .طراحی: از تئوری تا عملریزی برای برنامه .(1396). چری، ادیث

 .سازیشهر

Blyth, A., & Worthington, J. (2010). Managing the brief for better design. London: 

Routledge. 

Hershberger, R. (2015). Architectural programming and predesign manager. Routledge; 1 

edition. 

Kumlin, R. R. (1995). Architectural programming: Creative techniques for design 

professionals. New York: McGraw-Hill. 

Palmer, M. A. (1981). The architects guide to facility programming.Washington.D.C., The 

American Institute of Architects. 

Sanoff, Henry. (2016). Methods of Architectural Programming. 1st Edition. London: 

Routledge 

 منابع فرعی:

مه. (1398). عالئی، علی نا بانی بر عهم عهریزی و طراحی مجمو ماری: مجمو عههای مسنننکونیهای مع گاهی، ، مجمو های دانشننن

 .تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات .های تجاریمجموعه

Kempper, Alfred. (1979). Architectural Handbook: Environmental Analysis, Architectural 

rogramming, Design and Technology, and Construction. New York, John Wiley & Sons. 

Preiser, W. F. (2018). Facility programming: Methods and applications. London: Routledge. 

Pena W.M., Parshall S.A. (2001). Problem seeking, John Wiley & Sons,UK. 

Phillips,Peter,L. (2004). Creating the Perfect Design Brief: How to Manage Design for 

Strategic Advantage. New York, Allworth Press. 
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 مشخصات درس:

 سازی در طراحیمدلعنوان درس )فارسی(: 

 Modeling in Designعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                   ■ندارد        □نیاز: داردپیش              اختیارینوع درس: 

  64تعداد ساعت:                                               عملینوع واحد:                               2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ایسازی رایانهشناخت ابزارهای مدل 

  شناخت ابزار رایانه( ای تحلیل محیطیEnvironmental Analysis) 

  اطالعات ساختمان یسازمدلشناخت ابزار و کارکرد (BIM) 

  کیپارامتر یمعمار یهاروششناخت  

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 هرکداممزایای  ازسازی مناسب بر اساس آگاهی ابزار مدل دانش الزم برای انتخابدریافت  -

 سازی انرژی ساختمان با رایانهمدل -

و آشنننایی با چگونگی تبدیل اطالعات دوبعدی به  یطراح در (BIM) اطالعات سنناختمان یسننازمدل بردن کاربه  -

BIM 

 سازیدر مدیریت ساخت و سایر وجوه ساختمان BIMهای آشنایی با قابلیت -

 سازی مناسب برای هر رویکردشناخت طراحی پارامتریک و رویکردهای متفاوت آن به همراه شناخت ابزارهای مدل -

 :درس سرفصل

 مقدمات 

 سازی در معماریتالیجیدبه  بازار ازین 

  بعدیسه یسازمدلابزارهای 

  اطالعات ساختمان یسازمدلکارکرد چیستی و (BIM) 

 یتالیجید یسازمعمارانه با کمک مدل یهادهیا شرفتینحوه پ 

 تالیجید یتکنولوژ یهاتیظرف 

 ابزار پارامتریک و ورود ایده از ریاضیات به معماری 
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 عملی:

 با ابزار منتخب بعدیسهسازی مدل 

 دوبعدیهای تبدیل نقشه CAD به مدل BIM 

 یقیتطب هاینمونه وتحلیلتجزیه قیمولد از طر یاز منطق هندس یدرك مفهوم 

  ی وممفه کیپارامترابزار طراحی(Maya/Rhino script) 

  یساختار کیپارامتر یطراحابزار (Revit/ArchiCad/AutoLISP) 

   مولد یهاتمیالگورابزار طراحی با (Grasshopper) 

 انجام پروژه پایانی 

 یادگیری:-روش یاددهی

 شود. می انجامدر هر جلسه بعد از سخنرانی کوتاه مدرس، تمرین مرتبط با موضوع آن جلسه با رایانه فردی 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع

 :اصلی منابع

Eastman, C. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 

Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley & Sons Canada, Limited, John. 

Jabi, W. (2013). Parametric design for architecture. London: L. King. 

 . تهران:اطالعات سنناختمان یسننازمدل. (1396)ی. جعفریقارون کبرا و یگالبچعلیرضننا  یی،نورزا اهلل عصننمت ، محمود  ،یگالبچ

   .انتشارات دانشگاه تهران

 :فرعی منابع
Kymmell, W. (2008). Building information modeling: Planning and managing construction 

projects with 4D CAD and simulations. New York: McGraw-Hill. 

Woodbury, R. F., Gün, O. Y., Peters, B., & Sheikholeslami, M. (2010). Elements of 

parametric design. London: Routledge. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی پروژه

70% 
 -نوشتاری: 

- 30% 
 -عملکردی: 



 

54 

 

 مشخصات درس:

 یدر معمار یکاربر قیطبتعنوان درس )فارسی(: 

 Adaptive Reuse in Architectureعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                   ■ندارد        □نیاز: داردپیش        اختیارینوع درس: 

   48تعداد ساعت:                    یواحد عمل 1 -یواحد نظر 1نوع واحد:                          2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  ای.های حرفهمعمارانه و جایگاه آن در فعالیت تطبیق کاربریآشنایی با اهمیت 

 و برآورد اهمیت آن در آینده تطبیق کاربری در معماری آشنایی با پیشینه 

 محیطی و اقتصادی کالن آندر توسعه پایدار و فواید اجتماعی، زیست  تطبیق کاربری شناخت جایگاه 

 بناهای مختلف های انتخاب کاربری جدید برایشناخت اصول و روش  

 مداخالت در بناهای قدیمیسازی و آشنایی با اصول کلی استحکام 

  های قدیمیسازی و ایمنی در تطبیق کاربری برای ساختمانمالحظات انرژی، استانداردآشنایی با 

 آشنایی با مالحظات کلی تطبیق کاربری در ابنیه میراثی: حفاظت، مرمت و احیا 

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

شننناخت مفاهیم و اقداماتی که امروزه مقوله حفاظت، مرمت  واسننطهبههای احیا پروژهتحلیل، تفکر انتقادی و ارزیابی  -

 و احیا را اهمیت بخشیده است

 SWOTهایی مانند تحلیل استفاده از روشبا  (قدیمی موجود )معاصر و انتخاب کاربری مجدد سازگار برای ابنیه -

 کاربردی در حوزه اعطای کاربری جدید به بنای قدیمیها و دانش الزم برای ارائه راهکارهای مفهومی و مهارت -

 حوزهاین درك مالحظات سایر افراد فعال در  واسطهبهبا متخصصان مشغول در زمینه بازآفرینی  مساعیتشریک -

 ابنیه تاریخی و آشنایی با رویکردهای معاصر در جهان، منطقه و ایران یهای احیاقابلیت طراحی و تحلیل پروژه -

 :سرفصل درس 

صه برای  با پایان جنگ جهانی دوم، شودن عر سازساختمباحث پیرامون تخریب ابنیه موجود برای گ جدید و یا گزینه  و

 هایی چشمگیر شد. در راستای همان تغییراتدچار تغییرات و پیشرفت تازه برای آن بناها،جریان یافتن عملکرد و کاربری 
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به موضنننوعی  هاآنافزایش طول عمر مفید  طریق ارتقای کیفی این بناها برایحفظ ابنیه موجود از  موضنننوع  تا به امروز،

های با ارزش میراثی،  این موضوع در مورد ابنیه و بافت است. شدهتبدیلهای تازه به توسعه پایدار در چارچوب نگاه  مهم

  خورد.گره می های قدیمیفتباابنیه و بازآفرینی  یاحیا ، مرمت وحفاظتبا مباحثی همچون 

  نظری:

  به نیازهای متغیر انسان در طول زمان دهیپاسخاهمیت تغییر بناهای موجود برای 

  مفاهیم اساسی در تطبیق کاربری معمارانه 

 اهداف اجتماعی تطبیق کاربری 

 نقش حفاظت و تطبیق کاربری معمارانه در توسعه گردشگری و اقتصاد پایدار 

  قدیمی در قالب یک طرح معماریروش انتخاب کاربری جدید برای بنای 

 تبدیل بنای فرسوده به معماری کامالً پایدار 

 ها، فرار اضطراری و ... استانداردسازی ابنیه برای مقوالتی چون دسترسی توانیاب 

  تحت احیا تاریخی وبرای بناهای معاصر  انرژی، استانداردسازی و ایمنیمالحظات گسترده 

 رینی ابنیه و بافت شهریجایگاه پدافند غیرعامل در بازآف 

 المللی حفاظت از میراث فرهنگیای از تاریخ حفاظت و مرمت معمارانه و مرور اجمالی منشورهای بینخالصه 

 های بناهای تاریخیانواع و ارزش 

 اهمیت کار نهادی در حفاظت از میراث فرهنگی 

  تفکر نقادانه و آینده پایداری در مرمت 

  صنعتی و میراث مدرن میراثاحیای 

 عملی:

 های موردیها و بررسی انتقادی نمونهمباحثه گروهی پیرامون تحلیل مفاهیم مرتبط با بازآفرینی بناها و بافت 

 سازی بناهای قدیمی در مواجهه با زندگی و کاربری معاصرهای ایمنآشنایی عملی با روش 

 برای ارائه پیشنهادهای به مدیریت  یطریق مباحثه و تحلیل آمارهای موجود در جهان، منطقه و ایران از شناخت چالش

 شهری

 بحث نقادانه پیرو حفاظت از منظر شهری و روستایی 
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 یادگیری:-روش یاددهی

اندرکاران مدیریت شننهری/میراث فرهنگی برای مواجهه دانشننجویان با دسننت همراه با و مباحثه گروهی روش توضننیحی

درك وضنننع موجود، اقدامات و موانع واقعی در مسنننیر توسنننعه پایدار از منظر بازآفرینی و احیا و همچنین بازدید میدانی 

 ای.   رشتهملموس کردن مباحث میان جهت

 روش ارزیابی:

 تجهیزات و امکانات موردنیاز:

 ویدئو پروژکتور؛ دعوت از کارشناس/مدیر شهری؛ بازدید میدانی. -کالس کارگاهی، دیتا

 فهرست منابع

 :اصلی منابع
 .یو اقدامات شننهر هاروش ،یجهان یهانامهقطع، تجارب، منشننورها و هاهینظر ف،ی: تعاریمرمت شننهر(. 1381. )حبیبی، محسننن

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 

 .انتشارات دانشگاه تهران  . تهران:یخیتار یبناها و شهرها یباز زنده ساز(. 1384. )منصور محمد ی،فالمک

 تهران: نشر روزنه.. محمدحسن طالبیان و خشایار بهاریترجمه  ی.حفاظت معمار خیتار(. 1387یوکلیتو، یوکا. )

انتشارات دانشگاه  ی. تهران:موریشاه ت لدایو  یحناچ روزیترجمه پ .یخیتار یدر شهرها یداریحفاظت و پا(. 1393. )سیدن، رادول
 .تهران

Douglas, J. (2015). Building adaptation. London: Routledge, Taylor &amp; Francis Group. 
 منابع فرعی:
 .تهران: کتاب فکر نو .فر، احسان مسعود، نوید گلچینعلیرضا عینی ترجمه. معماری تغییر(. 1397اسکات، فرد. )

Kincaid, D. (2016). Adapting buildings for changing uses: Guidelines for change of use 
refurbishment. London: Routledge. 

Gorse, C. A., & Highfield, D. (2009). Refurbishment and upgrading of buildings. London: 
Spon. 

Giebeler, G. (2009). Refurbishment manual: Maintenance, conversions, extensions. Basel: 
Birkhauser. 

Richarz, C., & Schulz, C. (2013). Energy Efficiency Refurbishments: Principles, Details, 
Case Studies. Birkhauser Architecture. 

 ی مستمرارزشیاب ترممیان آزمون نهایی پروژه

40% 
 %25نوشتاری: 

- 10% 
 %25عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 مباحث ویژهعنوان درس )فارسی(: 

 Special Topicsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: پیش                          ■ندارد        □نیاز: داردپیش              اختیارینوع درس: 

  48تعداد ساعت:                     یعمل واحد 1 -یواحد نظر 1نوع واحد:                                2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 و ... در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ ، مهندسننی زیسننتی های مختلف علوم انسننانی ومعماری در دنیای امروز با حوزه حرفه

شد پایان که ازآنجاقرار دارد.  سی ار شنا شجویان به حوزهنامه کار سایر علوم و معماری، امکان ورود دان صی  ص های تخ

کند تا دانشننجویانی که رویکرد خاص و تخصننصننی در این امکان را ایجاد می ویژهکند، درس مباحث فنون را فراهم می

توانند دانشجویان می ،. برای این منظورشوندمند بهره موردنظرد بتوانند از دانش حوزه انکردهنامه خود انتخاب پروژه پایان

ید شورای پژوهشی گروه یا دانشکده، دو واحد از دید استاد راهنما و تأیصالح همچنین نامه خود،با توجه به رویکرد پایان

ه و در نیمسال تحصیلی سوم بگذرانند.  کردانتخاب  های آموزشی دانشگاهدروس اختیاری را از دیگر گروه



 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 ترم بندی دروس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم اول

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 های طراحیفرآیند و روش 2 - 2

 2 اقلیم و پایداری محیطی 1 1 2

 3 اختیاریدرس  - - 2

 4 اختیاریدرس  - - 2

 جمع کل - - 8

 ترم دوم

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 (1طرح معماری ) - 4 4

 2 اختیاریدرس  - - 2

 3 اختیاریدرس  - - 2

 4 اختیاریدرس  - - 2

 جمع کل - - 10
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 توضیحات:

 .انتخاب کندتواند . دانشجو در هر ترم بیش از یک طرح معماری نمی1

نامه خود را برای تصویب شورای تحصیالت بایست قبل از شروع نیمسال سوم، پیشنهادۀ )پروپوزال( پایان. دانشجو می2

 دهد. تکمیلی دانشکده، به گروه معماری تحویل

 

 

 ترم سوم

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 (2طرح معماری ) - 4 4

 2 اختیاریدرس  - - 2

 3 اختیاریدرس  - - 2

 جمع کل - - 8

 ترم چهارم

 ردیف نام درس تعداد واحد

نامهانیپا 6  1 

 جمع کل 6


