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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 ده دوره کاردانی پیوسته رشته معماریبرنامه درسی بازنگری ش

، برنامه درسی  41/5/4931جلسه تاریخ  سیزدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهرنامهشورای ب

 را به شرح زیر تصویب کرد: معماریبازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

 وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی 4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 می شوند قابل اجرا است.

جایگزین  4931-4933از نیمسال اول سال تحصیلی   معماریاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

 برنامه ریزی شورای  55مصوب جلسه شماره  نقشه کشی معماری –معماری برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  21/9/4911اریخ به ت آموزشی و درسی علمی کاربردی

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی  (9ماده 

دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 

 وم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت عل

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  4931-4933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1
سازمان یونسکو یکي از  به تاکید  های فني و حرفه ای به عنوان مولد اشتغال نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورها دارد. آموزش

ای میباشد. در سندهای باالدستي نیز با توجه به امر توسعه و  فني و حرفه آموزش هایعوامل مهم دستیابي به توسعه، توجه به 

 ای برخوردار از دانش پیشرفته و مبتني بر سهم برتر منابع انساني  و نیز به منظور رسیدن به اشتغال مولد، به توسعه آموزش جامعه

 ای خاص شده است.ای توجه های فني و حرفه

عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملي، اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش  حرفه ایهای درسي کارداني فني و  در برنامه

مشارکت و  های فردی، تعادل، یادگیری مادامالعمر، جلبمرجعیت معلم، اعتبار نقش پایهای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوت

ی، توسعه ا پذیری، آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه بخشي آموزشها، انعطاف تعامل، یکپارچگي و فراگیری، اصول تنوع

 گیرد. ای مورد توجه قرار مي گیری تدریجي هویت حرفه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل

 موزش هایآاست. به عبارت دیگر توسعه  حرفه اییرگذار آموزش و تربیت فني و در توسعه پایدار، انسان محور توسعه و عامل تاث

موجب توانمندی، کارآیي، و افزایش سرمایه انساني میشود، که این نیز موجب توسعه پایدار سیاسي، اقتصادی،  حرفه ایفني و 

خواهد شد، که از  حرفه ایفني و  ایآموزش هاجتماعي و فرهنگي جامعه میگردد. توسعه پایدار نیز متقابال موجب توسعه 

، رشد سرانه تولید ناخالص داخلي، پیشرفت صنعتي، افزایش درآمد حرفه ایفني و  آموزش هایدستاوردهای مهم آن گسترش 

 سرانه، افزایش رضایت مندی و توانمندیهای فردی، اشتغال مفید و ... است.

فني  آموزش هایشایستگي محور و کیفیت بخشي به  آموزش هایرش ای در توسعه پایدار، گست فني و حرفه آموزش هاینقش  

از طریق ارتقا دانش، مهارت و بینش دانشجویان است؛ که موجبات اصالح هرم شغلي نیروی کار و ارتقاء توانمندهای  حرفه ایو 

تصادی ساني برای کمک به رشد اقای،  کارآفریني نیروهای ان های فني و حرفه های انساني، متناسب با فرصتهای شغلي حوزه سرمایه

 های آموزشي کارداني پیوسته شود. لذا دورهو اشتغال و پاسخگویي به نیازهای صنایع و حرف، در سطوح شغلي تکنسیني مي

 معماری در ادامه و با پیوستگي محتوایي دوره متوسطه هنرستان، طراحي و به اجرا گذاشته شده است. 

 تعریف -1-2
طراحي و تدوین شده است. کاردان سطح شغلي مشخصي  حرفه ایس چارچوب اصلي آموزش های کارداني فني و این برنامه بر اسا

است که بین مشاغل سطوح کارگری و مهندسي قراردارد و سطح درک، قدرت استدالل، اطالعات، دانش و میزان مهارت مشخصي 

 مي رساند. ظهوررا به منصه 

 اهداف -1-3

 هدف کلي -الف

ردان ماهر به منظور گسترش دانش کار، شکوفایي استعدادها و توسعه سرمایه انساني کشوراز طریق توانمندسازی افراد تربیت کا 

آموخته این برای تصدی مجموعه ای از مشاغل مورد نیاز بازار کار و مرتبط با رشته تحصیلي فراگیران و کم کردن فاصله بین دانش

مهمترین اهداف کلي این برنامه است. همچنین غني سازی، بومي سازی و ارزش مداری، به روز رشته، با نیازهای بازار کاراز جمله 

 ها و ارتقا شایستگي های غیرفني و عمومي از اهداف کلي این برنامه است.رساني، چند مهارتي کردن آموزش

 هدف جزیي -ب

ر برای تامین نیاز بازا حرفه ایرآمد، ماهر، با اخالق هدف دوره کارداني پیوسته رشته معماری، آموزش و تربیت نیروی انساني کا

کار و اصالح هرم شغلي در جامعه است، که پس از گذراندن این دوره ، توانایي الزم را برای احراز مشاغلي در زمینه معماری در 
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و به عنوان فردی مطلع و  سطح میاني را خواهد داشت و حلقه ارتباطي بین مهندس معمار، افراد کم تخصص و کارگران ماهر بوده

 آگاه در رشته معماری، خواهد بود.  

 اهمیت و ضرورت -1-4
چالش پیش روی قرن بیست و یکم و جهاني شدن، قرن دانش، اطالعات و ارتباطات، که باعث تغییرات سریع فناوری، ایجاد جامعه 

محیط کار شده، نیاز به الگو )پارادایم( توسعه مبتني بر روز افزون  پیچیدگیهای دانش بنیان و توجه به توسعه پایدار، کاهش فقر و

خالق ا منابع انساني کارآمد را آشکار ساخته است؛ الگوهایي که ضمن تربیت دانش آموختگان کارآفرین دارای مهارت و متخلق به

 .معه اسالمي کم کندحرفه ای بتواند به وسیله توانمندی و شایستگي آنان، فاصله نیاز بازارکار با آموزش ها را در جا

 2ک طرح اولیه مهندس طراح، به فاز وجود افرادی که بتوانند طرحهای مهندسین معمار را در زمینه های ارائه و ترسیم و رساندن ی

وی را یاری نمایند و در انجام همه امور وابسته به  معماری حلقه واسط بین  3)ترسیم نقشه های معماری و اجرایي(  و در فاز 

معمار و افراد کم تخصص و کارگران ماهر همکاری باشند، نیز ترمیم هرم شغلي رشته معماری، ضرورت و اهمیت این  مهندس

 دوره را به طور کامل مشخص و محرز مي نماید.

 ها( ها و توانمندی )به ترتیب اولویت مهارتالتحصیالن نقش و توانایي فارغ -1-5

رفه حاز تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگیهای شغل و شاغل و نظام صالحیت تعیین سطوح توانایي ها و تغییر رویکرد 

یزی ر های مشترک و غیرفني در تدوین دروس از ویژگیهای این برنامه است. براساس این الگو فرآیند برنامه ملي، تلفیق مهارت ای

 است.درسي کارداني معماری در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحي شده 

در بحث نیاز سنجي و یافتن توانایي های عمومي و اختصاصي دانشجویان عالوه بر بررسي حوزه مشاغل فعال در کشورو صاحبان  

 این مشاغل، جستجوی اسناد مشاغل بین المللي و اسناد سایر کشورها نیزمورد نظر قرار گرفته است.

 های عمومي  توانایي -الف

 العمر(و کاری، شایستگي ارتباط و موثر، یادگیری مادام حرفه ایشایستگي اخالق  )های اثر بخشي شخصي شایستگي -

بکار بردن فناوری  ها و اطالعات ) فارسي و التین(،کار با داده )شایستگي و نگرش سیستمي،های سازماني شایستگي -

 محاسبه و کاربرد ریاضي و مستندسازی مناسب،

مدیریت کار و کیفیت ،  کارگروهي، آموزش به دیگران، مدیریت منابع)شایستگي های راهبردی محل کارشایستگي -

 کارآفریني و رعایت اصول توسعه پایدار(

 ی تخصصيتوانایي ها -ب

 های کوچک          طراحي معماری ساختمان -

 ی  معماری و معماری داخلينقشه هانقشه کشي  -

 ی اجرایي معماری و معماری داخلينقشه هانقشه کشي  -

 ساخت ابنیه کوچکنظارت بر  -

 اجرای ابنیه -

 نقشه هامحاسبه و برآورد  -

 همکاری در دفاتر مهندسین مشاور و طراح با عنوان دستیار معمار -

 همکاری در کارهای پژوهشي    -
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 ساخت انواع ماکت -

 رولوه و برداشت از بنا  -

 استفاده از تجهیزات و وسایل مورد نیاز در محدوده شغلي  -

  برنامه ریزی روستایي محدود -

 

 مشاغل قابل احراز به صورت کلي -1-6
 کمک طراح معماری -

 معماری و  معماری داخلي  نقشه کش -

 ی معماری و معماری داخلي، اپراتوری کامپیوترنقشه هاارائه  -

 ی اجرایينقشه ها نقشه کش -

ندسي و مصوبات وزارت راه و شهر کمک ناظر ساختمان ، کمک به انطباق عملیات اجرایي با نقشه ها ) مطابق با قانون نظام مه -

 سازی(

 مجری ساختمان ) مطابق با قانون نظام مهندسي و مصوبات وزارت راه و شهر سازی( کمک -

 های ساختماني مترور پروژه -

 دستیار مهندس معمار  -

 ماکت ساز -

 دستیار برنامه ریزی شهری -

 های تحقیقاتيهمکاری در تهیه گزارش -

 ش(ژئودزیت ) نقشه ک  -

 
 

 جدول طبقه بندی مشاغل قابل احراز  -1-7
 های بین المللي و ملي طبقه بندی مشاغل و حرفکاردان معماری، بر اساس استاندارهای نظامجدول طبقه بندی مشاغل قابل احراز 

 متولي تعریف حرفه/ شغل کد حرفه/ شغل نام گروه کاری/شغل ردیف

I 2165 نقشه کش و نقشه بردار 1 SCO 2118 

I 3118 نقشه کش 2 SCO 2118 

I 711 سازندگان ساختمان 3 SCO 2118 

I 3118 تکنسین نقشه کش 4 SCO 2118 

I 3118 گرافیک ساز) نمودار ساز( 5 SCO 2118 
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I 3118 متصدی اصالح نقشه 6 SCO 2118 

I 3118 نقشه کش برق 7 SCO 2118 

I 3118 نقشه کش تاسیسات 8 SCO 2118 

I 3118 ننقشه کش راه و ساختما 9 SCO 2118 

I 3471 کمک کارشناس تزئین و طراحي 11 SCO 2118 

 O*NET 13 -2121 ارزیاب امالک و مستغالت 11

 دنیای کار بخش خصوصي  دستیار برنامه ریزی شهری 12

 دنیای کار بخش خصوصي  دستیار طراحي شهری 13

 دنیای کار بخش خصوصي  دستیار حمل و نقل و ترافیک 14

 دنیای کار بخش خصوصي  ت گر فضای داخليبرداش 15

 دنیای کار بخش خصوصي  مشاور انتخاب مصالح 16

 دنیای کار بخش خصوصي  ماکت ساز 17

 دنیای کار بخش خصوصي  پرست کارگاهرس 18

 دنیای کار بخش خصوصي  مترور 19

 دنیای کار بخش خصوصي P3432 عکاس فضاهای داخلي 21

 دنیای کار بخش خصوصي P3432 ونيطراح فضای داخلي مسک 21

 مرکز آمار ایران 3118 ژئودزیت ) نقشه کش(  22

 مرکز آمار ایران 3471 کمک کارشناس طراحي 23

  ASCO 15 -3121 تکنسین نقشه کشي و نقشه برداری 24

  ASCO 21 -3121 دستیار مهندسي تاسیسات )لوله کشي( 25
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 طول دوره و شکل نظام -1-8
سال است  هر سال تحصیلي مرکب از دو  نیمسال تحصیلي و یک  2ت مجاز تحصیل در دوره کارداني پیوسته معماری حداکثر مد

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16دوره تابستاني و هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظری معادل  استبر اساس مقیاس واحد درسي دروس نظری و عملي امتحانات پایان دوره است. 

 هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

 باشد.ساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزی در نیمسال و هر واحد کارآموزی ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-9
 مرتبط و کاردانش حرفه ایفني و  دانش آموختگان هنرستان های  -الف

 ورودی قبولي در آزمون -ب 

 داشتن شرایط عمومي -ج

 

 جدول سهم درصد دروس نظری و عملي )برحسب ساعت( -1-11

 تعداد ساعت  تعداد واحد نوع درس
 درصد

 حسب ساعت()بر
 مالحظات در صد مجاز 

  45تا  25 35 721 45 نظری

  75تا  55 65 1312 27 عملي

  111 111 2132 72 جمع

 

 نوع درس )برحسب تعداد واحد( -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل کارداني معماری

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 8 11 5 پایه

 43 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاری

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوینفصل دوم:  -2
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 دروس عمومي دوره کارداني پیوسته رشته معماری -2-1

 تعداد واحد نام درس  ردیف
 تعداد ساعت

 همنیاز نیازپیش
 جمع عملي نظری

   48 - 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 - 48 3 ان خارجيزب 2

   32 - 32 2 "مباني نظری اسالم "يیک درس از گروه درس 3

   32 - 32 2 "اسالمياخالق  "يیک درس از گروه درس 4

   32 32 - 1 بدنيتربیت 5

   32 - 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 ه معماریعمومي دوره کارداني پیوسته رشت مهارت دروس -2-2

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 همنیاز نیازپیش

 جمع عملي نظری

   32 1 32 2 استراتژی توسعه درزیست بوم 31

   32 1 32 2 بهداشت وصیانت ازمحیط زیست 2

   32 1 32 2 جمع

 

 دروس پایه دوره کارداني  پیوسته رشته معماری  -2-3

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظری

 - - 32 1 32 2 عموميریاضي  1

 - - 32 1 32 2 مکانیک فیزیک 2

 - - 96 96 1 2 ترسیم فني 3

 - - 64 48 16 2 (1) در معماری ترسیميکاربرد نرم افزار  4

 - - 224 144 81 8 جمع
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 ی دروس تخصصي دوره کارداني پیوسته رشته معمار -2-4

 نام درس  ردیف
تعداد  

 واحد

 ساعت

 نیازهم نیازپیش
 جمع عملي نظری

 - - 64 48 16 2 (1درک و بیان معماری ) 1

 64 48 16 2 ( 2) درک و بیان معماری 2
درک وبیان معماری 

(1) 
- 

 - ترسیم فني 48 32 16 2 عناصر و جزئیات ساختمان  3

 48 32 16 2 تنظیم شرایط محیطي  4
سیسات مکانیکي تا

 ،نوروصدا
- 

 - 112 96 16 3 ساختمانمصالح شناسي  5

عناصر 

وجزئیات 

 ساختمان

 81 64 16 3 های معماری تمرین 6

معماری و بیان درک 

(1)- 

 ترسیم فني 

- 

 - عموميریاضي  32 1 32 2 درک رفتار سازه ساختمان  7

 - - 32 1 32 2 تاسیسات مکانیکي ،نوروصدا 8

 96 96 1 2 ساختمان طراحي فني 9
عناصر و جزئیات 

 ساختمان

درک رفتار 

سازه 

 ساختمان

  های معماری تمرین 112 96 16 3 طراحي معماری  11    

 - زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 11

 - - 32 1 32 2 آشنایي با معماری جهان 12

 48 32 16 2 آشنایي با معماری اسالمي  13
آشنایي با معماری 

 جهان
- 

 - - 64 48 16 2 پرسپکتیو 14



 

15 

 

 - - 64 48 16 2 نقشه برداری   15   

 48 32 16 2 متره و برآورد 16
طراحي فني 

 ساختمان
- 

    17  
ترسیمي در کاربرد نرم افزارهای 

 (2) معماری
2 16 48 64 

کاربرد نرم افزارهای 

ترسیمي در 

 (1)معماری

 

 32 1 32 2 سرپرستي و مدیریت کارگاه 18
احي فني طر

 ساختمان
 

 - - 64 48 16 2 کارآفریني 19    

 - - 241 241 - 2 کارآموزی 21

 - - 1376 1118 368 43 جمع
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 اختیاری دوره کارداني پیوسته رشته معماری  دروس -2-5

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظری

 32 1 32 2 ابسته به معماریتزئینات و 1
آشنایي بامعماری 

 اسالمي
- 

 32 1 32 2 آشنایي با معماری داخلي 2
تمرین های 

 معماری
- 

 32 1 32 2 تعمیر و نگهداری ساختمان 3
 طراحي فني

 ساختمان
 

 64 48 16 2 عکاسي و ارائه 4
های تمرین 

 یمعمار
 

5 
های معماری صنعتي  روش

 ساختمان
2 32 1 32 

 فنيطراحي 

 ساختمان
 

  ترسیم فني 64 48 16 2 برداشت از بنارولوه و  6

  - 48 32 16 2 شناخت و تحلیل روستا 7

 - - 6 جمع

 

- 

 

  

 .مي استواحد ازدروس فوق الزا 6 گذراندن *               

 (ارائه گردد. 7و4،6ف های دروس ردیشود  توصیه مي)  -                   
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 دوره کارداني پیوسته رشته معماری یشنهادی دروسترم بندی پ -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظری

 - 32 32 - 1 تربیت بدني 1

 - 96 96 - 2 ترسیم  فني 2

 - 64 48 16 2 (1درمعماری ) ترسیميکاربرد نرم افزارهای  3

 - 64 48 16 2 (1معماری) بیاندرک و 4

 - 48 - 48 3 زبان خارجي 5

 - 32 - 32 2 آشنایي بامعماری جهان 6

 - 32 - 32 2 فیزیک مکانیک 7

 - 64 48 16 2 پرسپکتیو 8

 - 32 - 32 2 «اسالمياخالق » يیک درس از گروه درس 9

 - - - - 18 جمع

 

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازپیش 

 جمع عملي رینظ

 (1درک و بیان معماری) 64 48 16 2 (2درک و بیان معماری) 1

 - 112 96 16 3 مانمصالح شناسي ساخت 2

 ترسیم  فني 48 32 16 2 عناصر و جزئیات ساختمان 3

 آشنایي بامعماری جهان 48 32 16 2 آشنایي بامعماری اسالمي 4

  32 1 32 2 تاسیسات مکانیکي ،نوروصدا 5

 - - - - 2 س اختیاریدر 6

 - 64 48 16 2 نقشه برداری 7

 - 32 1 32 2 ریاضي عمومي 8

 - 48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 9

 - - - - 21 جمع
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 سومنیمسال  -2-6-3

 نام درس  ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظری

 81 64 16 3 های معماری تمرین 1
 درک     -ترسیم فني

 (1یان معماری)وب

 48 32 16 2 تنظیم شرایط محیطي 2
تاسیات مکانیکي 

 ،نوروصدا

 عموميریاضي  32 - 32 2 درک رفتار سازه ساختمان   3

 زبان خارجي 32 1 32 2 زبان فني 4

 96 96 1 2 طراحي فني ساختمان 5
عناصر و جزئیات 

 ساختمان

6 
ترسیمي در کاربرد نرم افزارهای 

 (2) معماری
2 16 48 64 

کاربرد نرم افزارهای 

ترسیمي در 

 (1)معماری

 - - - - 2 درس اختیاری 7

 - 32 1 32 2 دانش خانواده وجمعیت 8

8 
مباني  "يیک درس از گروه درس

 "نظری اسالم
2 32 - 32 - 

 - - - - 19 جمع
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 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس  ردیف
تعداد  

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 عجم عملي نظری

 112 96 16 3 طراحي معماری 1
های  تمرین

  معماری

 48 32 16 2 متره برآورد 2
طراحي فني 

 ساختمان

 32 1 32 2 سرپرستي ومدیریت کارگاه  3
طراحي فني 

 ساختمان

 - 64 48 16 2 کارآفریني 4

 - - - - 2 درس مهارت عمومي 5

 - - - - 2 درس اختیاری 6

 - 241 241 - 2 کارآموزی 7

 - - - - 15 معج
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 فصل سوم: سرفصل دروس -3
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 عموميریاضي درس  -3-1
 نوع درس : پایه

 -پیش نیاز: 

   -هم نیاز: 

 عموميبامفاهیم ریاضي  آشنایيهدف کلي درس:

 رئوس مطالب سرفصل آموزشي و -لفا

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملي نظری

 - 2 تابع ، دامنه و برد توابع ) بااستفاده از شکل ( 1

 - 3 انواع توابع : ثابت، هماني، خطي، قدر مطلق، عالمت 2

 - 2 تابع معکوس، جزء صحیح ، زوج ، فرد، یک به یک، نمایي، لگاریتمي 3

 - 1 جمع ، تفاضل، ضرب، تقسیم، ترکیب اعمال روی توابع : 4

 - 2 توابع مثلثاتي و معرفي معکوس مثلثاتي 5

 - 3 تعریف هندسي حدتابع، حد چپ، حد راست، حد بینهایت، حد در بینهایت 6

1صورتهای مبهم حد :   7
1

   ، ∞

∞
  ، ∞ − ∞ ،  1 ×  - 3 و رفع ابهام آنها   ∞

 - 2 پیوستگي توابع 8

9 
ع، مفهوم هندسي و فیزیکي مشتق، رابطه مشتق و پیوستگي، فرمولهای مشتق، مشتق تواب

 مشتق توابع مثلثاتي، نمایي، لگاریتمي، کسری
3 - 

 - 3 مشتق زنجیره ای، ضمني، پارامتری و لگاریتمي 11

 - 2 مشتق توابع معکوس مثلثاتي، مشتق از مراتب باالتر تا مرتبه سوم 11

12 
خط مماس و قائم بر منحني، صعودی و نزولي بودن توابع،  کاربرد مشتق : معادالت

 ماکسیمم و مینیمم
3 - 

 - 3 تعریف انتگرال معین و نامعین 13

 - 32 جمع

  

 
 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 1

 ساعتتعداد  32 1
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 محاسبه و کاربرد ریاضي )کاربرد علم ریاضي، مهارت انجام و حل مساله، سامان دهي اطالعات ریاضي(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي بهبود -ادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهيی

 و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي   - ج

 

 (شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشي  – د

 

 

 عنوان منبع مولف مترجم ناشر سال انتشار

 (1ریاضي عمومي ) محمد علي کرایه چیان - آهنگ قلم 1386

 (1ریاضي عمومي ) محمد علي دهقاني  -سید ابوالقاسم میر طالبي  - تدوین 1389

 وميریاضي عم تیمور مرادی - کانون پژوهش 1382

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 عمران ، مکانیک، ریاضيکارشناسي ارشد 

شي، گروهي، ای، پژوهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 تکرار و تمرین ای، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 وایت بورد،  .نفر  31الي  25کالس با ظرفیت 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهر در محیطانجام کا( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 شفاهي یها پرسش ،کتبي هایحل مسئله، آزمون 

  (61( ،  پروژه نهایي )%31( ، آزمون میان ترم )%%11) مستمر یابيارزش

 جلسه هر آموزشي ساعت تعداد و هفته در جلسه تعداد کالس زمان مدت

 آموزشي ساعت 2 هفته، در جلسه یک
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 مکانیک فیزیکدرس  -3-2
 نوع درس : پایه 

 -ش نیاز: پی 

  -هم نیاز:   

 پایهآشنایي بامفاهیم فیزیک هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 1

 ساعتتعداد  32 1

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملي نظری

 - 5 مروری بر دینامیک ذره)تجزیه نیروها روی سطح صاف و شیب دار و حرکتهای دوراني( 1

 - 4 کار، انرژی و توان 2

 - 3 تگي و ناپایستگي انرژی مکانیکيپایس 3

 - 2 تعریف نیروهای پایستار و ناپایستار 4

 - 4 تعریف مرکز جرم و محاسبه آن ، پایستگي تکانه 5

 - 2 تعریف ضربه، برخوردهای کشسان،  ناکشسان و کامال ناکشسان 6

 - 2 ضریب جهندگي 7

 - 4 اویه ای و روابط مربوطه(سینماتیک حرکت دوراني)تعریف سرعت زاویه ای، شتاب ز 8

 - 3 تعریف گشتاور لنگر، لختي و قضیه محورهای موازی 9

 - 3 تعادل دینامیک دوراني و انرژی جنبشي حرکت دوراني 11

 - 32 جمع
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 )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي(منبع درسي   - ج

 

 (شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس) نداردهای آموزشياستا –د

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مولف مترجم اشرن سال انتشار

 نشر علوم دانشگاهي -
 -نعمت اهلل گلستان

 محمود بهار
 فیزیک جلد اول دیوید هالیدی، رابرت رزنیک

 فیزیک دانشگاهي جلد اول هیو یانگ فضل اهلل فروتن نشر علوم دانشگاهي -

 فیزیک پایه فردریک بیوکي محمد ابراهیم ابو کاظمي نشر علوم دانشگاهي -

 ( تجربي و تخصصي سوابق علمي، مرتبه تحصیلي، مدرک)مدرس ویژگیهای

 فیزیک عمران ، مکانیک،کارشناسي ارشد 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.ه موردی ومطالع

 تکرار و تمرین ای، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 وایت بورد،  .نفر  31الي  25 با ظرفیت کالس

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازییههای شبانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 شفاهي های پرسش ،کتبي هایحل مسئله، آزمون 

  (61پروژه نهایي )% ( ، 31آزمون میان ترم )%( ، %11) مستمر یابيارزش

 (جلسه هر آموزشي ساعت تعداد و هفته در جلسه تعداد) کالس زمان مدت

 آموزشي ساعت 2 هفته، در جلسه یک
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 درس ترسیم فني -3-3
 نوع درس: پایه 

 -پیش نیاز: 

 -نیاز: هم 

شناخت انواع نقشه های ساختماني )نقشه  شامل: با دست ایجاد توانایي ترسیم فني صحیح نقشه های معماریهدف کلي درس : 

ه های شناخت انواع نقش -های فاز یک و دو معماری، نقشه های سازه، نقشه های تاسیسات مکانیکي و نقشه تاسیسات الکتریکي(

 فاز یک معماری 

 رسیم صحیح نقشه های فاز یک معماریشناخت قواعد ت-

 شناخت جزئیات پله، آسانسور و سطوح شیبدار و نحوه ترسیم آنها-

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  - 2

 ساعتتعداد  - 96

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملي نظری

1 
توسط مدرس و ش( با زیرزمین ) شامل پالن و نماها و بر ساده به ارتفاع دو طبقهواضح و پروژه یک  ارائه

 1:51مقیاس با  با دست، توسط دانشجویانآن مجدد پالن های ترسیم 
- 6 

2 
و  2و  1اندازه گذاری صحیح در نقشه های فاز روش  معرفي مصالح، وروش هاشور مصالح و انواع آموزش 

م موزش ترسیو  برش عناصر سازه ای  ، آ در پالن و مقاطع ، آموزش ترسیم خطوط آکس دیتیل های ساختماني

 و پالن برش ،کدگذاری ارتفاعي در نما 

- 6 

 12 - 1:51مقیاس توسط دانشجویان با دست، با  ارائه نماها و مقاطع پروژه  3

 6 - 1:21آموزش نکات فني ترسیم پله و آسانسور با جزئیات مربوطه در پالن و مقطع با مقیاس  4

 12 - 1:21با مقیاس انشجویان توسط د پروژه پله و رمپی طع و نما اترسیم مق 5

 6 - به همراه کد گذاری ارتفاعي ریزیبندی بام و تیرترسیم پالن شیب 6

 12 - خارجي ساختمان های، دیوار محوطه و دیوارترسیم جزئیات پي و دیوار حایل زیر زمین 7

 12 - 1:21 با مقیاس سرویسهای بهداشتي و حمام و آشپزخانهو مقاطع   پالن ترسیم بزرگنمایي 8

 6 - بندی در و پنجره و بزرگنمایي آنترسیم پالن تیپ 9

 12 - ترسیم تعدادی از دیتیل های اجرایي ساختمان با توضیح 11

 6 - بندی پروژه طول ترمجمع 11

 96 - جمع
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  مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي -ج

 

 (موزشي و یادگیری مطلوب درسشرایط آ)استانداردهای آموزشي  -د

 

 ن، مسئولیت پذیری(اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگرا

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 اشتباهات گذشته(بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از 

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 عنوان منبع ولفم مترجم ناشر سال انتشار

 اصول و مباني ترسیم و پرسپکتیو جان مونتاگیو محمد احمدی نژاد خاک 1384

 های متقاوت در طراحي مجتمع مسکونيکارراه کالز بروتو سید محسن موسوی علم و دانش 1389

 فنون طراحي و ترسیم تام پورتر مترجمین نشر خاک خاک 1377

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

  کارشناس ارشد معماری

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ، ي انفرادیارائه نهای، تکرار و تمرین

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 وایت بورد،  .نفر  15الي  12آتلیه با ظرفیت

 عیب رفع یابي، عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون مساله، حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

  ...و

واع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( انجام کار در محیطهای شبیهسازی شده، تولید کار )ان

و پوشه مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری ، رعایت اخالق حرفه 

 ای و ..(

  (51( ،  پروژه نهایي )%%51) مستمر یابيارزش

 (جلسه هر آموزشي ساعت عدادت و هفته در جلسه تعداد)کالس زمان مدت

 آموزشي ساعت 6 هفته، در جلسه یک
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 ( 1در معماری ) ترسیميدرس کاربرد نرم افزار  -3-4
 پایهنوع درس : 

 -نیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

، آشنایي با روش کار و ارایه رایانه ای د نیاز در بازار کار معرفي نرم افزارهای رایانه ای و ترسیمي متداول و مور هدف کلي درس :

 نقشه های  پروژه و خروجي نقشه ها توسط پرینتر و پالتر.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

24 8 

انیمیشن طرح های معماری  آشنایي دانشجویان با نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی و ساخت

 و محوطه سازی 

Autتوسط نرم افزار دیجیتال با مدل سازی  آشنایي کلي ocad سه بعدی 

  Sketchupبا استفاده از نرم افزار  دیجیتالبا مدل سازی  آشنایي کلي

Photو پرزانته و شیت بندی در  Vrayآشنایي با رندرینگ و نرم افزار کمکي  oshop 

ه و خروجي نرم افزارها )پرینت و پالت (، مقیاس نقشه، تنظیم رنگ و آشنایي با چاپ نقش

 نور، ضخامت قلم و ...

1 

24 8 

 متر مربع  151تمرین : طراحي یک پروژه کوچک مسکوني ویالیي توسط دانشجویان حدود 

 ارائه طرح اولیه به صورت اسکیس

Aut  افزار ارائه نقشه های دو بعدی، انتقال اطالعات ترسیمي پروژه به نرم ocad  

و سه بعدی سازی دقیق فضاهای داخلي و  Sketchupانتقال نقشه دو بعدی به نرم افزار 

 خارجي پروژه در این نرم افزار

 از زوایای مناسبرندر ، رفلکت ها و انعکاسها ،  تکسچرینگ و بافت سازی، نور پردازی ارائه 

  معماری حجم

 ، پس زمینه و .... گیاهانطراحي سایت، 

2 

 جمع 16 48
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

ی، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي یادگیر-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت( مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي -ج

 

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشي -د

 

 عنوان مولف مترجم ناشر سال انتشار

     

     

     

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

                      کارشناس ارشد و یا کارشناس معماری آشنا به نرم افزار های معماری مورد نظر

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ، ارائه نهایي انفرادی، تکرار و تمرین

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  مساحت

 وایت بورد،  .پروژکتور ویدئو همراه به، نفر  15الي  12سایت کامپیوتری به ظرفیت

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

های عملي و ساخته ها( پرسشانواع دست) نمونه کار شده، تولیدسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) انشایي، مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...گزارش فعالیت

  (71( ،  پروژه نهایي )%%31) مستمر یابيارزش

 (جلسه هر آموزشي ساعت تعداد و هفته در سهجل تعداد (کالس زمان مدت

 آموزشي ساعت 4 هفته، در جلسه یک
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 (1درک و بیان معماری )درس  -3-5
 تخصصي  نوع درس :

 -نیاز:  پیش

 -نیاز:  هم

از طریق اسکیس و کروکي، ترسیم فني، مدل سازی با روش های ارائه ایده و تفکر ذهني خود در حوزه معماری  هدف کلي درس:

به دو صورت  ماکت سازی و طراحي سه بعدی، ایده پردازی از طریق گفتگو و نوشتن، طراحي دیاگرام و مستندسازی آشنا مي 

ر حوزه گردد. در طي این دروس هدف آن است که عالوه بر آشنا سازی دانشجویان با انواع تکنیک های ضروری ارائه، آنها را د

 ایجاد خالقیت در ارائه با روش های متفاوت از طریق تمرین های کاربردی توانمند سازد.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف  

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

 زمان یادگیری

 ردیف محتوا رئوس )ساعت( 

 نظری عملي

 1 ویانمعرفي رئوس کلي مطالب درس و برگزاری اسکیسي جهت بررسي آموخته های قبلي و سطح دانشج 1 3

 2 های مختلفانجام تمرینات خط با شیوه 1 3

 3 ترسیم احجام ساده و فیگور های انساني، درخت ، اتومبیل و...   1 3

 4 بهبود کیفیت خط و پرسپکتیو محیطي، ترسیم پالن و نما و پرسپکتیو 1 3

 5 تدریس مباني کار با مداد رنگي در ارائه معماری  1 3

 6 گذاری با مدادرنگي  تدریس مباني رنگ 1 3

 7 گذاری با مدادرنگتمرین ترسیم پرسپکتیو محیطي و ارائه آن با رنگ 1 3

 8 گذاری با  ماژیکتدریس مباني رنگ 1 3

 9 گذاری با ماژیکتمرین ترسیم پرسپکتیو محیطي و ارائه رنگ 1 3

 11 تدریس مباني رنگ گذاری با آبرنگ 1 3

 11 ي پرسپکتیو و رنگ های تلفیقانجام تمرین 1 3

3 1 
آموزش ترسیمات معمارانه شامل ارائه بافت ها و نحوه ارائه مصالح گوناگون، انواع برگ ها و ترسیمات گیاهي، 

 فیگور و اتومبیل و تایپوگرافي  
12 

3 1 
ده از امعرفي یک بنا و معمارآن در یک شیت مستقل با استفاده از عکسهای چاپ شده و ترسیمهای دستي با استف

 های کالژ و رنگتکنیک
13 

 14 های ارایه کار به صورت تلفیقيآموزش شیوه 2 6

 15 جمع بندی موارد طرح شده در طول ترم در یک کار عملي 1 3

 جمع 16 48
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  مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 ر با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کا

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

ا و تفاوت های کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ه

 دیگران(

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1378 آزاده هدایت موتابي رابرت گیل راندو با قلم و مرکب

 1378 خاک نژادمحمد احمدی د.ک.چینگ طراحي داخلي

 1385 خاک نژادمحمد احمدی انجان همیلتون و همکار کتاب مرجع طراحي و اسکیس

 1378 هنر و معماری - رندویي هاالگوها و روش -بیان معماری

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

  های ارایه معماریشیوه با توانمندی طراحي و یا کارشناس کارشناس ارشد معماری

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

، بخشهایي از درس به صالحدید مدرس در مطالعه موردی گروهي و ارائه نهایي انفرادی، تکرار و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 ی باز انجام میشود.فضا

 وایت بورد، .پروژکتور ویدئو همراه به، نفر  15الي  12آتلیه با ظرفیت : مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

  عیب رفع یابي، عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون مساله، حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

شبیهسازی شده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه(  انجام کار در محیطهای

و پوشه مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری ، رعایت اخالق حرفه 

 ای و ..(

 (51( ،  پروژه نهایي )%%51) مستمر یابيارزش

 کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(مدت زمان 

 آموزشي ساعت 4 هفته، در جلسه یک
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 (2درک و بیان معماری )درس  -3-6
 تخصصي نوع درس :  

 (1پیش نیاز : درک و بیان معماری )

 -نیاز: هم

پایه در طراحي معماری )نقد بنا(، آشنایي  شناخت اصول و مفاهیمهدف کلي درس: 

 های معماری و تمرین روش های بیان طرح.. های پیچیده ارائه نقشه با شیوه

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب   -الف 

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 های قبلي و سطح دانشجویانمعرفي رئوس کلي مطالب درس و برگزاری اسکیسي جهت بررسي آموخته  1 3

 2 بهبود کیفیت خط و پرسپکتیو محیطي، ترسیم پالن و نما و پرسپکتیو 1 3

3 1 
آموزش ترسیمات معمارانه شامل ارائه بافت ها و نحوه ارائه مصالح گوناگون، انواع برگ ها و ترسیمات گیاهي، 

  فیگور و اتومبیل و تایپوگرافي  
3 

9 3 

 رسپکتیو )ایزو متریک، آگزونومتریک، ... و پرسپکتیوهای مخروطي( و کاربرد آنهاآشنایي با انواع پ

آشنایي با اساس پرسپکتیو های مخروطي و نحوه ترسیم آنها )یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای، چهار و 

 پنج نقطه ای و شش نقطه ای( و تبدیل پالن به پرسپکتیو های مخروطي 

 احجام در پرسپکتیو های ایزومتریک و آگزونومتریک: ترسیم انواع 1تمرین 

 : انتخاب پالن یک ساختمان و ترسیم پرسپکتیو یک، دو و سه نقطه ای داخلي و خارجي از آن 2تمرین 

)پیشنهاد مي گردد مدرس یک تعداد پالن در اختیار دانشجویان قرار داده و با در نظر گرفتن نقاط دید متفاوت از 

 نها را دریافت نماید همچنین از کروکي های محیطي استفاده شود.(دانشجویان ترسیم آ

 : ترسیم پالن از روی پرسپکتیوهای یک، دو و سه نقطه ای ساختمان3تمرین 

)پیشنهاد مي گردد چند پرسپکتیو از هر آثار معماری مشهور به ترتیب از فرم های ساده تا پیچیده در اختیار 

 انند از مدارک موجود پالن، سایت پالن و پالن مبلمان را ترسیم نمایند.(دانشجویان قرار داده شود تا بتو

4 

6 2 

پرسپکتیو دست آزاد )یک نقطه ای، دونقطه ای و سه نقطه ای( از یک فضای معماری داخلي و خارجي شامل 

 ي اشیا بي جان و گیاهان وانسان با رعایت تناسبات و ارائه آن با استفاده از یک یا چند تکنیک رنگ

اعمال تغییرات بر مبنای بهینه سازی طرح )به طور مثال تغییر در مصالح و رنگ ها، تغییر در مبلمان، تغییر در 

 فرم ها و فضاها و ارائه آن ها از همان نقطه دید قبلي و ارائه آنها با استفاده از تکنیک های دلخواه

5 

 6 هور با استفاده از تکنیک های آموزش داده شدهراندوی پالن، نما، مقطع و پرسپکتیو آثار معماران مش 1 3

 7 تمرین شیت بندی 1 3

 8 آموزش اصول صحیح اسکیس ) فضای داخلي، فضای خارجي، سایت و....( 2 6

9 3 
 ماکت سازی:

 آشنایي با انواع ماکت ها و مقیاس ماکت سازی و عوامل موثر در انتخاب مقیاس ماکت 
9 



 

32 

 

 

 

 

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 

  

وای ماکت، فوم برد، چوب بالسا، ورق های فلزی، باریکه ها و میله ها و ورق آشنایي با مصالح ماکت سازی )مق

های پالستیکي، پلکسي گلس، رزین، سیمان، گچ، بتن،  ...( و خالقیت در استفاده از مصالح در ساخت ماکت و 

 ابزارهای پرکاربرد )کاتر، قیچي، انواع چسب ها، خط کش و گونیای فلزی، سمباده، انبردستو ...( 

آشنایي با انواع مدل های ماکت سازی )حجم، سایت پالن، مقطع، نما، داخلي، سازه( تکنولوژی های ساخت 

 ماکت ) سي ان سي، پرینتر سه بعدی و ...(

ماکت سازی جهت درک فضای پر و خالي ، ماکت اسکیس، ماکت نمودار، ماکت مفهومي، ماکت حجمي، ماکت 

سایت، ماکت محیط، ماکت  -یي ،ماکت های توپوگرافي، ماکت زمینهپر و خالي، ماکت شکل گیری و ماکت نها

 داخلي، ماکت برش، نما، سازه، جزئیات و اتصاالت 

آشنایي با نحوه برش، سوراخ کردن و اتصال مصالح مختلف، آشنایي با انواع قالب و نحوه ساخت قالب های 

 متناسب با مصالح

، برجسته و یا اریب، دیوارهای منحني، انواع پله، درب و پنجره آشنایي با نحوه ساخت لبه ها، گوشه های تاشده

 و سازه های اکسپوز مثل خرپا، سازه فضاکار و اجزای دیگر

 نحوه ساخت توپوگرافي و اجزای محوطه سازی همانند کفسازی، درخت ، آب و انسان و ...

قص، کره و نیم کره، طاق و گنبد، آشنایي با نحوه ساخت سقف های شیبدار و ذوزنقه ای، استوانه و مخروط نا

 سقف های پوسته ای و خیمه ها و احجام غیر هندسي 

 آشنایي با اسکنر و پرینتر سه بعدی در ماکت سازی

 11 جمع بندی موارد طرح شده در طول ترم در یک کار عملي 1 3

 جمع 16 48

 ری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(اخالق حرفه ای و کا

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 ، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(بهبود و توسعه

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 داف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اه
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1384 همام امیراعالعدیلي توماس. سي. وانگ ترسیمات پالن و برش

 1384 همام میر اعالعدیليا لین آسال راندو، ترسیم و پرسپکتیو

 1384 همام امیر اعالعدیلي لین آسال های راندو در معماریتکنیک

 1378 آزاده هدایت موتابي رابرت گیل راندو با قلم و مرکب
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 (شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس) استانداردهای آموزشي -د

 

 

 

 

 

  

 و تجربي(سوابق تحصیلي  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 های ارایه معماریبا توانمندی طراحي و شیوه یا کارشناس کارشناس ارشد معماری

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

، بخشهایي از درس به صالحدید مدرس در ارائه نهایي انفرادیمطالعه موردی گروهي و  ،تکرار و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 فضای باز انجام میشود.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ، ماکت سازی در کارگاه ساختوایت بورد .پروژکتور ویدئو همراه به، نفر  15الي  12آتلیه با ظرفیت

 عیب رفع یابي، عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون ه،مسال حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

  ...و

انجام کار در محیطهای شبیهسازی شده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار 

 پذیری ، رعایت)پروژه( و پوشه مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت 

 اخالق حرفه ای و ..(

 (51( ،  پروژه نهایي )%%51) مستمر یابيارزش

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 آموزشي ساعت 4 هفته، در جلسه یک
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 ن عناصر و جزئیات ساختما درس -3-7 
 تخصصي نوع درس : 

 پیش نیاز : ترسیم فني

 -نیاز:  هم

آشنایي با مواد و مصالح موجود و عناصر معماری و نقش عملکرد هر کدام با توجه به شکلگیری آن در ساختمان  هدف کلي درس:

لوژیهای امروزی در و شناخت و ترسیم جزئیات معماری و دقت در چرایي آنها، آشنایي با روشهای جدید ساختمان سازی با تکنو

 مبحث ساختمان

 این درس بهتر است با رعایت همه موارد ایمني، همراه با بازدید از ساختمانهای در حال ساخت تکمیل گردد.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب   -الف

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 32

 زمان یادگیری

 ردیف رئوس محتوا )ساعت( 

 نظری عملي

 1 استاتیک و دینامیکبارهای بارهای مرده و زنده، نتقال نیروها، ا،  3،2،1آشنایي با  مراحل طراحي، فازهای  1 

 2 ندها و ....ژئو ممبر سونداژزني، روشهای حفاظت از خاک،شناخت خاک ، آزمایش خاک ،  1 2

2 1 
، شمع  گود برداری نوینروشهای ،)همراه با مهار( و گودبرداری خاک برداری سنتي ،پیاده کردن نقشهروشهای 

 و ... یلینگسیستم نو  های نگهبان ، سازهزني
3 

3 1 
، شالوده های تیر از زیر و تیر از رو، شالوده های صندوقه ای، انواع شالوده ها )سطحي، نیمه عمیق ، عمیق( 

 شالوده ها غیر هم سطحهم سطح و ، اتصال و کالفها  شناژها 
4 

1 1 
قرار گیری و  محلیت و اطراف ساختمان، سا و تحت السطحي آشنایي با زه کشي و جمع آوری آبهای سطحي

 اجرای لوله های زه کش، ....
5 

3 1 
های فلزی  بتني، سکل ، اتصال ستون فلزی و بتني به شالوده بتني شالوده اجرایقالب بندی ، آرماتور گذاری و 

 ، ... فونداسیون بتنيو بتني، درزهای اجرایي بتن ریزی 
6 

6 2 

نوع انتقال نیرو) دیوار حمال، دیوار حائل، دیوار برشي، تیغه و از نظر  نختماخارجي سا دیوارهایآشنایي با 

های حرارتي بر اساس ضوابط با توجه به محل عایق) دیوارهای دوجداره ، ضخامتدیوار ، جنسجداکننده ها( 

اجرای  ،و تر خشکخارجي با اتصاالت دیوار روشهای اجرای ، (ی مقررات ملي ساختمان امندرج در آیین نامه

 دیوار های داخلي،... ، زیر سازی دیوارهای داخلي با ضخامتهای متفاوت بر روی خاک، ....

7 

3 2 
،  بر روی خاک و روی فونداسیون(محوطه، کف طبقه همکف و زیر زمین )شامل کفسازی  کف سازیانواع 

در  فبر و کاصطالح  ، آشنایي با، بام سبزبام کفسازی  طبقات و کف سازی فضای تر و فضای خشک، کف 

 نقشه های اجرایي

8 

2 2 
عرشه فوالدی وافل، کامپوزیت، دال های یک طرفه و دو طرفه،  بلوک ، و انواع سقف ها )طاق ضربي ، تیرچه

 مزایا و معایب هر یکو سقفها ابعاد دهانه قابل پوشش ،و...(
9 

4 1 
)  سازه پله داخلي، چشم پله، نرده پله و...( له، ویژگیهای پ) نحوه محاسبات پله و شیب رمپ،  انواع پله و رمپ

 ، کف سازی پاگرد و کف طبقات در فضای پله خانه،...آن، روش های اجرای پله و دست انداز بتني و فلزی ( 
11 

2 1 
 انواع درها و پنجره ها از نظر جنس، نوع باز شو، نمایش در پالن، و اتصاالت آن با دیوار و سازهنعل درگاه انواع 

 درها و پنجره ها در فضاهای تر و خشک، .... کاری در و پنجره و جزئیات نازکو برش، اتصاالت 
11 
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 های عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 فظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(ارتباط موثر )اجتماعي بودن، ح

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع 

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت ها 

 

 

 

  

2 1 
 های پلهروشهای اجرای کف سازی پیاده رو داخل محوطه، روشهای اجرای دیوار محوطه، شامل محوطه سازی 

 اجرای آبنما و فضای سبز، .....، در محوطهچوبي و، بتني سنگي ، آجری 
12 

 13 مقررات ملي ساختمان 19و  8آشنایي با مباحث  1 -

 14 کار عملي در کالس در زمان های مختلف ترم و رفع اشکال - 2

 جمع 16 32
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 درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي(منبع  -ج

 

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

)جزییات معماری ساختمان  92نشریه 

 های آجری(،
  

سازمان برنامه و 

 بودجه
 

دستورالعمل طراحي و اجرای  543نشریه 

 سقف های تیرچه بلوک
  

سازمان برنامه و 

 بودجه
 

مشخصات فني عمومي  55نشریه 

 رهای ساختمانيکا
  دفتر تحقیقات و معیار های فني

سازمان برنامه و 

 بودجه
1367 

طراحي فني ساختمان با رویکرد صرفه 

 جویي در مصرف انرژی
 1397 فروزش، تبریز  علي اکرمي، سهیال چوبساز

 - دفتر تحقیقات و معیار های فني جزئیات معماری ساختمانهای آجری
سازمان برنامه و 

 بودجه
1363 

  هنر فردا  اصغر ساعدسمیعي راهنمای ساختمان سازی

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 دارا  بودن مدرک تحصیلي حداقل کارشناسي ارشد معماری، و یا حداقل کارشناسي معماری.

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) ریس و ارائه درسروش تد

 (.مطالعه موردی و

 پژوهشي ، مطالعه موردی گروهي و ارائه نهایي انفرادی ،تکرار و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 a3و میز نقشه کشي  .پروژکتور ویدئو همراه به نظری کالس، نفر  21الي  15 کالس ظرفیت

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

ایي، شهای عملي و انساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

   (%61) نهایي آزمون  ، (%31) پروژه نهایي ، (%11) مستمر ارزشیابي

 ي هر جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزش

 آموزشي ساعت 3 هفته، در جلسه یک
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 تنظیم شرایط محیطي                                                                      درس-3-8 
 تخصصي نوع درس : 

  تاسیسات مکانیکي، نوروصداپیش نیاز : 

 -هم نیاز:

آشنایي دانشجویان با طراحي معماری بر پایه اقلیم در جهت کاهش مصرف انرژی ، با توجه به مباني آسایش کلي درس:  هدف

های تجدید شونده در طراحي اقلیمي ساختمان از اهداف حرارتي انسان و آشنایي با روشهای بهره مندی از عوامل اقلیمي و انرژی

صرفه جویي در مصرف انرژی آشنایي دانشجویان با سیستمهای فعال و غیرفعال خورشیدی  این درس است. همچنین با توجه به الزام

ها در آینده حرفه ای موثر خواهد و رفتار حرارتي جدارهای ساختمان و کاربرد فضای سبز در ساختمان، جهت ارتقاء بینش فني آن

 .ر و روشنایي و آب و فاضالب استبود. نیز آشنایي با ترسیم و نقشه خواني سیستم های تهویه مطبوع ، نو

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 32

 زمان  یادگیری

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

- 1 
تعریف اقلیم، اقلیم های خرد و کالن در ایران، عملکرد اقلیم در طراحي،  تعریف واژه تنظیم شرایط محیطي

 های معماری ایراني با رویکرد معماری پایدارتعریف پایداری و مباني معماری پایدار، الگو
1 

2 1 
 های تجدید پذیر منابع انرژی ، انواع انرژی

 تأکید بر استفاده حداقل از منابع طبیعي و حفظ آن برای نسلهای آینده
2 

- 1 
های منابع انرژی ، انواع انرژی تعریف محیط و عوامل تاثیرگذار بر آن با تاکید بر معماری سبز و پایدار،

 تجدید پذیر با تأکید بر استفاده حداقل از منابع طبیعي و حفظ آن برای نسلهای آینده
3 

 4  انرژی خورشیدی ، سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی و تاثیر آن بر طراحي معماری 1 2

2 1 
 انسان و مفهوم آسایش، آسایش حرارتي

 ر آسایش محیطي در داخل و خارج بنا آشنایي با عوامل موثر )تابش، باد، رطوبت ، دما( ب

 تشریح نمودار سایکرومتریک و تجزیه و تحلیل آن در مشخص نمودن محدوده آسایش

5 

 6 و تاثیر آن در اقلیم های متفاوت ایران طراحي اقلیمي در معماری 1 2

2 1 
 زیست بررسي معماری سبز به عنوان معماری همساز با اقلیم و هماهنگ با محیط

 ن سبز به عنوان ساختمان پایدار، دیوار سبز، بام سبزساختما

 تاثیر پوشش گیاهي بر طراحي داخلي ساختمان و محوطه سازی

7 

2 1 
 مباني و روشهای انتقال حرارت در ساختمان 

 آشنایي با ویژگیهای حرارتي مصالح و طراحي مناسب جداره های ساختمان 

 های خارجي و کف و سقف ساختمان آشنایي با کارکرد عایق های حرارتي در جداره

8 

 9 سیستمهای حرارتي، برودتي و تهویه مطبوع و نقشه خواني آنها 1 2

 11 آشنایي با تلفات حرارتي راههای انتقال حرارت و نحوه کاربرد عایقهای حرارتي 1 2

 11 آشنایي با سیستمهای توزیع آب و جمع آوری فاضالب  - 2

 12 های سیستم گرمایشي، سرمایشي و آب و فاضالب )لوله کشي وکانال کشي( شهنقشه خواني و ترسیم نق - 3
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 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت  -ب

 

 

  

 13 ی روشنایينقشه هانقشه خواني و ترسیم  ،نور و روشنایي مبحث آموزش  2 2

 14 آشنایي با مصالح جاذب صوت و روشهای اجرای آنهاصوت و آکوستیک و مبحث   2 1

 15 نمقررات ملي ساختما 19آشنایي با مباحث  2 -

8 - 
 نقشه های محاسبات بار حرارتي و و آب و فاضالبلوله کشي های اجرایي  نقشه : تهیهانجام پروژه عملي

 کوچک ساختمانیک در روشنایي 
16 

 جمع 16 32

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 تباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(ار

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار 

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 ان(و تفاوت های دیگرکار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها 

تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی  توجه به اثرات زیست محیطي، های حرفه ای،توسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 بهداشت و ایمني( رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، مصرف،
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1377 دانشگاه تهران - وحید قبادیان بررسي اقلیمي ابنیه سنتي ایران

 1372 دانشگاه تهران قبادیان -رهبر دونالد واتسون طراحي اقلیمي

 1378 بازتاب - مرتضي کسمایي اقلیم و معماری

 1367 دانشگاه بهشتي - محمود رازجویان آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم

   مقررات ملي ساختمان، 19مبحث 
نشر مرکز تحقیقات 

 ساختمان و مسکن
 

 1393 دانشگاه تهران  شاهین حیدری سازگاری حرارتي در معماری

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 انرژیمسلط به مباحث اقلیم و  با گرایش انرژی رشد معماریکارشناسي ا

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 پژوهشي ، مطالعه موردی گروهي و ارائه نهایي انفرادی ،تکرار و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 .پروژکتور ویدئو همراه به نظری کالس، نفر  25 -31 کالس ظرفیت

 عیب رفع یابي، عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون مساله، حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

  ...و

ار )انواع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( و پوشه انجام کار در محیطهای شبیهسازی شده، تولید ک

 مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری ، رعایت اخالق حرفه ای و ..( 

   (%61) نهایي آزمون  ، (%31) پروژه نهایي ، (%11) مستمر ارزشیابي

 کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه( مدت زمان

 آموزشي ساعت 3 هفته، در جلسه یک
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  ساختماندرس مصالح -3-9 
 تخصصي نوع درس : 

   -پیش نیاز : 

  هم نیاز: عناصر و جزئیات ساختمان

با برخي از مواد و مصالح ساختماني متداول جهت افزایش توانمندی دانشجویان در ساختن عناصر آشنایي عملي  هدف کلي درس :

 گیری آنهاو اجزا شکل دهنده معماری و توجه به نقش مواد و مصالح در شکل

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف  

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

3 2 
آشنایي با مباحث مسئولیت اجتماعي دست اندرکاران ساخت مطالب برای ارائه در طول ترم،  معرفي رئوس کلي

 مقررات ملي ساختمان  5و ساز ، آداب کار و اصول اخالقي، صرفه جویي، مسائل زیست محیطي و مبحث 
1 

3 1 
های ي از بخشی تهیه گل به عنوان یکخاک به عنوان یکي از مواد پرکاربرد در ساختمان، آموزش نحوه

 آوری گلهای ساختماني و هدایت دانشجو در فرآیند ساخت، از سرند کردن تا عملمالت
2 

 3 های گچ به صورت عملي  گچ و یادآوری خواص آن به صورت اجمالي، آموزش و ساخت انواع مالت 1 3

 4 ها به صورت عمليمالت ، آموزش و ساخت انواع هاهای آنو ویژگيو بتني های ساختماني سیماني مالت 1 3

6 1 
دهي و خم کردن آن، گرد و انواع پروفیل و ورق در ساختمان و چگونگي شکلکاربرد میلاجرا و  آموزش نحوه

 معرفي انواع پروفیل فوالدی
5 

 6 های جوش و ساخت یک عنصر ساختماني ساده مشابه تیرچه، خرپا، پله فلزی...آموزش کار با دستگاه 1 6

12 1 
ی و خاک بردار انجام آن توسط دانشجویان با هدایت استاد راهنماو کردن نقشه با گچ بر روی زمین موزش پیادهآ

 و پیاده کردن یک آکس ستون و اجرای یک شالوده بتني منفرد
7 

12 1 
یوار و همچنین مروری بر انواع اتصاالت آجر، آموزش ساخت یک د هاو جایگاه استفاده از آنو بلوک انواع آجر 

با مالت )فضای نازک کاری و سپس با اتصاالت )انکور( الزم به صورت اجرای تر و خشک و بلوک آجری 

 خشک و تر به همراه کاشیکاری( توسط استاد راهنما و ساخت آن توسط دانشجو

8 

12 2 
، و بامآموزش انواع کف سازی فضاهای خشک و تر) انواع سنگ، موزائیک، سرامیک، پارکت و...( در طبقات 

 آشنایي با عایقهای حرارتي و رطوبتي سنتي و نوین،روش اجرای سقفهای معکوس، کف های کاذب، .... 
9 

12 1 
توسط دانشجو آجری یا سنگي های ساختماني و ساخت یک نمونه طاق ساده ی ترسیم انواع طاقآموزش نحوه

 با هدایت استاد
11 

6 1 
 با حداقلچوبي پله و انواع اتصاالت آن، به همراه ساخت یک نمونه آشنایي با انواع چوب و آموزش نحوه برش 

 کف پله 3
11 

6 1 
اجرا و  و...(  و آموزش نحوه LSFسازه   ،معرفي دیوار های درای وال ) تری دی پنل، سوپر پنل و کناف

 به سازه، کف و سقف، .... اتصاالت آنها
12 

6 1 
، آشنایي با رابیتس، آکوستیک تایل ها ، ورق های نئون جرای آنهامعرفي انواع سقف های کاذب و آموزش نحوه ا

 ، شیشه ، ... و اجرای آنها.
13 

 14 های دانشجویان در کالسهای طول ترم و ارائه گزارشبندی فعالیتجمع 1 6

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 2

 ساعتتعداد  16 96
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 جمع 16 96

 توضیحات:

مصالح ساختماني دارند، از مدرس مربوطه انتظار که دانشجویان در این درس، آشنایي اولیه با بخش تئوری مواد و با توجه به این

 رود که با تمرکز بر کار کارگاهي به تقویت بخش عملي بپردازد.مي

مدرس این درس الزم است تا عالوه بر دانش کافي در خصوص مواد و مصالح، در اجرا و شناخت مسائل فني ساختمان و جزئیات 

 اجرایي نیز تبحر و تسلط کافي داشته باشد.

افزاری، در جلسه بعد تر و بهتر، به صورت یک گزارش نرمزم است تا گزارش مراحل کار هر جلسه برای درک و شناخت عمقيال

 توسط دانشجو و یا گروه دانشجویي ارائه شود.

 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت -ب

 (اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

تفکر و نگرش سیستمي ) داشتن درک درست از سیستم سازماني، تنظیم و اصالح عملکرد های سیستم، بهبود عملکردهای 

 سیستم(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 ستندسازی نظام کیفیت(مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، م

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 ها، مدیریت کیفیت(شایستگي مدیریت کار و کیفیت )خود مدیریتي، مدیریت کارها و پروژه

رات زیست محیطي، تغییر الگوی مصرف، رعایت استانداردها، قوانین و شایستگي رعایت اصول توسعه پایدار )توجه به اث

 مقررات، بهداشت و ایمني(

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1391 معرفت - محسن وفامهر های پیشرفته ساختمصالح نوین و روش

رویکرد صرفه جویي در طراحي فني ساختمان با 

 مصرف انرژی

علي اکرمي، سهیال 

 چوبساز

 فروزش، تبریز 
1397 

 1391 معرفت - محسن وفامهر تعامل معماری و تکنولوژی
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

ی کار اجرایي را داشته باشد و به ارشد معماری یا کارشناسي ارشد عمران، مدرس در هر دو صورت باید سابقه کارشناس

 اشراف داشته باشد و مصالح خواص مواد

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

    رین عملي ساختتم

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 به همراه تجهیزات ضمیمه در انتهای گزارش، نفر  15الي  12با ظرفیت کارگاه ساخت

 عیب رفع یابي، عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون مساله، حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

  ...و

سازی شده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار  در محیطهای شبیهانجام کار 

)پروژه( و پوشه مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری ، رعایت 

 اخالق حرفه ای و ..(

  (%111) مستمر یابيارزش

 داد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(مدت زمان کالس )تع

 آموزشي ساعت 7 هفته، در جلسه یک
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 درس تمرین های معماری -3-11
 تخصصي وع درس : ن 

  (1درک و بیان معماری ) -ترسیم فني : پیش نیاز

 -هم نیاز:

، فروشگاه کوچک  درس دانشجویان ابعاد و اندازه های مورد نیاز خرد فضاهای معماری ) خانه؛ مطب در این هدف کلي درس :

و.... استخراج کرده و در محیط های  Time saverپارکینگ و....( را با استفاده از منابعي چون نیوفرت، ابعاد انساني، یا البسه و 

های مختلف و مولفه های موثر بر معماری و توانا نمودن  . شناخت عرصهکنندمختلقي که توسط مدرس ارایه میشود استفاده مي

دانشجویان در کمک به طراحي فضاهای ساده، در ابعاد کوچک معماری، تقویت قدرت تجسم، تخیل و تعقل دانشجو و آشنانمودن 

  های خرد از دیگر اهداف این درس است.های عملکردی و مفهومي معماری آنها با عرصه

 ر فصل آموزشي و رئوس مطالب س -الف

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 2

 ساعتتعداد 16 64

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

4 1 
اسکیس از یک موضوع نزدیک به پروژه مسکوني )اتاق شخصي دانشجو، آشپزخانه ، طراحي یک سرپناه 

 کوهستاني، اقامتگاه موقت و ....(
1 

12 3 
درک توسط دانشجو )مسکوني، تجاری، آموزشي و...( مبلمان و چیدمان فضاهای زندگي عملکردهای ساده قابل 

 مانند اتاق خواب، نشیمن، مطب پزشک و... با استفاده از کتابهای استاندارد
2 

  با توجه و رعایت بندهای زیر:)فوق الذکر در هدف( طراحي سه فضای کوچک متفاوت عملکردی 

 3 معرفي سایت طراحي  ، تعریف پروژه و تشریح مباني آن 1 4

 4 های موردی توسط دانشجویان ) نمونه موردی داخلي و خارجي ( بررسي و تحلیل نمونه 1 4

 5 ارائه برنامه فیزیکي و بررسي سرانه ها 1 4

 6 معرفي اقلیم پروژه و ارائه راه کارهای اقلیمي با توجه به مباحث توسعه پایدار 1 4

 7 تحلیل سایت همراه با دیاگرام و زبان تصویر  1 4

4 1 
دیاگرامهای دوبعدی) پالن و مقطع (، دیاگرامهای سه بعدی و تعیین اهمیت ارتباطات و نورها و دیدهای مطلوب 

 برای فضاهای مختلف سایت
8 

 9 ، ارائه کانسپت مناسبها لکه گذاری و تحلیل جانمایي 1 4

 11 ارائه پالنها و مقاطع اولیه همراه با ماکت اتود   1 4

 12  آن مصالح و جنس اهنماطراحي  1 4

 13 تحویل موقت مدارک پروژه  1 4

 14 شیت بندی و کرکسیون نحوه ارائه مدارک 2 8

 جمع 16 64
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

  

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 یستم، تنظیم و اصالح عملکرد های سیستم، بهبود عملکرد های سیستم( تفکر و نگرش سیستمي )داشتن درک سیستم از س

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 زنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(کار گروهي )ایجاد روابط سا

 مدیریت کار و کیفیت ) خودمدیریتي، مدیریت کارها و پروژه ها، مدیریت کیفیت(

 گوی مصرف،لهای حرفه ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر اتوسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1367 - زهرا قره گزلو فرانسیس چینگ معماری : فرم،  فضا، نظم

 1379 خاک فخار زاده مهرنوش-محمد احمدی نژاد سام.اف.میلر روند طراحي

 1388 حرفه هنرمند - جعفر اعرابي آفرینش فرم

 1379 خاک نژادمحمد احمدی ادوارد.ت.وایت مفاهیم پایه در معماری

 1376 خاک - محمد عمومي معماری، الگو، نظم
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مرتبه علمي، مدرک تحصیلي،) های مدرسویژگي

                     کارشناس ارشد معماری با توانمندی طراحي با دست آزاد 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 پژوهشي ، مطالعه موردی گروهي و ارائه نهایي انفرادی ،رتکرا و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 وایت بورد .پروژکتور ویدئو همراه به، نفر  15الي  12آتلیه با ظرفیت

 عیب رفع ،یابي عیب شناسایي آزمون عملکردی، کتبي، های آزمون مساله، حل شفاهي، های پرسش: درس ارزشیابي و سنجش روش

  ...و

انجام کار در محیطهای شبیهسازی شده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار 

)پروژه( و پوشه مجموعه کار و گزارش فعالیتها در قالب کرکسیون در کالس مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری ، رعایت 

 اخالق حرفه ای و ..(

  (51( ،  پروژه نهایي )%%51) مستمر یابيارزش

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 آموزشي ساعت 5 هفته، در جلسه یک
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 ساختمان   سازه رفتار درکدرس -3-11
 تخصصي نوع درس :  

 ميعمو نیاز : ریاضي پیش

 -نیاز:  هم

 رفتار و نیروها انواع با دانشجویان آشنایي الف: :درس کلي هدف

 .مي باشد آن های قانونمندی و نیروها برابر در ساختمان

  .شوند مي آشنا ساختمان روی بر آنها تاثیر و ای سازه پایه مفاهیم با درس این در دانشجویان

ساختمان و ویژگي و رفتار مواد تحت تاثیر نیروها و گشتاورهای مختلف است. آشنایي دانشجویان با انواع بارهای وارد بر ب: 

 شد.شناخت خصوصیات اجزا سازه ای ساختمان مانند تیر ها و ستون ها در مقابل بارگذاری از اهداف دیگر این درس مي با

  بمطال رئوس و موزشيآ سرفصل -الف

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 ردیف محتوا رئوس )ساعت(

 نظری عملي

- 1 

 آحاد های سیستمو  فیزیکي مهیمفا

  نیوتن قوانین -

 اسکالر و برداری های کمیت -

  بردارها ترکیب قوانین -

 (اضعاف و اجزا)آحاد سیستمهای -

1 

- 

 

 

3 

  صفحه در گشتاور و نیرو

 آنها برآیند و بعدی دو های نیرو -

  متعامد های مولفه به نیرو تجزیه -

  متعامد غیر ایه مولفه به نیرو تجزیه -

 محور و نقطه به نسبت گشتاور محاسبه -

2 

- 

 

2 

 ذره تعادل

  ذره بر وارد نیروهای خواص و ذره تعادل -

  ها گاه تکیه انواع -

 خارجي نظر از نامعین و معین های سیستم -

3 

- 

 

2 

  صلب جسم تعادل

 تعادل معادالت -

 ینينامع درجه ناپایداری، ، پایداری نامعیني، معیني، -

4 

- 

 

2 

  خرپاها

  خرپا تعریف- 

  خرپاها ناپایداری و پایداری نامعیني، و معیني  -

 گره تعادل روش به خرپا تحلیل - 

5 

 6  سطوح هندسي خواص  -
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2 

  خط طول خط، مرکز -

  مساحت سطح، مرکز -

  حجم حجم، مرکز -

  آن خواص و سطح اول گشتاور -

  آن خواص و سطح دوم گشتاور -

  مقطع ساسا -

  ژیراسیون شعاع -

 اینرسي ممان انتقال قضیه -

 آنها فرمول و سطوح هندسي خواص جداول با آشنایي -

- 

 

 

 

2 

  ها تیر

 تیرها بر وارد بار انواع -

 ( نامعیني درجه و نامعیني  پایداری،معیني،)تیر های گاه تکیه انواع -

 تیرها در ها العمل عکس تعیین -

  خمشي و يبرش نمودار رسم -

 خمش و برش ماکزیمم مقادیر تعیین- 

7 

- 

 

 

3 

   ها سازه حل راهبرد

  فرم -

  تعادل -

 خالقیت -

8 

 

 

 

3 

 انواع بارهای وارد بر اجزای سازه ها و تاثیر آن ها به صورت گرافیکي

 بار محوری -

 باربرشي  -

 بار خمشي  -

 بار پیچشي  -

  آشنایي با جداول پروفایل های ساختماني -

9 

 

 

 

 

3 

 رفتار اجزاء در برابر بارهای محوری 

 مفهوم تنش و کرنش محوری -

رابطه تنش و کرنش و منحني های مربوط به انواع مواد و مصالح و حدود )تناسب، االستیک، تسلیم  -

 و نهایي( بصورت گرافیکي

 قانون هوک)مدول االستیسیته انواع متعارف مواد و مصالح( -

 تحت تاثیر بارهای محوریتغییر شکل اجزای  -

11 

 

 رفتارتیرها  3

 انواع بار وارد بر تیرها و رفتار آنها -

 محاسبه تنش های برشي  -

 محاسبه تنش های خمشي  -

 محاسبه اساس مقطع مورد نیاز  -

 محاسبه خیز تیر با استفاده از تحلیل و جداول مربوطه  -

11 

 
 رفتار ستون ها  3

 ي اولرمفاهیم بار و تنش بحران -
12 
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 انتظار مورد تخصصي و عمومي های مهارت –ب

 

 (منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي -ج

 

  

 مفهوم ضریب طول موثر و تاثیر تکیه گاه های انتهایي بر آن ها -

تعیین تنش مجاز با استفاده از جداول مربوط به دیوارهای آجری، ستونهای چوبي، ستون های بتني  -

 وستون های فلزی 

 آشنایي با جداول، نمودارها و برنامه های کاربردی مرتبط با مباحث ستونها -

 13 با جزئیات و عالیم ترسیمي سازهای) نقشه های فلزی، بتني و آجری( آشنایي 2 

 
بررسي ساختمان های طبیعي و نحوه رفتار آنها در برابر نیروهای خارجي و داخلي )فرم ،تعادل،  2

 خالقیت و ماکت سازهای(
14 

 جمع 32 -

 رت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(اخالق حرفه ای و کاری )بصی

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته( بهبود و توسعه، اصالح

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 منبع ردیف

 1389 تهران، دانشگاه انتشارات گالبچي، محمود معماری، دانشجویان برای کاربردی استاتیک 1

 1389 تهران، دانشگاه انتشارات زاده، تقي کتایون و گالبچي محمود ترجمه معماران، برای سازه مباني 2

 1388 تهران، دانشگاه انتشارات زاده، تقي کتایون و گالبچي محمود ترجمه ادوارد، آلن میکنند، عمل چگونه ساختمانها 3
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 سازه با مرتبط دروس تدریس سابقه سال 3 حداقل مکانیک، عمران، ارشد کارشناس

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) رائه درسروش تدریس و ا

 (.مطالعه موردی و

 ،تکرار و تمرین ، مباحثه سخنراني،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 .پروژکتور ویدئو همراه به نظری کالس،  نفر 25 -31 کالس ظرفیت

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش يروش سنجش و ارزشیاب

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش رائه مقاالت و طرح..( پوشه مجموعه کار، ا.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

   (611) نهایي آزمون  ، (311) ترم میان آزمون ، (111) مستمر ارزشیابي

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 آموزشي ساعت 3 هفته، در جلسه یک
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 طراحي فني ساختمان                                درس -3-12

 تخصصي نوع درس : 

 نیاز : عناصر و جزئیات ساختمان پیش

 درک رفتار سازه ساختمان   هم نیاز : 

مودن مناسبترین راه حل برای ایستایي (، پیدا ن2های معماری )فاز  آشنا شدن با روشهای اجرایي نمودن نقشههدف کلي درس  : 

ساختمان و استفاده حداقل و بهینه مصالح ساختماني در یک سازه، تهیه کلیه نقشه های اجرایي یک طرح معماری بر مبنای اصول 

 مندرج در مقررات ملي ساختمان

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 برای این درس نیاز به تعریف یک پروژه با مشخصات زیر مي باشد . تبصره:* 

 قرار گیرد  51*71ت همراه با اندازه های جانبي و محورها و کادر ، شی 51/1ابعاد پروژه درحدی باشد که مدارک آن با مقیاس  -     

 (در طراحي پروژه مقررات ملي به طور کامل رعایت شود به خصوص الزامات عمومي و مبحث نوزدهم)

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 2

 ساعتتعداد  1 96

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

6 - 
تعریف پروژه و ارائه طرح معماری توسط دانشجو وتایید آن توسط مدرس جهت ترسیم نقشه های اجرایي بر 

مقررات ملي های  آیین نامه)ها در برابر حریق مانمبنای الزامات عمومي ساختمان و اصول حفاظت ساخت

 (ساختمان

1 

 2 ک به پنجاهارائه پالنها، نماها، مقاطع اولیه پروژه با مقیاس ی - 6

 3 شالودهستون گذاری و تیر ریزی طبقات و  ترسیم نقشه های - 6

 4 سازه و تاسیسات  هماهنگي و ترسیم پالنها با  کنترل نقشه ها - 6

6 - 
ت مقطع کلیه دیوارهای زیرزمین با در نظر گرفتن عایق حرارتي و رطوبتي بر اساس اصول و یاترسیم جزی

 ضوابط مربوطه
5 

 6 با مقیاس یک به پنجاه طولي و عرضي ساختمان مقاطعدقیق یم ترس - 6

 7 ترسیم نماها به همراه معرفي مصالح و جزئیات اجرایي با مقیاس یک به پنجاه - 6

 8 شیب بندی بام به همراه کدگذاری ارتفاعي و جزئیات اجرایي  - 6

 wall section 11بزرگ نمایي دیوارها  - 12

 12 ، آشپزخانه، حمام ، آسانسور و...(بهداشتي ، سرویسها ) پله های خاص شاملفضابزرگ نمایي  - 6

12 - 
، جزئیات ی سفت کاری خارجي به سازه و نمای خارجي) کرتین وال(جزئیات اجرایي اتصاالت دیوارها

  ، کف سازی هاو... با مقیاس مناسبی تراس، نرده پله هااجرایي دست اندازها

 13 نجره ها و جدول نازک کاریتیپ بندی درب و پ - 6

 14 تحویل موقت - 6

 15 ات و رفع اشکالییجز - 6

 جمع - 96
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 پروژه دارای طبقات زیرزمین ، همکف و اول باشد تا دانشجو اکثر جزئیات معمول را در پروژه داشته باشد . -

 شالوده های غیر هم سطح ترجیحا طبقه زیرزمین از همکف کوچکتر باشد ، به جهت ایجاد -

 پروژه از روش های متداول ساخت استفاده شود . )بتني یا فلزی ( برای سازه -

 اجتناب شود . کامپیوتریترسیمات الزاما به صورت دستي و روی کالک یا پوستي باشد و از پذیرش کارهای  -

 مدارک مورد نیاز :

 51/1مقیاس                پالن زیرزمین                            -

 51/1مقیاس               پالن همکف                              -

 51/1مقیاس                        پالن طبقات                      -

 51/1پالن  خرپشته و بام ) شیب بندی (                  مقیاس  -

 211/1اس مقی                  پالن سایت ، جانمایي                -

 51/1مقیاس                  پالن شالوده                             -

 111/1مقیاس                پالن تیرریزی                            -

 51/1مقطع عمود برهم که یکي از آن ها الزاما از روی پله زیرزمین گذشته و به سمت پله نگاه کند .  مقیاس  2حداقل  -

 51/1لي ) ورودی ( و نمای دوم                    مقیاس نمای اص -

 21/1(     مقیاس   wall sectionعدد بزرگ نمایي دیوار )  2حداقل  -

 21/1بزرگ نمایي های پله و سرویس ها ) دستشویي ، حمام ، آشپزخانه و ...(             مقیاس  -

            5/1، 11/1، 21/1          تیپ بندی درب ها و پنجره ها  -

 5/1، 11/1                   جزئیات مربوط به طرح -

 جدول نازک کاری -

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 صول شهروندی(ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و ا

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه 

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 رف،به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصهای حرفه ای، توجه توسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(

 

 



 

53 

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 - دفتر تحقیقات و معیار های فني جزئیات معماری ساختمانهای آجری
سازمان برنامه و 

 بودجه
1363 

 دفتر تحقیقات و معیارهای فني مشخصات فني عمومي کارهای ساختماني
- 

سازمان برنامه و 

 بودجه
1367 

 1371 نشر جویبار اردشیر اطیابي رابین بری ساختمان سازی 

طراحي فني ساختمان با رویکرد صرفه 

 جویي در مصرف انرژی
 1397 وزش، تبریزفر  علي اکرمي، سهیال چوبساز

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 با سابقه کار اجرایي یدارا  بودن مدرک تحصیلي حداقل کارشناسي ارشد معماری، و یا حداقل کارشناسي معمار

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) سروش تدریس و ارائه در

 (.مطالعه موردی و

ایي و ارائه نه ، تمرین و تکرار روش تدریس به صورت نظری همراه با ترسیم نقشه ها بر روی تخته رسم و  کرکسیون

  انفرادی

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور و وایت بوردنفر،  12 -15ظرفیت کالس با آتلیه 

)پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون های کتبي، عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، رفع روش سنجش و ارزشیابي درس

ی، ولیت پذیرانجام کار در محیط های شبیه سازی شده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، مشاهده رفتار)مسئ عیب و ....( :

تحویل آلبومي از ترسیمات نقشه های فني و جزئیات اجرایي تدریس و  رعایت اخالق حرفه ای و ..(، پوشه مجموعه کار

 شده

 (51( ،  پروژه نهایي )%%51) مستمر یابيارزش

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 7یک جلسه در هفته، 
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 طراحي معماریدرس -3-13
 تخصصي نوع درس :  

 پیش نیاز : تمرین های معماری 

 -هم نیاز :  

به کارگیری آموخته ها در درس تمرینهای معماری با تاکید بر الزامات عمومي، ابعاد انساني برای یک طراحي هدف کلي درس : 

 و منسجم مسکوني است.محدود 

مقررات  4توصیه میشود؛ آموزش طراحي به دانشجویان در این درس شامل سازه و تاسیسات نیز بوده و طرح معماری با مبحث 

ملي )الزامات طراحي(، و حفاظت در برابر حریق و... هماهنگ شود. برای بخش های مختلفي چون آشپزخانه، سرویس های 

 فضاها، بالکن و ..... طرح معماری به همراه پالن، نما و مقطع ارائه گردد.بهداشتي، کمد ها، چیدمان 

ي و خصوصدر این طرح معماری دانشجویان ارتباط ابعاد و اندازه های فضاهای مسکوني، سیرکوالسیون، فضاهای مثبت و منفي، 

  اختمان انجام خواهند داد.، سلسله مراتب فضاها و جانمایي آنرا مطابق مقررات ملي س(اندروني و بیرونيعمومي)

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 2

 ساعتتعداد  16 96

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 آشنایي با  فضاهای معماری مسکوني و تشریح مباني و ارتباطات آنها  1 6

6 1 
 فیزیکي بررسي و تحلیل نمونههای موردی فضاهای مسکوني توسط دانشجویان و ارائه برنامه

 ) نمونه موردی داخلي و خارجي ؛ جدید و سنتي(
2 

 3 معرفي اقلیم پروژه و ارائه راهکارهای اقلیمي و توجه به توسعه پایدار 1 6

 4 تحلیل سایت همراه با دیاگرام و زبان تصویر 1 6

 5 طرحمقررات ملي ساختمان و استفاده از آنها در  19و  18و  15و  8و  4آشنایي با مباحث  5 2

6 1 
آموزش دیاگرامهای دو بعدی) پالن و مقطع (، دیاگرامهای سه بعدی و تعیین اهمیت ارتباطات و نورها و دیدهای 

 مطلوب برای فضاهای مختلف 
6 

6 1 
 آغاز مرحله طراحي :

 لکه گذاری کلي با استفاده از برش های افقي)پالن( ...در قالب سه گزینه 

 ز برش های عمودی )مقطع(لکه گذاری کلي با استفاده ا

7 

 8 ادامه روند طراحي با تاکید و توجه به سازه و تاسیسات و ترسیم عالئم آن 1 6

6 1 
ارائه تمرین روی برش های افقي )پالن ها( برای دستیابي به استقرارصحیح فضاها ، نورگیری متناسب با کارکرد 

 هرفضا واختصاص مناظر به فضاهای اصلي
9 

 11 برش های عمودی)مقاطع( با تاکید بر ترسیمات صحیح آنها طراحي روی 1 6

 11 طراحي جداره ها 1 6

 12 (4اصالح طراحي با توجه به استانداردها و الزامات مقررات ملي )مبحث  1 6

 13 تهیه و ترسیم نقشه ها توسط دانشجویان بعنوان تحویل مقدماتي و کنترل توسط مدرس - 7
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 

 

 رسي و خارجي(منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فا -ج

 

  

 جمع 16 96

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 تفکر و نگرش سیستمي )داشتن درک سیستم از سیستم، تنظیم و اصالح عملکرد های سیستم، بهبود عملکرد های سیستم( 

 عات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(شایستگي کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطال

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 یفیت ) خودمدیریتي، مدیریت کارها و پروژه ها، مدیریت کیفیت(مدیریت کار و ک

 های حرفه ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصرف،توسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 84 مالئک مجتبي دولتخواه پیر مالیس عناصر معماری از فرم به مکان

 67 - زهرا قره گزلو فرانسیس چینگ معماری: فرم، فضا، نظم

 87 سیمای دانش - سید ابوالقاسم صدر از طراحي تا معماری

 84 همام امیر اعالعدیلي اللین آس های راندو در معماریتکنیک

اصول و مباني در طراحي معماری و 

 شهرسازی
 81 آذرخش - محمدرضا موسویان
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 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 مندی طراحي و هدایت طرح های معماری و آشنا به محیط کار حرفه ایکارشناس ارشد معماری با توانحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 نفرادیپروژه ی مطالعه موردی گروهي و ارائه نهایي ا سخنراني، مباحثه ، تمرین و تکرار،

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور و وایت بوردنفر،  12 -15ظرفیت کالس آتلیه با 

)پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون های کتبي، عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، رفع روش سنجش و ارزشیابي درس

ده، تولید کار )انواع دست ساخته ها(، مشاهده رفتار)مسئولیت پذیری، انجام کار در محیط های شبیه سازی ش عیب و ....( :

  رعایت اخالق حرفه ای و ..(، پوشه مجموعه کار، ارائه  مقاالت و طرح ها، گزارش فعالیت تحقیقاتي

  (71( ،  پروژه نهایي )%%31) مستمر یابيارزش

 جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر 

 ساعت آموزشي 7یک جلسه در هفته، 
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 زبان فني درس -3-14
 تخصصي نوع درس : 

 پیش نیاز : زبان خارجي

 -نیاز:  هم

 بیان لغات و اصطالحات فني ساختمان هدف کلي درس:

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

ادگیری زمان ی

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 معماریبه انواع شغلهای وابسته  ، تعریف معماری و شغل معمار 2 -

- 2 
موزشي، (، آ ...، آپارتماني و ، ویالیي سازی بلند مرتبه مسکوني )مانند: :ساختمان ها عملکرد آشنایي با انواع 

 درماني، فرهنگي و تفریحي و ...
2 

 3 ایي با فضاهای موجود در واحدهای مسکونيآشن 2 -

 4 عملکردهای فرهنگي و آموزشيآشنایي با فضاهای موجود در  2 -

 5 تعریف نمودار مسکن و توضیح چرخه و لغات خاص آن 2 -

 6 مشکالت موجود در ساختمان و اصالحات آنمربوط به آشنایي با لغات و اصطالحات  2 -

 7 و لغات تخصصي محوطه سازی دارآشنایي با شغل نقشه بر 2 -

 8 و اجراآشنایي با لغات و اصطالحات مربوط به مصالح ساختماني  2 -

 9 خاک رس و خصوصیات خاک 2 -

 11 سنگ و شن و ماسه، سیمان و بتن  2 -

 11 چوب 2 -

 12 آلومینیوم و سرب و مس 2 -

 13 شیشه، عایق های حرارتي و رطوبتي 2 -

 14 تعریف داربست ،  ها و اسکلت آسمان خراشسازه ساختمان ها  آشنایي با  2 -

 15 زمین لرزه   2 -

 16 اصطالحات مربوط به هنر ، هنر آبستره ) انتزاعي ( کوبیسم و غیره  2 -

 جمع 32 -

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1391 سمت - حسن رستگاری زبان انگلیسي برای دانشجویان معماری

 1391 سمت - پروانه توکلي-حسین فرهادی زبان انگلیسي برای دانشجویان معماری

 فرانسیس چینگ فرهنگ تصویری معماری
محمد                        

 احمدی نژاد
 1381 خاک

 

 

 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

  

 ، رعایت مقررات و اصول شهروندی(ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل 

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد معماری مسلط به زبان خارجيحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه ، 

 نیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مورد

 ویدئو پروژکتور و وایت بوردنفر،  25 -31ظرفیت کالس کالس نظری، 

)پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون های کتبي، عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، رفع روش سنجش و ارزشیابي درس

 های تحقیقاتي در کالس ها و مقاالت، گزارش فعالیتپرسشهای شفاهي، آزمون های کتبي ، ارائه طرح عیب و ....( :

 (%51( ، آزمون نهایي )21( ،  پروژه نهایي )%%31) مستمر یابيارزش

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 2یک جلسه در هفته، 
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 آشنایي با معماری جهاندرس  -3-15
 تخصصي نوع درس : 

 -پیش نیاز : 

 -نیاز:  هم

بیان مباني نظری و مصادیق دوره های مختلف تاریخي معماری هدف کلي درس : 

 جهان و عوامل موثر در شکل گیری آنها به منظور هویت بخشیدن به طراحي دانشجویان است.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 اعتستعداد  32 -

زمان یادگیری 

 ردیف ارئوس محتو )ساعت(

 نظری عملي

 1 تعریف تاریخ )واژه و مفهوم( 1 -

 2 تحلیل دوره های تاریخي 1 -

 3 عوامل تاثیر گذار در معماری تمدنهای مختلف 1 -

 4 تاریخ پیدایش معماری )از اولین تمدنها( 1 -

 5 ) از ابتدا تا قبل از اسالم( تاریخ معماری ایران 4 -

 6 رینتاریخ معماری بین النه 1 -

 7 تاریخ معماری مصر باستان 2 -

 8 تاریخ معماری یونان باستان 2 -

 9 تاریخ معماری روم باستان 2 -

 11 تاریخ معماری صدر مسیحیت 2 -

 11 تاریخ معماری بیزانس 2 -

 12 تاریخ معماری رومانسک 2 -

 13 تاریخ معماری گوتیک 2 -

 14 تاریخ معماری رنسانس 3 -

 15 معماری انقالب صنعتيتاریخ  4 -

 16 تاریخ معماری تا شروع معماری مدرن 2 -

 جمع 32 -
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ی سیستم( یستم، بهبود عملکرد هاتفکر و نگرش سیستمي )داشتن درک سیستم از سیستم، تنظیم و اصالح عملکرد های س

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام 

به کار بردن فناوری مناسب )درک اصول پایه، انتخاب و بکارگیری فناوری های مناسب، نگهداری، حفظ امنیت و آماده 

 نگهداشتن فناوری های بکارگرفته شده

 ت کیفیت(مدیریت کار و کیفیت ) خودمدیریتي، مدیریت کارها و پروژه ها، مدیری

 

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 معنا در معماری غرب
کریستین نوربرگ 

 شولتز
 1386 فرهنگستان هنر مهرداد قیومي بیدهندی

 1379 علمي و فرهنگي پرویز مرزبان جنسن تاریخ هنر

صر مباني و مفاهیم در معماری معا

 غرب
 1382 های فرهنگيدفتر پژوهش - وحید قبادیان
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

  

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

تاریخ معماری، مسلط به کارشناسي ارشد یا کارشناس معماری مسلط به مباحث نظری معماری و آشنایي با حداقل مدرک: 

 های معماری ایران و جهان و قبل از اسالم و تحلیل معماریشیوه

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

برجسته معماری در داخل شهر یا شهرهای اطراف با رعایت بهتر است درس همراه با بازدید از آثار سخنراني، مباحثه ، 

 ) ضرورت سفر(مالحظات مربوطه صورت پذیرد.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور و وایت بوردنفر،  25 -31ظرفیت کالس کالس نظری، 

عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، رفع  )پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون های کتبي،روش سنجش و ارزشیابي درس

های تحقیقاتي در  ها و مقاالت، گزارش فعالیتپرسشهای شفاهي، آزمون های کتبي و عملکردی، ارائه طرح عیب و ....( :

   ( %61( ، آزمون نهایي )31( ،  پروژه نهایي )%11) مستمر یابيارزش کالس

 د ساعت آموزشي هر جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعدا

 ساعت آموزشي 2یک جلسه در هفته، 
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 آشنایي با معماری اسالمي درس  -3-16 
 تخصصي نوع درس :  

 نیاز : آشنایي با معماری جهانپیش

 -نیاز: هم

ماری ایران مقایسه سبک ها و شیوه های طراحي در تاریخ مع: کلي درسهدف 

 بعد از اسالم ، آشنایي اجمالي با مکاتب معماری اسالمي جهان و مباني اصول این معماری ها است. 

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 32

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 تعریف و مباني معماری اسالمي 2 1

 2  اصول معماری اسالمي ایران 2 1

 3 نقس هندسه، طاق و قوس و گنبد در توسعه معماری اسالمي ایران 2 1

 4 های هریک مکاتب معماری اسالمي در جهان و ویژگي 2 1

 5 بررسي شیوه های معماری اسالمي ایران 2 1

 6 بررسي تحلیلي معماری اسالمي ایران بر اساس دوره های تاریخي 2 1

 7 ای مختلفه ها و دوره ری اسالمي ایران در شیوهبررسي هنرهای تزئیني وابسته به معما 2 1

 8 بررسي موضوعي سیر تحول معماری اسالمي ایران 1 1

 9 شهر سازی و عناصر بافت شهری در معماری اسالمي ایران 1 1

 11 ارائه تحقیق گروهي دانشجویان در رابطه با موضوعات و عناصر و شیوه های معماری اسالمي ایران - 23

 معج 16 32



 

63 

 

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 

  

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 تفکر و نگرش سیستمي )داشتن درک سیستم از سیستم، تنظیم و اصالح عملکرد های سیستم، بهبود عملکرد های سیستم( 

 عات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطال

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

وری مناسب )درک اصول پایه، انتخاب و بکارگیری فناوری های مناسب، نگهداری، حفظ امنیت و آماده به کار بردن فنا

 نگهداشتن فناوری های بکارگرفته شده

 مدیریت کار و کیفیت ) خودمدیریتي، مدیریت کارها و پروژه ها، مدیریت کیفیت(

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1381 معمار -پژوهنده - محمد کریم پیرنیا سبک شناسي معماری ایراني

 1383 شرکت پردازش ایرج اعتصام هیلن براند معماری اسالمي

معماری و شهرسازی به روایت 

 تصویر

 سازمان تبلیغات - محمد یوسف کیاني
1372 

 1374 مولي - حسین مفید-دهمهناز رئیس زا احیای هنرهای از دست رفته

 1379 سحاب - محمد یوسف کیاني معماری ایران
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 و تاریخي معماری اسالمياولویت اول:کارشناسي ارشد معماری مسلط به مباحث نظری حداقل مدرک: 

 اولویت دوم:کارشناسي ارشد یا کارشناس معماری مسلط به معماری قبل و بعد از اسالم

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

با بازدید از آثار برجسته معماری در داخل شهر یا شهرهای اطراف با رعایت  بهتر است درس همراهسخنراني، مباحثه ، 

 مالحظات مربوطه صورت پذیرد.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور و وایت بوردنفر،  25 -31ظرفیت کالس کالس نظری، 

ی کتبي، عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، رفع )پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون هاروش سنجش و ارزشیابي درس

های تحقیقاتي در  ها و مقاالت، گزارش فعالیتپرسشهای شفاهي، آزمون های کتبي و عملکردی، ارائه طرح عیب و ....( :

  ( %61( ، آزمون نهایي )31( ،  پروژه نهایي )%11) مستمر یابيارزش کالس

 و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته 

 ساعت آموزشي 3یک جلسه در هفته، 
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 پرسپکتیو درس  -3-17 
 تخصصي نوع درس : 

 -پیش نیاز: 

 -هم نیاز:

 اریهای معماری و طراحي معمهای ذهني دانشجویان در دروس تمرینبیان صحیح ایدههدف کلي درس : 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 

 

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

 سرفصل و ریزمحتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملي نظری

1 
تعریف وتوضیح درمورد انواع تصاویر )دوبعدی وسه بعدی(، موارد کاربرد آن در معماری و سایرهنرها، شرح 

 درس و مواردی که در طول ترم باید با آن آشنا شوند
1 3 

2 
آگزونومتریک و اوبلیک، آشنائي کامل باتصاویر ایزومتریک، ،انواع تصاویر پاراالین )موازی( توضیح درمورد

 دیمتریک و تری متریک
1 3 

 3 1 ی ترسیم تصاویر اوبلیک و انجام تمرین در کالس برای تفهیم بهتر مباحثآشنایي و آموزش شیوه 3

 3 1 های ترکیبيآن در ترسیم آموزش رسم دایره در هریک از تصاویر موازی و به کارگیری 4

 3 1 ایآشنائي باتصاویر مخروطي )تعاریف، خواص آن( و آموزش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه 5

 3 1 ایآموزش و تمرین ترسیم پرسپکتیو یک نقطه 6

 3 1 ای و انجام تمرین در کالس برای درک بهتر مباحثآموزش ترسیم پرسپکتیو دو نقطه 7

 3 1 ای و انجام تمرین در کالس برای درک بهتر مباحثپکتیو سه نقطهآموزش ترسیم پرس 8

 3 1 انجام تمرینات متنوع در کالس برای تثبیت بهتر مباحث آموزشي 9

 3 1 ای ای و دو نقطهدار در پرسپکتیو یک نقطههای سطوح شیبآموزش پرسپکتیو 11

 3 1 دارطوح شیبهای سانجام تمرینات جدید مربوط به مباحث پرسپکتیو 11

 3 1 آموزش ترسیم سایه با نور طبیعي و مصنوعي در احجام و نما 12

 3 1 های متفاوتانجام تمرینات سایه در احجام متفاوت و نما 13

 3 1 آموزش ترسیم انعکاس قایم و افقي و انجام تمرینات متفاوت 14

 3 1 انجام تمرینات برای ترکیب مباحث فوق 15

 3 1 های معماریهای ترسیمات فوق در ارایه شیتها و روششیوه آشنایي با 16

 48 16 جمع
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 منبع درسي)حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 نقشه برداری درس  -3-18

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي یادگیری، توسعه شا-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی نظام کیفیت( مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها،

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 عنوان منبع مولف مترجم ناشر سال انتشار

 جان مونتاگ زهرا ترکمن مالئک  1387
مباني ترسیم پرسپکتیو به روش 

 بصری در معماری

 اصول پرسپکتیو نیگل و. والترز، جان برومام عربعلي شروه مترجم  1383

 مفاهیم پایه در پرسپکتیو - محمد احمدی نژاد خاک  1381

 سوابق تحصیلي و تجربي( علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) های مدرسویژگي

 کارشناس ارشد  معماریحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 متر مربع، میز نقشه کشي، وایت برد 45اتلیه حدود 

 دنیاز درس مساحت و تجهیزات و وسایل مور

 وایت بورد.نفر،  12 -15ظرفیت آتلیه با 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) ده رفتارمشاه

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ، پرسشهای شفاهي، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( و کرکسیون در کالس

  ( %51( ،  آزمون نهایي )%51) مستمر یابيارزش

 زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(مدت 

 ساعت آموزشي4یک جلسه در هفته، 
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 تخصصي نوع درس : 

 -پیش نیاز: 

 -نیاز:  هم

 مین وبرداری، چگونگي برداشت عوارض زتعریف فن نقشههدف کلي درس : 

 پیاده نمودن نقشه های ساختماني بر روی آن.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملي نظری

 3 1 های عمرانيهای آن در پروژهبرداری و کاربردتعریف نقشه 1

 3 1 سطوح مبنا در نقشه برداری و تعاریف نقشه برداری مستوی و ژئودزی 2

 3 1  نقشه هاتعاریف مقیاس و انواع آن، عالئم قراردادی در  3

 3 1 ترازیابي و انواع آن )ترازیابي تدریجي و شعاعي( 4

 3 1 های محاسبه حجم، عملیات خاکيهای طولي و عرضي و روشپروفیل 5

 3 1 گیری فاصله )روش مستقیم مترکشي و روش استادیمتری(های مختلف اندازهروش 6

 3 1 گیری فاصله )الکترونیکي و الکترواستیکي(وش اندازهر 7

 3 1 واحدهای زاویه، زاویه افقي و قائم و روش کوپل، اندازهگیری زاویه 8

 3 1 هاتعین سمت و امتداد)ژیزمان، آزیموت و زاویه حامل( و ارتباط آن 9

 3 1 تعین مختصات نقاط 11

 3 1 برداریروش پیمایش جهت ایجاد شبکه نقاط نقشه  11

 3 1 های عمراني روی زمینها و پیاده کردن موقعیت مکاني طرحهای نقشه برداری جهت نصب صفحه ستونکاربرد دوربین 12

 3 1 ادامه درس جلسه گذشته 13

 3 1 ی توپوگرافي و استفاده از آنها در طراحي و پیاده کردن ابنیهنقشه هاآشنایي با  14

 3 1 رداری و توضیح انواع خطاهامنشا خطاها در نقشه ب 15

 3 1 مختصری در رابطه با کارتوگرافي 16

 48 16 جمع
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ررات و اصول شهروندی(ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مق

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و 

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 رجي(منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خا -ج

 عنوان منبع مولف مترجم ناشر سال انتشار

دانشگاه علم و  1381

 صنعت
 نقشه برداری شمس نوبخت -

 نقشه برداری رو زمیني و زیر زمیني محمدرضا عاصي - تهران 1372

 نقشه برداری و عملیات  سید یوسف سجادی - علم و صنعت 1371

 طلوب درس(استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری م -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 کارشناس ارشد عمران، نقشه برداریحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ویدئو پروژکتور کالس نظری به همراه 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 فضای باز و محوطه الزم برای نقشه برداری، نفر 12 -15 تئوری ظرفیت کالس

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارازیسهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

وژه( و گزارش فعالیتهای تحقیقاتي در قالب کرکسیون در پرسشهای شفاهي، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پر

  ( %71( ،  آزمون نهایي )%31) مستمر یابيارزش، کالس

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي4یک جلسه در هفته، 
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  و برآورد مترهدرس  -3-19
 تخصصي نوع درس : 

  طراحي فني ساختماننیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

توضیح و تمرین متره و مقادیر و مصالح مصرفي و برآورد هزینه تمام شده با استفاده از فهرست بهای پایه و  هدف کلي درس:

 روشهای متداول دیگر.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 32

زمان یادگیری 

 ردیف وس محتوارئ )ساعت(

 نظری عملي

- 3 
بررسي کلي اسناد پیمان شامل:  مشخصات  فازهای مختلف پروژه و اهمیت متره و برآورد و کاربردهای عملي آن در فازها و

 فني عمومي، نقشه ها، مشخصات فني خصوصي، بخشنامه ها، استانداردها،
1 

2 1 
ن، آشنایي با روش های متدوال چون آنالیز ها، آشنایي با روند اجرای آشنایي با دفترچه فهرست بها و نحوه استفاده ار آ

 پروژهای ساختماني 
2 

2 1 
عملیات تخریب )فصل اول دفتر چه فهرست بها( و حل مسئله، عملیات خاکي با دست و ماشین و حل مسئله و محاسبه 

 حجم خاکبرداری در پروژه
3 

2 1 
ش های مهم این عنوان از دفترچه فهرست بها، حل مسئله و محاسبه بلوکاژ و عملیات بنایي با سنگ، تدریس، محتوای بخ

 درناژ در پروژه  
4 

2 1 
قالب بندی چوبي و فلزی تدریس  محتوای نظری این سر فصل طبق دفترچه فهرست بها، حل مسئله و محاسبه قاب بندی  

 پروژهها
5 

2 1 
نحوه اجرای کارهای فوالدی، حل مسئله و محاسبه کارهای فوالدی با  کارهای فوالدی با میلگرد، تدریس محتوای این فصل و

 میلگرد در پروژه
6 

2 1 
ریزی، بتن پیش ساخته و بلوک چیني، و عایق کاری رطوبتي و حرارتي ، تدریس محتوای سرفصل و  آجر کاری، بتن و شفته

 حل مسئله و محاسبه کارهای مربوط به این سر فصلها در پروژه 
7 

2 1 
رهای سیمان، کارهای آلومینیومي، تدریس محتوای سر فصلها، حل مسئله و محاسبه کارهای مربوط به این سر فصل ها در کا

 پروژه 
8 

2 1 
اندودکاری و بند کشي،کارهای چوبي، تدریس محتوای سر فصلها، حل مسئله و محاسبه کارهای مربوط به این سر فصلها در 

 پروژه
9 

2 1 
، فرش موزائیک، شیشه و رنگ آمیزی، تدریس محتوای سر فصلها، حل مسئله و محاسبه کارهای کاری کاشي و سرامیک

 مربوط به این سر فصل ها در پروژه
11 

 11 اصول برآورد مبلغ پروژه و معرفي انواع فهرست بهای پایه و فهرست خاص 1 2

 12 ت های جدید و اقالم ستاره دارشرح فني و حقوقي کامل مفاد فهرست بهای ابنیه، قیمت های پایه، قیم - 3

 14 شرح کلي ضرایب باالسری، پیمان، ارتفاع، طبقات و مصالح پای کار و مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه 1 2

 15 صورت وضعیتها  )موقت، ما قبل قطعي و قطعي و تعدیل( 1 2

 16 انجام  محاسبات متره و برآورد کامل یک پروژه معماری - 3

 جمع 16 32
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

  

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي یادگیری، توسعه شا-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی نظام کیفیت( مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها،

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 - مه و بودجهسازمان برنا - - فهرست بهای ابنیه

 1381 دانشگاه علم و صنعت - نصرت اله حقایقي متره و برآورد و آنالیز بهاء

 1362 دانشجو - اکبر عبدالحسین متره و هزینه یابي ساختمان
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

  

 و تجربي(سوابق تحصیلي  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 کارشناس ارشد معماری و کارشناسي ارشد عمران و آشنا به فنون و جرییات اجراحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت و 

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) شاهده رفتارم

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

پرسشهای شفاهي، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( و گزارش فعالیتهای تحقیقاتي در قالب کرکسیون در 

  ( %71( ،  آزمون نهایي )%31) مستمر یابيارزش، کالس

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 3یک جلسه در هفته، 
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 2افزار ترسیمي در معماری کاربرد نرم درس-3-21 

 تخصصي نوع درس :  

 1درمعماری ربردنرم افزارترسیميکانیاز :   پیش

 -نیاز:  هم

( که سیستم ترسیم در آن به Revit Architectureافزارهای ترسیمي نقشه های معماری )آموزش یکي از نرم هدف کلي درس:

روزه به افزاری هوشمند بوده و امبعدی )مدلینگ( و اجرایي )فاز دو( مي شود، نرمهمراه مدل سازی همزمان دوبعدی )فازیک(، سه

افزار هایي که امکان چنین راهبردی را داشته دلیل پیشبرد ساخت به سمت طراحي بهینه و اقتصادی و کاهش قیمت ساخت، نرم

ایگزین افزارهای پیشرفته تری جنرم ،فنّاوری با تحول باشند ، قابلیت استفاده باالیي دارند که البته در دوره های زماني متفاوت 

 خواهند شد . 

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

18 12 

   Revit Architecture افزار معرفي محیط های مختلف نرم

 تنظیم محیط ساخت پرژوه و تنظیم استاندارد ها  –بکارگیری ریبون و دسترسي سریع نوارها 

اکس بندی و ستون  –در و پنجره  –دیوار  –اری ترسیم و طراحي مدل ساخت شامل لوله گذ

 گذاری 

افزودن کف  –افزدون بام ها و انواع آن  –ترسیم و طراحي مدل ساخت شامل : افزودن سقف ها 

 گروه بندی و ریل گذاری  –و مدل های نوشت افزار و نشانه گذاری 

 پنل -تجاری و بزرگ ترسیم و طراحي مدل ساخت شامل : رمپ و پله و انواع آن . باز شوهای 

 سازه و پنل سایت ، اندازه گذاری 

ویوهای  –ترسیم ساخت اجزای معماری و دیتیل های آن ، نحوه وارد و خارج کردن فایل ها 

 مختلف معماری در رویت بصورت کلي 

 نورپردازی و متریال دهي و رندرینگ 

 ( site planeاری ) ( و طراحي محوطه معمmassingطراحي و مدل سازی اعمال پیشرفته ) 

 بررسي سربرگ های فهرست مواد و متره 

1 

31 4 

 تمرین  

خانه مانند کتابتوسط دانشجویان و تایید مدرس : هنگي فریک پروژه آماده اولیه  های ارائه نقشه

 (متر مربع 411به متراژ کلي حداکثر ) و ... یا نمایشگاه

. طراحي سایت ، ارائه برش  REVITافزار  رمپروژه به نپالنها و حجم انتقال اطالعات ترسیمي 

 و نمای معماری 

 افزارپروژه در نرمو خارجي بعدی سازی فضاهای داخلي سه

2 
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 پروژه: دارد

 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 منبع ردیف

 1392شاپ، علي میر اسماعیلي، نشر افزون، تکنیک های ویرایش عکس در فتو 1

 1397تکنیک های فتومونتاژ، صمد قربان زاده، نشر پرگار،  2

 1393الیت روم به فتوشاپ، فتوشاپ به الیت روم)ویژه عکاسي(، فواد سید محمدی،  3

4 Architectural Models,Construction Techniques; Wolfgang Knoll, Martin 

Hechinger; J.Ross publishing; 2117 

  

خارجي حجم ،  زی ، رفلکت ها و انعکاسها ، رندرارائه نور پردازی ، متریال دهي و بافت سا

 رمپ ها و پله ها، و طراحي نماطراحي محوطه معماری، نمایش بازشوها و جزییات تزیینات 

 فینیشینگ ، ست کردن پرسوناژ  ، ست کردن گیاهان ، پس زمینه و ....

 پرزانته و ارائه نهایي پروژه در محیط فتوشاپ

 جمع 16 48

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 ر با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کا

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

  

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 سال سابقه تدریس مرتبط مسلط به رایانه. 3حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماری حداقل 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،مباحثه سخنراني،) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ای تمرین و تکرار ، پروژه

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

ایت و، ویدئو پروژکتور و  درس در سایت کامپیوتری برگزار خواهد شد. و به ازای هر دانشجو یک دستگاه رایانه الزم است

 بورد. 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای ورفهپذیر، رعایت اخالق حمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

  (  %51( ، پروژه نهایي )%51ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 4یک جلسه در هفته، 
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 یریت کارگاه سرپرستي و مد درس-3-21
 تخصصي نوع درس : 

 طراحي فني ساختماننیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

 این درس با دو هدف ذیل ارائه میگردد:: کلي درس هدف

 ارائه روشهای هدایت ، کنترل، مدیریت  و تنظیم کننده عملیات  -1

 احي و کارگاههای ساختماني آشنایي با فعالیتهای دفاتر طر -2

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 2 
آشنایي دانشجویان با اهداف درس، بررسي مراحل انعقاد یک پروژه و تشریح نقش تشکیالت 

 )پیمانکار(مؤثر در تکوین آن، شامل دستگاه بهره بردار )کارفرما(، طراح و مجری 
1 

 4 

 اصول و روشهای کار در دفاتر طراحي

مراحل کار و نحوه ارائه آن، دفترچه مطالعات، طرح مقدماتي، طرح اجرای کار،  جداول 

 مشخصات و برآورد انواع قراردادها ، شرکت در مسابقه و مناقصه ها، ضمانت نامه ها

 انواع پیمانها و شرایط آن

بندی عملیات، گزارش پیشرفت کار، رسیدگي و تمدید مسائل مربوط به نظارت، زمان 

 قراردادها، تحویل موقت و قطعي

2 

 2 

 آشنایي با مدیریت زمان 

 اصول زمان بندی کارها

 زمان سنجي انجام کار )شیفتهای کاری، وظایف شغلي، اصول تقسیم کار بین افراد(

3 

 2 

 دفتر داری

ارش دادن قطعات و ابزار کار )مراحل اداری اصول انبار داری ، فرم سفارش قطعات، اصول سف

 و زمان بندی(

4 

 2 
 اصول سرپرستي

 اصول سرپرستي استهالک ابزار و وسایل کار )اصول کنترل(، اصول انبار داری ابزار و کاالها
5 

 6 
 کیفیت

 CPM،  روش PERTروشهای کنترل، کنترل زماني،  نمودار گانت، روش 
6 

 2 

 انروشهای برخورد با کارگر

احتیاجات روحي کارگر در رابطه با سن، موقعیت، زمان و مکان، اصول اقتصادی اسالم در رابطه 

 با کارگر

7 
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 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت -ب

 

 منبع درسي)حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 ال انتشارس ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 1389 دانشگاه تهران - محمد گالبچي مباني مدیریت پروژه

 1382 دانشگاه علم و صنعت - سیامک نوری اصول و مفاهیم برنامه ریزی و مدیریت پروژه

 1389 دانشگاه اصفهان - علي حاج شیرمحمدی مدیریت کنترل پروژه

 1377 تهران دانشگاه - حسین ارفع برنامه ریزی ساختمان و مدیریت پروژه

 

  

 2 
 اصول نظارت

 اصول نظارت بر کار افراد ،  اصول ارزشیابي افراد
8 

 2 

 آیین نامه ها و قوانین کارگری در رابطه با دستمزد

دیت های کار در رابطه با سن و جنس و بیمه های کارگری، تعطبالت و مرخصي ها، محدو

 شرایط جسمي کارگر، شرایط محیط کار

9 

 11 ارائه گزارش دانشجویان پس از باز بیني محیط کارگاه و شرکتها 8 

 جمع 32

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 باط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(ارت

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 ا داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار ب

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 تفاوت های دیگران( کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و

 های حرفه ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصرف،توسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(
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 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

کارشناس ارشد معماری و آشنا با اصول سرپرستي، رشته تحصیلي مدرس مي بایست حتما معماری و یا آشنا حداقل مدرک: 

 .اری باشدبا پروژه های معم

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، ي،های شفاهپرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

های ها گزارش فعالیترح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و ط.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

پرسشهای شفاهي، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( و گزارش فعالیتهای تحقیقاتي در قالب کرکسیون در 

  ( %71( ،  آزمون نهایي )%31) مستمر یابيارزش، کالس

 ر جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي ه

 ساعت آموزشي 2یک جلسه در هفته، 
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 درس کار آفریني -3-22 
 تخصصي نوع درس :  

 -  نیاز :پیش

 -نیاز: هم

 وکارکسب مدیریت هایمهارت و کارآفریني مفاهیم آموزشهدف کلي درس: 

 مطالب سر فصل آموزشي و رئوس  -الف 

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

1 2 

خودیابي و  -های رسیدن به موفقیتراه -ی مسیر شغلي: تعریف موفقیتزیربرنامهموفقیت و 

-مثبت اندیشي و هدف گذاری -چراهای موفقیت )چیستي و چرایي( -خودشناسي از دیدگاه علم

 ی مسیرهای شغليزیربرنامه -زندگینامه کارآفرینان موفق

1 

6 3 

أثیرات ت-خطرها -فرآیند کارآفریني -اهمیت و نقش کارآفریني -فیتعر مفاهیم و کلیات کارآفریني:

رویکردهای رفتاری -صفات کارآفرینان -ی و فرهنگي و اخالقي کارآفرینياقتصاد اجتماعي،

 -یميهنر تیم سازی و کار ت -ي(عاجتما ي،سازمان انواع کارآفریني )فردی، -کارآفریني انگیزه-کارآفریني

 -ایده های یافتن  -ی خلق ایدههاروش -تعریف ایده -ایده و ایده پردازی -عناصر فرایند کارآفریني

 وکارکسبایده 

2 

2 2 

باورها و هنجارهای قالب بر محیط  -ی توسعه و فرهنگ کارآفرینيکارهاراه :وکارکسبفرهنگ 

تخاب ان -وکارکسبتدوین برنامه طرح  -ر ایران و سایر کشورهاد وکارکسبفرهنگ  -موفق وکارکسب

مراحل صدور  -انتخاب نوع شرکت_انتخاب نام -وکارکسبانتخاب شکل قانوني و تأسیس  -مکان

 مالي و گردآوری منابع و امکانات نیتأم -وکارکسبی برداربهرهو پروانه  سیتأسجواز 

3 

6 2 

 توسعه خالقیت و -فرآیند خالقیت -رورت و نقش خالقیتض -خالقیت فیتعر خالقیت و نوآوری:

 -دلفي و ...(  -اسکمبر -توهم خالق -ی افزایش خالقیت )توفان فکریهاروشو  هافن -آنموانع 

 -تفاوت نوآوری و خالقیت -تعریف نوآوری -ی و آزمون محصولسازنمونه -تخریب خالق شومپیتر 

نظام ) ینوآورو ساختارهای حمایتي  هانظاممعرفي  -وری انواع نوآ -سطوح نوآوری -فرآیند نوآوری

 تبدیل ایده به محصول -ملي نوآوری ایران، پارک علم و فناوری، مرکز رشد فناوری، مراکز نوآوری( 

4 

3 1 
منشأ  -خلق فرصت -کشف فرصت -فرصت فیتعر :وکارکسبتشخیص فرصت و تحلیل محیطي 

 وکارکسبضای تحلیل ف -وکارکسبتحلیل محیطي  -فرصت
5 

11 3 

 ی،زیروکار )برنامهکسبکارکردهای مدیریت -ي چرخه عمر کسب و کارمعرف :وکارکسبمدیریت 

 ،اروککسبساختار یک وکار )کسبمباني مدیریت منابع انساني در  -ی، کنترل(راهبرد ي،دهسازمان

-و دستمزد( حقوق قاء نیرو،و ارت آموزش و استخدام نیرو، جذب ،وکارکسبی وربهرهی انساني و روین

مالکیت معنوی حق  میمفاه ،هاشرکت انواع ،وکارکسبمقررات تأسیس وکار )کسبمسائل حقوقي در 

patانحصاری  ent، تجاری  عالمتt rade mark ،واردات و صادرات( مقررات ،تیرايکپ برند- 

 يابیبازارو  فروش خرید، مسائل -مالي شرکت( هاگزارش هیته تأمین مالي،وکار )کسبمدیریت مالي 

6 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48
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 آتي( و نقش آن در استراتژی بازاریابي، توسعه ،متیق ،محل محصول،) يابیبازارآشنایي با عوامل مهم 

، سرعت و راحتي(، تبلیغات و خدمات نوآوری، تیفیک مشتری مداری،) يرقابتی هاطیمح شناخت

Iرتباطات )انقش فناوری اطالعات و -، فنون ارتباطات و مذاکرهآنابزارهای  CT وکارکسب( در 

21 3 
برنامه منابع انساني  -خالصه اجرایي طرح کسب و کار-ي طرح کسب و کارمعرف :وکارکسبطرح 

 وکاربکسبوم مدل  -برنامه مالي -برنامه فروش -برنامه تولید یا فني -برنامه بازاریابي -وکارکسب
7 

 جمع 16 32

 پروژه: دارد  

 

 و تخصصي مورد انتظار مهارت های عمومي  -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

  

 )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(اخالق حرفه ای و کاری 

 )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(ارتباط موثر 

و  نابع مختلف در مورد چگونگي بهبودیادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از م-)درک فرایند یاددهيیادگیری مادام العمر 

 توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات 

 )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(مستندسازی 

 )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(ر گروهي کا

 منبع ردیف

 1391اجتماعي،   نهایت، علیرضا فیض بخش، موسسه کار و امورکارآفریني یک جرعه از بي 1

 1393محموداحمدپورداریاني، نگاه دانش ،  -باني کارآفریني ، سید محمد مقیميم 2

 1389 -محمودعزیزی ، چاپ دهم  -کارآفریني، محمود احمدپور داریاني 3
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 
 

 
 

  

 ربي(سوابق تحصیلي و تج مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

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

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور 

 موردنیاز درس  مساحت و تجهیزات و وسایل

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

ي، های عملي و انشایساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهئولیتمس) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

  ( %81( ،  آزمون نهایي )%21) مستمر یابيارزش

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 3یک جلسه در هفته، 
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 کارآموزی  درس  -3-23
  تخصصي نوع درس : 

 -نیاز :  پیش 

 -نیاز:  هم 

 : آشنایي دانشجو با روش کار در شرکت های ساختماني است.سهدف کلي در

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری يعمل

241  

هدف کلي درس: آشنایي دانشجو با روش کار در شرکت های ساختماني است. در درس 

زی دانشجو باید در کارگاه های ساختماني کار کند و با محیط واقعي کار و شرایط آن آموکار

آشنا شود. در دوره کارآموزی دانشجو باید نحوه بکارگیری اصول وضوابط دستیاری طراحي یا 

معماری ، استفاده از ابزار کارگاهي، ساخت و به کارگیری مقررات ملي ساختمان و ضوابط  اجرای

و اجرا و ترسیم  2فني و مهندسي کشور در موضوع  طراحي و اجرا ، همچنین آشنایي با فاز 

          انواع جزئیات اجرایي معماری را آموزش ببیند .

 

1 

  جمع  241

 

   ي مورد انتظارهای عمومي و تخصصمهارت -ب

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  - 2

 ساعتتعداد  - 241

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

ونگي مختلف در مورد چگیادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 هي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(کار گرو
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 )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( استانداردهای آموزشي -د

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 ا کارشناس معماری                 کارشناس ارشد یحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 و بدهد.دفعه از محل کار کارآموز بازدید داشته و توضیحات الزم را به دانشج 2در طول دوره کارآموزی مدرس حداقل باید 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) ه رفتارمشاهد

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 مستمر در طول ترمو گزارش محل کارآموزی ارائه پوشه کار 

 ( %51نهایي )گزارش ( ، %51ارزشیابي مستمر )

 ه و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفت

 و یا با صالحدید مدیر گروه دانشجویان میتوانند در یک دوره فشرده دوره کارآموزی را بگذرانند. ساعت در هفته 15 
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 تزئینات وابسته به معماریدرس  -3-24
 اختیارینوع درس : 

 آشنایي بامعماری اسالمي یاز : ن پیش

 -نیاز:  هم

  هایي از تزئینات سنتي ایرانهای مطرح بشر و نمونهبررسي سیر تاریخي تزئینات معماری درتمدن  هدف کلي درس :

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

 

 ت های عمومي و تخصصي مورد انتظارمهار -ب

 

 

  

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 رئوس محتوا )ساعت(
 ردیف

 
 نظری عملي

 1 ی درتمدن های مطرح بشر)ایران، یونان، روم، هند،  چین(سیرتاریخي تزئینات معمار 8 -

 2 نقش باورها، اعتقادات و اسطوره ها برتزئینات معماری 4 -

 3 بررسي عوامل اثرگذار برانتخاب مصالح و تکنیک های اجرایي تزئینات داخلي 4 -

 4 ارتباط فرم، شکل و جنس تزئینات با سبک های معماری 4 -

 5 ات برکیفیت فضاهای معماری )با بررسي نمونه های شاخص(تاثیرتزئین 4 -

 6 بررسي تزئینات معماری در فضاهای گوناگون )فضاهای باز، نیمه باز، مسکوني، مذهبي و ...( 4 -

 7 (ي، ....ي کاری، تزئینات آجری، چوبي، سنگبررسي نمونه های تزئینات سنتي ایران )گچ بری، کاش 4 -

 جمع 32 -

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

 پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگيیادگیری، توسعه شایستگي و دانش، -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 م کیفیت(مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظا
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 منبع درسي)حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

  محمدیوسف کیاني تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسالمي 
سازمان میراث فرهنگي 

 کشور
1376 

 1383 فرهنگ معاصر  رویین پاکباز دایره المعارف هنر

 1372 فروغ دانش  رضا نوربختیار شه زندهاصفهان موزه همی

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 سال سابقه تدریس مرتبط 2حداقل مدرک: کارشناسي ارشد معماری یا معماری داخلي، با حداقل 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) ارائه درسروش تدریس و 

 (.مطالعه موردی و

 کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور. به صورت سمعي بصری و همراه با ذکر مصادیق و نمونه 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش سنجش و ارزشیابي روش

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح..( پوش.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 آزمون کتبي، ارائه پوشه کار مستمر در طول ترم

  ( %61( ،  آزمون نهایي )%31( ، پروژه نهایي )%11ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 در هفتهساعت  2 
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 آشنایي با معماری داخليدرس  -3-25
 اختیارینوع درس : 

 تمرین های معمارینیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

های فراگرفته شده در جمیع  دریافتها و اندوخته هبه کارگیری هم هدف کلي درس :

   های معماری داخلي برای طراحي فضاهای داخلي ساختمان است.ها و سبکوهابعاد فني و هنری، آشنایي با شی

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

 

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 رئوس محتوا )ساعت(
 ردیف

 
 نظری عملي

 1 بررسي تاریخچه معماری داخلي 4 -

 2 تجزیه وتحلیل تاثیر متقابل معماری و معماری داخلي 2 -

 3 ل عملکردی، زیبایي شناسي، اقتصادی، اعتقادی و اجتماعي و اقلیمي در معماری داخليبررسي عوام 4 -

 4 بررسي ابعاد و اندازه های مبلمان و چگونگي قرارگیری آنها در فضاهای مختلف معماری 8 -

- 4 
 و فرهنگي، بهداشتي وبررسي استانداردها، دیاگرامها و دسته بندی های فضاهای داخلي مسکوني، تجاری و اداری، مذهبي 

 درماني، ورزشي
5 

 7 ارتباط نور و کیفیت فضاهای داخلي 2 -

 8 ارتباط رنگ و کیفیت فضاهای داخلي 2 -

 9 تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلي و خارجي در دوره های مختلف تاریخي 6 -

 جمع 32 -

 ی )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(اخالق حرفه ای و کار

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي بهبود -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته( و توسعه،

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصرف، های حرفهتوسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

     

 1379 ای فرهنگي و هنریدفتر پژوهشه - حسین سلطان زاده آموزش معماران

 - - - - فصل نامه معماری داخلي

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 طسال سابقه تدریس مرتب 2حداقل مدرک: کارشناسي ارشد معماری یا معماری داخلي، با حداقل 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور. این درس مي بایستي به صورت سمعي بصری و همراه با ذکر مصادیق و نمونه های 

 انجام شود. از بناهای با ارزش تاریخيبازدید به همراه و اسالید و گویا و قابل درک به صورت فیلم 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 آزمون کتبي، ارائه پوشه کار مستمر در طول ترم

  ( %61( ،  آزمون نهایي )%31( ، پروژه نهایي )%11مستمر ) ارزشیابي

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت در هفته 2 
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 تعمیر و نگهداری ساختمان درس -3-26
 اختیارینوع درس :  

 ساختمانراحي فني نیاز :  ط پیش

 -نیاز:  هم

هدف از این درس آشنایي دانشجویان با چگونگي نگهداری ساختمان و بررسي و شناخت عوامل مخرب در بنا  هدف کلي درس:

 و همچنین آشنایي با برخي از روش های تعمیراتي در بناهای ساده مي باشد.

 موزشي و رئوس مطالب آسر فصل  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 ردیف ئوس محتوار )ساعت(

 نظری عملي

 1 نیاز و ضرورت طرح درس تعمیر و نگهداری ساختمان و حوزه آن در این مقطع 2 -

 2 آشنایي با اصطالحات و تعاریف موضوعاتي چون نگهداری، تعمیر، مرمت، احیا و ... 2 -

 4 

 دسته بندی بناها از نظر شیوه ساخت و مصالح مصرفي :

اهایي که از خشت و گل و یا آجر و گچ با پوشش های تیر چوبي و یا طاق های قوسي شکل ساخته الف( بناهای سنتي )بن

 شده باشند.(

ب( بناهای ساخته شده با مصالح بنایي ) بناهایي که معموال در شهرهای کوچک با روش دیوار باربر آجری و طاق ضربي 

 ساخته شده است.(

 ای اسکلت بتنيد( ساختمان ه  ج( ساختمان های اسکلت فلزی

 

3 

 4 

 دسته بندی عمومي مخرب در بنا: 

 عوامل مخل داخلي: شامل رطوبت، نشست، فرسودگي مصالح، عدم اجرای صحیح، عدم مرغوبیت مصالح 

عوامل مخل خارجي که به ماهیت و کیفیت بنا ارتباطي ندارد مانند : الف ( عوامل طبیعي شامل سیل، زلزله، بارندگي، طوفان و 

 ب( عوامل انساني شامل جنگ، انفجارات و ...... ، 

4 

 4 
 روش های مقابله و جلوگیری از تداوم عوامل مخرب:

 شناخت انواع ترک، روش های شناسایي، علل ایجاد ترک ها، نوع برخورد با هرکدام و ...

 شناخت انواع رطوبت؛ تحت االرضي، سطحي، نشست و نشت از لوله های تاسیساتي

5 

 4 
 قابله با انوع رطوبت )ایزوالسیون، صفحه گذاری، زه کشي و کانال کشي(روش های م

عوامل نشست؛ عوارض ناشي از نشست در ستون ها، دیوارها، پي ها و روش های جلوگیری از تداوم نشست، روش های 

 سیستماتیک، تزریق بتن و ...

6 

 4 
 درد، علل درد، روش های درمان( مقایسه روش های تعمیرات یک بنا، روش های درمان پزشکي )شناسایي

 شناسایي محل ضایعات، عوامل مخل، روش های تعمیراتي 
7 

 4 
 علل نفوذ رطوبت جوی )بارندگي( از پشت بام ها و روش های تعمیرات آن ها

 رطوبت سقف، اطراف آبروها، کانال های کولر، دودکش ها، نورگیر و ...
8 

 2 
 مانند سنگ، چوب، آجر، خشت، فلز و ...(بررسي علل ضایعات و فرسودگي مصالح )

 روش های تعمیراتي ضایعاتي مانند کاشي کاری، آجرکاری، کف سازی
9 

 11 دسته بندی بناها از نظر مالکیت و نقش مالکیت در تعمیرات بناها، شخصي و دولتي و عام المنفعه  1 

 11 نقش رقبات )موقوفات( در تعمیرات عام المنفعه  1 
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 روژه: داردپ

 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

  

 جمع 32 

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

ه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي یادگیری، توسع-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 ها، مستندسازی نظام کیفیت( مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت

 های حرفه ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصرف،توسعه پایدار)توجه به تغییر صالحیت

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(

 منبع ردیف

 و نگهداری ساختمان، حسین زمرشیدی، انتشارات نگارنده دانشتعمیر  1

 1394تعمیر و نگهداری ساختمان، امیر سرمد نهری، انتشارات سیمای دانش،  2
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

  

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط و اجرا 3مدرک: کارشناس ارشد معماری، مرمت، حداقل حداقل 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

سمعي بصری و همراه با ذکر مصادیق و نمونه های کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور. این درس مي بایستي به صورت 

 گویا و قابل درک به صورت فیلم و اسالید و در صورت امکان بازدید کارگاهي انجام شود.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) ن شناسایيآزمو -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 نجي و...های تحقیقات، خود سفعالیت

نفره( یک بنای شخصي یا  4الي 2دانشجویان عالوه بر امتحان کتبي باید جهت درک آموخته های خود به صورت گروهي )

سال را مورد بررسي قرار داده و ضمن شناسایي محل های آسیب دیده به بررسي علل و روش  31دولتي با قدمت ترجیحا 

 ارائه دهند. A4ای در طول ترم در آلبومي در قطع های درمان با ارائه نقشه و عکس و کرکسیون ه

  ( %51( ،  آزمون نهایي )%31( ، پروژه نهایي )%21ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت در هفته 2 
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 ارائه درس عکاسي و-3-27
 اختیارینوع درس :  

 تمرین های معمارینیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

 هدف کلي درس: 

آشنا نمودن دانشجویان به فن عکاسي و تصویر برداری و ساخت ماکت از اهداف این درس است. در صورتي که کاربر دوربین به 

بول ین گزینه ها قادر به عکسبرداری با کیفیت قابل قکلیه گزینه های دوربین خود مسلط باشد حتي ساده ترین دوربین ها با کمتر

هستند،. با آموزش مفاهیم بنیادی عکاسي دیجیتال از جمله پیکسل ها، کیفیت تصاویر، عمق بیت های ضبط شده و کانال های رنگ 

خشند. در یر را ارتقا بو سایر اطالعات تخصصي، دانشجویان قادر خواهند بود ارتباط مناسب با مخاطب و بیان منظور از طریق تصو

این درس همچنین دانشجویان نحوه ارائه ایده از طریق مدلسازی دستي و دیجیتالي و ارائه آن به صورت پروژه عکاسي و شیت 

 بندی با پرزانته مناسب در محیط نرم افزارهای ویژه معماری را به صورت عملي یاد مي گیرند.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

یادگیری زمان 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

3 1 

 کلیات

تاریخچه مختصر عکاسي)پیدایش وظهور(، آشنایي با دوربین، شاخه های عکاسي، طرز کار 

 دوربین آنالوگ، طرز کار با دوربین دیجیتال، مزایا و معایب آنالوگ و دیجیتال

 کسبرداری دیجیتالآشنایي با مزایای ویژه دوربین های دیجیتال و مقدمات ع

 انتخاب بهترین دوربین دیجیتال با مشخصات موردنیاز

1 

12 4 

 اشنایي با قطعات دوربین

، حافظه و غیره در دوربین آنالوگ و   LCDآشنایي با  مزایای قطعات اساسي  مانند لنز، شاتر 

 دیجیتال

 zoom، حافظه و ابزار   LCDشامل کنترل ، شاتر  DSLRآشنایي با کاربرد های  

 digital cameraآموزش به نمایش گذاشتن حالت های مختلف در 

 استفاده از فالش و فیلترها در دوربین دیجیتال

2 

6 2 

 تنظیمات دوربین

اصول و مباني نور و نور پردازی تعریف و شناخت نور ، ادوات تنظیم نور، کنترل روشنایي و 

 تنظیم نور در دوربین دیجیتال

 focusing modeح کردن تصویر و یا  آشنایي با حاالت واض

 کنترل تنظیمات دوربین دیجیتال 

 آماده سازی تنظیمات عکس های گرفته شده با دوربین دیجیتال

3 
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 پروژه: دارد   

 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت -ب

6 2 

 روش های عکس برداری

 اصول زیباشناسي ترکیب بندی، آشنایي با مفاهیم پایه عکس برداری با دوربین دیجیتال

 ین دیجیتال در حرکتآشنایي با حاالت عکس برداری با دورب

مفاهیم پیشرفته عکسبرداری جهت گرفتن عکس های هنری آتلیه ای و صحنه پردازی شده اشیا 

 )صنعتي و تبلیغاتي اماکن(

 استفاده از بهترین دوربین دیجیتال نسبت به محیط کار

4 

4 2 

 طبقه بندی ،ویرایش،استفاده از عکس ها

 مدیریت فایل ها در دوربین دیجیتال

 ني و انتقال عکس های دوربین دیجیتالباز بی

 دسته بندی عکس ها در فایل های مجزا

 افزار فوتوشاپ و الیت روماصول و مباني نرم

5 

32  

 آشنایي با نرم افزار فتوشاپ :

 (بین المللي( و )مسابقات)نحوه پرداخت و آنالیز و سبک شناسي شیت های معماری 

 ای معماری و پرزانته شیت لند اسکیپآنالیز سایت معماری ، برش و مقطع و نم

 پرزانته و طراحي شیت آنالیز سازه به همراه کالر دیوایدر 

 و ادیت رندر داخلي معماری و رندر خارجي  (رآیند پس از تولیدف)پست پروداکشن

 نور پردازی، رفلکت ها و انعکاسها

 افقي و عمودیتکسچرینگ و بافت سازی و ایجاد و بهینه سازی بافت دلخواه روی سطوح 

 فینیشینگ : ست کردن پرسوناژ  ، ست کردن گیاهان و بهینه سازی نور،سایه و رنگ ابجکت ها 

 پرزانته نهایي یک پروژه معماری در محیط فوتو شاپ جهت ارسال فرضي به مسابقات بین المللي

 ناکشپرزانته پروژه طراحي شده در نرم افزار اسکچ آپ یا راینو با استفاده از پست پرود

 

 جمع 16 48

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 ستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(مستندسازی )گزارش نویسي، م

به کار بردن فناوری مناسب )درک اصول پایه، انتخاب و بکارگیری فناوری های مناسب، نگهداری، حفظ امنیت و آماده 

 نگهداشتن فناوری های بکارگرفته شده

 کیفیت(ها، مدیریت مدیریت کار و کیفیت ) خودمدیریتي، مدیریت کارها و پروژه
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

  

 منبع ردیف

 1394عکاسي معماری دیجیتال، نورمن مک گراث، ترجمه جواد هاشم زاده،  نشر ترانه،  1

 1391اصول و مباني معماری؛ عکاسي برای معماران، مایکل هاینریش، ترجمه سارا خلیلي، نشر یزدا،  2

 مایکل لنگفورد، افتمیا بیلیسي، ترجمه رضا نبوی، دانشگاه هنر.عکاسي پیشرفته،  3

 راهنمای عکاسي دیجیتال، نادر خرمي راد، کانون نشر علوم 4

 1392تکنیک های ویرایش عکس در فتوشاپ، علي میر اسماعیلي، نشر افزون،  5

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) رسهای مدویژگي

 سال سابقه تدریس در دروس مرتبط  3حداقل مدرک: کارشناس ارشد عکاسي، گرافیک، معماری حداقل 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

بخش نظری درس در کالس با ویدئو پروژکتور برگزار مي شود. و بخش آموزش عملي چاپ و ظهور دستي در کارگاه 

 چاپ ، و بخش ادیت و چاپ دیجیتالي در سایت کامپیوتری برگزار خواهد شد.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

  نفر 15 -12ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، شفاهي، هایپرسش روش سنجش و ارزشیابي

ي، های عملي و انشایساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ت و طرح..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاال.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

 ((%51( ، آزمون نهایي %51ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 4یک جلسه در هفته، 
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 روش های معماری صنعتي ساختمان درس  -3-28
 اختیارینوع درس :  

 طراحي فني ساختمان نیاز :   پیش

 -نیاز:  هم

 آشنایي با نماهای تولید طراحي صنعتي ساختمان  هدف کلي درس:

 آشنایي و بکارگیری تولید قطعات متشکل معماری 

  آشنایي با بکارگیری تجهیزات الزم جهت مکانیزه کردن ساخت و نصب در کارگاه

 موزشي و رئوس مطالب آسر فصل  - الف

 پروژه: دارد

  نظری عملي

 دواحتعداد  2 -

 ساعتتعداد  32 -

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 روش های مختلف تولید صنعتي ساختمان، پیش ساختگي و تجهیزات 2 

 2 بررسي روشهای مختلف تولید ساختمان )روش های سنتي و متداول، پیشرفته و صنعتي( 2 

 3 ا داشتن اندازه های پایه براساس مقیاس انسانيآشنایي با مدوالر و مدوالسیون ب 2 

 4 آشنایي با تاریخچه تولید صنعتي ساختمان و تعریف ساختمانهای صنعتي 2 

 5 صنعتي( -پیشرفته -متداول -آشنایي با روش های تولید ساختمان )سنتي 2 

 6 بررسي محاسن و معایب تولید صنعتي ساختمان خصوصا در ایران 2 

 2 
و روشهای بکارگیری تولید کارخانه ای و پیش ساختگي قطعات با توجه به ویژگیهای آشنایي 

 ایران
7 

 8 اسکلت های پیش ساخته، ساختمان های خشک و تر و ... 2 

 9 بررسي تاثیر زلزله و استفاده از قطعات صنعتي در ساختمان 2 

 11 یری آنبررسي تاثیر اقلیمي ویژگیهای آب هوا در تولید قطعه و بکارگ 2 

 11 تاثیر مسائل اقتصادی فني در تولید و انتخاب مصالح نوین 3 

 1 
بتن  -وارهادی -انواع سقف ها-فلزی-معرفي قطعات پیش ساخته سبک و سنگین )قطعات بتني

 بلوک های سبک )آجری،سیماني و.... ( -های سبک
12 

 13 اشین آالتآشنایي و روشهای بکارگیری تجهیزات و وسائل اجرا و نصب، م 3 

 14 قالبهای ماندگار و .... -آلومینیومي -معرفي انواع قالبها فوالدی 1 

 15 معرفي ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز حمل و نصب قطعات در ساختمان 2 

 16 بررسي پروژه های در دست تهیه دانشجویان 2 

 جمع 32 
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 ارمهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظ -ب

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

گونگي چ یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 های حرفه ای، توجه به اثرات زیست محیطي، تغییر سبک زندگي، تغییر الگوی مصرف،تغییر صالحیت توسعه پایدار)توجه به

 رعایت استانداردها، قوانین و مقررات، بهداشت و ایمني(

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 منبع ردیف

 1391شارات دانشگاه تهران، روش طرح و ساخت، لوی سیدني ام، ترجمه محمود گالبچي، انت 1

 1391مصالح نوین و روشهای پیشرفته ساخت، محسن وفامهر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،  2

 1391نیاز به تغییر ساخت و ساز در کشور، محمدرضا جمشیدیان،  نشریه تخصصي صنعتي ساختمان،  3

4 
یری، نشریه علمي و پژوهشي انجمن معماری و شهرسازی ایران، سازگاری ساختار سیستم های صنعتي ساختمان سازی، اولیاء تقد

1389 
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 استانداردهای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس( -د

 

 

  

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

سال سابقه تدریس دروس  3حداقل  حداقل مدرک: کارشناس ارشد تکنولوژی معماری، مدیریت پروژه و ساخت، معماری، 

 مرتبط

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

یه تهکالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور . سخنراني پژوهشي، مطالعه موردی و بازدید از یک پروژه در حال ساخت و 

 گزارش از تولید یک قطعه ساختماني صنعتي از مرحله تولید و اجراء و نصب قطعه.

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهمحیط انجام کار در( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

  ( %61( ،  آزمون نهایي )%31( ، پروژه نهایي )%11ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 2یک جلسه در هفته، 
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     برداشت از بنارولوه و درس -3-29
 اختیاری :نوع درس

 ترسیم فني نیاز :  پیش

 -نیاز:  هم

هدف این درس ارتباط مستقیم دانشجویان با یک بنای بدون نقشه و تهیه نقشه های وضع موجود آن است. هدف کلي درس: 

همچنین افزایش آگاهي و شناخت دانشجویان نسبت به فضاهای معماری و ادراک صحیح فضا با حضور در آن و برداشت عیني و 

ت به صورت گروهي در طول ترم انجام خواهد شد و دسترسي به اطالعات الزم ذهني از نزدیک، عملي خواهد بود. عملیات برداش

 توسط برداشت میداني انجام مي پذیرد.

 سر فصل آموزشي و رئوس مطالب  -الف 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 48

زمان یادگیری 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظری عملي

- 2 
وضوع و روشهای آشنایي دانشجویان با اهداف درس ، توضیح عوامل تاثیر گذار بر انتخاب م

 گردآوری اطالعات 
1 

  

مطالعات میداني یا کتابخانه ای شامل شناخت کامل بستر بنا ، تعیین سن بنا و میزان تغییرات سازه 

 ای و نوسازی بنا در طول دوره استفاده

مطالعات میداني بنا شامل : برداشت بنا ، پالنها و نماها و مقاطع، درب ها و پنجره ها و تیپ 

 ها، تحلیل نماها و پالن ها، معرفي بنا با عکس و پرسپکتیونبندی آ

برداشت بنا شامل برداشت پالن ها، پالن بام، پالن معکوس سقف که به صورت کروکي دستي با 

 مداد روی کاغذ شطرنجي و یا پوستي روی کاغذ شطرنجي برداشت خواهد شد. 

اشت وضیح داده خواهد شد از جمله بردقبل از برداشت طریقه ترسیم توسط استاد به دانشجویان ت

 مالکیت زمین، برداشت فضاهای پر و خالي که از روی بام برداشت مي گردد. 

طوری که کلیه تغییرات، دوران ها، دفرم ها مثلث بندی و همچنین برداشت وضعیت موجود بنا به

 و ... در برداشت مشخص باشد. 

داشت تزئینات درب و پنجره های بنا، برداشت برداشت تزئینات دیوارهای داخلي و خارجي، بر

 تزیینات سقف، برداشت تزئینات مختلف  بنا به صورت موردی با مقیاس های مناسب 

تحلیل پالن ها و نماها؛ در این قسمت هندسه پالن و نماها به لحاظ تعادل، تقارن، فضاهای باز 

 و بسته، فضاهای پر و خالي مورد بررسي قرار مي گیرد. 

ز اتمام مراحل برداشت، معرفي کامل بنا با عکس، نقشه و پرسپکتیو ،از ورودی اصلي )ایوان پس ا

ورودی( تا کلیه فضاهای داخلي ، خارجي و سایر ملحقات بنا به مخاطب نمایش داده خواهد 

 شد. 

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

2 
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 پروژه: دارد

 های عمومي و تخصصي مورد انتظار  مهارت -ب

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 

  

 جمع 16 48

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی(

یری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي یادگ-یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 کار با داده ها و اطالعات )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(

 و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت( مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 منبع ردیف

 1387ني، انتشارات گنج هنر تهران، سال برداشت از بناهای تاریخي، امیرعلي خلیلیان بروج 1

2 
دوازده درس مرمت )دروس اول و چهارم(، محمد حسن محب علي و محمد مرادی، وزارت مسکن و 

 1374شهرسازی،سال 

 1381نشر معمار، سال -سبک شناسي معماری ایران، محمد کریم پیرنیا، تدوین غالمحسین معماریان، نشر پژوهنده 3
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 ای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس(استاندارده -د

 

 

  

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

سال سابقه تدریس در دروس مرتبط و تسلط  3حداقل مدرک: کارشناس ارشد معماری،  مطالعات معماری،  مرمت، حداقل 

 هابر بناهای تاریخي و نیارش آن

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) ائه درسروش تدریس و ار

 (.مطالعه موردی و

 بخش نظری در کالس به همراه ویدئو پروژکتور و بخش عملي در کارگاه برگزار مي شود. 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 نفر 12 -15ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردی حل مسئله، های شفاهي،پرسش ارزشیابيروش سنجش و 

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش کار، ارائه مقاالت و طرح ..( پوشه مجموعه.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجي و...فعالیت

  (%71( ، پروژه نهایي )%31ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 4یک جلسه در هفته، 
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  روستاشناخت و تحلیل درس  -3-31
 اختیارینوع درس : 

 های معمارینیاز : تمرینپیش

 -نیاز:  هم

توضیح شرایط زندگي، بافت و معماری خاص یک روستا و هدف کلي درس: 

 بررسي علل و عوامل طبیعي و انساني شکل دهنده به کالبد روستا)عوامل جغرافیایي، فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي، ...

 و رئوس مطالبسر فصل آموزشي  -فال

 

 

 

 

  نظری عملي

 واحدتعداد  1 1

 ساعتتعداد  16 32

زمان یادگیری 

 ردیف سرفصل و ریزمحتوا )ساعت(

 نظری عملي

 1 بیان مقدمه، سابقه، اهداف و روش تحقیق 3 -

 2 بررسي و شناخت روستاهای کشور 3 -

 3 بررسي و تاثیر عوامل اقتصادی بر کالبد روستا 2 -

 4 روستابررسي وتاثیر عوامل جغرافیایي برکالبد  2 -

 5 بررسي وتاثیر عوامل سیاسي و اجتماعي برکالبد روستا 2 -

 6 مقررات ملي ساختمان و تاثیر مصالح ساختماني برکالبد روستا 19آشنایي با مبحث  2 -

 7 مطالعه طرح هادی روستایي و بازدیداز روستای مورد نظر 1 3

 8 تهیه نقشه روستا، کاربری اراضي وضع موجود 1 3

 9 هیه نقشه بروز شده)نقشه  پایه(ت - 3

 11 تهیه نقشه کاربری اراضي وضع موجود و عکس برداری از کاربری ها - 3

 11 تهیه نقشه عوارض طبیعي و عکس برداری از طبیعت روستا، پروفیل طولي و عرضي از روستا - 3

 12 ندیتهیه نقشه شبکه معابر و برش های مربوطه و عکس های معابر، نقشه شیب ب - 3

 13 برداشت و تهیه نقشه مرکز محله روستا و عکس پانوراما از مرکز محله، نقشه طبقات ساختمان ها - 3

 14 برداشت و تهیه نقشه محله بندی روستا، نقشه مالکیت روستا و عکسهای مربوطه - 3

 15 ها بنابرداشت و تهیه نقشه مراحل توسعه تاریخي روستا، نقشه کیفیت ابنیه و عکس های  - 4

 16 ی منازل مسکوني و ساختمان با ارزش میراث فرهنگي و عکس های مربوطهنقشه هابرداشت و تهیه  - 4

 جمع 16 32
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( منبع درسي -ج

 

  

 اخالق حرفه ای و کاری )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(

 نگرش مثبت، مهارت گوش کردن، رعایت مقررات و اصول شهروندی( ارتباط موثر )اجتماعي بودن، حفظ

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد چگونگي -یادگیری مادام العمر )درک فرایند یاددهي

 بهبود و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(

 ری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(کار با داده ها و اطالعات )جمع آو

 شایستگي مستندسازی )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(

 کار گروهي )ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های دیگران(

 عنوان منبع مولف مترجم ناشر سال انتشار
 درآمدی بر شناخت روستاهای کشور دکتر اکبرزرگر - دانشگاه شهید بهشتي 1381

1351 
دانشکده علوم اجتماعي 

 دانشگاه تهران
 جامعه شناسي روستایي ایران خسرو خسروی -

 جامعه شناسي روستایي و  نیازهای آن دکتر فرامرز رفیع پور - د بهشتيدانشگاه شهی 1364

 دانشگاه علم وصنعت 1368
غالمحسین 

 معماریان
 گونه شناسي اولیه جان کارلو کاتا لری

 مسکن و عمران روستاها در ایران دکتر محمد فاتح - مولف 1381
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 درس( استانداردهای آموزشي)شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب -د

 سوابق تحصیلي و تجربي( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) های مدرسویژگي

 کارشناس ارشد معماری آشنا با معماری بومي ایرانحداقل مدرک: 

ای، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

) ضرورت کالس، تهیه پروژه نهایي)طرح هادی روستایي(، تمرین عملي، مطالعه موردی از روستای مورد نظرتدریس در 

 سفر(

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور، صفحه نمایش و وایت برد،  نفر 15 -21ظرفیت کالس 

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -عملکردی آزمون کتب، حل مسئله، های شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي

، های عملي و انشایيساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...های فعالیت

رسشهای شفاهي، آزمون های عملکردی، تولید نمونه کار )پروژه( و گزارش فعالیتهای تحقیقاتي در قالب کرکسیون در پ

 کالس

  (%61( ، پروژه نهایي )%41ارزشیابي مستمر )

 مدت زمان کالس )تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشي هر جلسه(

 ساعت آموزشي 3یک جلسه در هفته، 
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 ا، نور و صد یکيمکان یساتتاسدرس  -3-31
 نوع درس :  تخصصي 

 -نیاز : پیش

 -نیاز: هم

 هدف کلي درس:

نتقال و اانواع سیستمهای توزیع  در ساختمان و یشو سرما یشگرما یها یستمبا س یاندانشجو یيآشنابخش اول درس  -

آگاهي از تاثیر  لوله کشي آب و هوای مناسب در داکتهای افقي و عمودی و تاثیر آن بر طراحي معماری است. همچنین

نقشه  ، تهیهبو فاضال يآبرسان یساتبا تاس و آشنایيساختمان مکانیکي بر عملکرد یک از اجزا تاسیساتي هر  ینوع کاربر

 از اهداف این درس است. موتورخانه، داکت ها و ... ي،آبرسان یشي،سرما یشي،گرما یساتتاس یياجرا یها

آن بر  یرثبا صوت، تا ي و آشنایيزندگ یو فضا یطآن بر مح یرو تاث یعينور طب یدهبا پد یاندانشجو یيآشنابخش دوم  -

نور  بخشاست. اوقاتي که به و عملکرد آن ها  یبر اساس نوع کاربر نمودن ساختمان ها یکنحوه آکوست ي،زندگ یفضا

 و صوت تخصیص داده شده گویای اهمیت و نیاز آگاهي به آنها در طراحي معماری است.

 موزشي و رئوس مطالب آسر فصل  -الف 
زمان یادگیری 

ف رئوس محتوا )ساعت(
ردی

 

 نظری عملي 

 2 

آشنا نمودن دانشجویان با موضوع و هدف درس، انتخاب یک طرح معماری با راهنمایي مدرس 

متر مربع توسط دانشجویان و ارائه نقشه های  151نجام تمرینات سرفصل به متراژ حداکثر برای ا

 دقیق تاسیساتي و جایگاه تجهیزات برقي و روشنایي بر روی آن.

1 

 4 

 معرفي و طبقه بندی تجهیزات گرمایشي، سرمایشي و تهویه مطبوع

 تجهیزات مولد سرما، تجهیزات مولد گرما، مولد دو فصلي

 ات موتورخانه :چیلر، بویلرها ، آبگرمکن ، دودکشها، برجهای خنک کننده و ....تجهیز

2 

 4 

 مطبوع یهو تهو یشو سرما یشگرما یستمهایس یو طبقه بند يمعرف

 یوابا ه یمرکز یشبا بخار، گرما یمرکز یشگرما ي،آب یمرکز یشگرما یستمهای: سیشگرما -

 یکيالکترون یشگرما یدی،خورش   یشگرم، گرما

 یری، تبخ يجذب ي،کما: تر یشسرما -

 ییستمهاآب و هوا، س یستمهایتمام آب، س یستمهایتمام هوا، س یستمهایمطبوع : س یهتهو -

 یمانبساط مستق

3 

 2 

 فاضالب ي و سیستمآب رسان سیستم

فاضالب، الزامات انتخاب و نصب  یفاضالب ، هوا کش ها يدفع فاضالب، شبکه لوله کش یروشها

 ياشتلوازم بهد

 آب باران ساختمان  يلوله کش

4 

  نظری عملي

 واحدتعداد 2 -

 ساعتتعداد 32 -
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 2 

 یقاطفاء حر یبا روشها آشنایي

 با عملکرد متفاوت یدر ساختمانها یقاطفاء حر  -

 بلند مرتبه یدر ساختمانها یقاطفاء حر  -

5 

 2 

  ی و جانمایي تاسیسات و موتورخانهمعمار طراحي

 و انتقال عیتوز یستمهایا انواع سب یيو آشنا یکيمکان یزاتمناسب استقرار تجه یمعمار یفضا   -

 افقي و عمودی

  تاثیر تاسیسات بر بام ساختمان    -

 ها یجآشپزخانه، پک یهواکش ها ، دودکش ها ، هودهاجایگاه   -

 گاه ها یهبست ها و تکانواع    -

6 

 8 

 نور مبحث 

نحوه  ، شیمیایي و طیف تابش خورشید، مباني نور –نور، خصوصیات فیزیکي  خورشید، مباني

انتشار، انعکاس ، عبور، آثار گرمایي ، شیمیایي و قانون مندیهای نور، انواع نور )طبیعي و مصنوعي( 

 و چراغ ،تنظیم نور، نحوه ایجاد نور مصنوعي، انواع نور ، منابع محاسبات و رنگ، سنجش و ، نور

 مصادیق نور ،نورپردازی، بررسي کنترل

7 

 8 

 صوت مبحث 

دت ش ي،انتشار، انعکاس، عبور و جذب صوت، حدود شنوائ ي،صوت یانرژ صوت، یزیکف يمبان

  یرائي،و م یرصدا، محدوده تاث یاحساس صوت، بلند

انسان، استراحت، مطالعه، کار و نقش اشکال، بافت، سطوح،  يزندگ یمحدوده قابل قبول در فضاها

 انتشارصوت یاانعکاس  یاشکل فضا در جذب 

ا، بسته، مواد و مصالح، جذب کننده ه یدر فضاها یکات شامل اکوستشکل اصو ییرتغ یها یتقابل

 يو مصنوع یعيپخش صوت طب یاکو، نوفه، بازتاب، واخنش و روش ها یدهپد ي،صوت یها یقعا

نفرانس ک یها، سالن ها یمارستانهتل ها، ب ي،مسکون یکننده ها و بلندگوها( در فضاها یت)فضا، تقو

 ینماو س

8 

 جمع 32 -

 پروژه: دارد*           
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 مهارت های عمومي و تخصصي مورد انتظار  -ب

 )بصیرت فردی، ارتباط با دیگران، مسئولیت پذیری(شایستگي اخالق حرفه ای و کاری 

یادگیری، توسعه شایستگي و دانش، پیگیری از منابع مختلف در مورد -)درک فرایند یاددهيشایستگي یادگیری مادام العمر 

 د و توسعه، اصالح رفتار بر اساس تحلیل از اشتباهات گذشته(چگونگي بهبو

 )جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و یکپارچه سازی اطالعات(شایستگي کار با داده ها و اطالعات 

 )گزارش نویسي، مستندسازی فرایندها و فعالیت ها، مستندسازی نظام کیفیت(شایستگي مستندسازی 

)ایجاد روابط سازنده، توجه به اهداف تیم، احترام به رهبری، احترام گذاشتن به ارزش ها و تفاوت های ي شایستگي کار گروه

 دیگران(

 

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 منبع ردیف

 1391تاسیسات مکانیکي برای دانشجویان معماری، محمدرضا سلطاندوست، ، نشر یزدا ، سال  1

2 
ای مهندسي گرمایشي و تهویه مطبوع، فرد پورکس، ترجمه محمدرضا سلطاندوست، نشر کتاب راهنم

 1384دانشگاهي،

3 
مباحث چهاردهم، شانزدهم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان، نشریه معاونت سازمان نظام مهندسي و اجرایي 

 ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی

 1391امیرکبیر،  صنعتي دانشگاه دانشگاهي جهاد ابکلو زهرا، تهران،قی ،)آکوستیک( 1 ساختمان  فیزیک مباني 4

5 

صنعتي امیرکبیر،  دانشگاه دانشگاهي جهاد ، تهران، زهرا الکتریکي(،  قیابکلو روشنایي( 3  ساختمان فیزیک مباني

1391 

 

6 Long,Marshal l  (2115),Archi t ect ural  Acoust i cs , Academi c Press 
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 ای آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیری مطلوب درس(استاندارده -د

 ) مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تخصصي و تجربي ( :های مدرسویژگي

سال سابقه تدریس در دروس فني تاسیسات  3ی،  حداقل معمارکارشناس ارشد مکانیک و الکترونیک ، حداقل مدرک: 

 مکانیکي و نور و صدا 

ای، پژوهشي گروهي، مطالعه موردی و نراني، مباحثه ای، تمرین و تکرار، کارگاه، پروژه)سخروش تدریس و ارائه درس 

:)... 

کالس نظری به همراه ویدئو پروژکتور ، در صورت امکان بهتر است از دو مدرس در بخشهای مکانیکي و نور و صدا 

 استفاده شود.

 نفره (: 21و گروه های آزمایشگاهي و کارگاهي   نفره 31) براساس کالس مساحت،تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 نفر 25 -31ظرفیت کالس 

)پرسش های شفاهي، حل مساله، آزمون های کتبي، عملکردی، آزمون شناسایي)عیب یابي، روش سنجش و ارزشیابي درس

 رفع عیب و ....( :

  ( %61(،  آزمون نهایي )%31( ، پروژه نهایي )%11) مستمر یابيارزش

 :هر جلسه( ي)تعداد جلسه در هفته و تعداد ساعت آموزشن کالس  مدت زما

 ساعت آموزشي 2یک جلسه در هفته، 
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 پیوست یک

  استاندارد تجهیزات موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته معماری

 تجهیزات مصرفي ای تجهیزات سرمایه ردیف

  رایانه )کامل( 1

 ماژیک وایت برد تخته وایت برد 2

 مصالح ساختماني ) آجر، گچ، سیمان ، سنگ ، فوالد و...( صندلي استاد 3

 و ... mdfچوب چارتراش، صفحات  صندلي دانشجو 4

 یونولیت میز استاد 5

 عایق های حرارتي ویدئو پروژکتور 6

 عایق های رطوبتي آویزرخت 7

 کابل اتصاالت سازه ای واریساعت دی 8

 الکترود افزارهای مرتبطنرم 9

 تیغ کاتر کوچک و بزرگ تخته هوشمند 11

 لوازم تحریر ودوربین نیو 11

 لوازم اداری دوربین تئودولیت 12

 کاغذ دوربین توتال 13

 چسب های ساختماني) چسب سنگ، چسب کاشي و ....( شاخص 14

  میر 15

  سه پایه 16

  ر) پنجاه متری(مت 17

  متر ) سي متری( 18

  متر لیزری 19

  منشور 21

  تراز دستي 21

  میز نور 22

  اره مویي 23

  دوربین عکاسي دیجیتال  24

25 

ابزار کار با چوب )اره دستي ، مویي و برقي، گیره، 

فارسي بر، دریل، سمباده برقي صفحه ای و استوانه 

برقي صنعتي بزرگ و ای، اره عمود بر بزرگ، جارو 

کوچک، کمپرسور هوا، اره گرد بر، پیچ گوشتي برقي، 
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فرز انگشتي، رنده برقي و دستي، سشوار صنعتي، 

 ، ... (pvcمنگنه کوب بادی، شایر زن، لبه چسبان 

26 

ابزار کار با فلز ) دریل، اره دیسکي فارسي بر، نقطه 

جوش رو میزی، ترازوی دیجیتال، دریل ستوني، 

فرز یا تراشکاری، دستگاه خم ورق، اره آهن  دستگاه

 بر برقي، قیچي برش ورق، ... (

 

  ابزار کار با مالت و بتن 27

  ابزار کار با پلیمر و رزین )... ( 28

  ابزار کار و برش و نصب شیشه 29

  میز کارگاهي قرارگیری ابزار 31

  میز کار گروهي کارگاهي دانشجویان 31

  کارگاه کمد دانشجو در 32

  میز مدرس در کارگاه 33

  صندلي مدرس در کارگاه 34
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 پیوست دو
  نیروی انساني استاندارد موردنیاز دوره کارداني پیوسته رشته معماری

 عنوان مدرک تحصیلي ردیف

 دوره
سابقه تدریس 

 و تجربه کاری

نام دروسي که مجاز به 

 کارشناسي تدریس است
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

1 
های کلیه گرایش

   معماری
 

3 
 کلیه دروس تخصصي 

 عمران -عمران  2
  

 عناصروجزییات ساختمان 3 

  نقشه برداری –عمرا ن 3
 

 
طراحي فني -نقشه برداری 3

 ساختمان

  مهندسي مکانیک 4
 

 

تاسیسات مکانیکي،  3

درک رفتار -نوروصدا

 سازه ساختمان 

  ریاضي 5
 

 اضي عموميری  3 

  فیزیک 6
 

 فیزیک مکانیک 3 

  زبان انگلیسي 7
 

 زبان خارجي  3 

  گرافیک و عکاسي 8
 

 عکاسي وارائه 3 

 

 

 

 


