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وتایج حاصلً درش
 یادگیزی هادام الؼوزدرگیزی ػولیداًطجْ تا هْضْع

وحُي ارائً
ًسخَ چاپی ّ فایل
الکتزًّیکی

درصذ از کل
%40

معرفی
با توجه به اهمیت برنامه ریزی معماری بویژه در دهه های اخیر ،آشنایی و درک صحیح دانشجویان از درس برنامه
ریزی معماری بدیهی بنظر میرسد .بدین منظور عالوه بر آموزشهای نظری ،تجربه یک کار عملی گروهی برای
دانشجویان میتواند زمینه ساز درک عمیقتر آنان بوده و به نوعی زمینه یاد گیری مادام العمر را برای آنان فراهم نماید.

اٌذاف ایه تمریه
این تمرین در راستای آموزش دانشجو محور تنظیم و تدوین شده است و هدف اصلی آن درگیری عملی و ذهنی دانشجویان
با مفاهیم تدریس شده و بکارگیری آنها در کار تجربی میباشد .با تکمیل این تمرین دانشجویان قادر خواهند بود تا:
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در قالب یک گروه و با تقسیم وظایف بدرستی کار کرده و روحیه کارگروهی بهتری را تجربه نمایند
مطالعات محیطی و امکان سنجی یک طرح را بدرستی انجام دهند
با توجه به نیاز های طرح برنامه ریزی فضایی نمایند
سرانه فضاهای مختلف طرح را تعیین کنند
گزارش درست و قابل قبولی را تنظیم و ارائه دهند

رَش اجرای تمریه
فصل 1


تزرسی ساتقَ پزّژٍ
 سیز تذْل تاریخی پزّژٍ جوغ آّری اطالػات ّ ًظزات اًذیطوٌذاى ّ فیلسْفاى تزرسی تیپْلْژی ( هثال اًْاع هْسٍ) تزرسی سهیٌَ پزّژٍ( سهیٌَ ُای فزٌُگی ،اقتصادی ،اجتواػی ضِزی کَ طزح در اى اجزا خْاُذ ضذ). -تزرسی هتْى ّ پژُّص ُای ًْضتاری

فصل 2


تعییه اٌذاف َ مقاصذ
 اُذاف ػولکزدی یا ساسهاًی (آًچَ کارفزها تَ ػٌْاى ُذف تیاى هی کٌذ)
 اُذاف ساختواًی( اُذاف ضکلی،ػولکزدی،اقتصادی،سهاًی)

فصل 3





معیارٌا
 استاًذاردُای جِاًی (ًْیفزت)ضاخص ٌا(ًوًَْ ُای هْردی را تزسی هی کٌین)
ضُابط ( ضْاتظ ارگاى ُا)
تحلیل سایت

فصل 4






ضىاسایی راٌبردٌای بروامً
 راُثزدُای ػولکزدی تزای اُذاف ػولکزدی( ظزفیت فضاُا ،هسادت ،تؼذادّ)... راُثزدُای سیثاضٌاسی تزای اُذاف ضکلی(ایذٍ ّ کاًسپت)تٍیً لیست فضایی
 گزٍّ تٌذی تخص ُادیاگرام حبابی برای ٌر بخص
دیاگرام ماتریسی

فصل 5


تعییه ویازٌای کمی پرَژي
 ساختار ساسهاًی( جوؼیت پزّژٍ هقین) ساختار فیشیکی(تؼییي ًْع ّ ظزفیت فضاُا) ساختار فضایی(هذاسثَ سطْح خالص ّ ًا خالص) ساختارتزاکوی -تْسیغ هٌاسة فضاُا

جسئیات تحُیل پرَژي
 یک گشارش گزُّی A4ضاهل تصاّیز ،جذاّل ،چک لیست ُا جشئیات ّ هٌاتغ تصاّیز هْجْد در گشارش تایذ کاهال ّاضخ ّ اس کیفیت هطلْب تزخْردار تاضٌذ تْضیذات در هْرد ػکسِا تایذ کافی ّ قاتل درک تاضذ در هْرد استفادٍ اس هٌاتغ ،تصاّیز ،جذاّل ّ استاًذاردُا داًطجْیاى هلشم تَ پزُیش اس سزقت ادتی ّ درجصذیخ هٌاتغ هیثاضٌذ
 ػالٍّ تز گشارش چاپی ،داًطجْیاى هلشم تَ تذْیل لْح فطزدٍ گشارش جِت کٌتزل سزقت ادتی هیثاضٌذفرمت پیطىٍادی برای گسارش:
 جلذ گشارش :ضاهل اسن ّ لْگْی داًطگاٍ ،اساهی داًطجْیاى  ،ضوارٍ داًطجْیی ّ ًام استاد هزتْطَ فِزست هٌذرجات هؼزفی پزّژٍ ّ اُذاف آى هؼزفی هکاى رّش تذقیق ًوایص اطالػات جوغ آّری ضذٍ تذث ّ ًتیجَ گیزی جوغ تٌذی ّ خالصَ یافتَ ُا لیست هٌاتغ ّ هاخذمعیارٌای ارزیابی پرَژي

پروژه دانشجویان با توجه به معیار های زیر ارزیابی میشود:
 هؼزفی طزح تَ صْرت کاهل ّ تا جشئیات قاتل درک کیفیت ػکسِا ّ ػٌاصز گزافیکی تَ گًَْ ای تاضذ کَ هکاى هْرد ًظز را تَ ّضْح تصْیز کٌذ ّضْح ّ ضفافیت درک داًطجْیاى اس تزًاهَ ریشی هؼواری یک طزح ارائَ یافتَ ُا تصْرت کاهال هطخص ّ دقیق درک هٌطقی ّ جوغ تٌذی هٌطقی یافتَ ُا -درج صذیخ هٌاتغ ّ استفادٍ درست ّ تَ جا اس آًِا

