بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده:هنر و معماری

رشته:شهرسازی

گرایش :طراحی شهری

مقطع:کارشناسی ارشد

نام درس :روش ها و فنون طراحی شهری 1و2
تعداد واحد نظری :یک واحد

تعداد واحد عملی :یک واحد

عنوان درس پیشنیاز- :
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هدف کلی درس :

در اين درس روشهاي طراحي شهري از يك سو و فنون يا تكنيكهاي آن از سوي ديگر تدريس ميشود .بدين
معني كه چگونگي برداشت ،تحليل ،تفسير ،مقايسه ،ارزيابي ،ايده كلي طراحي و نهايتاً طراحي را مشخص مينمايد .هدف
درس ايجاد مهارت حرفهاي طراحي شهري است ،به طوري كه مقدمتاً در دو كارگاه شهري در د وره كارشناسي ارشد و
سپس در جريان حرفة طراحي شهري بتوان از اين مهارتها بهره گرفت.
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات و شرح محتوای درس و کالس
الف ـ مسائل شهر و شهرسازي و الزامات درستگزيني روش و شيوه و ابزار
ب ـ توضيح كليات محتواي درس و كالس
 -ج ـ نحوه و ابزار آموزش و آزمون

هفته دوم

مروری بر مبانی طراحی شهری و مطرح نمودن پرسشهای بنیادین طراحی شهری در عمل
الف ـ چيستي طراحي شهري و فهم اجزاء آن.
ب ـ چرائي و الزامات طراحي شهري در عمل.
ج ـ پرسشهاي اساسي طراحي شهري در عمل.
د ـ چارچوب كلي پاسخ به پرسشهاي روش شناسي ،شيوه گزيني و ابزار سنجي.
تمرین عملی (ارائه تعاریف عملیاتی از مکان و کیفیات مکان)

هفته سوم

چگونگی فرآیند در طراحی شهری
 فرآيند به مثابه روش مسئله گشايي
مراحل فرآیند طراحی شهری
 شناخت در حوزه قلمروها و سطوح فراگير
 شناخت نمايانگرهاي محيطي كيفيات و هنجارهاي (اصول) كيفي پاسخدهندگي محيط در حوزه مداخله
مستقيم
 تدوين اهداف خرد ،راهبردها و سياستهاي عام (رويكرد راهبردي تا اقدام)
 ارزيابيهاي محيطي نتايج و محصول و تهيه نقشه راه براي اقدامات اجرايي
 شناخت و ارزيابي محيطي و برنامه سازي و طرحاندازي مرحله اقدام
 اقدامات اجرايي در طراحي

تمرين عملي بررسي مراحل فرايند در يك نمونه اسناد طراحي شهري

هفته چهارم

شیوههای برداشت و تحلیل
 تكيه بر كيفيات :هنجارهاي پاسخدهندگي كيفيات محيطي و نمايانگرهاي محيطي كيفيات

هفته پنجم

شیوههای برداشت و تحلیل با تأکید بر کیفیت نفوذپذیری
 UNA ،Space Syntax و....

هفته ششم

شیوههای برداشت و تحلیل با تأکید بر کیفیت امنیت و ایمنی
 CPTED و....

هفته هفتم

شیوههای برداشت و تحلیل منظر و آسیب شناسی آن

هفته هشتم

ادامه شیوههای برداشت و تحلیل منظر و آسیب شناسی آن

هفته نهم

شیوههای برداشت و تحلیل با تأکید بر کیفیت خوانایی

هفته دهم

شیوههای برداشت و تحلیل قرارگاه های رفتاری

هفته یازدهم

 شيوه هاي عام oروشهاي ارزيابي چند معياري )(Multi criteria Evaluation Techniques

هفته دوازدهم

ارائه سمینار داشجویان به صورت مقاله و کاربست یکی از روش ها در آن

هفته سیزدهم

ارائه سمینار داشجویان به صورت مقاله و کاربست یکی از روش ها در آن

هفته چهاردهم

ارائه سمینار داشجویان به صورت مقاله و کاربست یکی از روش ها در آن

هفته پانزدهم

ارائه سمینار داشجویان به صورت مقاله و کاربست یکی از روش ها در آن

هفته شانزدهم

ارائه سمینار داشجویان به صورت مقاله و کاربست یکی از روش ها در آن

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
ارزشیابی مستمر در طی دوره  ،برگزاری امتحان میان ترم و پروژه نهایی ارائه مقاله از کاربست روش ها و فنون طراحی شهری در
شهرسازی
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