بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانطکده:هعواری و ضهرسازی
نام درس:

رضته:هعواری

طرح یک معماری

نام هدرس:آزاده شاهچراغی

تعداد واحد نظری:

گرایص:هعواری
 1تعداد واحد عولی:

هقطع :ارضد
 3عنواى درس پیطنیاز:

دروس کارشناسی

توام وقت  نیوه وقت هدعو هحل برگساری :کالس  آزهایطگاه 

هدف کلی درس :

عشاحی هؼوبسی ٍ هٌظش /وؼت هْبست دس پیًَذ خالق هیبى هؼوبسی ٍعجیؼت /عشاحی ػٌبصش هصٌَع ٍ ػٌبصش
عجیؼی/تؼشیف عجیؼت دس صهبى ثِ ػٌَاى هصبلح هؼوبسی/ثشلشاسی پیًَذ هیبى دٍ فشآیٌذ پظٍّؾ ٍ فشآیٌذ عشاحی دس هؼیش
اًجبم پشٍطُ.
رئوس
هفته اول

هؼبسفِ/عَفبى رٌّی/هـبسوت داًـجَیبى دس تؼشیف هؼوبسی ثِ ػٌَاى حَصُ هیبى داًـی/پبساداین اًؼبى-
عجیؼت-تىٌَلَطی  /هذل تَػؼِ پبیذاس/هؼوبسی هٌظش/ؿشح ثشًبهِ ًظشی ٍ پشٍطُ ػولی

هفته دوم

اًؼبى/عجیؼت/تىٌَلَطیً /وبیؾ فیلن :احیبی هٌظش ؿْشی دسؿْش ػئَل ٍ ثبصیبثی سٍدخبًِ -هؼشفی پشٍطُ ٍ
ػبیت

هفته سوم

عجیؼت دس ٌّش هؼبصشً /وبیؾ فیلن-Tides& Rivers(Land Art):تحلیل ػبیت

هفته چهارم

هٌظشدس اسٍپبً/وبیؾ اػالیذ ٍ فیلن-Copenhagen Park Design:اًتخبة تن

هفته پنجن

هٌظشدسؿشق(طاپي) ٍ آهشیىبً/وبیؾ اػالیذ ٍفیلن-High Line :وشوؼیَى

هفته ضطن

هٌظشدسایشاىً/وبیؾ اػالیذ ٍفیلن :باغهای ایرانی/هٌَچْشهمتذس -وشوؼیَى

هفته هفتن

اػىیغ ؿوبسُ یه ( هَضَع هشتجظ ثب پشٍطُ یب ثخـی اص پشٍطُ)  -وشوؼیَى پشٍطُ

هفته هطتن

تحلیل پشٍطُ ّبً-وبیؾ اػالیذاص فشآیٌذ عشاحی ٍ هؼوبسی هٌظش دس آلوبى.

هفته نهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى(تبویذ ثش فشآیٌذ عشاحی هؼوبسی هٌظش-ول ٍ جض)

هفته دهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى( تبویذ ثش هؼشفی ٍ تحلیل ًوًَِ ّبی هَفك ایشاى)

هفته یازدهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى(تبویذ ثش هؼشفی سًٍذ عشاحی هٌظش-ػبختبس/فؼبلیت)

هفته دوازدهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى(تبویذ ثش عشاحی ػٌبصش هصٌَع :وفؼبصی ،هجلوبىًَ،سپشداصی)...،

هفته سیسدهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى(تبویذ ثش عشاحی ػٌبصش عجیؼی:آة ،گیبُ ،آػوبى ،صهیي)

هفته چهاردهن

وشوؼیَى پشٍطُ -تحَیل هَلت پشٍطُ

هفته پانسدهن

وشوؼیَى پشٍطُ -ػویٌبس داًـجَیبى (جوغ ثٌذی ًْبیی)

هفته ضانسدهن

تحَیل هَلت پشٍطُ -تحَیل گضاسؽ ػویٌبسّب

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره:

حضَس دس آتلیِ -پیـجشد وبس –ًوشات اػىیغ ّب -اسائِ ػویٌبس -تحَیل هَلت – تحَیل ًْبیی پشٍطُ.
هنابع هطالعاتی:

ثل،ػبیوَى(:)1999هٌظش(الگَ،ادسان ٍفشآیٌذ)تشجوِ دوتش ثٌْبصاهیي صادُ ،اًتـبسات داًـگبُ تْشاى،چبح اٍل1382هبتالن،جبى(:)1379آؿٌبیی ثب عشاحی هحیظ ٍ هٌظش،تشجوِ :هؼبًٍت آهَصؽ ٍپظٍّؾ ػبصهبى پبسن ّب ٍ فضبی ػجض ؿْش تْشاى ،چبح اٍل.1379
هه ّبسي،ایبى( :)1991،1971عشاحی ثب عجیؼت،تشجوِ ػجذالحؼیي ٍّبة صادُ،اًتـبسات جْبد داًـگبّی هـْذ ثب ّوىبسی هٌْذػبى هـبٍسگضیٌِ1386،
 شاهچراغی ،آزاده( :)1389پارادایم های پردیس  ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران،چاپ اول .1389شاهچراغی،آزاده و بندرآباد ،علیرضا( :)1394محاط در محیط – فصل هفتم _محاط در منظر -انتشارات جهاد دانشگاهیتهران،چاپ اول .1389
-Bell , Simon (1999): Landscap :Pattern , Perception and Process , London , F&FN SPON
-Jencks , Charles(2002): The New Paradigm In Architecture ,Set in Walbaum , Printed in Italy
Hobhouse , Penelope(2002):The History of Gardening , Great Britan. Dorling Kindersley Limited ,
-London.
-Tehrani,Hadi &…(2005 ): BRT,Hamburg
-Turner ,Tom(2005) :Garden History (philosophy and D ESIGN 2000 Bc-2000 AD),Soon press , York ,
2005.

نوونه ضرح برناهه آتلیه:
هحتَی:
تجشثِ عشاحی هؼوبسی هٌظش ؿْشی  :عشاحی هؼوبسی ٍوؼت هْبست دسعشاحی هٌظش اص عشیك تشویت ػٌبصش هصٌَع( ثٌب ،ػغَح هفشٍؽ )....،ثب
ػٌبصش عجیؼی(آة ،صهیي ،گیبُ ٍ )...،تَجِ ثِ استجبط ول ایي هجوَػِ ثِ ػٌَاى فضبی ؿْشی ثب ؿْش.



اّذاف:
وؼت هْبست دس پیًَذ خالق هیبى هؼوبسی  ،ؿْش ٍ عجیؼت (تؼشیف هحیظ دس صهبى)



دسن ساثغِ هشحلِ ؿٌبخت ٍ آًبلیض ثب سًٍذ عشاحی



آؿٌبیی ثب اثضاس هٌبػت جْت وٌتشل آگبّبًِ سًٍذ عشاحی هؼوبسی هؼوبسی هٌظش،هٌظش ؿْشی)



ًمذ ٍ ثشسػی سٍؽ عشاحی،هفبّین ٍ ػبختبس فضبیی دس عشح ّبی هـبثِ



ثشلشاسی پیًَذ هیبى دٍ فشآیٌذ تحمیك ٍ پظٍّؾ ٍ فشآیٌذ عشاحی هؼوبسی دس هؼیش اًجبم پشٍطُ
ًوًَِ هَضَع پشٍطُ:
باغ موضوعی پارک الله

ؿشح هَضَع:
هَضَع پشٍطُ ػجبستؼت اص عشاحی هجوَػِ ثبؽ هَضَػی ) (Thematic Gardenدس ثلَن ؿْشی خیبثبى وبسگش تْشاى دسوٌبس پبسن اللِ ،هَصُ
ٌّشّبی هؼبصش تْشاى ٍ هَصُ فشؽ ثبتأویذ ثش احیبی فضبی ؿْشی آػیت دیذُ ،وِ اوٌَى ثِ ػٌَاى ثبصاسچِ ثب وبلجذی ًب هٌبػت ثىبس گشفتِ ؿذُ
اػت .عشاحی هؼوبسی ٍ هٌظش ایي هجوَػِ ثب تأویذ ثش هشتجظ ػبختي ول هجوَػِ ثب ؿْش ثِ ػٌَاى فضبی ػشصًذُ ؿْشی.

هشاحل وبس:


هغبلؼبت هیذاًی ،ؿٌبخت ٍ آًبلیض ػبیت ٍ ًیض ثٌبی هَجَد ّوشاُ ثب اسائِ گضاسؽ



هغبلؼبت اللیوی



تْیِ ًمـِ ٍ پشػپىتیَّب ی آًبلیض ٍ ٍضغ هَجَد ػبیت



ػبخت هبوت ػبیت (پیؾ اص ؿشٍع ایذُ پشداصی)



ًمذ ٍ ثشسػی عشح ّبی فشادػت



تذٍیي ثشًبهِ فیضیىی پبسن هَضَػی ثب تَجِ ثِ هَضَع اًتخبثی



تْیِ ثشًبهِ فضبیی ثب تَجِ ثِ فؼبلیت ّب:حشوت ،هىث ،فشاگیش،توبؿب(...،فشدی ٍ جوؼی)



ایذُ پشداصی ٍ اسائِ تصبٍیش رٌّی هشثَط ثِ ادسان فشدی دس غبلت اػىیغ



اسائِ هبوت ّبی هفَْهی ٍ اًتضاػی اص ایذُ ولی



گزس اص ایذُ ثِ فضبّبی ٍالؼی



تذٍیي ػبختبس ولی عشح



جبًوبیی فؼبلیت ّب ٍ اًغجبق آى ثب ػبیت ٍ اػىیغ ّبی هفَْهی



پیـجشد عشح تب همیبع هؼوبسی



اسائِ ولیِ هذاسن تصَیشی ٍ ًَؿتبسی دس لبلت عشح ًْبیی



اثضاس تصَیشی هٌبػت جْت اسائِ عشح



تؼشیف ٍ عشاحی ػبختوبى ّب ٍ ثٌبّبی هشتجظ ثب هَضَع پیـٌْبدی عشاح ( ػغح اؿغبل حذٍد  1000تب 1500هتش هشثغ)

فضبّبی لبثل پیـجیٌی ثشای هجوَػِ:



فضبی ثبص ثشای فؼبلیت ّبی ؿْشی ٍ تؼبهالت ؿْشًٍذاى (گشٍُ ّبی وَچه ،هتَػظ ٍ ثضسي)



هذیشیت ٍ سٍاثظ ػوَهی (حذٍد 100هتشهشثغ)،



فضبّبی ثبص ٍ گبلشیْبی هؼمف ٍ ًیوِ هؼمف



گبلشیْبی ػىغ ٍ تصبٍیش،



فضبیی جْت اسائِ وتتً ،ـشیبت



اتبق ػوؼی ٍ ثصشی (هذیبته) ثب ظشفیت حذٍد ً 50فش،



چبیخبًِ ٍ فشٍؿگبُ



ًوبصخبًِ خَاّشاى ٍ ثشادساى،



ػشٍیغ ثْذاؿتی ،



پیـجیٌی هؼیشّبی تشدد هؼلَلیي دس توبهی فضبّب ،هؼیشّب ،عجمبت ٍ هحَعِ



...

مدارک مورد نظر در تحویل نهایی پروژه:
-1ػبیت پالى پشٍطُ ثب تأویذ ثش استجبط هجوَػِ ثب هحیظ اعشاف (همیبع )1/400
-1پالى عجمبت ثب تبویذ ثش ساثغِ اثٌیِ ٍ هحیظ اعشاف ( همیبع )1/200
-2چْبس ًوبی اصلی ثب تبویذ ثش ساثغِ اثٌیِ ٍ هحیظ اعشاف ( همیبع )1/200
-3همبعغ عَلی ٍ ػشضی ثب تبویذ ثش ساثغِ اثٌیِ ٍ هحیظ اعشاف( همیبع )1/200
 -4اسائِ هذاسن ایذُ ّبی عشاحی هٌظش دس جضییبت ( همیبع ) 1/25
-5تصبٍیش ػِ ثؼذی اص پشٍطُ
-6پشػپىتیَ اص دیذ ًبظش فضبّبی داخلی ٍ خبسجی
-7هبوت پشٍطُ ( همیبع )1/300

تَضیحبت:
 اسائِ عشح دس حذاوثش پٌج ؿیت ثبؿذ. ایذّپشداصی اٍلیِ ٍ فشآیٌذ عشاحی دس اسائِ ًْبیی هؼشفی ؿَد.ثبی ثش سٍی یه  CDیب ً DVDیض رخیشُ ؿذُ ٍ دس سٍص طٍطهبى تحَیل دادُ ؿَد.
 -ولیِ هذاسن خَاػتِ ؿذُ د

