بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانطکده:هعواری و ضهرسازی
نام درس :مباحث منتخب در معماری

گرایص:هعواری

رضته:هعواری

هقطع :دکتری

تعداد واحد نظری 3 :تعداد واحد عولی …… :عنواى درس پیطنیاز.……………… :

توام وقت  نیوه وقت هدعو هحل برگساری :کالس  آزهایطگاه 

نام هدرس:

هدف کلی درس :
اس آًجبکِ هؼوبری یک تخػع هیبى داًطی ٍ چٌذ داًطی است در درس هجبحث هٌتخت در هؼوبری ،اثتذا داًطجَیبى دکتزی هؼوبری ثب فلسفِ ػلن آضٌبیی
پیذا کزدُ ٍ ثب هقَلِ پبراداین ٍ ٍیژگی ّبی آى آضٌب هی ضًَذ .در هزاحل ثؼذی پبراداین ّبی جبری در هؼوبری ثِ ٍیژُ هؼوبری پسبهذرى اس ًظز تئَریسیي ّب
هؼزفی هی ضَدّ.زیک اس پبراداین ّب ثِ تفکیک در جلسبت پیبپی ضزح دادُ هی ضًَذّ.ذف اغلی در ایي درس ایٌست کِ داًطجَیبى ضوي آضٌبیی ثب
هجبحث اًتخبة ضذُ هؼوبری  ،اس جبیگبُ هَضَع هَرد هطبلؼِ خَد ٍ پبراداین آى آگبُ ضًَذ.
رئوس هطالب
هفته اول

تَلیذ ػلن /اًقالة ّبی ػلوی /پبراداین ّبی ػلوی.

هفته دوم

ٍیژگی پبراداین ّبی ػلوی /قیبس ًبپذیزی ٍ کیفیت اًجَّطی یب غیز اًجَّطی.

هفته سوم

ّفت پبراداین ّبی هؼوبری( اس ًظز چبرلش جٌکش)  /پبراداین ّبی پژٍّص در هؼوبری.

هفته چهارم

پبراداین ّبی پسبهذرى هؼوبری ٍاردُ اس دیگز داًص ّب (اس ًظز کیت ًسجیت)

هفته پنجن

پذیذارضٌبسی در هؼوبری .

هفته ضطن

هبرکسیسن در هؼوبری /فوٌیسن در هؼوبری.

هفته هفتن

سثبى ضٌبسی در هؼوبری (ًطبًِ ضٌبسی،سبختبرگزایی ،پسبسبختبرگزایی)

هفته هطتن

سیجبیی ضٌبسی در هؼوبری.

هفته نهن

رٍاى ضٌبسی هحیطی در هؼوبری  ،آفزیٌص ًظزیِ هؼوبری.

هفته دهن

فلسفِ ػلن ٍ هجبحث پبیِ  /استقزا  /قیبس  /رثَدى.

هفته یازدهن

استقزا گزایی /اثطبل گزایی.

هفته دوازدهن

(سویٌبر داًطجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظز.

هفته سیسدهن

(سویٌبر داًطجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظز.

هفته چهاردهن

(سویٌبر داًطجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظز.

هفته پانسدهن

(سویٌبر داًطجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظز.

هفته ضانسدهن
توجه:

جوغ ثٌذی هجبحث هٌتخت  /کتبة ? How to get a Ph.D

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:

ً 6وزُ سویٌبر کالسیً 14+وزُ آسهَى کتجی
هنابع هطالعاتی:

کَّي،تَهبس.س(:)1970سبختبر اًقالة ّبی ػلوی ،تزجوِ ػجبس طبّزیً،طز قػِ ،چبح اٍل (1383تزجوِ ّبی دیگز ّن هؼتجز است)هقذم حیذری،غالهحسیي(:)1385قیبس ًبپذیزی پبراداین ّبی ػلوی ً،طز ًی  ،چبح اٍل1385 ًسجیت ،کیت(ً :)1995ظزیِ ّبی پسبهذرى در هؼوبری ،تزجوِ ٍ تلخیع هحوذرضب ضیزاسیً،طز ًی 1386، اکبضب،سویز(:)1391فلسفِ ػلن ،تزجوِ َّهي پٌبّذُ،اًتطبرات فزٌّگ هؼبغز.گزٍت،لیٌذاٍ،اًگ ،دیَیذ(:)2002رٍش ّبی تحقیق در هؼوبری،تزجوِ دکتز ػلیزضب هؼیٌی فز ،اًتطبرات داًطگبُ تْزاى  ،چبح اٍل 1384حیذری ،ضبّیي( :)1392درآهذی ثز پژٍّص در هؼوبری  ،اًتطبرات فکزًَ. ضبّچزاغی ،آسادُ( :)1389پبراداین ّبی پزدیس ،پیَست یک کتبة  ،ظ  271تب  ،277اًتطبرات جْبد داًطگبّی تْزاى،چبح اٍل .1389 ضبّچزاغی ،آسادُ ٍ ثٌذرآثبد  ،ػلیزضب(  : )1394هحبط در هحیط ،اًتطبرات جْبد داًطگبّی داًطگبُ تْزاى.حزیزیً،جال( :)1385اغَل ٍ رٍش ّبی پژٍّص کیفیً،طز،داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍتحقیقبت.لیذی،پل دی( :)1380تحقیق کبرثزدی ،تزجوِ ػلی یبراى ،اًتطبرات داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبتً-جَی،ثْزٍس( :)1373هقذهِ ای ثز رٍش تحقیق در ػلَم اجتوبػی،چبح ثیست ٍ دٍم ،هؤسسِ سیٌب .

