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خالصَ درش:
ثب تْرَ ثَ ایٌکَ داًؾزْیبى دّسٍ اسؽذ دس ّاصذ طشاصی هؼوبسی  2آخشیي طشس هؼوبسی سا ثؼٌْاى یک داًؾزْی هؼوبسی
تزشثَ هیکٌٌذ ،آؽٌبیی آًِب ثب خلك فضب دس ثبفت ؽِشی ثذیِی ثٌظش هیشعذ .دس ایي ّاصذ دسعی یک ثبفت پشرٌت ّ رْػ
ؽِشی ثؼٌْاى عبیت هْسد ًظش اًتخبة ّ اص داًؾزْیبى خْاعتَ هیؾْد ثٌب ثش علیمَ خْد یکی اص ثشًبهَ ُبی فضبیی ثشای
صًذگی ّ کبس دس هضیظ ؽِشی ّ یب عبختوبًی ػوْهی تضت ػٌْاى هشکض سعبًَ ) (Media centerسا اًتخبة ّ طشاصی
ًوبیٌذ .ایي سّیکشد هیتْاًذ ضوي اصتشام ثَ علیمَ داًؾزْیبى آًبى سا تؾْیك ثَ ثکبسگیشی تْاًوٌذیِبی خْد دس طشاصی
ثشای یک هضیظ ؽِشی ثب هضذّدیت ُبی گًْبگْى ًوبیذ .دس ایي ّاصذ دسعی داًؾزْیبى ثَ ثیبى ّ اکتؾبف ایذٍ ُب پشداختَ،
گضیٌَ ُبی گًْبگْى سا هْسد ثشسعی لشاس هیذٌُذ ّ ًِبیتب تقوین گیشی کشدٍ ّ ؽشّع ثَ طشاصی هیٌوبیٌذ.

داًؾزْیبى دس دّ گشٍّ هْاصی ثَ طشاصی هی پشداصًذ:
الف) هؼوبسی ثشای تلفیك کبس ّ صًذگی)(Live & Work
ة) هؼوبسی عبختوبى ػوْهی سعبًَ )(Mediatheque

ثؼٌْاى داًؾزْیبى تشهِبی ًِبیی دّسٍ اسؽذ داًؾزْیبى هیجبیغت لبدس ثَ اسائَ ساٍ صل ثب اعتفبدٍ اص ُوگشایی دسّط
فشاگشفتَ ؽذٍ ًْ ،آّسی ّ تْاًبیی صل هغبئل ثبؽٌذ تب ثب تشکیت ػلْم تئْسی ّ ػولی ّ دسًظش گشفتي فشٌُگ ،هضیظ
پیشاهْى  ،تکٌْلْژی ّ لْاًیي ثتْاًٌذ طشصی خاللبًَ ّ هوتبص اسائَ ًوبیٌذ.
ُذف درش : Goal
ُذف ایي دسط دسگیشی داًؾزْیبى ثب هغبئل یک ثبفت ؽِشی خبؿ ّ کؾف چبلؾِب ّ فشفتِبی هْرْد ثشای تغییش ّ
ثِجْد ّضؼیت آى اعت .دس ّالغ دس ایي ّاصذ دسعی اثتذا ثبفت هضیظ ؽِشی هْسد ثشسعی لشاس هیگیشد ّ ثب تْرَ ثَ هغبئل
هْرْد اػن اص هؾکالت ؽِشی ،ارتوبػی ،لبًًْی ّ  ...ثشًبهَ فیضیکی تِیَ هیؾْد .عپظ طشاصی هؼوبسی دس رِت
هْارَِ ثب چبلؾِب ّ اعتفبدٍ اص فشفتِب ّ ثب دس ًظش گشفتي هضذّدیتِب ّ لْاًیي عبخت ّ هغبئل فشٌُگی فْست هیگیشد.
کلیذ ّاژٍ ُا:
اًساى :هٌظْس اص اًغبى دس ایي دسط تْرَ ثَ فشٌُگ ،تئْسیِب ،تؼجیش فضبیی هغبئل ارتوبػی ،ربهؼَ ؽِشی ،تزشثَ
کبسثشاى فضب ،الیَ ُبی فضب ،ثشًبهَ سیضی اًغبًی ،اسگًْْهی ،اهٌیت ّ هذیشیت عالهت اعت.
زهاى :هٌظْس اص صهبى دس ایي دسط تْرَ ثَ تکٌْلْژیِبی هؼبفش ،هْاد ّ هقبلش رذیذ ،هغبئل ّ رشیبًبت هشثْط ،تْعؼَ
پبیذاس ،ثشًبهَ سیضی ّ هذیشیت صهبى هیجبؽذ.
فضا :هٌظْس اص فضب عبختبس عبیت ،ثبفت ؽِشی ،ثشًبهَ سیضی ّ لْاًیي ّ همشسات هشثْط ثَ خلك فضب هیجبؽذ.

اُذاف اختصاصی :Objectives
-

آؽٌبیی ثب هغبئل ثبفت ؽِشی دس ساثطَ ثب طشاصی هؼوبسی
افضایؼ آگبُی داًؾزْیبى ًغجت ثَ ثشلشاسی تؼبدل ثیي اصتیبربت ارتوبػی -فشٌُگی ثب فضبُبی داخلی ّ ؽکل
خبسری عبختوبى
دسک هشاصل کلیذی دس سًّذ ؽکل گیشی یک طشس هؼوبسی دسّى ؽِشی

ًتایج حاصلَ از آهْزش ایي درش : Learning Outcomes
دس فْست ثَ اتوبم سعبًذى هْفمیت آهیض ایي دسط داًؾزْیبى لبدس ثَ اًزبم هْاسد ریل خْاٌُذ ثْد:
 -1ؽٌبعبیی ّ تضلیل هٌبطك لبثل تْعؼَ دسرِت ثبص صًذٍ عبصی هٌبطك ؽِشی
 -2هطبلؼَ ّ تضلیل هْسدی ًوًَْ ُبی اًزبم ؽذٍ ثوٌظْس یبفتي پبعخِبی ػولی ثَ هغبئل ّ هؾکالت ثبفتِبی ؽِشی
 -3آًبلیض هغبئل ّ هؾکالت ثبفتِبی ؽِشی دس ساثطَ ثب کبس ّ صًذگی ّ هشکض سعبًَ ّ اسائَ عیبعت ُبی هٌبعت
ثشای طشاصی هؼوبسی

 -4تقوین گیشی فضیش هؼوبساًَ رِت ثبص صًذٍ عبصی ثبفتِبی ؽِشی
 -5افضایؼ داًغتَ ُب دس هْسد همشسات ؽِشی عبخت ّ عبص
 -6طشاصی ثب دسًظش گشفتي اهکبى عبخت دس ّالؼیت
 -7طشاصی هؼوبساًَ هٌبعت دس ثبفت ؽِشی ثب سػبیت هغبئل ارتوبػی هشتجظ ثَ ثبفت
 -8اسائَ ساٍ صلِبی هؼوبساًَ هٌبعت ثب تْرَ ثَ هغبئل ّ هضذّدیتِبی ثبفت ؽِشی
 -9طشاصی ًوبی هٌبعت ثشای طشس ثؼٌْاى ثخؼ هِوی اص طشاصی ثب تْرَ ثَ هفبُین صیجبیی ؽٌبعبًَ ،عبختبسی ّ
هضیطی
 -10اسائَ طشصِب ّ هذلِبی دّثؼذی ّ عَ ثؼذی ّ اسائَ آًِب ثقْست تقْیشی ّ ؽفبُی ثوٌظْس ثیبى ؽفبف ایذٍ ُبی
هؼوبسی

ضیٍْ ُای ارائَ درش:
ایي دسط یک ثشًبهَ ّ 4اصذی ؽبهل یک ّاصذ ًظشی ّ ّ 3اصذ ػولی هیجبؽذ کَ طی ُ 16فتَ ثَ داًؾزْیبى اسائَ هیؾْد.
عخٌشاًی ،ثضج ّ تجبدل ًظش  ،هجبصخَ آًالیي ّهطبلؼَ ؽخقی تْعظ داًؾزْیبى اص سّؽِبی اسئَ دسط ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ
دس ایي ّاصذ دسعی هیجبؽذ.
عخٌشاًی1 :عبػت دس ُفتَ
ثشسعی سًّذ کبس داًؾزْیبى 7 :عبػت دس ُفتَ
هطبلؼَ ّ فؼبلیت ؽخقی داًؾزْ ثشای ایي دسط 7 :عبػت دس ُفتَ
چگًْگی تواش داًطجْیاى با هذرش:
توبطtelegram & whatsapp، 09212761229 ، m-ahangi@srbiau.ac.ir :
هاللبت :سّصُبی دّؽٌجَ ،چِبسؽٌجَ ّ پٌذ ؽٌجَ

هِارتِای هطترک فارغ التحصیالى با فراگیری ایي درش:
اًتظبس هی سّد داًؾزْیبًی کَ دسایي دّسٍ تضقیل هی ًوبیٌذ دس فْست ثَ پبیبى سعبًذى هْفمیت آهیض دّسٍ ثَ تْاًوٌذیِبی
ریل دعت یبثٌذ:
هِبستِبی هؾتشک فبسؽ
التضقیالى دّسٍ اسؽذ
)(Graduate Capabilities

اًضباط علوی

استمبء عطش ػلوی دس سؽتَ تضقیلی
√
√
√

-

لبدس ثَ فِن استجبط ثیي تئْسی ُب ّ ػولکشد آًِب
فِویذى هغبئل ارتوبػی هشثْط ثَ سؽتَ تضقیلی
فِویذى هغبئل صشفَ ای هشثْط ثَ سؽتَ تضقیلی

1.0
1.1.
1.2.
1.3.

قابلیت ُای ضٌاختی
یبدگیشی هبدام الؼوش

√
√

-

اعتمالل دس یبدگیشی (یبدگیشی هغتمل)
تؼییي هضل ،اعتخشاد ،تشکیت ّ اعتفبدٍ اص اطالػبت ثَ طْس هْحش
دس گیشی فکشی ثب هْضْع

تفکش ّ هِبست صل هغبئل
√
√
√

-

تفکش ًمبداًَ ّ التضبیی
تزضیَ ّتضلیل سخذادُب
تقوین عبصی ّ تقوین گیشی ثخشداًَ
هِارت ُای ضوٌی

هِبست ُبی استجبطی
-

ثشلشاسی استجبط هٌبعت دس هْلؼیت ُب ّ ؽشایظ هتفبّت
تْاًبیی اًتمبل اطالػبت ّتذسیظ

هِبست ُبی فشدی

√
√
√

-

هذیشیت هغتمل ّ هتکی ثَ خْد
اًؼکبط خْد ثبّسی دس اػوبل ؽخـ ّ یبدگیشی
خاللیت ّ ًْ آّسی ّ اسائَ سّػ ّ ساٍ صل ُبی ثِیٌَ دس صل هغبئل
ثشًبهَ سیضی کالى ّ ًظبست ّکٌتشل ارشای ثشًبهَ ُب
تِیَ ّتذّیي اعتبًذاسدُب ،دعتْسالؼول ُب ّساٍ کبسُب

2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
3.3

4.0
4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

-

تْاًبیی کبس آفشیٌی ،خلك ّ ساٍ اًذاصی ػشفَ ُبی رذیذ کغت ّ کبس
هغتٌذ عبصی فش آیٌذ ُبی اًزبم کبس ّ اسائَ گضاسػ اص ًتبیذ فؼبلیت ُب

هِبستِبی کبسگشُّی
-

√

دسک دسعت اص پْیبیی ّ لذست کبس گشُّی
ثشًبهَ سیضی اًزبم کبس ّ تْاًبیی ُذایت افشاد تضت عشپشعتی دس کبس
گشُّی
ثشلشاسی استجبط هْحش دس هضیظ کبس

پبیجٌذی ثَ اسصؽِبی اًغبًی ّ ؽِشًّذی
-

√

-

سػبیت الضاهبت ثِذاؽت ،ایوٌی ّ هضیظ صیغت ( )HSEدس کبس صشفَ
ای
سػبیت اخالق صشفَ ای

استمبء عْاد دیزیتبلی ّ صثبى هؾتشک ثیي الوللی
√

-

اًزبم فؼبلیت ُبی پژُّؾی ّتضمیمبتی ثب اعتفبدٍ اص ایٌتشًت
اعتفبدٍ ّ فِن هٌبثغ رذیذ

5.6
5.7
6.0
6.1
6.2
6.3
7.0
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2

قْاًیي عوْهی ّ هقررات تحصیالت تکویلی:

دیرکرد در تحْیل ّ ارائَ تکالیف(پرّژٍ)
کلیَ تکبلیف فشدی ّ گشُّی هضْل ؽذٍ ثَ داًؾزْیبى هیجبیغت دس سّص تضْیل پشّژٍ (رکش ؽذٍ دس ؽشس دسط) ّ تب پبیبى
ّلت اداسی آى سّص ثَ اعتبد هشثْطَ یب دفتش گشٍّ (دس فْست تْفیَ اعتبد) تضْیل دادٍ ؽًْذ .رشیوَ دیشکشد دس تضْیل ّ
یب اسائَ تکبلیف ثذّى اسائَ دلیل هْرَ  %10کغشی ًوشٍ پشّژٍ ثَ اصای سّص اّل دیشکشد ّ  %5کغشی سّصاًَ ثشای
اداهَ تبخیش دس سّصُبی هتْالی خْاُذ ثْد .تؼطیل سعوی ّ آخش ُفتَ ثؼٌْاى یک سّص هضبعجَ خْاٌُذ ؽذ.
غیجت ثذّى اسائَ دلیل هْرَ دس صهبى اسائَ عویٌبس ّ یب اهتضبًبت ثَ هٌضلَ ػذم توبیل داًؾزْ ّ دس ًتیزغ ػذم لجْلی دس
اهتضبى ّ یب عویٌبس خْاُذ ثْد.
حضْر در کالش ،ضرکت در بحث ُا
صضْس دس کالعِب ارجبسی هیجبؽذ .داًؾزْیبًی کَ  30دلیمَ ثؼذ اص ؽشّع دس کالط صبضش ؽًْذ ثَ هٌضلَ غبیت تلمی
هیؾًْذ .صضْس دس صذالل دّ عْم اص کالعِب ثشای داؽتي اربصٍ ؽشکت دس اهتضبى یب عویٌبس ّ دس ًِبیت گزساًذى ّاصذ
دسعی الضاهی هیجبؽذ.
داًؾزْیبى ثب تْرَ ثَ چگًْگی صضْس آًِب دس کالط اػن اص ؽشکت دس هجبصج اسصیبثی هیؾًْذ .لزا اًتظبس هیشّد کَ دس
هجبصج ربسی دس کالط ثقْست فؼبالًَ ؽشکت داؽتَ ثبؽٌذ .ثذیِی اعت اعبتیذ ثَ ؽکْفبیی ًظشات ؽوب دس هجبصج ّ اًزبم
تکبلیف دسخْاعتی کوک خْاٌُذ کشد.

داًؾزْیبى هلضم ثَ اسائَ کلیَ تکبلیف هیبى تشم ّ کالعی هیجبؽٌذ .ػذم اسائَ تکبلیف ثب ضشیت ثیؼ اص  %20ثَ هٌضلَ ػذم
لجْلی داًؾزْ دس ّاصذ دسعی هشثْطَ خْاُذ ثْد ّلْ ایٌکَ داًؾزْ ثیؼ اص  %50اص ًوشٍ کلی دسط هشثْطَ سا کغت
ًوبیذ.
سرقت ادبی ّ استفادٍ از هٌابع بذّى رکر هٌبع Plagiarism
عشلت ادثی ثَ هؼٌی اعتفبدٍ اص "کبس" دیگشاى ثذّى اعتٌبد ثَ هٌجغ هیجبؽذ" .کبس" ؽبهل هٌبثغ ًْؽتبسی اص رولَ کتبثِب،
ژّسًبلِبی ػلوی  ،هزالت ّ همبالت ّ ُوچٌیي فیلوِب ّ ثشًبهَ ُبی کبهپیْتشی هیجبؽذ .اص آًزبیی کَ ّاصذ ػلْم ّ تضمیمبت
داًؾگبٍ آصاد اعالهی عؼی دس هطشس ؽذى ،اسائَ خذهبت ّ اًزبم کبسُبی ػلوی دس عطش اعتبًذاسد ُبی ثیي الوللی سا داسد،
ُیچ گًَْ عشلت ادثی ،صتی عِْی دس ایي ّاصذ دسعی پزیشفتَ ًیغت.
دّ ًوًَْ اص سایذ تشیي ًْع عشلت ادثی عشلت اص هٌابع ًْضتاری ّ کار سایر داًطجْیاى ثَ ؽشس صیش هیجبؽذ:
 -1هٌابع ًْضتاری
ثَ طْس کلی ُش آًچَ اص کبس دیگشی اػن اص ایذًٍ ،ظشیًَ ،تیزَ اصهبیؼ یب پژُّؼ کَ هْسد اعتفبدٍ داًؾزْ لشاس هیگیشد
ثبیذ ثَ ؽیٍْ فضیش ّ اعتبًذاسد ثیي الوللی سفشًظ دُی ؽْد ( .تشریضب(APA
ًوًَْ عشلت ادثی هوکي اعت فمظ دس اعتفبدٍ ثذّى رکش هٌجغ یک یب دّ رولَ ّ یب یک رذّل ،ؽکل ّ یب ػکظ اص یک کتبة،
هزلَ ّ یب ّثغبیت ثبؽذ .هْاسد پجؾشفتَ عشلت ادثی هیتْاًذ ثقْستی ثبؽذ کَ کل گضاسػ ّ یب همبلَ داًؾزْ ثَ فْست کپی
ّ یب تشروَ کبس دیگشی ثبؽذ ّ تٌِب روالتی تْعظ داًؾزْ اضبفَ ؽذٍ ثبؽذ.
ُش چٌذ ایٌگًَْ اعتفبدٍ اص هٌبثغ تْعظ داًؾزْیبى هوکي اعت ثؼٌْاى ًمـ دس دسد سفشًظ تلمی ؽْد ،اهب ثَ رِت استمبء
عطش ػلوی آهْصػ ّ سػبیت همشسات دس عطش ثیي الوللی ،ایي کبس هغبیش اسصؽِبی داًؾگبٍ ربهغ ػلوی کبسثشدی آییي
صًذگی ّ هشدّد هیجبؽذ .لزا خْاُؾوٌذ اعت داًؾزْیبى ًغجت ثَ دسد فضیش سفشًظ اػن اص ًْؽتبس ،ایذٍ ،ػکظ ّهٌبثغ
ایٌتشًتی الذام الصم سا ثؼول آّسًذ.ثذیِی اعت ػذم سػبیت ایي هِن ػْالجی ُوچْى ػذم پزیشػ کبس داًؾزْ ّ ثَ تجغ آى ػذم
کغت ًوشٍ هفشّضَ ثشای ایي ثخؼ سا دس پی خْاُذ داؽت.
 -2کار سایر داًطجْیاى
هتبعفبًَ یکی اص سّؽِبی هتذاّل ثیي داًؾزْیبى ،دعت ثَ دعت کشدى ّ اعتفبدٍ دّثبسٍ اص تکبلیفی کَ اعبتیذ ثَ ػِذٍ
داًؾزْیبى هیگزاسًذ هیجبؽذُ .ش داًؾزْهْظف اعت تکبلیف دسخْاعتی سا ؽخقب ّ ثذّى کپی ثشداسی اص کبس عبیش
داًؾزْیبى خْاٍ دس دّسٍ ُبی لجلی هشکض ّ خْاٍ دس دیگش هشاکضآهْصؽی ّ داًؾگبُِب اًزبم دُذ .ػذم سػبیت ایي هِن ًیض
ػْالت هٌذسد دس ثٌذ لجل سا دس پی خْاُذ داؽت.
آهْزش داًطجْ هحْر:SCL
هذسط ایي دسط ،سّػ آهْصؽی داًؾزْ هضْس سا ثَ کبس هیگیشد .ایي سّػ ثب ثکبس گیشی افْل ؽٌبختَ ؽذٍ داًؾزْ
هضْسی ،عؼی دس ثِجْد آهْصػ ّ تؾْیك داًؾزْیبى ثَ صضْس فؼبالًَ دس هجبصج سا داسد .ایي سّػ داًؾزْیبًی فؼبل ّ
هغئْلیت پزیش دس صهیٌَ یبدگیشی سا پشّسػ هیذُذ .سّؽِبی تذسیظ ّ یبدگیشی گًْبگًْی اص رولَ یبدگیشی تزشثی،
یبدگیشی ثش پبیَ صل هغبلَ ،هؾبُذٍ تخققی هکبًِب ،ثضج ُبی گشُّی ،عویٌبس ُب  ،کبسُبی گشُّی ّ غیشٍ دس ایي دسط
ثَ کبس گشفتَ هیؾًْذ.
در ایي سیستن داًطجْیاى بایذ:
-

دس اهش یبدگیشی فؼبل ثبؽٌذ
رِت گیشی فشدی ثَ هٌظْس افضایؼ تْاًبیی ُبی تضقیلی داؽتَ ثبؽٌذ
لبدس ثَ کغت هِبستِبی هفیذ دس ثبصاس کبس ثبؽٌذ
پْیب دس کغت داًؼ ثبؽٌذ
ثبصیکٌبى فؼبل دس کبس تیوی ثبؽٌذ

رّضِای ارزیابی داًطجْ
داًؾزْیبى ثَ دّ ؽکل هغتوش ّ ًِبیی هْسد آصهبیؼ لشاس خْاٌُذ گشفت .اسصیبثی هغتوش صهیٌَ ُبی تضمیك سا دس داًؾزْ
فشاُن هیغبصد .ایي ؽیٍْ اص اسصیبثی ثب ثشگضاسی هیبى تشهِب ّ تکبلیف هغتوش فْست هیگیشد .اسصیبثی تشاکوی ثْعیلَ
اهتضبى یب پشّژٍ آخش تشم فْست هیگیشد.
طرح ارزیابی ُا
ًْع ارزیابی ُا

ضیٍْ

ًتایج حاصلَ
درش

ارائَ
presentation
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3

فشدی

ًذاسد

ُفتَ  13تبسیخ
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هزوْع

هحتْیات ارزیابی ُا Assessment Components

 -1پرّژٍ گرُّیً 4ورٍ :هطالعات سایت (بافت ضِری)
ثوٌظْس فشاگیشی هفبُین ّ هغبئل ّاثغتَ ثَ ثبفتِبی ؽِشی ،داًؾزْیبى اص عبیت هْسد ًظش (ثبفت ؽِشی اًتخبة ؽذٍ)
ثبصدیذ ثؼول هی آّسًذ .آًِب دس صیش هزوْػَ ُبی فشم ُبی ؽِشی ،تقبّیش ؽِشی ،ادساک ؽِشی ،ربهؼَ ؽِشی ّ تبسیخ
ؽِشی ثَ هطبلؼَ ّ ثشسعی ثبفت هْسد ًظش هیپشداصًذ.
صیش هزوْػَ ُب
فشم ؽِش
تقبّیش ؽِش
ادساک ؽِش
ربهؼَ ؽٌبعی ؽِش
تبسیخ ؽِش

چگًْگی هطبلؼَ ّ اًزبم کبس
عبیت پالى ّ عبصٍ ُبی ؽِشی /پش ّ خبلی فضبُب
عبختبسُب ّ ًوبُبی ؽِشی /ؽشس فؼبلیتِب دس ًوب
هطبلؼبت هضیطی صْاط پٌزگبًَ /عبختبسُب ّ ًْع صشکت هشدم
هؾبُذٍ /هقبصجَ ّ اطالػبت آهبسی عبیت
هؾبُذات ّ هطبلؼبت کتبثخبًَ ای

ثب اًزبم ثشسعی ُبی فْق داًؾزْیبى لبدس ثَ اسائَ یک تضلیل کبهل عبیت ّ ثیبى هغبئل ّ هؾکالت هشثْط ثَ ایزبد
عبختوبًِبیی ثب کبسکشد کبس ّ صًذگی ّ کبسکشد ُبی ػوْهی سعبًَ هضْس دس عبیت خْاٌُذ ثْدُ .وچٌیي لبدس ثَ هؼشفی
هضلِبی هٌبعجی رِت اصذاث ثٌب ثشای ثبص صًذٍ عبصی عبیت خْاٌُذ ثْد( .تضْیل ثقْست پبّسپْیٌت ّ یب فیلن کْتبٍ تْعظ
گشٍّ ُب)

 -2پرّژٍ گرُّی ً 3ورٍ :رًّذ ضکل گیری طرح ّ برًاهَ ریسی
ػالٍّ ثشتضلیل عبیت ثب اًزبم پشّژٍ گشُّی دیگشی داًؾزْیبى ثَ اسائَ عیبعتِبیی رِت ؽکل گیشی طشس دس عبیت
اًتخبة ؽذٍ هیپشداصًذ ّ ثب هطبلؼبتی کَ دسهْسد ًوًَْ ُبی هْفك اًزبم ؽذٍ طشاصی دسّى ثبفت ؽِشی اًزبم هیذٌُذ ،ثشًبهَ
فیضیکی هٌبعجی سا ثشای طشس تذّیي هیکٌٌذ( .تضْیل ثقْست پبّسپْیٌت ّ یب فیلن کْتبٍ تْعظ گشٍّ ُب)
 -3طراحی هعواری ً 13ورٍ
داًؾزْیبى پظ اص ثشسعی دلیك ثبفت ،عبیت هْسد ًظش ،لْاًیي ،هضذّدیتِب ّ فشفتِب ّ پظ اص تذّیي اعتشاتژی ؽکل دُی
طشس ّ تٌظین ثشًبهَ فیضیکی دس لبلت کبس گشُّی ،اص ُفتَ ُؾتن ثَ طشاصی هیپشداصًذ .آًِب دّ تضْیل هْلت ثَ فبفلَ عَ
ُفتَ خْاٌُذ داؽت ّ سًّذ طشاصی آًِب هشتجب کٌتشل خْاُذ ؽذ .دس تضْیل هْلت اّل آًِب پالًِب سا کبهل خْاٌُذ کشد ،تضْیل
هْلت دّم توشکض ثش طشاصی ًوبی طشس ّ ثشػ دیْاسٍ ) (Wall Sectionداسد ّ دس تضْیل ًِبیی کلیَ هْاسد ثقْست
کبهل تضْیل خْاٌُذ ؽذ.
برًاهَ ُفتگی ترم:
ُفتَ/تاریخ

ُفتَ اّل

ُفتَ دّم
ُفتَ سْم
ُفتَ چِارم
ُفتَ پٌجن

ُفتَ ضطن

ُفتَ ُفتن
ُفتَ ُطتن
ُفتَ ًِن

هْضْعات/هطالعات

سخٌراًی

هطاّرٍ ّ
راٌُوایی
پرّژٍ ُا

هطالعَ
ضخصی
داًطجْ

عبػت

عبػت

عبػت

2

 6عبػت
ثبصدیذ
عبیت

7

1

7

7

-

8

7

1

7

7

7

7

-

هؼشفی دسط
آؽٌبیی ثب داًؾزْیبى
هؼشفی پشّژٍ ُب
گشٍّ ثٌذی داًؾزْیبى
ثیبى چگًْگی اسصیبثی
تْضیش فشهت پبیبًی پشّژٍ ُب
هؼشفی عبیت هْسد ًظش
هؼشفی سّؽِبی ثشسعی عبیت
ًظبست ثش سًّذ کبس گشٍّ ُب
ًظبست ثش سًّذ کبس گشٍّ ُب

-

اسائَ کبس گشٍّ ُب
اػالم ًظش ّ ًوشٍ دُی
ؽشّع پشّژٍ دّم :هطبلؼبت ّ اعتشاتژی 1
اعتفبدٍ اص عبیت
precedent study
ساٌُوبیی گشُِّب ّ ؽشّع پشّژٍ
1 User group & Massing strategy
لْاًیي ،فشفتِب ّ هضذّدیتِب
ًظبست ثش سًّذ کبس گشٍّ ُب

-

اسائَ کبس گشٍّ ُب
اػالم ًظش ّ ًوشٍ دُی
پالًِبی ؽوبتیک ّ هذلِب
کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى

-

تْعؼَ پالًِب ّ هذلِبی صزوی

-

7

7

1

7

7

-

8

7

-

8

7

7

8

-

7

7

1

7

8

-

7

8

-

کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى
تضْیل هْلت سّی کبغز پْعتی
اػالم ًظش ّ ًوشٍ دُی
طشاصی ًوبُب
رضئیبت ارشایی ّ اهکبًپزیشی ارشای
طشس
کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى
تْعؼَ ًوبُبی ؽوبتیک
Wall section
کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى
 سّی کبغز پْعتی2 تضْیل هْلت
اػالم ًظش ّ ًوشٍ دُی
ًِبیی کشدى طشس ُب
کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى
کٌتشل سًّذ کبس داًؾزْیبى

آپلْد فبیل

-

تضْیل ًِبیی

7

7

1

7

7

1

-

-

-

ُفتَ دُن
ُفتَ یازدُن

ُفتَ دّازدُن
ُفتَ سیسدُن
ُفتَ چِاردُن
ُفتَ پاًسدُن
ُفتَ ضاًسدُن

%20
elearning

Main References:

:هٌابع

1. Baker, G. 1989. Design Strategies In Architecture (2nd Ed.). New York: Van Nostrand
Reinhold.
2. Hertzberger, H. 1991. Lessons For Students In Architecture. Rotterdam: 010 Publishers.
3. Ligtelijn, V. 1999. Aldo Van Eyck Works. (1995 Ed.). The Netherlands: Thoth Publisher.
4. Lynch, K. 1979. The Image Of The City. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
5. Cullen, G, 1961, The Concise Townscape, London, Architectural Press.
6. Bacon, E. 1969. Design Of Cities. London: Thames And Hudson.
7. Rowe, C. Koetter, F. Collage City. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
8. Zucchi, B. 1992. Giancarlo De Carlo. Oxford: Butterworth Architecture

