بنام خدا

« فرم طرح درس »

دانشکده :عمران ،معماری و هنر

رشته :مهندسی معماری

نام درس :برنامهریزی کالبدی

تعداد واحد نظری1 :

گرایش :معماری

مقطع :کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی1 :

نام مدرس :احمدرضا کشتکار قالتی تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس کارگاه آزمایشگاه

هدف کلی درس  :معرفی بیومارکر و انواع آن و نحوه اندازه گیری آنها

رئوس مطالب
هفته اول

مﻔاهﻴﻢ و تعاریﻒ برنامه ریزی معماری ،شهری و منﻄﻘه

هفته دوم

آشنایی مﻘدماتی با ﻓرآیند و روشهای برنامهریزی معماری ،مﺠمﻮعههای معماری و برنامهریزی کاربرد اراضی

هفته سوم

روشهای تهﻴه و تنﻈﻴﻢ و کاربرد اﻃالعات در برنامهریزی معماری و کاربری اراضی

هفته چهارم

آشنایی با روش های کل نگر و جزء نگر در مﻘایسه با نگرش سﻴسﺘمی در برنامه ریزی

هفته پنجم

کاربرد اراضی و روش ممﻴزی در کاربرد اراضی

هفته ششم

جمعﻴت و کاربرد آن در برنامهریزی مﺠمﻮعههای معماری و برنامهریزی کاربرد اراضی

هفته هفتم

روش مﻜانﻴابی ﻓعالﻴتها در زمﻴنهای دارای پﺘانسﻴل و تصمﻴﻢ گﻴری درباره اسﺘعداد تﻮسعه اراضی

هفته هشتم

سازگاری و ناسازگاری بﻴن عناﺻر سﻴسﺘﻢ شهری و تعﻴﻴن درجات ناسازگاری و ضﻮابﻂ انﺘﺨاب همﺠﻮاری

هفته نهم

کﻴﻔﻴت ابنﻴه و مﺤﻴﻂ شهری و تعﻴﻴن معﻴارهای ﻃبﻘه بندی و نﻘشه کﻴﻔﻴت ابنﻴه

هفته دهم

برنامه مسﻜن و برنامه ریزی یﻚ مﺠمﻮعه مسﻜﻮنی

هفته یازدهم

روش اسﺘﻔاده از مﻄالعات مﺤﻴﻄی در برنامه ریزی شهری و معماری

هفته دوازدهم

معﻴار و روش تعﻴﻴن سﻠسﻠه مراتﺐ ﺧدمات در شهر و نﺤﻮه اسﺘﻘرار آنها در سﻠسﻠه مراتﺐ ﺧدماتی شهر

هفته سیزدهم

آشنایی با اسﺘانداردهای شهری به ﺧصﻮص سرانه ها و تراکﻢهای شهری و اسﺘانداردهای معماری

هفته چهاردهم ضﻮابﻂ شهری و ﭼگﻮنگی تأﺛﻴر ضﻮابﻂ بر کالبد شهر و عناﺻر معماری
هفته پانزدهم

تمرین عمﻠی انﺘﺨاب زمﻴن و برنامه ریزی کالبدی بر مبنای اسﺘعداد کاربری و تﻮانایی مﺤﻴﻄی

هفته شانزدهم

تمرین عمﻠی انﺘﺨاب نﻮع کاربری و برنامه ریزی کالبدی بر مبنای ویژگیها و اسﺘانداردهای معماری

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :مباحثه با دانشﺠﻮ مﻄابق با مﻮضﻮع درس در هر جﻠسه؛ تمرین نهایی درس به ﺻﻮرت
مدارک نﻮشﺘاری
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