بنام خدا

« فرم طرح درس »

دانشکده :عمران ،معماری و هنر

رشته :مهندسی معماری

نام درس :سیر اندیشههای معماری

گرایش :معماری

تعداد واحد نظری1 :

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

آشنایی مقدماتی با رابطه اندیشه و معماری و نمود آن در تاریخ معماری از سنت تا معاصر

هفته دوم

روند تجلی اندیشه در معماری ایرانی پیش از اسالم

هفته سوم

نقش تفکرات اسالمی در کیفیت معماری ایرانی اسالمی دوران اولیه تا زمان سلجوقی

هفته چهارم

نقش تفکرات اسالمی در کیفیت معماری ایرانی اسالمی دوران سلجوقی تا زمان صفوی

هفته پنجم

نقش تفکرات اسالمی در کیفیت معماری ایرانی اسالمی دوران صفوی تا زمان قاجار

هفته ششم

نقش تفکرات اسالمی در کیفیت معماری ایرانی اسالمی دوران قاجار

هفته هفتم

تأثیر اندیشههای مدرن در کیفیت معماری دوران معاصر (پهلوی اول)

هفته هشتم

تأثیر اندیشههای مدرن در کیفیت معماری دوران معاصر (پهلوی دوم)

هفته نهم

تأثیر اندیشههای معاصر در کیفیت معماری دوران پس از انقالب اسالمی

هفته دهم

بررسی اندیشه فالسفه مدرن در معماری معاصر جهان (قبل از جنگ جهانی اول)

هفته یازدهم

بررسی اندیشه فالسفه مدرن در معماری معاصر جهان (از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم)

هفته دوازدهم

بررسی اندیشه فالسفه مدرن در معماری معاصر جهان (پس از جنگ جهانی دوم)

هفته سیزدهم

بررسی اندیشه فالسفه پسامدرن در معماری معاصر جهان (فالسفه پست مدرن)

هفته چهاردهم بررسی اندیشه فالسفه پسامدرن در معماری معاصر جهان (فالسفه پساساختارگرا)
هفته پانزدهم

تمرین عملی تحلیل تأثیر اندیشه های نظریهپردازان در معماری معاصر جهان در قالب نمونه موردی

هفته شانزدهم

تمرین عملی تحلیل تأثیر تفکرات ایرانی اسالمی در معماری تاریخی ایران در قالب نمونه موردی

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 و اسکیسهای تحلیلی
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