بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران ،معماری و هنر
نام درس :تنظیم شرایط زمین
نام مدرس :وحدانه فوالدی

رشته :مهندسی معماری
تعداد واحد نظری:

1

گرایش :معماری

مقطع :کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی 2 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس  آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :چنانچه بخواهیم محیط زیست طبیعی را حفظ کرده و نیازهای زیست محیطی مردم را برآورده سازیم برنامه ریزی
محیطی باید اساس کلیه تصمیمات مربوط به توسعه زمین قرار گیرد .تصمیم گیری در مورد اینکه روی یک قطعه زمین چه چیز در کجا و
چگونه قرار گیرد می بایست در ارتباط تنگاتنگ و پاسخگو به شرایط زمین صورت گیرد .در این صورت برنامه ریزی و طراحی معماری با
شناخت وضع موجود و تخمین شرایط آینده زمین انجام می گیرد.
 برنامه ریزی و طراحی زمین به گونه ای که محیط زیست طبیعی حفظ شود و نیازهای زیست محیطی استفاده کنندگان برآورده
شود.
 توجه به پایداری محیطی و توسعه پایدار در طراحی معماری
 توان برنامه ریزی زمین بر اساس شناخت وضع موجود محیط فیزیکی ،محیط طبیعی و محیط اجتماعی و الزامات استفاده کنندگان
 توجه به شرایط مطلوب زیست انسان در محیط
 توان طراحی زمین و توجه به آینده زمین
رئوس مطالب
آشنایی دانشجویان با کلیات درس و نحوه تدریس

هفته اول

توضیح و معرفی سرفصل ها به صورت کلی
گروه بندی دانشجویان جهت تأیین پروژه ها و توضیح کلی درباره نحوه ارایه پروژه و سمینار

هفته دوم

ارایه تعاریف مرتبط با مباحث تنظیم شرایط زمین
مفهوم پایداری و توسعه پایدار

هفته سوم

طراحی پایدار
پایداری محیطی در عرصه کار معماران
معماری سبز

هفته چهارم

معماری اکوتکت
معماری بیونیک
آشنایی با بافت و ساخت شهر

هفته پنجم

انواع بافت شهر و عوامل فرسودگی آن

هفته هفتم

برنامه

هفته ششم

ریزی زمین

معیارهای الزم جهت تعیین عناصر اصلی شهر
شناخت پارامترهای محیط فیزیکی
شناخت پارامترهای محیط طبیعی

شناخت پارامترهای محیط اجتماعی

هفته هشتم

شناخت پارامترهای الزامات استفاده کنندگان

هفته یازدهم

ارزیابی توان زمین

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

تهیه طرح زمین

هفته دوازدهم

شناسایی

هفته دهم

توجه به نیازهای روانشناسی مردم

توان زمین

هفته نهم

منظر محیطی و منظر فرهنگی

مدیریت زمین و منظر
شناخت تطابق زمین و استفاده کنندگان
راهبردهای حاکم بر توسعه زمین
دستورالعمل های محافظت از طبیعت
آشنایی با روش تحلیل SWOT

هفته پانزدهم

آشنایی با روش تحلیل EIA

هفته شانزدهم

امتحان میان ترم

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم ا ست 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:
حضور مؤثر دانشجو در کالس2 :نمره
ارزیابی امتحان میان ترم 2 :نمره
ارزیابی آزمون پایان ترم  8 :نمره
ارزیابی پروژه و ارایه سمینار  8 :نمره
*دانشجو موظف است در هر جلسه مواردی که در جلسه گذشته تدریس شده است را روی پروژه خود اعمال نموده و ارایه دهد.

مناسب ترین منابع مطالعاتی:
جزواتی که توسط استاد در گروه تلگرام ارسال می شود.
بحرینی ،حسین و کیوان کریمی .برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین .تهران :انتشارات رانشگاه تهران
امین زاده گوهرریزی  ،بهناز" .منظر ،الگو ،ادراک و فرایند ".تهران :انتشارات دانشگاه تهران
بحرینی  ،حسین و بهناز امین زاده گوهرریزی " .زبان منظر ".تهران :انتشارات دانشگاه تهران

•

رفع اشکال و ایجاد مشورت و بسط و توسعه موضوع و تبادل نظرات و جمع بندی در کلیه جلسات الزامی است.

•

در کلیه بخش های فوق در جهت بهبود کلی درس امکان تغییراتی وجود دارد.

