بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :اصول و مبانی طراحی محیط
نام مدرس :دکتر سارا نهیبی

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست
تعداد واحد نظری… :

تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

گرایش- :
تعداد واحد عملی... :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
در اين درس مبانی طراحی محیط و منظر و روشهاي طراحی محیط و فنون يا تكنیكهاي آن پرداخته میشود .بدين معنی كه چگونگی برداشت ،تحلیل،
تفسیر ،مقايسه ،ارزيابی ،ايده كلی طراحی و نهايتاً طراحی را مشخص مینمايد .هدف درس ايجاد مهارت حرفهاي طراحی محیطزيست است ،به طوري كه
به عنوان مقدمهاي در دو كارگاه طراحی محیط در دوره كارشناسی ارشد و سپس در جريان حرفة مهندسی طراحی محیطزيست بتوان از اين مهارتها بهره
گرفت.
رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم تا
پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

كلیات و شرح محتواي درس ،نحوه و ابزار آموزش و آزمون
مروري بر مبانی طراحی محیط و منظر و مطرح نمودن پرسشهاي بنیادين طراحی محیط در عمل الف ـ چیستی طراحی محیط و فهم
اجزاء آن .ب ـ چرائی و الزامات طراحی محیط در عمل.
جايگاه منظر در تعامل میان انسان و محیط ،ارائه تعاريف و مفاهیم طراحی محیط و منظر ،سیما و منظر شهري و فضاي شهري ،مكان و
روح مكان ،كیفیات مكان ،ادراک محیطی و غیره
بررسی عوامل موثر در سازماندهی طراحی محیط و هويت،سازماندهی معنايی ،سازماندهی فضايی ،مكانی و ارتباطی
شناخت بنیانهاي نظري ،بینشهاي علمی موثر در ارتباط با محیط ،شناخت مقوله هاي
 Landscape Ecology Principlesو) (Sustainable Environmental Designو((Eco-Design

آشنايی با فنون طراحی محیط و منظر و شیوههاي برداشت و تحلیل
هفته هشتم

تهیه فرآيند طراحی محیط( تهیه دياگرام برنامه ريزي) Conceptual planning
شناخت وضعیت موجود و مطالعات میدانی  ،آنالیز سايت Site Analysis

هفته نهم تا

شناخت نمايانگرهاي محیطی كیفیات و هنجارهاي (اصول) كیفی محیط در حوزه مداخله مستقیم و بالفصل تعیین الگوهاي اصلی در

یازدهم

طراحی منظر و گزينههاي پیشنهادي (طرحمايه) ارزياببهاي محیطی نتايج ،محصول و تهیه و تدوين طرح نقشه براي اقدامات اجرايی

هفته دوازدهم

امتحان میان ترم
 Landscape Elements - Landscape Ecologyتاثیرات علم اكولوژي بر طراحی محیط

هفته سیزدهم

شناخت معیارها و اصول زيبايی شناسی و كاربرد كاربرد عناصر مهم تشكیل دهنده ( عناصر طبیعی و مصنوع) در طراحی محیط ،انواع
مبلمان شهري مانند كاربرد نورپردازي در طراحی و بررسی نمونههاي طراحی محیط شهري و اصول و ضوابط كاربردي انواع مبلمان
شهري

هفته چهاردهم
هفته پانزدهم و
شانزدهم
توجه:

آشنايی با مقوله طراحی محیط با تأكید بر بهبود كیفیت محیط امنیت و .CPTEDتحلیل منظر و آسیب شناسی آن ،خوانايی ،سرزندگی
و ابعاد زيبايی شناسانه و ساير مولفههاي تاثیرگذار بر كیفیت محیط و منظر شهري
نقد و بررسی ،جمع بندي و ارائه سمینار دانشجويان به صورت پروژه و كاربست يكی از روشها

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:
ارائه سمینار طراحی ،حضور و مشاركت فعال در كالس ،آزمون میان ترم و آزمون آخر ترم
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