بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :باغ سازی در ایران
نام مدرس :دکتر سارا نهیبی

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست
تعداد واحد نظری:

گرایش- :

تعداد واحد عملی:

تمام وقت■ نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز…………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول و
دوم

تعاریف و مفاهیم :مقدمه ،تعریف مفاهیم باغ و باغ سازی ،باغ ایرانی ،کانسپت باغ ایرانی و شناخت اصول باغ سازی ایرانی

هفته سوم و

سیر تحول باغ سازی در جهان :باغهای دوران باستان (مصر) ،باغهای دوران کالسیک (یونان و رم) ،دوران میانی(قرون وسطایی)،

چهارم

دوران رنسانس(عقلگرایی) ،باغهای باروک و رمانتیک( عصرروشنگری)

هفته پنجم و

باغ در گذر ادوار تاریخی و فرهنگی ایران :بررسی ویژگیهای باغسازی ایران پیش از اسالم و باغسازی ایران پس از اسالم ،پرداختن به

ششم

مقوله باغ ایرانی -اسالمی

هفته هفتم و
هشتم

بررسی انواع نظام شکلیابی باغ ایرانی ( :نظام آبیاری ،نظام کاشت ،نظام آبیاری ،نظام استقرار)

هفته نهم

بررسی انواع سبک پردیس ایرانی امتحان

هفته دهم

بررسی عناصر سازنده باغ ایرانی و معانی نمادین عناصر در باغ ایرانی

هفته یازدهم

انواع گونههای باغ ایرانی ( :باغهای کم شیب و هموار ،باغ روی تپه ،باغ آبی ،باغ واقع در کنار رودخانه و غیره)

هفته دوازدهم

بررسی تجارب داخلی باغ ایرانی

هفته سیزدهم

بررسی تجارب خارجی باغ ژاپنی

هفته چهاردهم

مقایسه تطبیقی باغ ایرانی و ژاپنی

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:

1ـ نمره پایان ترم 2ـ نمره میان ترم 3ـ تمرین درس 4ـ فعالیت کالسی 5ـ نظم و انضباط و حضور در کالس
منابع مطالعاتی:
 .1آریانپور ،علیرضا ( ،)1365پژوهشی در شناخت باغهای ایران و باغهای تاریخی شیراز ،نشر فرهنگسرا ایرانی ،تهران.
 .2ویلبر ،دونالد ( ،)1348باغ های ایران و کوشک های آن .ترجمه صبا ،مهیندخت ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
 .3نعیما ،غالمرضا ( ،)1385باغهای ایران ،انتشارات پیام ،تهران.
 .4نهیبی ،سارا ( ،)1390باغ به مثابه نمادی فرهنگی ،مقایسه تطبیقی بین باغ ایرانی و باغ ژاپنی ،رساله دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات،
تهران.
 .5زانگری ،لوییجی ،رحمتی ،نازیکا ،لورنزی ،برونال ،ترجمه راسخی ،مجید ،تهرانی ،فرهاد ،)1391(،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
 .6شاهچراغی ،آزاده ،)1388( ،تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روانشناسی بوم شناختی ،رساله دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات ،تهران.
 .7خوانساری ،مهدی و مقتدر ،محمد رضا و یاوری ،مینوش( ،)1383باغ ایرانی بازتابی از بهشت ،مهندسین مشاور آران ،میراث فرهنگی و گردشگری،
تهران.
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