بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :کارگاه بیان تصویری

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست
تعداد واحد نظری:

نام مدرس :مهندس حسین موسوی فاطمی

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

معارفه ،بیان کلیات و حساس نمودن دانشجویان به جایگزینی عناصر درکادر

هفته دوم

ادامه پروژه عملی بصورت صفحه آرائی دفترچه

هفته سوم

آشنایی با طراحی و جایگاه ان در طراحی محیط و منظر و تمرینهای ابتدائی مربوطه

هفته چهارم

موقعیت ناظردر محیط و انواع هندسه های تصویری با تمرین های مربوطه و استفاده از عکس های دیجیتالی

هفته پنجم

آشنایی با گرافیک و ارائه شیت بصورت پروژه های عملی

هفته ششم

درک تاریک روشن و گرافیک منظرو ارائه آن بصورت عملی و آنالیز تصویری

هفته هفتم

هندسه های تصویری (پرسپکتیو با یک نقطه گریز و  )....و ارزیابی میان ترم

هفته هشتم

ارائه اسکیس از فضاهای داخلی از زوایای مختلف و تجربه های تکنیکال با استفاده از مداد

هفته نهم

ارائه اسکیس از فضاهای خارجی از زوایای مختلف و تجربه های تکنیکال با استفاده از مداد و راپید

هفته دهم

آشنایی با پالن و مقاطع و پرسپکتیوهای موازی همراه با تمرین های مربوطه و تجربه رنگ و ماژیک و ...

هفته یازدهم

آشنایی با شیوه بیانی نقشه های آنالیزسایت و گرافیک مربوط به آن همراه با ارائه پروژه

هفته دوازدهم

انطباق تصاویر دو بعدی و رسم فضای سه بعدی ازدید ناظردرانها

هفته سیزدهم

تغییروضع موجود سایت به وضع پیشنهادی و ارائه تصویری و راهکارهای ذهنی

هفته چهاردهم

ارائه پیشنهادات با کروکی های ساده و تجسمی و استفاده ازابزار و مواد متنوع و راندوی آنها

هفته پانزدهم

استفاده از اطالعات تصویری برای ارائه پیشنهادات کاربردی و بکارگیری ساخت ماکت

هفته شانزدهم

ایده پردازی تصویری و توجیه پروژه نهایی برای ادامه ان بعنوان ارزیابی نهایی

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:

منابع مطالعاتی:
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