بنام خدا
« فرم طرح درس »

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :کارگاه طراحی محیط ()1
نام مدرس :دکتر راضیه لبیب زاده

تعداد واحد نظری0 :
تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

گرایش- :

تعداد واحد عملی3 :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز…… :

محل برگزاری :کالس■ آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

معارفه و طرح مسئله ،بیان موضوع ،اهداف و مراحل پروژه ،پرسش و پاسخ-بیان خالقانه از موضوع به روشهای بیان گرافیکی یا نوشتاری ،گفتگو تبادل نظر ،تشریح هر چه بیشتر ابعاد موضوع و کانسپت

هفته دوم

پردازی
معرفی سایت-بازدید ،تحلیل همه جانبه سایت و بررسی پتانسیلها و جدول  SWOTسایت

هفته سوم

تعیین موضوعات و گروههای مطالعاتی اجزای منظر-تعیین موضوعات و گروههای مطالعاتی نمونه موردی داخلی و خارجی

هفته چهارم
هفته پنجم

هفته ششم

ارائه موضوعات مطالعاتی و کرکسیونادامه ارائه موضوعات مطالعاتی و کرکسیونشروع فرایند طراحی و تولید گزینههای مرتبط با طرحادامه روند ارائه مطالعات کاربردی برای طرح-ایده یابی شبکههای دسترسی و  Zoningاصلی

هفته هفتم

-توسعه و ارزیابی گزینهها و انتخاب گزینه اصلی منطبق بر ظرفیتهای سایت و ارکان اکوپارک

هفته هشتم

-ارائه اجزای طرح ،استخراج ابعاد فضاها و جانمایی()Zoning

هفته نهم

-طراحی سایت پالن و هندسه به همراه ارائه کروکیها و پرسپکتیوها و ارزیابی بهرهگیری از پتانسیلهای سایت در طراحی

هفته دهم

-تکمیل طراحی سایت پالن ،کرکسیون ،ارائه مقاطع و نماها و کروکیهایی از طرح

هفته یازدهم

-طراحی اجزای طرح ،طرح کاشت ،اجزای منظر و  ...با بیان گرافیکی

هفته دوازدهم

-کرکسیون و ادامه روند طراحی اجزای طرح و دیتیلهای مورد نیاز

هفته سیزدهم

-ارائه جدول  SWOTطراحی و کرکسیون و ارزیابی آن

هفته چهاردهم

ادامه کرکسیون بخشهای مختلف طراحی و رفع نواقص و کمبودهای احتمالی طراحی دانشجویان

هفته پانزدهم

تکمیل مدارک طراحی و کرکسیون جهت آمادگی برای تحویل نهایی و ارتقای ابعاد مختلف طرح

هفته شانزدهم

بازبینی نهایی (تحویل موقت)

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:
منبع مطالعاتی:

