بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست

نام درس :کارگاه  Iطراحی محیطزیست

تعداد واحد نظری:

نام مدرس :مهندس حسین موسوی فاطمی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایش:

تعداد واحد عملی:

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز……… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

معارفه -بیان کلیات و مقدمات موضوع کارگاه I

هفته دوم

تبیین برنامه و اهداف کارگاه ـ معرفی پروژه نخست و تشریح آن و پاسخ به پرسشها

هفته سوم

ارائه اولیه مطالعات شناخت ،تجزیه و تحلیل ـ ارائه پهنه بندی پیشنهادی با استفاده از ظرفیت های طراحی دو بعدی وسه بعدی

هفته چهارم

ادامه ارائه مطالعات تکمیلی شناخت ـ تجزیه و تحلیل و طرح پهنه بندی پیشنهادی ـ کرکسیون

هفته پنجم

ادامه فرایند طراحی و ارائه پالن اصلی ـ کرکسیون ـ اسکیس

هفته ششم

ارائه نهایی تمرین ـ پروژه نخست و تحلیل آنها از سوی مدرس ها

هفته هفتم

معرفی برنامه و اهداف پروژه نهایی ـ بازدید از سایت

هفته هشتم

ارائه مطالعات مقدماتی شناخت حوزه فراگیر طرح و محدوده مداخله مستقیم پروژه  -کرکسیون

هفته نهم

اسکیس و ارائه شناخت  ،تحلیل ،تدقیق اهداف ،ایده ها وراهکارهای کالن طراحی شامل پهنه بندی شبکه های دسترسی و ...

هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم

ارائه جداول  SWOTنقاط قوت و ضعف  ،فرصت و تهدید با استفاده از تصاویر کروکی ها و کلیه امکانات و ظرفیت های طراحانه و
کرکسیون
ارائه نتایج تجزیه و تحلیل تبین اهداف عملیاتی ،تدوین راهبردهای طراحی  ،ارائه راهکارهای طراحی کرکسیون
اسکیس – خالصه کلیدی شناخت و تحلیل همراه ارائه آلترناتیوهای طراحی منطبق بر مطالعات شناخت و  – SWOTانتخاب گزینه
نهایی

هفته سیزدهم

ارائه گزینه نهایی طراحی به همراه منطق انتخاب (پالن ها ،مقاطع ،نماها ،کروکی ها  ،پرسپکتیوها)

هفته چهاردهم

ادامه کرکسیون ـ جزئیات طراحی

هفته پانزدهم

بازبینی نهایی (تحویل موقت) درارائه نهایی

هفته شانزدهم

ارائه نهایی و قضاوت نهایی از سوی مدرس ها

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:
-1

