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طراحی ساختمان دخیل در ارتباط بین چهار رشته  شناخت 1

 (معماری، سازه، تاسیسات و برق)

 

 ترسیم پالن برداشت و  اصول ترسیم پالنو  فرم و فضا، پالن، نما، مقطع معماری، تعریف  2

 ارزیابی ترسیم پالن 3

 و پرسپکتیواصول ترسیم نما، مقطع 

 نما، مقطع و پرسپکتیوترسیم 

  بصورت گروهی نما، مقطع و پرسپکتیوارزیابی ترسیم  4

از مقیاس شهرسازی، سایت، های مختلف نقشه تعریف مقیاس 5

 معماری و جزییات

، 511/1، 1111/1 ترسیم مقیاس ها

211/1 ،111/1،51/1 ،11/1 

  بصورت گروهی مقیاس هاارزیابی ترسیم  6

 ارزیابی پنج نمونه پله و پنج نمونه رمپ  (رمپپله و جزییات )طراحی اجزاء معماری ساختمان  7

 ارزیابی تمرین پله و رمپ 8

 (دیوارها، کف ها، سقف کاذب)طراحی اجزاء معماری ساختمان 

یک کف،  و دیوارترسیم جزییات دو نمونه 

 سقف کاذبنمونه 

 ارزیابی تمرین جزییات دیوار، کف و سقف کاذب  9

 (درب و پنجره) طراحی اجزاء معماری ساختمان

 پنجرهیک نمونه درب و ترسیم یک نمونه 

 ارزیابی تمرین جزییات درب و پنجر 11

 (مانند اتاق خواب طراحی ریز فضاها مسکن)طراحی مسکن 

 بر ساس برداشتطراحی یک اتاق خواب 

 درون اتاق  مبلمان

 ارزیابی تمرین اتاق خواب 11

 ...(و مانند پذیرایی، آشپزخانه طراحی ریز فضاها )طراحی مسکن 

برداشت و ترسیم یک واحد مسکونی 

 با بررسی ریز فضاها موجود

 ارزیابی تمرین برداشت و ترسیم واحد مسکونی 12

 ، ستون گذاریطراحی یک واحد مسکونی، طراحی پارکینگ ها

یک واحد مسکونی و طراحی طراحی 

 پارکینگ

 ارزیابی طراحی واحد مسکونی  13

 مسکونی، طراحی نما هایهمسایگی ها در واحد

ده نمونه طرح نما در سطح شهر و بررسی 

 ارزیابی نماها 

 ارزیابی تمرین نما 14

 اقلیم سرد و خشکدر طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک و 

 اقلیمبررسی یک نمونه موردی در هر 

 بررسی یک نمونه موردی در هر اقلیم اقلیم معتدل و مرطوب ی معماری در اقلیم گرم و مرطوب وطراح 15

 ارزیابی تمرین طراحی اقلیمی  16

 ارائه شده در طول ترم مطالب پرسش و پاسخ در رابطه با

 معماریتحلیل یک نمونه بنای مشهور 

  تمامی جلساتی ها ارزیابی تمرین 17
 


