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 زمان تشکیل کالس مقطع تحصیلی تعداد واحد عملی نام درس

کارشناسی مهندسی  5       (2مقدمات طراحی معماری )
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 پست الکترونیک نام مدرس

 architectureevrywhere@gmail.com  ندا هاشم پور    
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( ، آماده مواجهه با 1( و بیان معماری )1در این درس با تکیه بر آموخته های خود در دروس مقدمات طراحی )

 مفهومی طراحی معماری یا مقوله خالقیت در معماری می شوید. ابعاد

 

 

 آشنایی با عناصر معماری 

 آفرینش فرم و ترکیب بندی خالقانه احجام 

 زبان معمارانه و مفاهیم معماری 

  طراحی پالن، مقاطع و نماها با تاکید بر ترسیم فنیاصول کلی 

 

 



 

 باشد که : جلسات شامل تمرین های و بعدی و سه بعدی می

o  تمرین های دو بعدی در راستای تقویت ترسیم فنی و تکناک های ارائه دست آزاد و 

o .تمرین های سه بعدی در راستای تقویت مهارت ها یتجسم فضایی و مفهومی در قالب ماکت می باشد 

 

 

 

 

و بر اساس تحویل پروژه در هر جلسه و در کالس می باشد، به عبارتی هر نمرات داده شده به دانشج

ارائه می گردد. حال با شرایط ایجاد شده، توقع می رود که دانشجو با ارسال جلسه یک موضوع پروژه 

خود به ایمیل نوشته شده در ابتدا مطلب، در روند برگزاری کالس همکاری الزم را به عمل تمرین 

 بیاورد چراکه در غیر اینصورت نمره جلسه مذکور را از دست خواهد داد.

 

در میانه ی نیمسال تحصیلی، موضوعی بر اساس استعداد کلیت دانشجویان انتخاب می شود که با ارائه شیت 

ساده به کمک مدرس، به همراه آلبومی که شامل تمامی پروژه های دانشجو در طول ترم و ماکت های ساخته 

 .ود. پس لطفا تمامی پروژه های طول ترم خود را حتی اشتباه همراه خود نگه داریدشده می باشد، ارزیابی می ش

 

 

میان ترم )تالش های  حضور و غیاب پروژه نهایی طول ترم

 مداوم دانشجو(

60% 30% 5% 5% 

 

 



 

  تمامی طرح ها در کاغذA3   افقی ترسیم شود، توجه کنید که جنس تمامی کاغذ ها

 یکسان باشد.

  ، هر دو به یک میزان ارزش دارند، حتی اگر طرحی نیاز طرح های غلط و تصحیح شده

 به ترسیم مجدد داشت، حتما آن را نگه دارید و در آلبوم آخر ترم قرار دهید.

 .تمامی ماکت ها حجمی هستند 

  متریال ماکت ها به جزدو مورد دلخواه هستند پس از متریالی استفاده کنید که بر آن

 تسلط بیشتری دارید.

 شید که جهت هماهنگی کلی کالس برای تحویل نهایی، تمامی ماکت ها به یاد داشته با

با اسپری به صورت سیاه و سفید رنگ خواهند شد،پس در انتخاب رنگ زمینه از 

 همان ابتدا دقت کنید.

 و  سایر نکات به مرور اضافه خواهد شد، هر سوالی داشتید از طریق ایمیل ارسال کنید

 .دایرکت بدید  architectureeverywhereیا به پیج اینستاگرام 

 

 

 

o کتاب فرم، فضا، نظم فرانسیس دی کی چینگ 

o  سروشکتاب مبادی سواد بصری : نوشته دونیس داندیس، ترجمه سپهر، انتشارات 

o کتاب آفرینش فرم، جعفر اعرابی 

 

 

www.archdaily.com 

www.architecturaldigest.com 

en.comwww.deze 

www.designboom.com 

 

http://www.archdaily.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/


 روز ارسال پروژه تمرین توضیح برنامه تاریخ جلسه و تاریخ

29/11/98   معرفی کلی

مباحث کالس، 

آشنایی با موضوع 

درس و اهداف و 

 محورهای آن

  این جلسه به دلیل

حضور تعدادی از 

دانشجویان برگزار 

خالصه این گردید و 

جلسه ار ابتدای این 

مطلب تا االن گفته 

 شده.

- 

 - تعطیل تعطیل 6/12/98

 - تعطیل تعطیل 13/12/98

 - تعطیل تعطیل 20/12/98

27/12/98  :گزارشی با موضوع 

کانسپت در معماری؛ /1 

نقش ایده و مفهوم در 

 معماری 

برنامه ریزی معماری به  /2

 چه معناست.

  طرح دو  35ترسیم

 که شامل بعدی

 خالقانه  ترکیب

فرم های پایه مثل: 

دایره، مربع، 

می  مستطیل و ...

 باشد.

  گزارشات در

، با A4صفحات 

 Bفونت 

Nazanin 12 ،

 1صفحه =  2نهایت 

برگ پشت و رو 

برای هر دو مورد 

خواسته شده، 

مختصر و مفید، با 

 بیانی کامال عامیانه(

  کاغذA3  را  افقی

 5کادر برابر ) 35به 

ستونه(  7ردیف 

تقسیم کنید و در 

هر کدام ترکیب 

هایی با فرم های 

خالقانه از فرم های 

پایه همانند نمونه 

 24:00ساعت 

27/12/98 



های داده شده 

 ترسیم کنید.

05/01/99   تائید نهایی طرح

 های دو بعدی

  ترسیم پرسپکتیو

مورد از طرح  5

 های منتخب

 در صورت تایید 

شدن طرح های دو 

 5بعدی، از بین آنها 

مورد انتخاب می 

شود که یک 

 5پرسپکتیو از هر 

 تا ترسیم می شود.

 24:00ساعت 

05/01/99 

 

 نمونه ترکیب ها خالقانه با استفاده از فرم های پایه


