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معرفی  -منابع و شیوه ارزشیابی دانشجویان ، ارائه توضیحات در خصوص اهداف درس و سر فصل مطالب ارائه شده در طول ترم

 تمرین اول 

 معرفی تمرین دوم   -تعریف گروه ها -خصوص اسناد سه سطحی طراحی شهری و سطح مورد هدف در این درس در توضیحات هارائ

 -تدریس بیان مساله و مشکل -پرسش از مبانی مسیر و انواع آن -تصمیم گیری در مورد محدوده پروژه و مشخص کردن محدوده ها

 معرفی تمرین سوم 

 تعیین حوزه های محلی -معرفی شرح خدمات و بندهای آن - س بیان مساله و مشکلتدری -کرکسیون تمرین سوم  

و استخراج نقش و جایگاه محدوده مطالعاتی در آنها  معرفی اسناد فرادست -کرکسیون حوزه های محلی –کرکسیون بیان مسأله 

 و بررسی میزان تحقق پذیری در محدوده

 دماتی و اسکیس ذهنیچشم انداز مق توضیح -کرکسیون اسناد فرادست

 توضیح مرحله سنجش وضعیت -کرکسیون چشم انداز مقدماتی

 کرکسیون سنجش وضعیت بعد رویه ای

 کرکسیون سنجش وضعیت بعد رویه ای و توضیح مرحله سنجش وضعیت بعد ماهوی

 کرکسیون سنجش وضعیت بعد ماهوی مولفه عملکردی

 کرکسیون سنجش وضعیت بعد ماهوی مولفه زیباشناختی

 کرکسیون سنجش وضعیت بعد ماهوی مولفه زیست محیطی

 و سوات پالن SWOTتوضیح سنجش وضعیت: -کرکسیون سنجش وضعیت بعد ماهوی مولفه زیست محیطی

 مشخصات کلی

 نام درس Urban Studio III -3طرح شهرسازی 

 تعداد واحد 5

 نوع درس تخصصی

 نوع واحد عملی 4نظری/  1

ات و زیرساخت س، طراحی شبکه ها حمل و نقل شهری، تاسی2کارگاه شهرسازی 

 های شهری

 دروس پیشنیاز

 رشته و مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته شهرسازی

 تعداد ساعت 144

http://maroufi.profcms.um.ac.ir/index.php?option=com_profactivity&task=CourseSyllabus3_fa&ProCode=250348&LesID=207340
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 توضیح تدوین بیانیه چشم انداز و اهداف کالن و عملیاتی -و سوات پالن  SWOTکرکسیون 

 شم انداز و اهداف کالن و عملیاتیکرکسیون تدوین بیانیه چ -تحویل تا انتهای سنجش وضعیت

 توضیح دستور کار طراحی شهری -کرکسیون تدوین بیانیه چشم انداز و اهداف کالن و عملیاتی

 کرکسیون اصول و رهنمودها در نظام های مختلف

 )ارائه پالن و پرسپکتیو کلی( توضیح ارائه گزینه های طراحی -کرکسیون اصول و رهنمودها در نظام های مختلف

 توضیح ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه -رکسیون گزینه های طراحیک

 کرکسیون طرح جامع سه بعدی در نظام های مختلف

 تهیه شناسنامه قطعات

 ضوابط و معیارهای طراحی شهری

 

 

 روش ارزشیابی

 امتحان نهایی پروژه درس میان ترم ارزشیابی مستمر
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 دانشگاه علم و صنعت ایرانتهران،  مصطفی بهزادفر (، محیط های پاسخده، ترجمه1396، )، ای ینبنتلی
 فرآیند طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران، آرمانشهر (،1399پاکزاد، جهانشاه و همکاران، )
 (، الفبای کیفیت های فضایی برای طراحان، تهران، آرمانشهر1399پاکزاد، جهانشاه و همکاران، )

 وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری(، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، 1393پاکزاد، جهانشاه،)
 (، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، تهران، دانشگاه تهران1390قریب، فریدون، )
 .42-33: 24هنرهای زیبا، (، طراحی میدان های شهری، 1376قریب، فریدون، )
الگویی برای هدایت و کنترل  -طراحی شهری در عمل -ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی(، 1386گلکار، کوروش، )

 56، آبادی، چند سطحی در طراحی شهری
، هنرهای زیبا، چشم انداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز(، 1384) گلکار، کوروش،

24 :25-36. 
 .65-44(: 41)15برای کاربرد در طراحی شهری، صفه،  (SWOT) (، مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوآت1384گلکار، کوروش، )
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