ياحد رشت

رشتِ  :هٌْدسی هعواری
 – 1هعرفی رشتِ
سػبلت اكلی سؿتِ هؼوبسی ،عشاحی ػبختوبى ّبی هفیذ ،صیجب ٍ اكیل ٍ ػبهبًذّی ثِ هحیظ هلٌَع ٍ ؿىل دّی ثِ فضبی
صًذگی اًؼبى دس تَاصى ثب عجیؼت هتٌبػت ثب اسصؽ ّب ٍ ؿشایظ فشٌّگی ،اجتوبػی ،التلبدی ٍ فٌی جبهؼِ اػت .هؼوبسی دس ّش ػلش
گَیبی ًحَُ صًذگی اجتوبػی ،ػیبػی ،التلبدی هشدم آى ػشصهیي هی ثبؿذ ٍ ثِ ّویي دلیل ثشای آگبّی اص آًچِ دس آى هىبى
گزؿتِ اػت ثِ هغبلؼِ هؼوبسی آى صهبى هی پشداصًذ .هؼوبسی ضوي ایٌىِ یه سؿتِ فٌی هٌْذػی اػت ،دس ػیي حبل تخللی هشتجظ
ثب ؿشایظ فشٌّگی ،اجتوبػی ٍ التلبدی جبهؼِ اػت .ثِ ّویي جْت آهَصؽ دس سؿتِ هؼوبسی ثِ ػٌَاى یه تخلق چٌذ سؿتِ ای
ؿبهل هجبحج فٌی ٍ هٌْذػی هی ؿَدّ ،ویٌغَس ثش خاللیت ،رٍق ٌّشی ٍ ثٌیبى ّبی صیجبیی ؿٌبػی ٍ هْبست ّبی حشفِ ای تىیِ
داسد ٍ ًیض اص هجبحج ػلَم اجتوبػی ،التلبدی ٍ سٍاًـٌبػی ثْشُ هی گیشد .هتخلق ایي سؿتْفشدی اػت چٌذ ثؼذی ٍ دٍس اًذیؾ ،ثب
رٌّی خالق ٍ تفىشی ًظبم هٌذ ٍ ّوشاُ ثب هْبست ّبی حشفِ ای هٌبػت ،دس ایي ساػتب هتخلق ایي سؿتِ هؼبئل هغشح دس حَصُ
هؼوبسی سا ثِ دسػتی تحلیل ٍ اسصیبثی وشدُ ،اعالػبت هَسد ًیبص سا جوغ آٍسی  ،پبالیؾ ٍ ػبصهبى دادُ ،آًْب سا دس عشاحی ػبختوبى
ّب ٍ فضبی دلٌـیي ٍ صیجب ثىبس هی ثٌذد ثِ عَسیىِ ویفیت صًذگی افشاد جبهؼِ ثِ كَست سٍصافضٍى ثْجَد یبثذ ،سؿتِ هؼوبسی داسای
گشایؾ ّبی هختلفی اػت اص جولِ هؼوبسی  /هؼوبسی هٌظش /اًشطی  /تىٌَلَطی هشهت.
هماطع رشتِ هعواری
دس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سؿت ،سؿتِ هؼوبسی ثب گشایؾ هؼوبسی دس همبعغ وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ  ،وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا
اسائِ هی ؿَد.
درٍس اصلی رشتِ هعواری
ثغَس ولی دس ثیي دسٍع آهَصؽ دادُ ؿذُ چْبس ثخؾ ولی داسد:
-1عشاحی هؼوبسی (تئَسی – ػولی)
 – 2في ػبختوبى (تئَسی – ػولی)
 – 3تبسیخ ٌّش ٍ هؼوبسی ( تئَسی)
 – 4هجبًی ًظشی هؼوبسی  ،هشهت ،احیب یبثٌیَْثبفتْب ٍ هجتوغ ّب ی صیؼتی (تئَسی)/.ح
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کارشٌاسی ًاپیَستِ
طراحی هعواری
في ساختواى

کارشٌاسی ارشد
طراحی هعواری ()2 ٍ 1

طرح هعواری ( ) 5ٍ4ٍ3ٍ2ٍ1طراحی ًْایی

پایاى ًاهِ

دکترا
رسالِ

طراحی فٌی/عٌاصر ٍ جسئیات  /تٌظین شرایط

رٍش ّای پیشرفتِ ساخت /سازُ ّای ًَ/

هعواری ٍ طبیعت  /تاریخ

هحیطی /

سازُ ّای سٌتی  /هعواری ّوساز با اللین

تحلیلی تکٌَلَشی ساخت

هعواری هعاصر/هعواری جْاى/هعواری

حکوت ٍ ٌّر اسالهی  /سیر اًدیشِ ّای

اسالهی

هعواری

تاریخ ٌّر ٍ هعواری

هباًی ًظری

هباًی ًظری هعواری

ًظریِ ّا ٍ رٍش ّای طراحی  /رٍش ٍ
تحمیك هعواری /حمَق هعواری

هطالعات تطبیمی در هعواری /
ًظریِ ّا ٍ هکاتب /هعواری
ادیاى
زباى هشترن هعواری ٍ سایر
ٌّرّا  /شیَُ ّای آهَزش ٍ
طراحی در هعواری

 -2هْارت ّای شغلی


یبفتي پشٍطُ جذیذ اص عشیك ثبصاسیبثی ٍ دادى تَضیحبت الصم ثشای هـتشی



هـَست ثب هـتشی ثشای تؼییي ًیبص هـتشی ٍ الضاهبت الصم ثشای ػبختوبى ّب



ثشسػی ٍ تحلیل ؿشایظ ٍ خلَكیبت صهیي ٍ هحَعِ ػبخت ٍ ػبص



تؼییي خلَكیبت فیضیىی ٍ ووی عشح ّوشاُ ثب تخویي هَاد ٍ تجْیضات الصم ٍ ّضیٌِ یبثی ٍ صهبى ثٌذی اٍلیِ پشٍطُ



تْیِ عشح ّب ٍ ًمـِ ّبی پشٍطُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی عشاحی ٍ هذلؼبصی وبهپیَتشی



ّوىبسی ثب ػبیش هٌْذػبى اص جولِ هٌْذػبى تأػیؼبت هىبًیه ،هٌْذػبى ثشق ٍ  ...دس اًجبم هحبػجبت فٌی ٍ تأػیؼبت
هىبًیىی ٍ ثشلی ٍ ..



ًظبست ثشوبس تىٌؼیي ّب ٍ وبسگشاى



ثؼتي لشاسداد ثب پیوبًىبساى



هذیشیت پشٍطُ ّبی ػبخت ٍ ػبص



ثبصدیذ اص هحل پشٍطُ ثشای اعویٌبى یبفتي اص پیـشفت آى هغبثك ثب ثشًبهِ



هْبست ٍ تَاًوٌذی ّبی هَسد ًیبص هٌْذع هؼوبس



سٍیىشد سٍؽ هٌذ ،تحلیلی ٍ هٌغمی ( ّوچَى ػبیش هـبغل هٌْذػی ٍ فٌی )



داؿتي رٍق ٍ اػتؼذاد ٌّشی



تَاًبیی ػبلی دس سیبضیبت ثِ خلَف ٌّذػِ



هْبست ّبی استجبعی ٍ هزاوشُ ای لَی ( ثشای هَفمیت ثیـتش دس گشفتي پشٍطُ ٍ یب هزاوشُ ثب وبسفشهبیبى ٍ هتمبػذ وشدى
آًْب )



دلت صیبد ٍ تَجِ ثِ جضئیبت ( وِ ّن دس هٌْذػی ًیبص اػت ّن دس فؼبلیت ّبی ٌّشی ٍ هؼوبسی ّش دٍ سا دس وٌبس ّن
داسد)



تَاًبیی هذیشیت ٍ ػبصهبًذّی ( ثِ هٌظَس ػبصهبًذّی تین ّبی وبسی ) ٍ اًجبم وبس تیوی



تَاًبیی تحول فـبس وبسی صیبد
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آگبّی اص احشات اجتوبػی ٍ صیؼت هحیغی پشٍطُ ّب



لذست تجؼن ٍ خاللیت



تَاًبیی حل هؼألِ



اعالػبت ػوَهی خَة دس صهیٌِ تبسیخ ثخلَف تبسیخ هؼوبسی ایشاى ٍ جْبى ،جغشافیب ،اللین ؿٌبػی ،سٍاًـٌبػی،
هشدم ؿٌبػی ٍ التلبد (.چَى هؼوبسی ثب ّوِ ایي ػٌبٍیي دس استجبط اػت)/.ح

هْارت ّای طراحی ٍ ًمشِ کشی با استفادُ از ًرم افسارّای کاهپیَتری
اهشٍصُ ًشم افضاس ّبی سایبًِ ای یىی اص هْوتشیي اثضاس ّبی اكلی هٌْذع هؼوبسی اػت وِ یبسیگش اٍ دس سػیذى ثِ اّذافؾ
هی ثبؿذ لزا یىی اص هْبست ّبی داًـجَیبى هؼوبسی تؼلظ ثِ ًشم افضاس ّبی هشتجظ ثب هؼوبسی اػت .هْوتشیي ًشم افضاسّبی
تخللی ٍ وبسثشدی هٌْذػی هؼوبسی ػجبستٌذ اص :


ًشم افضاس عشاحی دٍ ثؼذی ٍ ػِ ثؼذی ٍ ػلَم هٌْذػی هشتجظ ثب ًمـِ وـی auto cad



ًشم افضاس ػبخت ٍ هتحشن ػبصی هذل ّبی ػِ ثؼذی 3dmax



ًشم افضاس هذلؼبصی ٍ عشاحی ًمـِ ّبی ػبختوبًی revit



ًشم افضاس سًذس گشفتي دس ول ًشم افضاس ّبی ػِ ثؼذی v-ray



ًشم افضاس عشاحی ،تشػین ٍ تحلیل ػِ ثؼذی ػبختوبى archi cad 17



ًشم افضاس عشاحی هذل ّبی ػِ ثؼذی اص هٌبصل ٍ ػبختوبى ّب floo plan 3d



ًشم افضاس ػبخت اؿىبل ػِ ثؼذی sketchup



ًشم افضاس ػِ ثؼذی لَی rhino

 – 3فرصت ّای شغلی

فبسؽ التحلیالى سؿتِ هؼوبسی دس ًْبیت هی تَاًٌذ دس صهیٌِ ّبی صیش ایفبی ًمؾ وٌٌذ:
 .1عشاحی ( هجوَػِ ّبی ػبختوبًی دس همیبع وَچه ٍ ثضسي )  ،اص عشح ّبی اٍلیِ تب هشاحل اجشایی وبس ٍ
عشاحی اجضا ػٌبكش تـىیل دٌّذُ ثٌب
 .2سّجشی ٍ ػشپشػتی دفبتش هـبٍس هؼوبسی ( هٌْذػی هـبٍس)
ً .3ظبست ػوَهی ٍ ػبلی ثش كحت اًجبم وبس دس ػولیبت اجشایی ػبختوبًی ( هٌْذػی ًبظش )
 .4هذیشیت ٍ ّوبٌّگی اجشایی پشٍطُ ّبی هؼوبسی ( هذیشیت پشٍطُ)
 .5تأػیغ ٍ ػشپشػتی هَػؼبت پیوبًىبسی ٍ احذاث ػبختوبى
ّ .6وىبسی ثب ولیِ هتخللیٌی وِ وبسؿبى ثب ػبهبًذّی فضبی صیؼت هشتجظ اػت ،هبًٌذ اوَلَطیؼت ّب ،جغشافی
داًبى ،اللین ؿٌبػبى ،ثشًبهِ سیضاى التلبدی ٍ اجتوبػی ٍ ...
 .7عبحی پبسن ّب ٍ هیبدیي ؿْشی ٍ هحَعِ ػبصی
 .8هـبسوت دس پشٍطُ ّبی ثشًبهِ سیضی ٍ عشاحی ؿْشی ٍ ؿْشػبصی
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 .9عشاحی دوَساػیَى داخلی
 .10اًجبم وبسّبی پظٍّـی ٍ آهَصؿی دس صهیٌِ عشاحی فضبی صیؼت
 .11اػتخذام دس اداسات ،ػبصهبى ّب ٍ ؿشوت ّبی هشتجظ ثب حَصُ ػبختوبى ( ؿْشداسی ّب ،هؼبًٍت ػوشاًی ٍ فٌی
ػبصُ ّب ساُ ٍ ؿْشػبصی  /ثٌیبد هؼىيً /ظبم هٌْذػی ػبختوبى  /ؿشوت ّبی ػبختوبًی ٍ غیشُ )/.ح
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