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بازنگری تطبیقی برنامۀ آموزش پایۀ طراحی در دورۀ
*
کارشناسی معماری
افرا غریبپور** ،1مارال توتونچی مقدم
 1استادیار دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری معماری ،دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/3/20 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/13 :
2

چکیده
پژوهــش حاضــر به بازنگــری محتوای دروس پایــۀ طراحی در دورۀ کارشناســی معمــاری میپردازد .در
ایــن دوره کــه هشــت تــا نــه نیمســال تحصیلی به طــول میکشــد ،کارگاههای ســه نیمســال اول تحت
عنوان دروس پایه شناخته میشود و با وجود طرح درس ارائهشده از سوی شورای عالی برنامهریزی،
تنظیــم دقیــق محتــوای آنهــا بهعهــده مدرســان دروس پایــه در دانشــکدههای مختلــف اســت .بــرای
بهروزرســانی محتوای این دوره و تطابق آن با ضرورتهای آموزشــی ،الزم اســت تا محتوای این برنامه
بــه طــور ادواری بازنگــری شــود .در ایــن پژوهــش روش بازنگری مقایســۀ تطبیقــی برنامــۀ دورۀ پایه در
دانشگاههای اصلی کشور و دانشگاههای معتبر خارجی است .بر این اساس در بخش نخست ،برنامۀ
آموزشــی دورۀ کارشناســی معماری در یازده دانشــگاه معتبر خارجی (آمریکا ،انگلیس ،استرالیا و ترکیه)
بررســی شــده اســت و ســرفصلهای اصلی آموزش پایه در هر دانشــگاه استخراج شــده است .در بخش
دوم ،دورۀ آموزش پایه و سرفصلهای اصلی آن در سه دانشگاه اصلی کشور ،به تفکیک مطالعه شده
است .در بخش سوم ،بر اساس مقایسۀ برنامۀ آموزش پایه در دانشگاههای خارجی و داخلی و بررسی
موضوعات مشــترک و متفاوت میان ســرفصلها ،ســرفصلهای اصلی آموزش پایه در قالب ســه بخش
آمــوزش مهارتهــای پایه ،پــرورش مهارتهای تکمیلی و آموزش مقدماتی بــرای آغاز طراحی معماری
تدوین شدهاست.
واژههای کلیدی
آموزش معماری ،دورۀ کارشناسی ،دروس پایه ،هدف آموزش ،برنامۀ آموزشی ،سرفصل دروس.
*ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی نگارنــدۀ اول بــا عنــوان «بازنگــری محتــوای دروس پایــۀ طراحی معماری (ســه نیمســال نخســت دورۀ
کارشناسی)» است که زیر نظر معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران در سال  ۱۳۹۳به پایان رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،۰۹۱۲۳۴۸۵۳۰۶ :نمابر.E-mail: afra.gharibpour@ut.ac.ir ،۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۸۳ :
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مقدمه
دورۀ کارشناســی معماری در دانشگاههای کشور ،دورهای است
شــامل هشــت تا نه نیمســال تحصیلی که از ســال  ۱۳۸۷جانشــین
دورۀ کارشناسی ارشد پیوستۀ معماری شده است .دروس كارگاهی
اصلیترین دروس آموزش معماری را دربرمیگیرد و کارگاههای ســه
نیمســال نخســت به عنوان دورۀ پایۀ طراحی شــناخته میشود که
طبــق برنامۀ مصوب شــورای عالــی برنامهریــزی ،دربرگیرندۀ حدود
هفــت موضــوع درســی اســت .علیرغــم تغییــرات انجامیافتــه در
برنامــۀ آمــوزش دورۀ کارشناســی ،و بــه ویــژه دورۀ پایــه ،برنامــۀ این
دوره همچنــان تحــت تأثیــر برنامــۀ نظــام آموزشــی پیشــین ،یعنــی
كارشناسیارشــد پیوســته تدوین شــده اســت .با وجود طرح درس
مــدون در برنامۀ مصوب شــورای عالی برنامهریــزی ،تنظیم اجرایی
محتــوای دروس و طراحــی تمرینهــای الزم ،بــه عهــدۀ مدرســان
دروس پایه معماری است .همانند محتوای سایر دروس ،محتوای
دروس پایۀ طراحی نیز نیازمند بازنگری دورهای است تا تطابق آن با
اهداف کلی آموزش دورۀ کارشناسی معماری در ایران و نیز تناسب
آن با نیازها و ضرورتهای آموزش بهروز معماری بررسی شود.
پرســش اصلی این تحقیق این است که اهداف و سرفصلهای
اصلــی آمــوزش در دورۀ پایــۀ طراحــی متناســب بــا آمــوزش دورۀ
کارشناســی معمــاری در ایــران چیســت؟ بــر ایــن اســاس ،بازنگری
محتــوای دروس پایــۀ طراحــی در نســبت بــا اهــداف كلــی آمــوزش

معمــاری در ایــران و تدویــن ســرفصلهای اصلــی ایــن دوره ،از
اهــداف اصلــی ایــن تحقیــق اســت .از آنجا کــه یكی از اهــداف مهم
آمــوزش معمــاری در دانشــگاه تهــران ،پــرورش معمارانی اســت كه
بتوانند همگام با معماری روز دنیا ،با درك و معرفت بستر فرهنگی،
جغرافیایی و تاریخی سرزمین خود به حرفه معماری در كشورشان
بپردازند و این هدف باید در همۀ سطوح آموزش معماری از جمله
دورۀ پایــۀ طراحــی معمــاری نیــز دنبــال شــود ،بازنگــری محتــوای
دروس پایه در تطابق با نیازهای کشور از یک سو و وضعیت آموزش
معمــاری در ســطح بینالمللــی از ســوی دیگــر ضــرورت دارد .عالوه
بــر بازنگری محتوای ایــن برنامه در تطبیق بــا ضرورتهای آموزش
دورۀ کارشناســی معمــاری در ایــران ،تطابــق ایــن برنامه بــا جریان
آمــوزش معمــاری در دیگــر دانشــگاههای معتبــر جهــان نیــز نقــش
مهمــی در بروزرســانی برنامــۀ آمــوزش متناســب بــا اســتانداردهای
بینالمللــی آمــوزش دارد .بــر ایــن اســاس ،روش کار در این تحقیق
به طور عمده بر اســاس مقایســۀ برنامۀ آموزشــی دورۀ پایه در یازده
دانشگاه معتبر خارجی با برنامۀ آموزشی پایه در سه دانشگاه اصلی
ایرانی و تطبیق ســرفصلهای اصلی و طول دورۀ پایه در آنها انجام
میشود .نتیجۀ حاصل از این مقایسه سرفصلهای اصلی آموزش
پایــه در دورۀ کارشناســی معمــاری در ایران و زمــان پرداختن به هر
سرفصل را طی دورۀ پایۀ طراحی تبیین خواهد کرد.

مطالعــه و بررســی دوره آمــوزش پایــۀ طراحــی
معماری در دانشگاههای معتبر خارجی
برایمطالعۀبرنامۀآموزشدروسپایۀ کارشناسیدر دانشگاههای
معتبــر خارجــی ،یــازده دانشــگاه معتبــر انتخــاب شــده اســت .ایــن
دانشگاهها شامل پنج دانشگا ه آمریکایی و چهار دانشگاه انگلیسی،
یک دانشــگاه استرالیایی و یک دانشگاه ترکیهای است .آنچه در این
مطالعه مورد توجه بوده اســت ،اهداف و طول دورۀ آموزش معماری
در دورۀ کارشناســی ،اهداف و طول دورۀ آموزش پایۀ طراحی ،عنوان
دروس پایه و سرفصلهای اصلی آنها بوده است .البته اهداف آموزش
معماری در دانشــگاههای هر کشــوری ،متأثر از ویژگیهای فرهنگی،
تاریخی ،جغرافیایی و شرایط اقتصادی آن کشور است ،که بر محتوای
آمــوزش معماری و حتــی آموزش پایه نیز تأثیرگذار اســت .با این حال
در این بررسی تنها به سرفصلها و برنامۀ آموزشی دورۀ پایۀ معماری
فــارغ از ویژگیهــای خــاص آن کشــور توجــه شــده اســت و توجــه بــه
محتوای آموزش معماری به عنوان فصل مشترک آموزش معماری در
کشورهای مختلف مال ک مقایسه قرار گرفته است.

ُ
 .۱دانشگاه کرنل ،۱آمریکا
آمــوزش دورۀ کارشناســی در ایــن دانشــگاه ،یک دورۀ پنجســاله

اســت کــه در آن بــر طراحی همراه تئــوری ،تاریخ ،تکنولوژی و ســازه
تا کیــد میشــود و اهــداف آموزشــی آن عبارت اســت از :بیــان و تفکر
نقادانــه ،ترکیــب عملــی ســاختن و دانــش و مهارتهــای تکنیکــی،
توانایی مدیریت و رهبری .با توجه به محتوای دروس ،سه نیمسال
نخســت دوره را میتوان دورۀ آموزش پایه تلقی کرد که در قالب سه
«آتلیــۀ طراحی» و دو درس «بیان معماری» برگزار میشــود .اهداف
آموزش پایۀ طراحی معماری عبارت اســت از)۱( :کســب مهارتهای
ادرا کی پایه )۲( ،معرفی اجزای معماری )۳( ،یادگیری بیان معماری
از طریــق ما کتســازی )۴( ،یادگیــری بیــان گرافیکــی و ترســیم)۵( ،
آشــنایی بــا تاریــخ معمــاری .ســرفصلهای اصلــی آمــوزش پایــه بــه
تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-1
نیمســال اول :آشنایی با طراحی به مثابه نظامی هدایتشده
بر اســاس تحلیل ،تفســیر ،ترکیب و تبدیل محیط فیزیکی ،ارتقای
فهــم موضوعات ،اجزا و فرایندهای طراحی محیط ،طراحی ســازه
با الهام از طبیعت ،آشــنایی با ترســیم با دست آزاد به مثابه ابزاری
تحلیلی در فرایند طراحی آشنایی با طراحی.
مســال دوم :آشــنایی بــا عوامــل انســانی ،اجتماعــی و فنــی
نی 
مرتبط با فضا و فرم ،طراحی موضوعات مختلف از مســائل مربوط
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بــه محیــط اطــراف فــرد تــا گروههــای اجتماعــی کوچــک ،پــرورش
مهارتهــای بیان معماری ،ما کتســازی به عنوان ابــزاری زاینده
در فرایند طراحی ،آشنایی با نرمافزارهای بیان و ارائه.
مســال سوم :فهم بســتر طرح ،آشــنایی با مقدمات ساخت
نی 
فرم معمارانه ،آشــنایی بــا ترا کمهای زمین ـهای و برنامهای در کنار
راهبردهای گردشی ،فضایی و سازمانی در فرایند طراحی.

 .۲مؤسسۀ معماری کالیفرنیای جنوبی ،۲آمریکا
دورۀ کارشناســی در ایــن دانشــگاه ،یــک دورۀ پنجســاله بــرای
دریافت مدرک  .B.Aاســت که از ســه مرحلۀ متوالی تشکیل شده
اســت :چهــار نیمســال برنامــۀ آمــوزش پایــه؛ ســه نیمســال برنامۀ
آمــوزش میانی؛ و ســه نیمســال برنامۀ آموزش پیشــرفتۀ معماری.
سرفصلهای اصلی آموزش پایه به تفکیک نیمسالهای تحصیلی
از این قرار است (:)URL-12
نیمسال اول :شناخت قابلیتهای مواد و مصالح ،ما کتسازی،
درک ارتبــاط بیــن طراحــی و اجــرا ،حل مســائل فضایــی دوبعدی و
سهبعدی ،مطالعۀ تحلیلی در کنار دریافت شهودی.
مســال دوم :ســاخت ما کــت ،پــرورش مهــارت برقــراری
نی 
رابطــه میــان ایده و ترســیم ،درک رابطۀ مفاهیــم انتزاعی و واقعی،
برنامهدهــی مفهومــی و انتزاعــی ،فهــم بســتر طــرح ،درک مفاهیم
پیچیدۀ ساختارهای فضایی و الزامات مصالح.
مســال ســوم :پــرورش مهــارت بیــان تصویری ،شــرح مصور
نی 
اطالعــات ،تحلیــل دادههــا ،کشــف روابــط مؤثــر بــر خوانش بســتر
طرح ،درک محیط و شرایط به عنوان نظام پیچیدهای از دادهها.
نیمسال چهارم :پرورش مهارت ترسیم با دست آزاد ،آشنایی
بــا نرمافزارهای بیــان ،پرورش مهارت ارائۀ شــفاهی ،درک مفاهیم
تحلیلی ،ســاختاردهی به اطالعات ،توجه به عوامل مؤثر بر فرایند
طراحی ،طراحی سناریوی طراحی ،فهم بستر طرح.

 .۳دانشگاه رایس ،۳آمریکا
آمــوزش معمــاری در دانشــگاه رایــس ،بــه صــورت یــک دورۀ
شــش ســاله برای دریافت مدرک  B.Archاســت و چهارســال اول،
دورۀ لیســانس  .B.Aمحســوب میشــود .ایــن برنامه شــامل ســه
مرحلــه پایــه (ســال اول و دوم) ،میانــی (ســال ســوم و چهــارم) و
حرفهای (ســال پنجم و ششــم) اســت .در آموزش معماری ،عالوه
بــر جنبههــای فنی ،بر جنبه هنری تأ کید بســیار میشــود ،پرورش
روحیــه دقیــق و جــدی و در عیــن حــال ســیال و روان معمارانه در
دوران آمــوزش پایه مدنظر اســت .آموزش پایــه در قالب چهار آتلیۀ
«اصول معماری  ۱و  »۲برگزار میشود .سرفصلهای اصلی آموزش
پایه به تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-2
مســال اول :ما کتســازی ،فراه ـمآوردن مجموع ـهای از
نی 
عرصههای آزمایشی برای معرفی مفاهیم مختلف معماری.
مســال دوم :پــرورش مهــارت ترســیم و بیــان معمــاری،
نی 
ما کتسازی ،استفاده از ابزار دیجیتال و آنالوگ برای بیان و ساخت،

روابــط میان برنامهدهی کالبدی ،فضایی و بســتر ،توســعۀ راهبردی
طراحی ،آشنایی با روشهای گونا گون طراحی (رویهای و مفهومی)،
مطالعۀ بستر طرح ،مطالعه و تحلیل نمونههای موردی مسکن.
نیمســال ســوم :ترســیم نقشــههای معمــاری ،ما کتســازی،
آشــنایی بــا عوامــل مؤثــر بر فراینــد طراحــی (برنامــه فیزیکــی ،فرم،
فضــا ،بســتر) ،هدایــت طراحــی از درون بــه بیــرون و برعکس ،فهم
بستر طرح ،آشنایی با سازه ،مطالعۀ فرایندهای فکری و تحلیلی و
وجوه نظری و برنامهای طراحی.
مســال چهارم :آشــنایی با تکنولوژی معمــاری ،ایجاد رابطه
نی 
میــان سیســتمهای ســاخت و تنظیــم شــرایط محیطــی و اهــداف
مفهومــی طــرح ،تا کیــد بــر ارتبــاط بیــن ایــده و تکنیــک در طــرح
معماری ،پرورش کانسپت طراحی.

 .۴مؤسسۀ فناوری ایلینوی ،۴آمریکا
دورۀ آموزش کارشناســی در مؤسسۀ فناوری ایلینوی ،یک دورۀ
ج ساله برای دریافت مدرک  .B.Aاست .هدف این دوره ،پرورش
پن 
معمــاران حرفــهای کــه در زمینۀ تخصصی خودشــان ماهر باشــند،
تعریف شده است .سه سال اول ،آموزش عمومی معماری محسوب
میشــود .دورۀ آموزش پایه یک ســال اســت و هر نیمســال ،شــامل
یــک «آتلیۀ معمــاری» و یک آتلیــۀ «ارتباط طراحی» اســت .اهداف
کلــی آمــوزش پایــه معمــاری عبارتانــد از )۱( :تقویــت مهارتهــای
ارتباطــی بــه زبان معماری )۲( ،پرورش مهارت نقشهکشــی و تقویت
حساســیتهای بصــری بــه عنــوان اصــول پایۀ زبــان معمــاری)۳( ،
پرورش مهارتهای تکنیکی در ترســیم (بیان معماری) )۴( ،تمرین
ما کتســازی )۵( ،تمرینهــای مختلــف بــا موضوعــات انتزاعــی و
موضوعــات معمــاری .ســرفصلهای اصلی آموزش پایــه به تفکیک
نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-11
مســال اول :پــرورش مهارتهای بیان معماری ،نقشهکشــی و
نی 
فنون ترســیم ،ارائه و گرافیک ،ما کتسازی ،ارائۀ شفاهی ،آشنایی با
وسایلارتباطیدیجیتالوطراحیالگوریتمیک،تمرینهایانتزاعی،
پرورش تفکر تحلیلی ،جســتجوی رابطۀ میان بدن انســان و محیط
مصنــوع ،یادگیری اصول ترکیب ،طراحی عناصر معمــاری (دیوار ،در،
پلــکان ،اتــاق ،)... ،آشــنایی با فراینــد طراحی ،تحقیــق در معماری،
آشنایی با تفکر هدف محور به عنوان مقدمهای بر علوم کامپیوتری.
نیمسال دوم :پرورش مهارت ارائه و ارتباط در طراحی ،تمرین
ترکیــب عناصــر معمــاری در یک واحد جامــع معماری ،فهم بســتر
طــرح ،آشــنایی بــا تحقیق شــهری ،پــرورش تفکر تحلیلــی ،معرفی
رونــد جامــع ارتبــاط طراحــی از تحلیلهــای برنامــهای و مربــوط
بــه بســتر گرفته تــا تولید دیجیتال نظامی شــامل اجــزای مختلف،
استفاده از روشهای طراحی رایانشی و معرفی علوم کامپیوتری.

 .۵دانشگاه پنسیلوانیا ،۵آمریکا
دورۀ کارشناســی معمــاری در دانشــگاه پنســیلوانیا ،دورهای
معادل هفت ترم یا سه سال و نیم با مدرک  .B.Aاست .هدف دورۀ
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کارشناســی معماری ،پرورش مهارتهای پایه ،دانش و روشهای
جستجووطرحسؤالدر رشتۀمعماریاست کهدر بسترآموزشیآزاد
در هنرهــا و علــوم ارائه میشــود .طول دورۀ پایــۀ طراحی معماری
چهــار نیمســال اســت و در قالــب دو آتلیــه «تصویرســازی »۷و
«مقدمــات طراحی» برگزار میشــود .ســرفصلهای اصلــی آموزش
پایه به تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-9
نیمسال اول :معرفی ترسیم و قابلیتهای آن از دو راه تحلیل
و تولیــد ،درک اهمیــت راههــای ارائــه و بیان به عنــوان پایۀ ارتباط
بصری ،تقویت مهارت دیدن از راه ترسیم.
نیمسال دوم :آشنایی با ابزارها و روشهای ساخت ،ا کتشاف
قابلیتهای مواد و مصالح ،ما کتسازی و ترکیب و ارتباط مصالح،
تجسم روابط با زبان مواد و مصالح از راه تحلیل و تولید.
مســال سوم :درک بصری و زبان فرم ،جستجوی رابطۀ بین
نی 
تصاویــر دوبعــدی و معادل ســه بعــدی آنها در پالن ،مقطــع ،نما و
انــواع پرســپکتیوها ،رفــت و برگشــت بیــن نقش ـههای دوبعــدی و
سهبعدی در فرایند طراحی.
نیمســال چهــارم :مقدم ـهای بــر طراحــی دو بعــدی و ســه
بعــدی ،جســتجوی ارتبــاط بیــن فــرم و معنــا از راه جســتجو در
ارتباط بین ســاختار بصری و اســتعاره ،پرورش مهارت حل مساله
در فرایندهــای انتزاعــی و ملمــوس ،ارتقــای درک مــواد و ســاخت،
مهارت بیان شفاهی و گرافیکی.
۶

 .۶دانشگاه َبث ،۸انگلستان
آموزش دورۀ کارشناسی در دانشگاه َبث ،دورۀ چهارساله برای
دریافــت مــدرک  BScاســت .در ایــن دوره بــر رابطــه و پیونــد بیــن
معمــاری و مهندســی عمــران در محیــط آموزشــی تا کیــد میشــود
و هــدف ،پــرورش دانشــجویان بــا فراهمکــردن فرصتهایــی برای
توســعه مهارتهــای طراحی کلنگــر از راه ترکیب حوزههای هنری
و تکنیکــی در معمــاری اســت .اهداف برنامه عبارتند از )۱( :کســب
مهارتهــای الزم بــرای تحقیــق و تفحــص در حــوزه طر حهــای
معمــاری )۲( ،توانایــی کنترل ،اداره کــردن و ترکیب فضای داخلی
و فــرم خارجــی )۳( ،توانایــی ترکیب و ایجاد ارتبــاط بین طر حهای
معمــاری ،قواعــد طراحی ســازه ،طراحــی محیطی و پایــداری)۴( ،
دانــش مصالــح و جزئیــات ســاخت و ســاز )۵( ،فهم راههایــی که از
طریــق آنهــا عوامــل فرهنگــی ،تاریخــی و اجتماعــی -اقتصــادی بــر
تصمیمــات طراحــی اثر میگذارند .ســه نیمســال نخســت دوره به
آمــوزش پایه اختصاص دارد که در قالب ســه «آتلی ه طراحی» برگزار
میشود .سرفصلهای اصلی آموزش پایه به تفکیک نیمسالهای
تحصیلی از این قرار است (:)URL-7
مســال اول :طراحــی خالق فضاها و ســاختمانها ،آشــنایی با
نی 
مصالــح و شــیوههای ســاخت مقدماتی ،ارتبــاط بصری از راه ترســیم
و ما کتســازی ،ترســیم دســتآزاد ،ترســیم نقشــههای دوبعــدی و
پرسپکتیوها ،ترسیم فنی (جزئیات ساختمان) ،پرورش ارائۀ شفاهی،
تحلیل و درک فضایی سهبعدی ،تمرین کار گروهی (با مهندسان).
نیمسال دوم :تحقیق در نظریههای اساسی معماری و پرسش

از چیســتی معمــاری ،پیشــرفت در مهارتهای طراحــی معماری،
پــرورش مهارتهــای ترســیم ،بیــان معمــاری ،ما کتســازی ،و
طراحــی در قالــب پروژههــای انفــرادی ،فهــم ارتباط بنا با بســتر در
مقیاسهای مختلف ،آشــنایی با حل مســائل ســازهای و جزئیات
اجرایی در طراحی معماری.
مســال ســوم :فهــم چگونگــی ارتباط بنــا و محیط ،آشــنایی
نی 
با مفهوم زمینه و بســتر طراحی در روســتاها یا شــهر ،تحلیل بســتر
طرح و برگردان آنها به طرح معماری ،کســب توانایی پاســخگویی
بــه نیازهــای پــروژه ،شــناخت قواعــد ترکیببنــدی در معمــاری،
ارتقای مهارت اســتفاده از ابزار دســتی و نرمافزارهای ارائه ،تقویت
مهارتهای طراحی معماری ،ترسیم و ما کتسازی.

 .۷دانشگاه کالج لندن ،۹انگلستان
دورۀ کارشناســی در ایــن دانشــگاه یــک دورۀ ســه ســاله بــرای
دریافــت مدرک  BScاســت که هدف آن تربیت دانشــجویان برای
کار عملــی معمــاری ،بــه همــراه درک جنبههــای فنــی ،حرفــهای،
فرهنگی و عوامل وابســته به بستر معماری است .برنامۀ تحصیلی
چهــار بخــش اصلــی دارد :طراحــی ،تکنولــوژی ،تاریــخ و تئــوری،
و مطالعــات حرفــهای .طــول دورۀ آمــوزش پایــه یــک ســال اســت.
آمــوزش طراحــی در ســال اول بــر پایــۀ آتلیــه اســت ،پروژههــا بــرای
پــرورش مهارتهــای پایــهای مشــاهده ،طراحی و ارائه بــا تا کید بر
بیان خالقانه و هوشمندانۀ ایدهها تعریف میشوند .سرفصلهای
اصلی آموزش پایه از این قرار است (:)URL-6
ســال اول :پــرورش مهــارت بیــان گرافیکــی و تکنیکهــای
مختلــف بیان هوشــمندانه و خالق ایدهها ،ما کتســازی ،پرورش
مهارتهــای طراحــی معماری ،مطالعه و تحلیل بســتر طرح (خرد
تــا کالن) ،پــرورش مهارتهای پایهای مشــاهده و تحلیل اشــیاء و
وقایع و مکانها ،بازدید و سفر علمی.

 .۸انجمن معمارانه ،۱۰انگلستان
آمــوزش دورۀ کارشناســی در این مؤسســه یک دورۀ پنج ســاله
اســت و هر ســال تحصیلی شامل سه ترم اســت .عالوه بر پنج سال
آمــوزش معمــاری ،یک ســال دورۀ مقدماتــی تمام وقت بــه عنوان
پیشنیــاز در نظــر گرفته شــده اســت« .آتلیۀ ســال اول» بــه عنوان
آموزش پایۀ معماری معرفی شــده ولی در عمل با احتســاب «آتلیۀ
پایه» در دورۀ مقدماتی ،دورۀ آموزش پایه دو ســال از شــش ســال
محســوب میشــود .ســرفصلهای اصلی آمــوزش پایه بــه تفکیک
نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-5
ســال اول (مقدماتــی) :آمــوزش مقدماتــی هنــر و طراحــی،
پرورش ایدههای مفهومی ،پرورش مهارتها در مشــاهده (ترسیم
کروکی ،عکاسی) و بیان بصری (ترسیم با دست آزاد و ترسیم فنی،
فیلمســازی) و بیان شــفاهی ،ما کتســازی و مطالعۀ قابلیتهای
مــواد و مصالــح ،درک مفهــوم مقیــاس ،آشــنایی با تاریــخ و تئوری
معمــاری ،توجــه بــه بســتر فرهنگــی و درک مفهوم هویــت ،تحلیل
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اشیا و تحلیل و نقد آثار معماری ،آشنایی با فرم و سازه ،آشنایی با
سناریوی طراحی ،بازدید و سفرهای علمی.
ســال دوم :ایجــاد رابطــه بیــن تئــوری و طراحــی و مباحثــه،
پرورش قوه دریافت و شهود ،هدایت تفکر طی ا کتشاف و ساختن
و بیان بصری ،پرورش مهارت نگارش و مباحثه.
ترم اول سال دوم :ترسیم ،ما کتسازی ،تحلیل پروژههای
معماری.
ترم دوم سال دوم :دریافت روابط فضایی با زبان معماری،
طراحی عناصر معماری ،تجربۀ مفاهیم انتزاعی ،ما کتسازی.
ترم سوم سال دوم :تحلیل و نقد آثار معماری.

 .۹دانشگاه شفیلد ،۱۱انگلستان
دورۀ کارشناســی معمــاری در دانشــگاه شــفیلد ،یــک دورۀ
ســه ســاله بــرای دریافــت مــدرک  .B.Aو گواهــی بخــش اول ریبا
است .دورۀ کارشناسی در شفیلد ،تعادلی بین تئوری ،کار طراحی
و تجربۀ حرفهای برقرار کرده اســت .طول دورۀ آموزش پایه در این
دانشــگاه یک ســال اســت .آتلیه ســال اول ســه هدف اصلی دارد:
()۱گسترش درک دانشجویان از معماری از راه معرفی تنوع و غنای
کارهــای تاریخــی و معاصــر و ارائــۀ گســترهای از نقاط شــروع بالقوه
در فرآینــد طراحــی )۲( .فراهمکــردن فرصتــی عملــی بــرای آزمودن
و پــرورش مهارتهــای ارائــه در کارهــای گرافیکــی و ما کتســازی
کــه از راه آنهــا میتواننــد ایدههــای معمارانــه خود را معرفــی کنند.
()۳معرفــی مباحــث اصلــی فرهنگــی و فنــی از راه سلســلهای از
پروژههای کارگاهی که زمینه را برای تهییج کاوشهای فردی و نیز
بحثهــای گروهــی فراهم میکنند .ایــن دوره در قالب چهار آتلیه
«طراحی معماری» و «بیان معماری» برگزار میشود .سرفصلهای
اصلی آموزش پایه از این قرار است (:)URL-13( )URL-7
سال اول :پرورش مهارت ترسیم ،تفکر بصری و بیان معماری،
ما کتســازی ،ارائــۀ شــفاهی ،کارگروهــی ،آشــنایی بــا نرمافزارهای
کامپیوتری در بیان معماری ،آشنایی با طراحی ،شناخت و تحلیل
ســایت ،تحلیل و نقد آثار معماری ،درک مقیاس محلی ســاخت و
ساز و سازه و تأسیسات ،طرح مباحث فرهنگی.

۱۲

 .۱۰دانشگاه فنی خاور میانه ،ترکیه
دورۀ کارشناســی در این دانشــگاه چهار ساله است .هدف این
دوره ،پرورش معمارانی اســت که بتوانند چه در کشور خودشان و
چــه در عرصــۀ بینالمللی وارد کار حرفهای شــوند .اهداف آموزش
معماری در این دانشــگاه ،کســب دانش و فهم معماری به عنوان
ی��ک پدی��دۀ چندبع��دی اس��ت ( .)URL-3از این چهار ســال ،یک
ســال به آموزش پایۀ معماری اختصاص دارد که در قالب دو آتلیه
«بیــان گرافیکــی» و دو آتلیــۀ «مقدمــات طراحــی» و «مقدمهای بر
طراحی معماری» برگزار میشــود .سرفصلهای اصلی آموزش پایه
به تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است (:)URL-14
مســال اول :پــرورش مهارتهــای پایــۀ تفکــر طراحــی و
نی 

ا کتشــاف ،آشنایی با مفاهیم و قواعد طراحی ،جستجو و ا کتشاف
در ســاختار ســهبعدی ،نظم ،سازه ،فرم و فضا ،تا کید بر طراحی به
عنوان روندی ا کتشــافی بر پایۀ نیروهای خارجی و داخلی و روابط
پارامتری ،کسب مهارت در کارهای شهودی و تحلیلی ،استفاده از
ابزارهای بیان متنوع برای انتقال ایدهها ،ما کتســازی و شناخت
قابلیتهــا مواد و مصالح ،کســب مهارتهای پایــۀ بیان گرافیکی،
تمرین انواع روشهای ارائه و راندو ،ترسیمات دست آزاد.
مســال دوم :ایجــاد ارتبــاط بین مقدمات طراحــی و طراحی
نی 
معمــاری ،مهــارت بهکارگیــری قواعــد پایــۀ طراحــی در ایجــاد
ســاختارهای فضایــی (طراحی معماری) ،درک ســازه بــرای تامین
پایداری بنا و دستیابی به وحدت بین فضا و سازه ،توانایی تعریف
فضــا با توجه به مشــخصههای فرمی و جانمایی برای دســتیابی
به وحدت فضاها با ویژگیهای متفاوت ،توجه به بســتر و شــرایط
محیطــی بــه عنــوان ملزومــات طراحــی و ارزشهــای فرهنگــی و
طبیعی و معنوی ،مطالعه تحلیلی و بیان ویژگیهای محیطهای
طبیعــی و مصنــوع ،تحلیــل ارتباط جزء و کل ،شــکل و زمینه ،فرم
و ساختار ،توده و فضا ،ترسیم تحلیلی فرمهای موجود معماری.

 .۱۱دانشگاه نیو ساوث ویلز ،۱۴استرالیا
دورۀ کارشناســی معمــاری در ایــن دانشــگاه ســه ســال اســت.
هــدف ایــن دوره ،پــرورش معمارانــی اســت کــه بــا شــناخت کافی
نســبت بــه محیــط ،جامعــه ،فرهنــگ ،اقتصــاد و ترکیــب آن ،بــه
نیازهــای افراد در بنا پاســخ دهنــد و با تفکری همهجانبــه و فرا گیر
بــه طراحــی معمــاری بپردازند .نیمســال نخســت از ســال اول این
دوره به آموزش پایۀ معماری اختصاص دارد که در قالب دو «آتلیۀ
طراحــی معمــاری» ،آتلیههــای «بیــان معمــاری» و «مهارتهــای
تمریــن و تحقیــق معمــاری» برگــزار میشــود .ســرفصلهای اصلی
آموزش پایه از این قرار است (:)URL-17
نیمسال اول :آموزش نقشهکشی معماری و آموزش ترسیم پالن
و نمــا و مقطــع ،آمــوزش راندو (رنــگ ،مصالح ،ســایه روشــن) ،انواع
ترسیم و بیان گرافیکی ،اسکیس ،ما کتسازی و آشنایی با ساختن،
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرمافزارهای مرتبط ،پرورش مهارت بیان
شــفاهی و نگارش ،تفکــر نقادانه ،آشــنایی با مفاهیــم اولیۀ طراحی
(فضــا ،فــرم ،نظــم ،تناســبات ،ســاختار ،مصالــح ،مقیــاس) ،تجربۀ
روشهای مشاهده و ثبت ،تحقیق و جستجوی کتابخانهای.

جمعبندی مطالعۀ برنامۀ
دورۀ پایۀ دانشگاههای خارجی
بررســی برنامــۀ آموزشــی دورۀ پایــه در یــازده دانشــگاه خارجی از
دو منظر قابل نتیجهگیری اســت؛ طول دورۀ آموزش پایه به نســبت
طــول کل دورۀ کارشناســی معمــاری و ســرفصلهای اصلی آموزش
پایه در این دانشگاهها .این بررسی نشان میدهد که دانشگاههای
آمریکایــی حداقــل پنج ســال را برای مــدرک  .B.Aدر نظر میگیرند.
طــول دوره پایــه در دانشــگاههای آمریکایــی بــه طــور میانگین ســه
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تا چهار نیمســال اســت و در دانشــگاههای اروپایی و اســترالیایی با
دورۀ آموزش کوتاهتر ،این دوره تا یک سال یا حتی یک نیمسال نیز
کاهــش پیــدا میکند .به طــور کلی میتوان چنیــن نتیجه گرفت که
متوسط طول دورۀ پایه حدود یک سوم کل طول دوره است.
مرور این برنامههای آموزشــی نشــان میدهد که سرفصلهای
مطرح در دورههای پایه در قالب دوازده عنوان تعریف میشود:
• بیــان ترســیمی و گرافیکــی :ترســیم دســت آزاد ،ترســیم فنــی،
ارائــه و بیــان گرافیکی از مهارتهای پایهای اســت که در دورۀ پایۀ
ً
همــه دانشــگاهها وجود دارد و عمدتا در ســال اول مــورد توجه قرار
میگیرد و تا پایان دورۀ آموزش پایه مد نظر است (نمودار .)۲
• آشــنایی با انواع مصالح و ما کتســازی :ما کتسازی ،آشنایی
با مواد مختلف و روشهای ساخت از مهارتهای بیان سهبعدی
ً
است که در برنامۀ دورۀ پایۀ همه دانشگاهها و عمدتا در سال اول
مورد توجه قرار میگیرد (نمودار .)۳
• بیــان شــفاهی و نوشــتاری :پــرورش مهــارت ارائــۀ شــفاهی و
نوشــتاری در برنامــۀ دورۀ پایــۀ بیــش از نیمی از دانشــگاهها وجود
ً
ت تالش میشــود
دارد و غالبــا از تــرم اول بــرای پــرورش ایــن مهــار 
(نمودار .)۱۳
• کاربرد نرمافزارها :حدود نیمی از دانشــگاهها آموزش و استفاده
از نرمافزارهای بیان و ترسیم را در دورۀ آموزش پایۀ معماری مورد
توجه قرار میدهند (نمودار .)۴
• کار گروهی :تنها در برنامۀ دورۀ پایۀ دو دانشگاه ،تمرین کار گروهی
جــزو اهــداف دروس پایــه محســوب میشــود .در ســایر دانشــگاهها
ممکن است پروژههایی به صورت گروهی انجام شوند اما آموزش کار
گروهی به عنوان یکی از اهداف درس ذکر نشــده اســت (نمودار .)۱۲
• بازدید و ســفر علمی :ســفر به شهرها و مکانهای مختلف برای
آشــنایی بــا بســتر فرهنگــی و اجتماعــی در برنامــۀ آمــوزش پایــۀ دو
ً
دانشــگاه لحاظ شده است .معموال این سفرها زمینهساز انتخاب
موضوعی برای تمرینهای معماری میشوند (نمودار .)۱۰
• طراحــی معمــاری و عوامل مرتبط :آشــنایی بــا طراحی و عوامل
موثــر بــر آن ،در برنامــۀ دورۀ پایــۀ همــۀ دانشــگاهها وجــود دارد و
ً
ً
معموال از ترم اول آغاز میشود .معموال تمرینهایی مرتبط با حل
مســائل فرمــی و فضایــی در تــرم اول داده میشــوند و تمرینهای
طراحــی در مقیاسهــای مختلف از ترم دوم به بعــد در تمام طول

نمودار  -1نسبت طول دورۀ پایۀ طراحی به نسبت طول دورۀ کارشناسی
در دانشگاههای خارجی.

دوره ادامه مییابند .ارتباط بین فرم و معنا ،کانسپت در طراحی،
ً
برنامهدهــی کالبــدی و فضایــی عمومــا در تــرم آخــر آمــوزش پایــۀ
معماری مورد توجه است (نمودار .)۶
• مفاهیــم انتزاعــی :به تمرینها و مفاهیــم و موضوعات انتزاعی در
تعداد کمی از دانشگاهها پرداخته میشود .زمان آغاز این تمرینها
از ترم اول تا ترم آخر آموزش پایۀ معماری متغیر است (نمودار .)۵
• محیط و بســتر طر ح :توجه به بســتر طراحی و تحلیل و شناخت
شرایط فرهنگی و اجتماعی آن در برنامۀ دورۀ پایۀ غالب دانشگاهها
ً
و عموما از ترم دوم به بعد مورد توجه قرار میگیرد (نمودار .)۷
• ســازه و مباحــث فنــی :تمرینهــای درک ســازه در دســتور کار
آمــوزش پایــۀ معمــاری در بیــش از نیمی از دانشــگاهها قــرار دارند.
آشــنایی بــا مباحث مربــوط به انــرژی و تنظیم شــرایط محیطی در
تعــداد کمــی از دانشــگاهها در تــرم آخر آمــوزش پایۀ معمــاری مورد
توجه است (نمودار .)۸
• تحلیــل :تحلیل موضوعات مختلف از جمله مهارتهای مهمی
اســت که در آموزش پایۀ معماری همۀ دانشــگاهها مورد توجه قرار
میگیــرد .تحلیــل اشــیا ،محیــط فیزیکــی ،وقایــع ،مکانهــا ،و آثار
ً
معمــاری ،تمرینهایــی هســتند کــه عمومــا از ترمهــای نخســتین
آغاز میشوند و تا پایان دورۀ آموزش پایۀ معماری به آنها پرداخته
میشود (نمودار .)۹
• مباحــث نظری و تحقیق :آشــنایی با تاریــخ و تئوری معماری در
حــدود نیمی از دانشــگاهها طی دورۀ آموزش پایــۀ معماری مطرح
اســت .همچنیــن تحقیــق همــراه بــا طراحــی در تعــدادی از ایــن
دانشگاهها در دوره پایه مورد توجه است (نمودار .)۱۱

بررسی برنامۀ دروس پایۀ طراحی معماری
در سه دانشگاه اصلی ایران
در برنامۀ مصوب شــورای عالی برنامهریزی ،دروس پایۀ طراحی
معماری ،در برگیرندۀ دروسی است که در سهنیمسال نخست دورۀ
کارشناســی ارائه میشــود .این دروس عبارت از سه درس «هندسۀ
کاربــردی»« ،درک و بیــان محیــط» و «کارگاه مصالــح و ســاخت»
در نیمســال نخســت ،دو درس «مقدمــات طراحــی معمــاری  »۱و
«بیــان معمــاری  »۱در نیمســال دوم و دو درس «مقدمــات طراحــی
معمــاری »۲و «بیان معماری  »۲در نیمســال ســوم اســت (شــورای
عالــی برنامهریزی هنــر .)۱۳۷۷ ،این دروس در دو دانشــگاه تهران و
شهید بهشتی با تغییراتی در عنوان آنها برگزار میشود.
برنامۀ دروس پایۀ طراحی در دانشگاه تهران
دروس پایــۀ طراحــی معمــاری در دانشــگاه تهــران در دو کارگاه
مــوازی برگــزار میشــود .ایــن دو کارگاه ،آمــوزش چهــار نیمســال
نخســت دورۀ کارشناســی معماری را پوشش میدهد .دروس پایۀ
طراحــی در قالب مجموعــهای از دروس مقدمات طراحی معماری
ً
 ۲ ،۱و  ۳و دروس بیــان معمــاری  ۲ ،۱و  ۳و جمعــا در زمانی معادل
 ۱۶ســاعت در هفتــه طی ســه نیمســال برگزار میشــود (دانشــکدۀ
معماری دانشگاه تهران.)۱۳۹۱ ،
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کارگاه ۵
دروس پایــۀ طراحــی در کارگاه  ۵در قالب دروس مجزای ترکیب
و بیان معماری برگزار میشود .سرفصلهای اصلی آموزش پایه به
تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است:۱۵
نیمسال اول :آشنایی با انواع پرسپکتیوهای موازی و مخروطی،
پــرورش مهــارت ترســیم بــا دســت آزاد (کروکــی و ذهنی) ،آشــنایی با
ترســیم فنی ،ترســیم نقشههای معماری ،آشــنایی با مواد و مصالح
و روشهای ساخت ما کت ،تمرین هندسه و ترسیم نقوش هندسۀ
ایرانی و گرهها ،پرورش اصول زیباییشناختی و خالقیت.
نیمسال دوم :آشنایی با ابزار ترسیم و بیان و ارائۀ گرافیکی ،ترسیم
پرسپکتیوهای مخروطی با دست آزاد ،تمرین راندو و بیان معمارانه،
تمریــن عکاســی و فیلمســازی ،ما کتســازی ،تحلیــل عملکردهــای
اصلی انسان در مسکن ،طراحی معماری با تأ کید بر عملکرد ،تحلیل
مفاهیــم انتزاعی ،بهکارگیری مفاهیــم انتزاعی در طراحــی دوبعدی و
سهبعدی ،طراحی فرم ،طراحی معماری با تأ کید بر فرم ،تمرین سازه
و ایستایی ،پرورش خالقیت و اصول زیباییشناختی.
مســال ســوم :تمریــن بیــان و ارائــۀ معمــاری ،رانــدو ،تمرین
نی 
اسکیس ،کاربرد نرمافزارها در ارائه ،تحلیل و طراحی :تحلیل فرم،
تحلیل فضا ،تحلیل ســازه ،تحلیل عملکرد ،مطالعه اقلیم و بســتر
طرح ،طراحی فرم و فضای معماری ،طراحی معماری.
کارگاه ۶
دروس پایــۀ طراحــی در کارگاه  ۶در قالــب یــک درس ترکیب در
هــر نیمســال برگــزار میشــود .ســرفصلهای اصلی آمــوزش پایه به
تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است:۱۶
مســال اول :تمریــن و پــرورش مهارت ترســیم با دســت آزاد،
نی 
گرافیک ،رلوه ،ترســیم فنی و ترسیم نقشههای معماری ،شناخت
احجام و ترکیب آنها ،روشهای ســاخت احجام ،تمرین هندسه و
طراحی انتظام هندسی دوبعدی یا سهبعدی ،ایستایی و طراحی
سازه ،بیان انتزاعی مفاهیم در فرم ،پرورش خالقیت و بینش هنری
مســال دوم :ترســیم فنی ،ما کتســازی ،تحلیــل عملکردی
نی 
اشــیاء ،تحلیــل عملکــردی فضا ،تمرین حــس و مفاهیــم انتزاعی،
اســکیسهای حســی -مفهومــی ،طراحــی معماری بر اســاس یک
مفهوم ،پرورش خالقیت و بینش هنری
نیمســال ســوم :تحلیل و طراحی :تحلیل حرکت در معماری،
تحلیــل دانهبنــدی در موضوع آزاد و معمــاری ،طراحی دانهبندی
معماری ،تحلیل ایستایی ،طراحی سازه ،تحلیل اقلیمی ،طراحی
با توجه به اقلیم ،طراحی معماری جامع
برنامۀ آموزش دروس پایه در دانشگاه شهید بهشتی
برنامۀ فعلی دروس پایه در دانشــکدۀ معماری دانشــگاه شهید
بهشــتی در ســال  ۱۳۸۵و بــا تغییراتــی نســبت بــه برنامــۀ مصــوب
شــورای عالــی برنامهریــزی تنظیــم شــده اســت .دورۀ پایــه در دو
آتلیه و با ســاختار مشــابه اجرا میشود .برنامۀ نیمسال اول شامل
«کارگاه مقدمات طراحی معماری» است که به نوعی جمع دروس
پایــۀ نیمســال اول در برنامــۀ مصــوب شــورای عالــی برنامهریــزی
اســت .از نیمســال دوم ،کارگاههای طراحی معماری آغاز میشــود

کــه از نظــر محتــوا ،معــادل دروس مقدمات طراحی معمــاری  ۱و ۲
در برنامــۀ مصــوب اســت .دروس شــیوههای ارائــۀ  ۱و  ۲نیز معادل
دروس بیان  ۱و  ۲ارائه میشــود (دانشــکدۀ معماری و شهرســازی
دانشگاه شــهید بهشتی .)۱۳۸۴ ،سرفصلهای اصلی آموزش پایه
به تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است:
مســال اول :ترســیم فنــی ،ترســیم با دســت آزاد ،آشــنایی با
نی 
رنگ و رنگســازی ،عکاســی ،هندســه ترســیمی ،تجربیات هنری
(تجربــه بــا اشــکال) ،تجربــۀ خلــق دوبعــدی و ســهبعدی ،ارتقــای
بینش دانشجویان
مســال دوم :ترســیم فنی ســاختمانی ،رلوۀ یک بنا ،ترســیم
نی 
پرســپکتیو ،ترسیم با دســت آزاد ،ترسیم علمی سایهها ،آشنایی با
عناصــر کالبدی معمــاری ،تجربۀ طراحی عناصــر کالبدی معماری
(ســقف ،دیــوار ،کــف ،پلــه ،پنجــره) ،طراحــی مبلمــان ،طراحــی
براساس مفاهیم انتزاعی ،بازدید از مصادیق معماری
نیمسال سوم :ترســیم فنی ساختمانی ،رلوۀ بناهای تاریخی،
ترسیم پرســپکتیو ،ساخت ما کت ،ترسیم فنی با رایانه ،آشنایی با
نحوۀ تجزیه و تحلیل و نقد بنا ،طراحی معماری
برنامۀ آموزش دروس پایه در دانشگاه علم و صنعت ایران
در دانشــگاه علــم و صنعــت ،همــان دروس برنامــۀ مصــوب
شورایعالی برنامهریزی در دورۀ پایه تدریس میشود .این دروس
در ســه نیمســال توسط مدرســان مختلف ارائه میشــود .هر سال
دانشــجویان روزانــه و شــبانه در دو تــرم متوالــی دروس «مقدمــات
طراحــی» را میگذراننــد امــا دروس دیگــر را با هم آغــاز میکنند .در
هــر نیمســال یــک کارگاه مقدمات طراحی  ۱و یــک کارگاه مقدمات
طراحی  ۲برگزار میشود .برنامۀ فعلی کارگاههای مقدمات طراحی
معماری نیز برنامهای است که از سال  ۱۳۸۱تنظیم شده و تا کنون
با تغییراتی جزئی دنبال میشود .سرفصلهای اصلی آموزش پایه
به تفکیک نیمسالهای تحصیلی از این قرار است:۱۷
مســال اول :آشــنایی بــا ترســیم بــا ابــزار مختلــف ،ترســیم با
نی 
دست آزاد ،آشنایی با ابزار ساخت (مصالح بنایی ،فلز ،چوب،)... ،
آشــنایی با نقشــههای معمــاری ،پــرورش تصور فضایی (ســهنما)،
ترســیم پرسپکتیوهای موازی ،هندسۀ ترسیمی ،طراحی و ترسیم
یک طرح معماری
نیمســال دوم :فهــم و بیــان معماری ،ترســیم طراحی ،تمرین
فــرم و شــناخت اجــزای پدیدآورندۀ فرم ،نحوۀ ترکیــب فرم ،تمرین
طراحی بر اساس عملکرد ،طراحی فضا ،پرورش یک ایده و طراحی
معمــاری ،فهم و درک محیط و بســتر طرح ،زیباییشناســی فرم و
تمرین مفاهیم در معماری
نیمســال ســوم :تمریــن طراحی اجــزای معماری (دیــوار ،پله،
سقف ،در و پنجره) ،طراحی بر اساس کانسپت ،تحلیل بنا

جمعبندی مطالعۀ
برنامۀ دورۀ پایۀ دانشگاههای ایران
برنامۀ آموزشــی در دانشــکدههای معماری در ایران ،تابع برنامۀ
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مصــوب شــورای عالــی برنامهریــزی وزارت علــوم اســت و تنهــا در
دانشــکدههای اصلــی تغییرات اندکــی در این برنامهها ایجاد شــده
اســت .علیرغــم تغییــرات جزئــی انجامشــده ،طــول دورۀ آمــوزش
معمــاری در همــۀ دانشــکدهها هشــت تــا نــه نیمســال اســت که در
همۀ آنها ،ســه نیمســال به آموزش پایۀ طراحی اختصاص مییابد.
اهــداف آمــوزش معماری نیز تــا حد زیادی تابع اهداف تعیینشــده
در برنامۀ مصوب است .بنابراین ،مطالعۀ چهار برنامۀ آموزش دورۀ
پایۀ طراحی در این سه دانشگاه نشان میدهد که به طور کلی یازده
عنوان اصلی در سرفصل این برنامهها تعریف شده است:
• بیان ترسیمی و گرافیکی :این عنوان در برگیرندۀ آموزش و پرورش
کلیۀ مهارتهای ترسیم دست آزاد ،ترسیم فنی ،ارائه و بیان گرافیکی
ً
است که تقریبا در کل دورۀ پایه مورد توجه است اما در دو نیمسال اول
ســهم بیشــتری از تمرینها را به خود اختصاص میدهد (نمودار .)۲
• آشــنایی بــا انــواع مصالــح و ما کتســازی :شــناخت مــواد
و قابلیتهــای ســاخت و روشهــای ســاخت انــواع احجــام و
ما کتســازی بــه عنــوان روش بیــان س ـهبعدی و ایدهپــردازی در
طراحــی از مهارتهای پایهای اســت که بیشــتر در نیمســال اول و
دوم مورد توجه قرار میگیرد (نمودار .)۳
• پرورش بینش و خالقیت هنری خالقیت :در برخی از برنامهها
به طور مشــخص تأ کید شــده اســت که تمرینهایی برای پرورش
خالقیــت هنــری ،بینــش و معــارف دانشــجویان در نظــر گرفتــه
میشــود .هــر چند چنین هدفی بــه طور ضمنی در دیگــر برنامهها
نیز نهفته است (نمودار .)۱۴
• کار بــرد نرمافزارهــا :تنها در دو دانشــگاه به آموزش و اســتفاده از
نرمافزارهــای بیــان و ترســیم در دورۀ آمــوزش پایــۀ معمــاری توجه
میشود .کار با نرمافزارها از نیمسال سوم آغاز میشود (نمودار .)۴
• بازدید و ســفر :بازدید از مکانهای تاریخی و شــهرها و روســتاها
ً
از برنامههایی اســت که در دورۀ پایه آغاز میشود ،ولی عمدتا جزو
برنامههای اجباری دروس پایه تلقی نمیشــود .فقط در دانشــگاه
شــهید بهشــتی ،بازدیــد از بناهــا و مصادیــق معمــاری در برنامــۀ
دروس پایه ذکر شده است (نمودار .)۱۰
• هندســه :هندســه از جملــه مبانــی پایــه طراحــی اســت کــه در
نیمســال نخست مورد توجه اســت .به خصوص هندسۀ ترسیمی
بــا تأ کید بر هندســۀ نقــوش و گرهچینی و انتظامهای هندســی در
ترکیب با برنامههای ترسیم فنی کار میشود (نمودار .)۱۵
• مفاهیم انتزاعی :مفاهیم و موضوعات انتزاعی و اهمیت و کاربرد
ً
آنهــا در حــوزۀ طراحی ،عمدتا در ســال اول و به خصوص نیمســال
دوم مــورد توجه قرار میگیــرد و تمرینهایی برای آن در نظر گرفته
میشود (نمودار .)۵
•طراحیمعماریوعواملمؤثر:آشناییباطراحیوعواملموثربرآن،
ً
معموال از نیمسال دوم آغاز میشود و بیشتر در نیمسال سوم دنبال
میشــود .گاه به صورت محدود ،در نیمســال اول هم تمرینهایی
مرتبــط بــا طراحــی معمــاری در نظــر گرفتــه میشــود (نمــودار .)۶
• مطالعــات محیــط و بســتر :توجــه بــه بســتر طراحــی و تحلیــل و
شــناخت شــرایط فیزیکــی و اقلیمــی آن بــه طــور خیلــی جزئــی در
نیمسال دوم یا سوم رخ میدهد .در موارد محدودی به جنبههای

فرهنگــی و اجتماعــی محیــط نیــز توجــه میشــود (نمــودار .)۷
• ســازه و مباحــث فنــی :تمرینهــای درک ایســتایی و ســازه و
ً
مباحــث فنــی مقدماتــی ،عمومــا از نیمســال دوم در دســتور کار
آموزش پایۀ معماری قرار دارند (نمودار .)۸
• تحلیل و نقد :تحلیل موضوعات مختلف ،از جمله مهارتهای
مهمــی اســت که در آمــوزش پایۀ معمــاری همۀ دانشــگاهها مورد
توجــه قــرار میگیــرد .تحلیــل اشــیا ،عوامــل مؤثــر بــر معمــاری و
طراحــی ،مکانهــا ،و آثــار معمــاری ،تمرینهایــی هســتند کــه از
نیمســال دوم شــروع میشــود و در نیمســال ســوم مــورد توجــه
بیشتری قرار میگیرد (نمودار .)۹

مقایسۀ تطبیقی محتوای دروس پایه
در دانشگاههای خارجی و ایرانی
بر اساس مطالعۀ برنامههای آموزش معماری در یازده دانشگاه
خارجــی و ســه دانشــگاه اصلــی در ایــران ،اهــداف آمــوزش دورۀ
کارشناســی را میتوان در قالب دو هدف اصلی تبیین کرد :آموزش
بــرای ورود بــه کار حرفــهای معمــاری و آمــاده کــردن دانشــجویان
بــرای ادامه تحصیــل در گرایشهای مختلــف تحصیالت تکمیلی.
براســاس ایــن اهــداف کلــی ،ماهیــت آمــوزش معمــاری تعییــن
میشــود کــه هــدف آن تربیت معمارانی اســت که دارای اســتعداد
و توان و مســلط به دانشهای تخصصی باشــند و این اســتعداد و
دانش را در جهت صحیح و در خدمت جامعه به کار گیرند .به این
ترتیب ســه بنیــان اصلی برای آموزش معمــاری را میتوان توانش،
دانــش و بینش معرفی کرد« .توانــش» مجموعۀ عالیق ،قابلیتها
و تواناییهای دانشــجو اســت که به صورت بالقوه اســت و باید در
طول آموزش معماری بالفعل شــود« .دانش» مجموعهای از علوم
و دانســتنیهای عرصۀ معماری اعم از فنی و هنری و تاریخی و ...
اســت« .بینش» سمت و ســوی به کارگیری توانشها و دانشها را
در آفرینــش اثــر معماری روشــن میکند (حجــت .)۲۲ ،۱۳۹۱ ،پس
آموزش معماری ،منظومهای اســت که بخشی از آن ذاتی و فطری
(توانــش) ،بخشــی دیگــر ا کتســابی و نقلــی (دانــش) و بخشــی نیــز
معرفتی و عقلی (بینش) است (حجت.)۳۰-۲۸ ،۱۳۹۱ ،
بر این اساس ،بنیان آموزش پایه را نیز متناسب با آموزش معماری
میتوان تعیین کرد )۱( :آموزش مهارتهای پایهای که جنبۀ توانشی
دارد )۲( ،پــرورش مهارتهــای تکمیلــی کــه جنبــۀ بینشــی دارد و
()۳آموزش مقدماتی برای آغاز طراحی معماری که جنبۀ دانشی دارد.
بــرای تبیین ســرفصلهای آموزش پایۀ طراحی ،ســرفصلهای
آمــوزش پایــه در دانشــگاههای خارجــی و دانشــگاههای کشــور
مقایســه میشــود .در این مقایســه ،بخــش اعظمی از ســرفصلها
به طور مشــترک در دورۀ پایه دانشــگاههای داخلی و خارجی مورد
توجه قرار میگیرد .اما سه موضوع تنها در دانشگاههای خارجی و
دو موضوع تنها در دانشگاههای داخلی مطرح است.
بدیــن ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت ســرفصلهایی که به طور
مشترک در دانشگاههای خارج و داخل در دورۀ پایه مطرح است،
در برگیرنــدۀ موضوعــات اصلی و مهم آموزش پایه اســت و توجه به
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این ســرفصلها پیش از آغاز آموزش طراحی ،چه در دانشگاههای
خارجی و چه داخلی ضروری تشخیص داده شده است.

 .۱سرفصلهای مشترک

• آشنایی با انواع مصالح ،حجمسازی و روشهای ساخت
این ســرفصل در برنامــۀ دورۀ پایۀ همۀ دانشــگاهها وجود دارد و
ً
عمدتا در دو نیمسال نخست دوره انجام میشود .در دانشگاههای
ایــران کــه دانشــجویان از رشــت ه ریاضــی و فیزیک متوســطه گزینش
ً
میشــوند و غالبا هیچ نوع تجربۀ کار با مواد و مصالح و حجمســازی
م سال نخست با این مهارت آشنا میشوند.
ندارند ،از نی 

ٰ • بیان ترسیمی و گرافیکی
کســب مهارتهای بیان برای ورود بــه طراحی و تفکر معمارانه
ضروری اســت و باید پیش از آموزش طراحی معماری انجام شود.
بــر ایــن اســاس ،این ســرفصل در دورۀ پایــۀ همۀ دانشــگاهها مورد
ً
توجــه قــرار دارد و عمدتا در دو نیمســال نخســت انجام میشــود و
تــا انتهای دورۀ پایه تکمیل میشــود .در دانشــگاههای داخلی که
دانشــجویان پیش از ورود به دانشــگاه هیچ آموزش خاصی در این
زمینه ندیدهاند ،این آموزش از سطح مقدماتی آغاز میشود.

• کاربرد نرمافزارها در معماری
با تو جه به رشد چشمگیر کاربرد نرمافزارهای ترسیم در معماری،
آشــنایی مقدماتــی بــا انــواع نرمافزارهــای بیــان و ترســیم و کاربــرد
آنهــا در برنامــۀ دورۀ پایــۀ نیمــی از دانشــگاههای خارجــی و داخلــی
گنجانده شده است .به نظر میرسد با توجه به رشد فزایندۀ کاربرد
نرمافزارهــای ترســیم ،نمیتــوان از آمــوزش آن صرفنظــر کــرد .ایــن

نمودار  -2مقایسۀ آموزش ترسیم و بیان معماری در دورۀ پایۀ دانشگاههای خارجی و
ایران.

نمودار  -4مقایسۀ آموزش کاربرد نرمافزارهای در دورۀ پایۀ طراحی در دانشگاههای
خارجی و ایرانی.

نمودار  -3مقایسۀ آموزش حجمسازی ،ما کتسازی و آشنایی با مواد در دورۀ پایۀ
دانشگاههای خارجی و ایرانی.

نمودار  -۵مقایسۀ آشنایی با مفاهیم انتزاعی و کاربرد آنها در دورۀ پایۀ طراحی در
دانشگاههای خارجی و ایرانی.
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ً
آموزش در دانشــگاههای خارجی عموما از ســال اول شروع میشود
ولی در دانشکدههای داخلی از نیمسال سوم در برنامه قرار دارد.
• مفاهیم انتزاعی و کاربرد آنها
این سرفصل در برنامۀ دورۀ پایۀ همه دانشگاههای داخلی وجود
دارد امــا در تعــداد کمــی از برنامههــای دانشــگاههای خارجی دیده
میشــود .توجــه بــه این ســرفصل در برنامه دروس پایــه تا حدی به
رویکرد آن دانشگاه به معماری بستگی دارد .در دانشگاههای ایران،
فاصله دانشــجویان ورودی معماری از حوزۀ هنر و مفاهیم انتزاعی،
باعــث توجه به این ســرفصل در برنامههای دورۀ پایه شــده اســت.

• مطالعات محیط و بستر
توجه به بســتر طراحی و تحلیل و شــناخت شرایط جغرافیایی،
اقلیمی ،اجتماعی آن موضوعی اســت که با طراحی مرتبط اســت.
بــا این حال طرح آن به عنــوان مبحثی مرتبط با مقدمات طراحی
در دورۀ پایۀ غالب دانشگاهها مورد توجه قرار میگیرد .این مبحث
بیشتر در نیمسال دوم و سوم دانشگاههای خارجی و در نیمسال
سوم دانشگاهها ی داخلی گنجانده شده است.
• سازه و مباحث فنی
تمرینهای درک سازه و آشنایی با مباحث فنی در معماری ،از
سرفصلهایی است که در برنامه پایۀ بیش از نیمی از دانشگاههای
خارجی و داخلی گنجانده شــده اســت .زمان و میزان پرداختن به
این موضوع در برنامههای مختلف متغیر اســت .در دانشگاههای
خارجی بیشتر در سال اول بر طرح مباحث فنی تا کید میشود.

• طراحی معماری و عوامل مرتبط با آن
این موضوع در دورۀ پایۀ همه دانشــگاههای داخلی و خارجی
دیــده میشــود .در غالــب دانشــگاههای خارجــی ،از ابتــدا دورۀ
پایــه طراحــی معمــاری و بــه ویــژه ســال اول آغــاز میشــود امــا در
ً
دانشگاههای داخلی ،عمدتا پس از طرح مباحث مقدماتیتر و در
نیمسالهای دوم و سوم به آن پرداخته میشود.

• تحلیل و نقد
آشــنایی بــا موضوع نقد و تحلیــل و پرورش دیــدگاه نقادانه ،در

نمودار-۶مقایسۀآموزشطراحیمعماریدر دورۀپایۀطراحیدر دانشگاههایخارجیوایرانی.

نمودار-۸مقایسۀآشناییباایستاییومباحثفنیدر دورۀپایۀدانشگاههایخارجیوایرانی.

نمودار  -۷مقایسۀ مطالعات محیط و بستر در دورۀ پایۀ دانشگاههای خارجی و ایرانی.

نمودار  .۹مقایسۀ تمرین تحلیل و نقد در دورۀ پایۀ طراحی دانشگاههای خارجی و داخلی.
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برنامــۀ دورۀ پایۀ همۀ دانشــگاههای خارجی و داخلی وجود دارد.
ً
در دانشــگاههای خارجــی عمدتــا در ســال اول و در دانشــگاههای
داخلی در نیمۀ دوم دورۀ پایه و به ویژه نیمسال سوم ،به موضوع
نقد و تحلیل پرداخته میشود.

تحقیقــات نظری ســبک مبتنی بر اهمیــت مبانی نظــری در طراحی
و لزوم داشــتن پشــتوانۀ قــوی نظری در تفکــر معمارانه اســت .بر این
اساس در آموزش معماری نیمی از دانشگاهها و به ویژه دانشگاههای
انگلیسی ،این سرفصل در برنامۀ سال اول گنجانده شده است.

• بازدید و سفر
علیرغــم انجــام بازدیدهــا و ســفرهای دانشــجویی کوتاهمدت
یــک روزه یــا چنــد روزه در دورۀ پایــه ،تنهــا در برنامــۀ دو دانشــگاه
خارجــی و یــک دانشــگاه داخلــی بــه بازدیــد بــه عنوانــی بخشــی از
برنامۀ آموزشی توجه شده است.

• تجربۀ کار گروهی
ً
با توجه به اینکه کار حرفهای معماری عمدتا به صورت فعالیتی
گروهی انجام میشــود ،تجربۀ کار گروهی و آشــنایی با این مهارت
در برنامــۀ پایــه برخــی از دانشــگاههای وجــود دارد .ا گرچــه برخــی
از تمرینهــا در هــر دانشــگاهی بــه صــورت گروهی انجام میشــود،
تجربــۀ کار گروهی به عنوان یک ســرفصل تنهــا در برنامۀ دورۀ پایۀ
دو دانشگاه خارجی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.

• مباحث نظری و تحقیق
طــرح مباحــث نظــری در کنــار مباحــث عملــی و انجــام برخــی

• بیان شفاهی و نوشتاری
بــا توجــه بــه لزوم مهــارت داشــتن معمــاران در بیان شــفاهی و
ن گزارشهای معمارانــه در ارتباط با حرفۀ
نیــز توانمندی در نوشــت 
طراحی ،در برنامۀ دورۀ پایۀ بیشتر دانشگاههای خارجی و به ویژه
سال اول به پرورش این مهارت پرداخته میشود.

نمودار  -۱۰مقایسۀ بازدید و سفر در دورۀ پایۀ طراحی دانشگاههای خارجی و داخلی.

نمودار -۱۱طرح مباحث نظری و تحقیق در دورۀ پایۀ طراحی دانشگاههای خارجی.

نمودار  -۱۲تمرین کار گروهی در دورۀ پایۀ طراحی دانشگاههای خارجی.

نمودار  -۱۳بیان شفاهی و نگارش در دورۀ پایۀ طراحی دانشگاههای خارجی.

نمودار -14پرورش بینش و خالقیت در دورۀ پایۀ طراحی در دانشگاههای ایرانی.

نمودار  -۱۵تمرین هندسه در دورۀ پایۀ طراحی در دانشگاههای ایرانی.

 .۲سرفصلهای ویژۀ دانشگاههای خارجی
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 .۳سرفصلهای ویژۀ دانشگاههای ایرانی

نخست دورۀ پایه تا کید میشود.

• پرورش بینش و خالقیت
دانشجویان معماری در ایران از دانشآموختگان رشتۀ ریاضی
ً
و فیزیک متوســطه گزینش میشــوند و عمدتــا در حوزۀ خالقیت و
هنــر پرورشــی نیافتهاند .به همین علــت در غالب برنامههای دورۀ
پایه در دانشــگاههای داخلی ،بر پرورش بینش و خالقیت درســال

• آشنایی با هندسه
تمریــن هندســه در دورۀ پایــۀ همــه دانشــگاههای داخلی و به
ویژه در نیمســال نخســت وجود دارد .وجود این سرفصل ،مجالی
بــرای پرداختــن بــه نقوش و هندســه معمــاری ایرانی و آشــنایی با
انتظام در طراحی فراهم میکند.

نتیجه
مقایســۀ برنامــۀ آموزش پایــۀ طراحی در دانشــگاههای خارجی
و داخلــی نشــان میدهد که در دانشــگاههای خارجی ،طول دورۀ
پایه حدود یکســوم طول کل دوره اســت و این در حالی است که
بــه ســطح توانمندی دانشــجویان در بــدو ورود به رشــتۀ معماری
اشــارهای نشــده اســت .طــول دورۀ آمــوزش معمــاری و بــه تبع آن
طول دورۀ آموزش پایه در دانشگاهها و کشورهای مختلف یکسان
نیســت و تحــت شــرایط احتماعی ،فرهنگــی و اقتصــادی و قوانین
حرفهای حا کم در هر کشور ،طول دوره و محتوای آموزش متفاوت
اســت .این در حالی اســت که در دانشــگاههای ایرانی ،طول دوره
پیرو برنامۀ مصوب وزارت علوم و فناوری بین هشت تا نه نیمسال
ثابت اســت .دانشــجویان معماری از میان دانشآموختگان رشتۀ
ریاضی متوســطه گزینش میشــوند و سه نیمســال برای دورۀ پایه
که معادل یکسوم طول کل دوره است ،در نظر گرفته شده است
که در تطبیق با برنامۀ آموزش دورۀ پایه در دانشــگاههای خارجی،

نمودار  -۱۶زمانیابی سرفصلهای اصلی در سهنیمسال دورۀ پایه.

ســه نیمســال حداقل زمــان مناســب بــرای آمادگی ورود بــه حوزۀ
طراحی معماری است.
بــا توجــه به اینکه که بنیــان آموزش پایه را میتــوان ( )۱آموزش
مهارتهــای پایــه )۲( ،پــرورش مهارتهای تکمیلــی و ( )۳آموزش
مقدماتــی برای آغاز طراحی معماری در نظر گرفت ،ســرفصلهای
اصلی آموزش پایه را که در برگیرندۀ چهارده ســرفصل اصلی اســت
در قالب سه حوزۀ یادشده میتوان چنین تعریف کرد:
 .۱آموزش مهارتهای پایۀ طراحی
ً
ایــن بخــش از ســرفصلها ،عمدتــا در ســال اول دورۀ پایه طرح
میشــود و توجه به آنها در صورت لزوم تا نیمســال ســوم نیز ادامه
پیدا میکند.
• ترســیم و بیــان گرافیکــی :آشــنایی بــا روشهــا و قواعــد ترســیم
فنــی کــه در برگیرندۀ کســب مهارت اســتفاده از ابزار ترســیم دقیق
با دســت و اصول ترســیم فنی و نقشهکشی معماری است؛ پرورش
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مهارتهای ترسیم با دست آزاد که شامل مهارت ترسیم کروکیها،
انــواع پرســپکتیوهای مخروطــی و نحوۀ ارائــۀ گرافیکــی آن (راندو)
است؛ تمرین و کسب مهارتهای الزم برای بیان ترسیمی ایدهها
و طر حهــا در مقیاسهــای مختلف از طریق ترســیمهای دســتی و
فنی به صورت اسکیس و نقشههای دوبعدی و سهبعدی است.
آشــنایی بــا مــواد و حجمســازی :آشــنایی بــا مــواد و مصالــح
مختلــف بــرای ما کتســازی و ویژگیهــای آنها؛ تمریــن روشهای
مختلف برش ،ســاخت و اتصال؛ تجربۀ ســاخت انــواع ما کتها در
مقیاسهای مختلف و با اهداف مختلف.
• آشــنایی با نرمافزارهای ترســیم در معماری :آشنایی مقدماتی
بــا انــواع نرمافزارهای بیــان و ترســیم و کاربرد آنها در حوزۀ ترســیم
ً
دوبعدی و مدلســازی س ـهبعدی که در حال حاضر عمدتا شــامل
نرمافزارهایی چون اتوکد ،رویت ،اســکچآپ ،فتوشاپ و  ...است و
در طول زمان با پیشرفت نرمافزارها متحول میشود.
 .۲پرورش مهارتهای تکمیلی
ً
این سرفصلها عمدتا در هر سه نیمسال دورۀ پایه مورد توجه
قــرار میگیــرد و بــه عبارتــی ســایر ســرفصلهای مطــرح دورۀ پایه را
همراهی میکند.
• بیان شفاهی و نوشتاری :پرورش توانمندی نقد ،بیان شفاهی
و گفتگو در مورد معماری و طر حهای معماری و نیز تمرین نگارش
و گزارشنویســی در معمــاری کــه بایــد بــه صــورت بخــش تکمیلــی
همــراه بــا تمرینهای عملی انجام شــود و کم کم دانشــجویان را با
شیوه و ادبیات نگارش در گزارشهای معماری آشنا کند.
• خالقیــت هنری :پــرورش خالقیت هنری و تفکــر خالق؛ پرورش
بینــش و معــارف کلنگــر نســبت بــه معمــاری و آشــنایی بــا هنــر و
ً
شناخت جایگاه معماری در ساحت هنر که میتواند عمدتا در کنار
تمرینهــای معمــاری در قالــب بحثهای گروهــی و پژوهشهای
جزئی انجام شود.
• هندســه :آشــنایی با علم هندســه و هندســۀ ترســیمی ،هندسۀ
تمرین به کارگیری هندسه در طراحی نقش مهمی
نقوش ایرانی و
ِ
در انتظامبخشی و تقویت خالقیت تجسمی و آشنایی دانشجویان
با الگوهای بومی دارد.
• کار گروهی :تمرین کارگروهی در انواع پروژهها ،فعالیتهای جنبی
در کارگاه ،مانند برگزاری نمایشــگاهها ،سفرها و برنامههای جمعی،
دانشجویان را آماده فعالیتهای جمعی حرفهای در آینده میکند.
• بازدیــد و ســفر :بازدیــد از آثــار و مکانهــای تاریخــی و شــهرها

و روســتاها و مواجهــه مســتقیم بــا بســتر ،جامعــه و فضاهــا کــه
دانشــجویان را بــا هنــر ،فرهنــگ و معماری بومی ســرزمین خود به
نحو بسیار ملموسی آشنا میکند.
 .۳آموزش دانش مقدماتی الزم در حوزههای تخصصی معماری
ً
این بخش از سرفصلها معموال پس از کسب مهارتهای پایه
ً
آغاز میشود و عموما زمان مناسب برای طرح آنها از نیمسال دوم
فراهم میشود.
• مفاهیــم انتزاعــی و کاربــرد آنهــا :مواجهــه بــا مفاهیــم انتزاعی و
تمریــن تفکــر انتزاعــی در طراحی در قالــب تمرینهــای دوبعدی و
س ـهبعدی ،که دانشــجویان را برای درک رابطۀ میــان فرم و محتوا
یا معنا آماده میکند.
• مطالعــات محیــط و بســتر :توجــه به بســتر طراحی و آشــنایی با
چگونگی تحلیل و شــناخت شــرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی
و اجتماعی آن از مقیاس خرد تا کالن.
• ایستایی و مباحث فنی :فهم ایستایی ،شناخت انواع سازهها و
در رفتار سازهای در آنها ،طرح مباحث فنی ساختمان که در دورۀ
ً
پایــه عمدتــا از طریــق تمرینهــای ســاخت نمونههای ســاختاری
فهم ملموستری از ایستایی و سازه فراهم میکند.
• تحلیــل و نقــد :آشــنایی بــا روش شــناخت موضوعــات مختلــف
ذهنــی و عینــی مرتبــط بــا معمــاری ،مکانهــا ،آثــار معمــاری و ...
بــه روش تحلیلــی که دانشــجویان را بــا روش ترســیم دیا گرامهای
تحلیلــی ،نحــوۀ تفکــر تحلیلــی ،تجزیــه و ترکیــب موضوعــات و
دستهبندی آنها و روش استنتاج از آنها آشنا میکند.
• طراحــی معمــاری :تمریــن مقدماتــی طراحی و ســیر از ســوال به
جواب ،آشنایی با عوامل مختلف موثر بر آن که از طریق تمرینهای
کوچک طراحی (از طراحی مبلمان یا یک فضای کوچک تا طراحی
یک محوطه یا ساختمان کوچک) میتواند انجام شود.
• مباحــث نظــری و تحقیــق :آشــنایی مقدماتــی بــا مباحــث
نظــری مرتبــط بــا معمــاری ماننــد تاریــخ ،ادبیــات ،فلســفه ،هنــر،
جامعهشناســی ،روانشناســی و  ...که در قالب برگزاری جلســات
نقــد و گفتگــو ،انجــام تحقیقات جزئــی نظری در کنــار تمرینهای
عملی قابل اجراست.
بر اساس این سرفصلهای اصلی میتوان برنامههای متعدد و
ً
متنوعی تنظیم کرد که غالبا توانایی پوششدادن چند سرفصل را
به طور همزمان داشته باشد و اهداف آموزش دورۀ پایۀ طراحی را
طی سه نیمسال تحصیلی تأمین کند.
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