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 درس معرفی و اهداف -الف
اين درس در ادامه درس ترسيم مقدماتي سعي دارد مهارت الزم براي ترسيم کروکي و طراحي اسکيس با توجه به اصول طراحي شهري را در 

افزايش خالقيت بيان تصويري و تحليل و شناخت اشکال با  (Professional Designترسيم پيشرفته ) هدف از درسدانشجويان ايجاد کند. 

شه و فکر به صورت تصوير است. شناخت عناصر بصري، نحوه ساماندهي و شناخت اجزا ترکيب در طراحي محيط هاي انسان تاکيد بر بيان اندي

 ساخت از اهداف ديگر اين درس است. 

 مباحث اصلي درس شامل: 

 مباني ترکيبات کالبدي در محيط هاي شهري و نحوه بيان -

 مباني ترکيب بندي و تحليل فضاها و بدنه هاي شهري -

 حضور انسان ها، مقياس فضاها(صول طراحي کروکي هاي ساده و تحليل )سايه روشن فضاها، ا -

 اصول طراحي و ترسيمات مناظر و فضاهاي شهري )سيلوئت شهري، پرسپکتيو، ديدهاي پياپي، نماي خيابان، منظر، ديد پرنده( -

 با توجه به اصول طراحيتمرينات ترسيمي در رابطه با خالقيت و ايجاد ترکيبات دوبعدي و سه بعدي  -

 توضیحات:

 در تمامي جلسات، کرکسيون تمرين ها جزء برنامه خواهد بود. -

 تمرين هاي اصلي در انتهاي جلسات امضا و تاريخ زده خواهند شد و در آلبوم نهايي الزم است تمرين هاي امضا شده ارائه شوند. -

 در طول ترم، چند پروژه اصلي و تمرين هاي فرعي کالسي مطرح خواهد شد که با توجه به برنامه زماني الزم است ارائه شوند.  -

 منابع:  -ه

 ، ترجمه محمد احمدي نژاد، نشر خاک. بیان گرافیکی در طراحی و معماری( 1377پل الزيو ) -

، ترجمه راضيه رضا زاده و مصطفي عباس زادگان، انتشارات ریمبانی طراحی شه( 1370هندمن، ريچارد، يازوسکي، اندرو ) -

 دانشگاه علم و صنعت ايران.

 ترجمه عليرضا تغابني و صديقه قويدل، نشر آراد.  معماری، فرم، فضا، نظم،( 1385فرانسيس دي کي چينگ ) -

 ، ترجمه امير عال عديلي، نشر همام. تکنیک های راندو در معماری( 1386لين مايک ) -

 ترجمه زهرا رضوي، انتشارات دانشگاه تهران.  ،1پالن گرافیک ( 1386س، تئودور واک )داوي -

 صديق، مرتضي، آموزش کروکي در معماري -

 آموزش اسکیس دو )تکنیک های کاربردی پرسپکتیو(صديق، ميثم؛ صديق، مرتضي،  -

 فرمت و ساختار آلبوم نهایی: -و

آلبوم نهايي شامل تمرين هاي کالسي به صورت شيت بندي شده و کالژ تمرين هاي کالسي و پروژه نهايي مطابق توضيحات در  -

 باشد. A2يا   A3طول ترم و در قطع 



 موارد زیر:شامل  ها پروژه -

 و ترسیم سه بعدی محله خاقانی و سایت آنالیز سایت دانشگاه و محدوده پیرامونتحلیل توده فضا  (1

 مبلمان شهری متناسب با دانشگاهطراحی  (2

 تحلیل نمای شهری، خط آسمان، و بدنه ها در یک راسته خیابان (3

 )بازدید گروهی(دید سه بعدی و پرنده، دید پیاپی از یکی از پیاده راه های شهر تهران تحلیل  (4

 

 نحوه ارزشیابی -ج

 نمره( 10کرکسيون هاي کالسي طبق برنامه کالسي ) -

 نمره( 10آلبوم نهايي مطابق با برنامه آزمون ها ) -

 معيارهاي ارزيابي:   -

 کيفيت ترسيم و تحليل ها -

 در ارائه خالقيت -

 ارائه کامل موارد خواسته شده -

 تالش و کوشش مستمر براي افزايش مهارت هاي ترسيمي، تحليل و گرافيکي -

 

 به تفکیک جلسات مباحث کالس -پ

 معرفی کالس -

 توضیح پرسپکتیو ایزومتریک و ترسیم مکعب ایزومتریک و ایجاد اشکال ترکیبی متنوع -

 ترسیم پرسپکتیو ابلیک و نما -

 دیدهای پیاپی توضیح کروکی -

 بازدید میدانی ترسیم کروکی دیدهای پیاپی از دربند -

 و به صورت پرسپکتیو دید هوایی راندو کفپوش از روی عکس از -

 و بررسی نمونه های خوب و بد شیت بندیبحث مرور  -

 توضیح سایت آنالیز و توضیح تمرین تحلیل سایت دانشگاه خوارزمی -

 دانشگاه خوارزمی(مان شهری برای لاسکیس یک جلسه ای )مب -

 دیاگرام های حبابی )تحلیل قلمروهای فضایی و ورودی ها در تحلیل سایت دانشگاه( -

 وئت شهری تهرانلسیلوئت شهری و تهیه یک کاالی گردشگری از سی -

 تمرین راندو )روی نمونه های داده شده(تکنیک های راندو )ماژیک و مدادرنگی و آبرنگ(  -

 بافت تاریخی داخلی و خارجی )تحلیل شکلی و فرمی و ورودی ها و ابعاد، پرسپکتیو و دید پرنده از میدان( تهیه کروکی تحلیل دو میدان در -

 و تمرین گروهی نما )پیدا کردن ارکان افقی و عمودی، خط آسمان، الحاقات، پالت رنگ، خطوط طبقات و خط زمین و ...( توضیح نما و ارکان آن -

 مرور و تمرین(پرسپکتیو دید پرنده از روی پالن ) -

  اسکیس یک جلسه ای  -

-  


