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 6حسین مرادی نسب
 درسی هایوای برنامهبازنگری محت دنبالبه همواره آموزشی ریزانبرنامه چکیده:

 از گیریبهره امکان و با نیازهای جامعه و حرفه هماهنگ شده تا باشندمی

، توسط اخیرادرسی رشته معماری مهگردد. برنا فراهم های مفید آموزشیروش

 نجایگزیدانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد  بازنگری شده، که آنها 

ریزی برنامه شورای عالی  24/07/77 معماری مورخ درسی مهندسیبرنامه

بردی  جرج قیتحقیق تطبی روش کارگیریبه این پژوهش با اند. درشده

مقایسة شده، تا  درسی سابقبرنامه عماری بام ی آموزششدههای بازنگریبرنامه

های درسی براساس های میان برنامهضعف و تشابهات و تفاوت و قوت نقاط

دهد این نشان می شود. نتایج تحلیل قرار گرفته و شناسایی مورد سؤاالت تحقیق

ها بر اساس افزایش یا کاهش واحد، تغییر سرفصل به ها بیشتر محدودبازنگری

و  ا افزایشی شنیاز، تغییر نوع درس، تغییر نوع واحد، تغییر نام دروس وتغییر پی

درسی اصلی برنامه حیطهبه آنها بیشتر های بیندروس گردیده. شباهت کاهش

نیز  هاو تفاوت گرددمربوط می ارزشیابی شیوه های آموزشی وو روش یعنی اهداف

مجدد برای  نگریلزوم بازباشد. و فرایندهای آموزشی می به حیطه بیشتر مربوط

درجهت رسیدن به سه هدف  آموزش معماری وضعیت ساختار هیساماند

 نظام هماهنگی باو  اسالمیایرانی توجه به هویت، کشور نیازهای پاسخگویی به

 زهایبیشتر به نیا هر چه جوابگوییایران و  این رشته در المللیآموزشی بین

  رد.وجود داجامعه  صالح واقعی و ضروری،

 درسی، مقایسه تطبیقی، مهندسی معماری.بازنگری، برنامه: کلمات کلیدی
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Salehi, Dr. Sahar Toofan. Dr. Hossein 
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Abstract: Educational planners always looking to revise the 

content of the curriculum to coordinate them with needs of 

the community and vocation, also to provide information 

utilization possibility and Useful educational methods. 

Architecture curriculum recently revised by the University of 

Tehran and Ferdowsi University of Mashhad, which have 

replaced the architectural engineering curriculum of the 

Supreme Council of Planning. In this research, by using 

research methods of comparative George Brady new curricula 

undergraduate architectural education with a curriculum 

former compared to strengths and weaknesses and the 

similarities and differences between curricula based on 

research questions analyzed and be identified. The results 

show that these revisions are more limited to changing 

chapters based on increasing or decreasing units, changing 

prerequisites, changing course types, changing unit types, 

changing course names, or increasing or decreasing courses. 

The similarities between them are more in the domain of 

educational processes. And the need for revision to organize 

the structure of architectural education in order to achieve 

three objectives to meet the needs of the country, according to 

Iranian-Islamic identity and coordination with the 

international training course in Iran and to respond more 

effectively to the urgent needs, true and righteous society. 
Keywords: review, Curriculum, Comparative Comparison, 

Architectural Engineering. 
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 مقدمه
گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در نظام آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایه

دارای دو بعد کمی و کیفی است. رشد  که عهده دارد بر تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد
باشد. این رشد و می دو بعد به موازات یکدیگر موزون و متعادل این نظام مستلزم رشد هر

 تبع آن نیازها وصورت نخواهد گرفت مگر وقتی که تمام نقایص، معایب و به گسترش
در دو بعد  آنی بهبود مسئوالن در زمینه مشخص و تالشی مستمر از سوی های این ابعادخواسته

 های عوامل مختلفها و نیازها و خواستهکاستی و مسلما تنها راهی که بتوان با آن صورت گیرد،
 آموزش . نظاماست «ایمقایسه ارزشیابی» ر دو بعد کمی و کیفی آشکار ساخت،آموزش عالی را د

های حوزه در اخیر، هایسال علمی دستاوردهای ها وعلیرغم پیشرفت ایران نیز معماری امروز
 و بهبود زندگی کیفیت ارتقاء سطح اقتصادی، یتوسعه زایی کارآمد،صنعت، اشتغال ارتباط با

 در پیشبرد جهت هادانشگاه در بنابراین .داشته است کارآیی کمتری و یاثربخش زیستی؛ شرایط

 نیازمند تغییرات جامعه با نیازهای جامعه، جهت انطباق پاسخگویی به های جهانی،رقابت یعرصه

بود، که در این راستا  خواهیم معماری، رشته در درسی محتوای برنامه در بنیادین تغییر
های درسی یکی از عوامل مهم برنامهوس معماری انجام شده است. در سرفصل در هاییبازنگری

آموختگان با آخرین دانش و مهارت دانش بین نگرش، تناسب ارتقای کیفیت آموزش عالی و ایجاد
آموزش عالی نقش  به اهداف دستاوردهای علمی و نیاز بازار کار است که در تحقق بخشیدن

آموزش عالی  ها و اهدافی نقشآئینه ،ب مراکز دانشگاهیها که قلسزایی دارند. این برنامهبه
ی و شایسته فعالیت آموزشی و از عناصر مهم ارتقای کیفیت آموزش جوهره هر آیند،شمار میبه

ها در توفیق یا دانشگاه های درسیبرنامه در این پژوهش نیز، از آنجاکه .توجه دقیق هستند
 که اینست ، سؤال اصلیکنندای ایفا میعیین کنندهکلیدی و بسیار ت شکست این مؤسسات نقش

کشوراز مهر  معماری های اصلیدانشکده در که ی آموزش معماریشدهی درسی بازنگریهابرنامه
 معماری هی وضعیت ساختار آموزشمعنایی باعث ساماند چه به و چه حد شود، تااجرا می 97

ای علمی حوزه های درسیست؟ برنامها شده ایران جهت رسیدن به اهداف این رشته دردر
 هدف،.های ارزشیابی استشیوه های تدریس وعناصر هدف، محتوا، روش که شامل هستند

جز حد یادگیری نیست. عنصر  نخستین عنصر برنامه درسی است که در فرایند آموزش چیزی
ها و مهارتشامل دانش )حقایق، تبیین ها، اصول، تعاریف(،  درسی، محتواست که دوم برنامه

ها و ارزش (و ایجاد ارتباط گیریتصمیم خواندن، نوشتن، حساب کردن، تفکر منطقی،) فرایندها
 روش تدریس، راه منظم، باقاعده. و ...( است اعتقاد به خوب و بد، صحیح و غلط و عالقه به علم)
ارزش  ستگی ومنطقی برای ارائه درس است. سه تعریف مشهور از ارزشیابی؛ داوری درباره شای و

 . اینهاستگیری با بررسی میزان حصول هدفتصمیم برای چیزی، فرایند گردآوری اطالعات

 هاییخلق محیط قادر به معماران است تا معماری کارآمدتر آموزش بر تأکید پی در نوشتار
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به  باید شوند، در این راستا محیطی و فرهنگی اجتماعی، به نیازهای پاسخ راستای در انسانی
ها از مسیر بود؛ چراکه با اندک غفلتی ممکن است فعالیت آموزشی بسیار حساس و آگاه برنامه

آموزش آنها از  مطالبی شود که سودمند نیست یا منحرف و نیروهای موجود صرف فراگیری
 های درسیبرنامه عناصر تحلیل و مقایسة بررسی و با . و در نظر دارداولویت برخوردار نیست

 تطبیقی تحقیق روش کارگیریبه با برنامة درسی سابق با آموزش معماری ارشناسیک جدید دورة

 مشخص های آموزشی راسرفصل های میانو تفاوت تشابهات ضعف و و قوت نقاط بردی، جرج

 هر چه بیشتر به نیازهای به سمت جوابگویی معماری را سازد، تا با ارائه راهکارهایی، برنامه درسی
 در آنها کردن هدفمند و های آموزشینظام مسائل حل داده و باعه سوق واقعی جام ضروری،

 برداشت. ایران معماری در یرشد حرفه درخور در قدمی نیازهای جامعه بتوان رفع راستای

 بیان مساله
 برای بعدیسه خلق فضاهایی جهت دانشجویان نمودن توانمند منظور به معماری آموزش

زاده و است)مهدی بشری جوامع بهتر برای آوری محیطیفراهم یا و بشری هایفعالیت
 و یدانشگاه است؛ آموزش اصلی الیه سه دارای ایران در معماری آموزش (.1391همکاران،

 گذشتهدر که اجزایی است؛ اجرایی و کارگاهی و آموزش کار دفاتر و حرفه در رسمی، آموزش

 مسائل گیریشکل عوامل یاز منشاها و اندمنفک شده هم از امروزه ولی اندبوده هم متصلبه

دروس  است از امجموعه معاصر سرفصل آموزشی مدارس معماری شده که در معاصر معماری
 توسعه را معماری علمی گیریکه شکل تکنولوژی دروس دهند،می بسط را طراحی دانش که پایه

 رکیب موارد قبلی وت هک طراحی، دروس درنهایت و هنری برای بیان معماری هایدوره دهند؛می

 اساس آموزش، بر دیدگاه علم معماری، از باشد. آموزشمی آموزش کنندهتعیین بخش

 را خود دانش که یادگیرنده فعال فرآیند یک عنوانبه یادگیری تکیه بر با گراشناسی سازندهروش

 معماری وزشآم برنامه است. ریزی شدهدهد، پایهمحیط توسعه می و تعامل با طریق تمرین از

در  باشد.و آموزش عملی مسأله محور می مقدماتی)نظری( آموزش اصلی بخش شامل دو
 رائها سخنرانی به صورت و سنتی شیوه به نظری آموزش بخش ایران معماری هایدانشکده

 معماری طراحی تلیهآ در محور پروژه روش یادگیری به بخش دوم آموزش شود؛ درحالیکهمی

های مداوم برنامه هایبازبینی توجه ناکافی به(. 1397زاده،و سلطان حمدزادهگیرد.)ممی انجام
 یجادا رو های کیفی آموزش عالی است. از اینی نارساییدرسی آموزش عالی یکی از دالیل عمده

 هایمهبرنا به آنها تبدیل و هابرنامه بررسی و ارزیابی برای اندرکاراندست الزم از سوی هایزمینه
ها را اه دانشگاهبه کمک آن جایگ توانکه می ای استعمده وظایف ازنیازها  با مرتبط و تربمناس

و  و توسعه حفظ نمود )جمیری های اصیل دانش، پژوهشپایگاه در دنیای حاضر به عنوان
 (.1389همکاران، 
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ی بایست که های آموزشی عالی استی تمام نمای مقاصد نظامهای درسی، آئینهبرنامه
با  و التحصیالن جهت پاسخ به نیازهای بازار کار باشند های الزم در فارغمنجر به ایجاد توانمندی

 روز رسانی سریعبه های درسی نیز نیازمندتوجه به نیازهای روزافزون و متنوع بازار کار، برنامه
ی از دالیل عمدههای درسی آموزش عالی یکی های مداوم برنامهتوجه ناکافی به بازبینی. باشدمی

 اندرکارانهای الزم از سوی دستایجاد زمینه این رو کیفی آموزش عالی است. از هاینارسایی
 از وظایفنیازها  با مرتبط و ترمناسب هایبه برنامه آنها تبدیل و هابرنامه بررسی و ارزیابی برای
های پایگاه عنوان ی حاضر بهها را در دنیاتوان به کمک آن جایگاه دانشگاهای است که میعمده

 آموزشی ریزانبرنامه (.1389جمیری و همکاران،) حفظ نمود اصیل دانش، پژوهش و توسعه

حرفه  نیازهای جامعه و با تا باشندمی درسی هایبرنامه محتوای دنبال بازنگری به همواره
 مسئله این گردد. فراهم آموزشی مفید هایو روش اطالعات از گیریبهره امکان شده و هماهنگ

 این و قرار داشته توجه مورد توسعه یافته کشورهای مراکز آموزش عالی در که هاستسال

 در خود نوشتار در و کَنن نیوبِل خصوص، این گیرد. درمی انجام مستمر صورتبه هابازنگری

 وارههم باید درسی هایمحتوای برنامه» که شوندمی دروس متذکر بازنگری محتوای رابطه با

 باید دستاوردهای علمی، آخرین نیازهای جامعه و به توجه با قرارگیرد و بازنگری مورد

فراهم  هاو اعتالی ارزش هانگرش یتوسعه و استعدادها شکوفایی و رشد را برای هاییفرصت
 فرمایشات از پس و بوده توجه مورد مقوله نیز این ایران (. در165؛1385 کنن،ونیوبل«)نماید

 علوم انسانی، در دروس تحول ایجاد و درخصوص بازنگری 1388 سال معظم رهبری در ممقا

 تکلیف انجام این برای مضاعفی و فناوری همّت علوم تحقیقات وزارت و فرهنگی انقالب شورای

همواره  درسی، باید های مختلفحوزه در هابازنگری انجام به ضرورت با توجه اند.گرفته کاربه
تحولی  آموزشی نظام در تا ای باشندگونه به شدهبازنگری هایمحتوای برنامه هک داشت توجه
 نکاتی اهم از آموزش با زمان برنامه انطباق بودن موضوع، روز به و تازگی»کنند.  ایجاد عظیم

 باید سازد. محتوا فراهم مداوم آموزش را برای ایپایه و گیرد مدنظر قرار محتوا در است که باید

 داشته توجه کامل نیز ارزشی و نظام میراث فرهنگی و اشاعه حفظ به تا شود ای انتخابگونهبه
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کند تا  کمک فرد باید به محتوا الملل فراهم آورد.بین برای ارتباط ایزمینه ضمن در و باشد
مختلف  امور و در رفتارها را سازنده استقالل و خودکفایی حداکثر و را بیاموزد یادگیری چگونگی

 (.1393محمودی،«)کند کسب

 تعریف و اسالمی انقالب از پس آموزشی هایبرنامه در که عظیمی تحوّل از گذشته

 ابتدای در فرهنگی انقالب ستاد های دانشگاهی توسطدر رشته آموزشی محتوای از که جدیدی

رخ  کشور در ی معماریرشته درخصوص 1377 سال در دیگری تحوّل آمد، عملبه 1360یدهه
ی دوره معماری و مهندسی کارشناسی به را خود جای پیوسته ارشدکارشناسی آن طی و داد

 یدوره طول شدن کوتاه تحول این یداد. نتیجه ناپیوسته معماری ارشدکارشناسی جدید

 ایجاد التحصیالن، وبرای فارغ کار بازار به ترسریع ورود و امکان سال، 4به  سال 6 از تحصیلی،

 معماری رشته با متخصصین مرتبط و پرورش ارشدکارشناسی هایدوره در ددمتع هایگرایش

 و تحقیقات وزارت علوم 1377 مصوب یبرنامه از پس دانشگاه تهران دانشکده معماری در بود.
 شورای توسط1389، 1385، 1380، 1378های سال طی دیگر درسی یبرنامه فناوری، چهار

 دانشگاه ریزیبرنامه دفتر تأیید به هیچوقت هابرنامه این ولی شد، معرفی آن دانشکده آموزشی

، شدند. ولی دو برنامه درسی دیگرمی برگزار در دانشکده رسمیغیر بصورت همواره نرسیدند و
و دیگری توسط دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ  18/12/92یکی توسط دانشگاه تهران در تاریخ 

ریزی درسی نامه واگذاری اختیارات برنامهستناد آیینبه ابازنگری شده است، که   6/10/95
درسی های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، برنامه 23/11/95مورخ  882شماره  مصوب جلسه

دانشگاه تهران و مورخ  10/04/93مورخ  معماری بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مهندسی
 جایگزین برنامه درسی درسی هایبرنامه ه و ایندریافت شددانشگاه فردوسی مشهد  21/05/96

شورای   24/07/77مورخ  365دوره کارشناسی رشته مهندسی معماری مصوب جلسه شماره
فصل؛ مشخصات کلی، جدول واحد های  3مذکور در  درسی هایبرنامه .اندشدهریزی برنامه عالی

عالی و  ی آموزشهاها و مؤسسهو برای تمامی دانشگاه درسی و سرفصل دروس تنظیم شده
برای ، کنندفعالیت می پژوهشی کشور که طبق مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال قابل اجراست و پس از  5به مدت  1396 -1397تحصیلی  از شروع سالشده که اجرا ابالغ 
 کارایی و نگرش دوره کارشناسی مهندسی معماری، به منظور. باشدبازنگری می آن نیازمند

اثر معماری و نقد و بررسی آثار معماری در  عمومی، کسب دانش و توانایی الزم برای تولید
موجود در زمینه  هایساختمان، اصول نگهداری و مرمت ابینه، تئوری ای گسترده شامل فنحوزه

این رشته بر پایه چنین  ساخت تعریف شده است. دروس پیشنهادی برایایجاد فضاهای انسان
گیرند تا بدین وسیله کارشناس معماری به هنگام ایفای دروس طراحی قرار می خدمتنگرشی در 

دانش و مهارتی عمومی و قابل کاربرد در  ای و با پژوهشی آتی، بهحرفه هاینقش در عرصه
موردنیاز  طور آگاهانه، اطالعاتهای مختلف این رشته دست یابد. کارشناس معماری باید بهزمینه



و... یمالصالح ههی، ود یفراهان یری، بهرام وز انیابراهم نهیستیکر   

 1399، بهار و تابستان 21، شماره 11رنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات ب                     350

 

 

بندی نموده و با کاربرد هر یک از آنها در جای بندی و جمعآوری، اولویترا جمع برای یک پروژه
به منظور . شده، یک پروژه معماری مبتنی بر سامانه منسجم ارائه دهد دانش پایه کسب خود و

های آموزشی را که در محصول دوره کیفیت ایجاد ساختار منسجم برای برنامه دروس که بتواند
 نیز شود، تضمین کند وآموختگان معماری در جامعه سنجیده میآیی دانشکارواقع با میزان 

نظامی باشد که بر اساس آن بتوان میزان کارایی دروس و فرآیندهای آموزشی را مورد ارزیابی 
هماهنگی با نظام و  توجه به هویت ایرانی اسالمی، کشور به نیازهای پاسخگویی سه هدفقرارداد، 

 (.1395ریزی آموزشی،)شورای عالی برنامهگرددی مطرح میآموزشی بین الملل
سط تو 24/8/1377مهندسی معماری در تاریخ  یبا توجه به زمان ابالغ برنامه درس

ه مواج سال از آن و چندینو گذشت  ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوریشورای عالی برنامه
 یتی تربکه در چگونگ بود، ضروری شدن کشور با نیازهای جدید در حوزه طراحی فضا و ابنیه

وسط تکه در این راستا دو برنامه درسی یکی  عمل آیدمتخصصین در این حوزه بازنگری به
ه بوزش سوق دادن آم دانشگاه تهران و دیگری توسط دانشگاه فردوسی مشهد بازنگری شده که

رهنگ ف ابنشجویان سمت جوابگویی هر چه بیشتر به نیازهای واقعی و صالح جامعه و آشنایی دا
های پیشنهاد خودی و صحیح معماری و سالمت بخشیدن به سالیق مردم، از جمله ضرورت

های به عمل آمده از دانشجویان و نظرسنجی چنین طرحی است. با استفاده از نتایج
 دهانشکهای قبلی و نیز نظرسنجی و مشورت با اساتید معماری در چند دآموختگان دورهدانش

 سال های آموزش معماری ازهای متعدد اساتید در همایششور و با توجه به نشستمعماری ک
بندی دسته یددر برنامه بازنگری در موار، واقعی و صالح جامعه . نیازهای ضروری1390تا  1381

 (.1392ریزی آموزشی،است)شورای عالی برنامهآمده 2که در نمودار و تعریف شده است

 
 

ارشد ناپیوسته در آمده است،  معماری که به صورت کارشناسی ساختار جدید رشتهدر 
ای اختصاص دارد. )دانشگاه فردوسی سطح کارشناسی به تربیت معمارانی با کارایی عمومی حرفه
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هایی که در روند آموزش کسب آموختگان این دوره بر اساس توانایی( دانش1395مشهد, 
)شورای عالی ایفای نقش کنندشود بیان می 3دار ی که نموهایتوانند در زمینهاند مینموده
 (.1395ریزی آموزشی،برنامه

 
 پیشینه موضوع

رسد کمتر شاهد آغاز شده و به نظر می 1318آموزش رسمی معماری در ایران از سال 
آن جریانی فراگیر در زمینه آموزش  به تبع ایم وبوده هماهنگی و برآوردن نیازهای جامعه

 توجه به آنکه اولین رغم پیشینه آموزش آکادمیک در ایران و باته است. علیمعماری شکل نگرف
گردد، تا حدود نیم قرن سال پیش از میالد مسیح بر می 6000معماری مکشوفه در ایران، به  آثار

استاد و شاگردی بود که این روش آموزش با  صورت آموزشی معماری در ایران به پیش، نظام
)انتصاری و است صاحب کار بود، نقایصی نیز داشته آمده موفق و مورد قبولآنکه در نتایج بدست 

اند، اغلب غربی بوده های ارائه شدهاز بدو تاسیس رشته معماری در ایران مدل(.1394همکاران،
امروزه شاهد فاصله زیاد میان نیازهای جامعه، اهداف  روح زمانه و تحوالت که با توجه به تغییرات

و  ریزی مطلوبزش در معماری کشور هستیم. در این شرایط وجود برنامهآمو هایو روش
ی کیفی این رشته، معماری، جهت توسعه ها و مقاطع گوناگون آموزشسنجیده در دانشکده

استناد به آنها  آموزش معماری صورت گرفته است که یمطالعات متعددی در حوزه الزامی است.
قسمت  تواند موثر باشد که در ایننامه آموزشی کارآمد میو توجه به نتایج آنها در تدوین بر

  بر تأکید با ،«سبک در درسی یبرنامه بازنگری» یمقاله در والتر است. بخشی از آنها آمده
 کردن گلچین و بازنگری با باید دانشگاه که گیردمی نتیجه درسی، یبرنامه در فرآیندمداری

 که کند تأکید اصولی بر متخصصین از گرفتن کمک و عیمسا تشریک صورتبه هابرنامه بهترین
 دنبال به همیشه که کارفرمایان هایخواسته جوابگوی و بوده آموختگاندانش یبرازنده

در حجت  (.2002)والتر،سازند مرتفع را آنان نیازهای تا اندبوده آگاه و کارا آموختگاندانش
تفاوت بی خصلتی جهانی و آنکه ی برحسبکند آموزش جدید معماربیان مینامه خود پایان

 های سرزمینی، بومی و فطری مردم دارد، ضمن تجهیز شاگرد به علومنسبت به فرهنگ و ویژگی
خویش تهی و دور  ها و هویت آئینی و سرزمینیاو را از ارزش و جدید به تدریج و فنون روزآمد

گسست فرهنگی بین  ایت از اینایران، حک با روش جدید در کند. هفت دهه آموزش معماریمی
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 در گسستگی عوامل یزمینه در وحیدی پژوهشی هاییافته (.1379)حجت،معمار و جامعه دارد

 هایحوزه در گسستگی و هاآسیب که آنست بیانگر معماری یپایه دروس عملی و نظری آموزش
 آموزشی، هایفضا مثل) آموزشی ارکان سایر و معلم، یحوزه دانشجو، یحوزه شامل مختلفی

(. 1383،وحیدی)است  ردیابی قابل (... و مصوب هایدرس شرح آموزشی، امکانات و تجهیزات
فنی  دبیری و معماری آموزش مهندسی ایمقایسه بررسی» پژوهش در عظمتی و ضرغامی،

در سطح  واحد 140 تعداد یا و فرصت چهارساله که، اندنتیجه رسیده این به ،«ایران معماری در
رسد می نظربه بود. نخواهد جوابگو وجهبه هیچ فنی معماری دبیرهای تربیت برای ناسیکارش
یا  سال 6 حد در بیشتری فرصت است معماری نیاز فنی رشته تربیت دبیرهای برای

 اصول و و تربیتی معماری نیاز مهندسی واحدهای مورد تمام بتوان تا شود ارشد ایجادکارشناسی

(. پژوهش 1388 ،ضرغامی ؛عظمتی  طور کامل آموزش داد)به دوره آن در را تدریس هایشیوه و
رشته کارشناسی مهندسی  درسی برنامه انطباق میزان بررسی»یجمیری و همکارانش در مقاله

 رشته مهندسی درسی برنامه کلی بازنگری هدف با« ایران در بازار کار با نیازهای معماری

که وضعیت  گرفته این رشته صورت در زهای بازار کارنیا با بیشتر انطباق برای معماری
دانشی مطلوب،  در حیطه کار، بازار نیازهای به توجه با معماری مهندسی رشته التحصیالنفارغ

 و فتحی آذر ،حاتمی، جمیریشود)می ارزیابی نگرشی نسبتاً مطلوب و نامطلوب حد در مهارتی
 اسخگویی بهراستای پ در معماری آموزش منعطف ضرورت نظام»ی (. در مقاله1389،پاکدل فرد

 مصوب که برنامه ی عزیزی، این نتیجه حاصل گردیدنوشته« پایداری بومی و جهانی هایچالش

 پایداری نبوده و آموزش برای مناسبی ظرف ایران در حاضر معماری حال آموزش ایستای

 سه که ارزیابی ریزی وبرنامه مفید، و دقیق هایهدف به با عنایت مندو نظام منعطف ایبرنامه

رویکردی اسالمی به »در تحقیق  .(1389باشد)عزیزی،می مورد نیاز اندنظام اصلی یک رکن
 سامانه بررسی اسالمی و قدسی،به نوشته« آموزش معماری طراحی مدل ساختارمند نظام

ریزی آموزشی در برنامه اسالمی بینیجهان ساسا بر مناسب گذاریو لزوم سیاست فعلی آموزشی
بررسی »ی بایزیدی در مقاله (. رشیدزاده و1392قدسی، است)اسالمی وشده اشاره معماری رشته

 با رابطه در تطبیقی مقایسه به ،«معماری از منظر نگرش سیستمی در نقش و جایگاه فرهنگ

ها و تفاوت و اندخارجی پرداخته ورچند کش با ایران معماری دانشجویان و آموزش نحوه پذیرش
و بایزیدی  اند)رشیدزادهبیان نموده کشورها این با ایران در را آموزش و های پذیرششباهت

بازنگری دروس دوره کارشناسی  آموزشی ریزیبرنامه تحول در گامی به سوی»(. در مقاله 1393،
و  اساتید و دانشجویاننظرسنجی با استفاده از نتایج« دانشگاه تهران معماری، رشته مهندسی

ی چشم و نیز با استفاده از برنامه ها و شناسایی مشکالت جاری در آموزش دانشکده،یافته تحلیل
 ی جدید آموزش معماری تهیه وشده، برنامه معرفی عالی که توسط وزارت علومآموزش انداز

 اختیاری زایش واحدهایونظری و ضرورت اف آن از جمله تعامل بین دروس عملی هایویژگی
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 مقایسة تطبیقی هدف با مقدم،و توتونچی پورغریب پژوهش .(1393)محمودی،تاکید شده است

است  یافته خارجی نگارش های معتبردانشگاه و های اصلی کشوردر دانشگاه ی پایهدوره یبرنامه
خارجی بررسی  برمعت یازده دانشگاه در ی کارشناسی معماریدوره آموزشی یبرنامه آن در و

در  پایه ی آموزشدوره طول آن تبعبه معماری و آموزش یدهد طول دورهمی شده، که نشان
و  اقتصادی و شرایط اجتماعی، فرهنگی تحت و نیست مختلف یکسان و کشورهای هادانشگاه
و  پوراست)غریب آموزش متفاوتمحتوای  و دوره طول در هر کشور، حاکم ایحرفه قوانین

بازنگری تطبیقی برنامة »یپور و توتونچی مقدم در مقاله(. همچنین غریب1394مقدم ،تونچیتو
 آموزش هایبرنامه کنند که بازنگریبیان می« معماری در دورة کارشناسی پایة طراحی آموزش

 جبران کمبودهای برای فرصت مناسبی تدوین دروس جدید و محتوا تحلیل با رویکرد معماری

پور و توتونچی کند )غریبمی فرهنگی ایجاد بستر با منطبق معماری وزشدر آم موجود
آموزش  در تجربی دانش اهمّیّت بکارگیری»ی (. محمودی و ناری قمی در مقاله1395مقدم،

 یا« آزمونی»به عنوان  کارکردی اطّالعات توجّه به ماهیتکنند که بیان می« معماری
 های آموزش طرّاحیکارگاه و روش جدیدی برای محتواکلید طرّاحی  تواندمی« دهندهذهنیت»

 آموزش بازی محور در نقش»ی(. شفایی در مقاله1395قمی، ناری )محمودی و معماری باشد
های نمایشی، گفتاری، کند که که آموزش توام با بازیبیان می« معماری آموزش طراحی

میزان مشارکت و احساس مثبت تواند در ارتقای انگیزش، یادگیری، نوشتاری و ترسیمی می
بر آموزش پویا و  رهیافتی»(. مطیعی در مقاله 1397دانشجو در مورد درس، موثر باشد)شفایی،

همزمان دروس  با استفاده از آموزش ترکیبی وکند که بیان می« معماری هدفمند دروس پایه
 تاکید بر آنها،نمودن  ترها در جهت واقعیو پیوستگی تمرین درس مشترک تهیه طرح پایه،

نوآموزان معماری  هوش هیجانی و خالقیت تاکید بر ارتقاء انگیزه، های فردی و گروهی و باتمرین
(. همچنین ژورنال 1397)مطیعی و همکاران،یافت پویا و هدفمند دست توان به آموزشیمی

چاپ به در آمریکا معماری آموزش زمینه در که دهه است چندین معماری آموزش
 معماری، تاریخچه ی آموزشنحوه ای پیرامونهای گستردهتاکنون پژوهش کلی،طوربه.درسمی

این رشته  تئوری در و عملی نقش دروس سنجی انواع آموزش معماری،کیفیت معماری، آموزش
 هایدروس در برنامه و جایگاه معماری در آموزش تاریخ روند تمامی آنها در که است انجام گرفته

آموزش  محتوای امر توجه به از نشان آنها نتایج که اند،قرار گرفته مورد تحلیل معماری درسی
است و تنها پژوهشی که به ارزیابی برنامه درسی جدید  سنجیقدیم  معماری در جهت کیفیت

 با معماری یرشته تطبیقی محتوای برنامه درسی مطالعه»پرداخته، پژوهش دشتگرد با عنوان 

 ی آن بامقایسه و دانشگاهی ایران هایسرفصل محتوای ت، در تحلیلاس« زمانه روح معیار

آوری فن انتقادی، روح زمان )تفکر اساس معیارهای خارجی، بر برتر هایهای دانشکدهسرفصل
 از آن حاکی بررسی، این حاصل از است و نتایج گرفته قرار فرهنگ(؛ مورد سنجش و اطالعات
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 و انتقادی تفکر یحوزه موضوعات مرتبط با سبت مواردن بودن پایین با توجه به که: است

عدم  جدید، و های دانشگاهی ایران قدیمدر سرفصل تاریخی دیالکتیک و آوری اطالعاتفن
 های برتردانشکده با مقایسه در زمان، با مفهوم روح ایران معماری آموزشی کنونی نظام تناسب

نیازهای  به در ایران آموزش معماری نظام ییپاسخگو عدم دهندهدنیا، محرز گردید، که نشان
نشان  پیشینه بر (. مرور1398است )دشتگرد، زمان روح مفهوم با آن تناسب عدم و جامعه

های جدید و قدیم آموزش کارشناسی معماری ای میان سرفصلهیچ ارزشیابی مقایسه دهد،می
های اشتراک و افتراق سرفصل نکاتنوشتار حاضر در پی یافتن  رو،ایران انجام نشده است. از این

بررسی تطبیقی بین این دو و  در ایران است و با معماریدوره کارشناسی  دروسجدید و قدیم 
سرفصل دروس مجدد بازنگری و اصالح  در صورت در پی بیان عواملی است که ها،تحلیل داده

معماری  آموزشمهم  تا هدف در ایران، باید مدنظر قرار گیرد معماری دوره کارشناسی
 و درک با روز دنیا، بتوانند همگام با معماری که است معمارانی پرورش های جدید، کهسرفصل
 کشورشان در معماری حرفه به خود تاریخی سرزمین بستر فرهنگی، جغرافیایی و معرفت

 بپردازند، دنبال شود. 

 سواالت پژوهشی
ی شدههای بازنگریبین سرفصل ییهاناهمسویی و ها، همسوییهاها و تفاوتچه شباهت-

 ؟وجود دارد سرفصل قدیمدر ایران و  معماریدروس دوره کارشناسی  جدید

وضعیت  هیعماری باعث ساماندشده جدید آموزش مهای درسی بازنگریرنامهبآیا -
 شود؟ایران می جهت رسیدن به اهداف این رشته دردر معماری آموزش ساختار

به سمت  معماری را آموزشرسی معماری، دشده در برنامه  های انجامآیا بازنگری-
د های پیشنهاضرورتکه از واقعی و صالح جامعه  ضروری، جوابگویی هر چه بیشتر به نیازهای

 دهد؟میسوق  ،چنین طرحی است

 روش شناسی
ها از اسناد و مدارک این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است و برای پاسخگویی به پرسش

استفاده وزارت علوم و تحقیقات  ریزی آموزش عالیدفتر برنامهها و ، سایت دانشگاهایکتابخانه
و  گیردمی کنار هم قرار شده است. بررسی تطبیقی، عملی است که در آن دو یا چند پدیده در

های شود. تقریبا در کلیه جوامع، مسائل و هدفوجوه اختالف و تشابه آنها تجزیه و تحلیل می
ها ها در کشورها متفاوت است. روشریزیها و برنامهروش ولی یکدیگر شباهت دارند،به  آموزشی
ها ارتباط پیدا فرهنگ و هادر هر یک از جوامع با سنت های آموزش و حل مشکالتریزیو برنامه

علوم اجتماعی، به ویژه  ها در حوزهترین روشروش تطبیقی یکی از اصلی (.1386کند)آقازاده، می
تطبیقی و تاریخی، است. تفکر بدون مقایسه قابل تصور نیست و در غیاب  امعه شناسیج در

تطبیقی، که مبتنی بر مقایسه  نیست. روش پذیراندیشه و پژوهش علمی نیز امکان مقایسه، هیچ
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 اجتماعی ها در علومترین روشقدیمی هاست، یکی ازها و تفاوتبرای فهم مشابهت
 جرج از روش استفاده با که رودمی شماربه تطبیقی نوع وهش نیز از(. این پژ1388)غفاری،است

 ،3توصیف مرحلة روش تطبیقی چهار برای . وی(1993 ،2)دهویاست گرفته انجام1برودی

از  منظور (. 1389)آقازاده، کرده است پیشنهاد را )مقایسه( 6وتطبیق5همجواری  ،4تفسیر
در این روش به معنای وارسی و تحلیل  و تفسیر گوناگون و گسترده است توصیف، مطالعه منابع

مورد  مطالعه گسترده کشورو  اول توصیف کرده بود اطالعاتی است که پژوهشگر در مرحله
مربوط به  مطالعه از نظر پیشینه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... است؛ زیرا اطالعات

قرار بگیرد. مرحله سوم این روش که در یک بافت و زمینه  مؤثر است تعلیم و تربیت زمانی
اطالعاتی که در دو مرحله  بندی و کنار هم قرار دادنطبقه منظور از همجواری، ،همجواری است

این مرحله ، هاستها و تفاوتقبل آماده شده بود برای ایجاد چهار چوبی برای مقایسه شباهت
و های، تفسیر نهایی شباهتو آخرین مرحله تحلیل تطبیق کندفراهم می برای مقایسه معیاری
 مطالعه، اول مرحله در پژوهش نیز، این (. در1396،مونقیکریمی؛ زادهخراشادی) هاستتفاوت

در برنامه ، واقعی و صالح جامعه ضروری نیازهای ها ومورد هدف در معتبرتر و تر مشروح تاطالعا
 کلیات، مربوط به اطالعات شد و و مکتوب آوری جمع ها،داده آوری جمع ابزار براساس بازنگری

 و بردارییادداشت گردآوری، های مورد مقایسهرشته هایسرفصل محتوای عناوین دروس و

تحقیق  که مسأله گردید تفسیر های درسی،برنامه اطالعات مطالعه، مرحله دوم رشده د توصیف
و  بررسی تحقیق هایسؤال به دادن و پاسخ هاو تفاوت هاشباهت زمینه در جزئیات توجه به با

ها برای و تفاوت هاشباهت مقایسه جداول تطبیقی برای سوم، مرحله در گردد ومی مقایسه
 شده براساسبندینهایت، اطالعات دسته در گردید. و ترسیم اطالعات هیساماند بندی وطبقه

 ذکر شده درسی هایبرنامه میان هایو تفاوت تشابهات و تحلیل قرار گرفته مورد تحقیق سؤاالت

و  ایران در مختلف در مطالعات است. این الگو شده مقایسه نوآوری آنها هایو همچنین جنبه
 شده است. گرفته بکار رویکردهای آموزشی ایسهمق برای جهان نقاط سایر

 عماری در مقطع کارشناسیهای درسی رشته مهندسی مبرنامه
 ریزیبرنامه عالیتصویب شورای مورد باید یافتن رسمیت برای هر رشته درسی برنامة

 اینست معمول روال رشته، درسی هر هایدر برنامه قرار گیرد. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

منطق برنامة درسی، شرایط ورود  ها،شایستگی کلی، اهداف و تعریف مورد نظر ه رشتةک
کارگاهی  یا عملی نظری، واحدهای تعداد و مربوط درسی ، عناوین دوره طول داوطلبان،

                                                 
1 Bereday 

2 Dahawy 

3 Description 

4 Interpretation 

5 Juxtaposition 

6 description, interpretion, juxtaposition& comparison 

http://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


و... یمالصالح ههی، ود یفراهان یری، بهرام وز انیابراهم نهیستیکر   

 1399، بهار و تابستان 21، شماره 11رنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات ب                     356

 

 

 به دروس ارزشیابی هایو شیوه منابع به آن، سرفصل دروس، راهبردهای تدریس، اختصاص یافته

رشته معماری،  های درسی مصوببرنامة در ادامة براساس گیرند.می رقرا بررسی مورد تفکیک
 بیان کارشناسی رشته مهندسی معماری در مقطعی درس هایمشخصات کلی برنامههای ویژگی

، «نظری مبانی و تاریخ»چهار حوزة  دورة کارشناسی به دروس ها، همةدر این برنامه شود.می
گروه  هر در و شودتقسیم می« دروس عمومی»و « ساختمان فن»، «معماری طراحی»

 یحوزه در دروس به دارد. دروس عمومی مربوط قرار نظری و عملی ای از دروسمجموعه

های تحصیلی دوره هایرشته تمام برای دروس که این باشدمی اسالمی معارف و عقاید فرهنگ
 20که شامل  شده، رفتهگ بصورت یکسان درنظر کشور در پیوسته ارشد کارشناسی و کارشناسی

ها تعریف کرده است و سه است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همه رشته درسی واحد
 مجالی که شودمی حوزة دیگر نیز به چند دسته دروس پایه، اصلی و تخصصی و اختیاری تعیین

 ای دانشجویانمعماری بر در پایه کند. دروسفراهم می دانشگاه هر های خاصگذاریبرای هدف

 شود، دروس اصلی درمی پرداخته آنها به اولیه نیمسال چهار معموالً در و گرفته قرار اولویت در

 ارائه آخر ترم چهار در دروس تخصصی دهند،می تشکیل را و اصلی رشته دروس اساسی عمل

ده دروس های بازنگری شپردازند که در برنامهمی ای معماری حرفه و تخصصی مطالب به و شده
اصلی  بدنه کنار باشند، دروس اختیاری درتخصصی و اصلی یکی شده و جز گروه اصلی می

 تعداد آنها بین از تا دانشجویان مختارند و اندشده تعریف عنوان به این رشته معماری دروس

 نمایند. اخذ واحد مشخص شده را

 اینریزی: هبرنام عالی شورای مصوب معماری، کارشناسی دورۀ آموزشی برنامۀ
 مؤسسات و هادانشگاه همة به که است 1377سال در ریزیشورای عالی برنامه مصوب برنامة

 اجرا به1396سال  تا 1378از سال  و شده بود ابالغ کارشناسی معماری برگزارکنندة عالیآموزش

دوره  طول. با تصویب برنامه جدید، عمال منسوخ شده است 23/11/95است، که در تاریخ  درآمده
 120مه،برنا این در .بودنیمسال تحصیلی  8حداقل  با طرح نهایی مهندسی معماری کارشناسی

 60واحد دروس پایه، 29درس اختیاری که بصورت 13و اصلی درس 40قالب در آموزشی واحد
 واحد( دروس اختیاری تعریف 24 واحد )از 4واحد دروس تخصصی و 27واحد دروس اصلی،

 (.1است)جدولشده
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 (24/08/77ریزی )مورخ برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری شورای عالی برنامه:  1جدول
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 های اصلی حوزه
 

 عنوان درس
تعداد 
 واحد

  نوع واحد
 نیازپیش

 

 (1مقدمات طراحی معماری ) نظری/عملی 2 انسان، طبیعت، معماری پایه

 اصلی

 (2طراحی معماری ) نظری 3 مبانی نظری معماری
 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 آشنایی با معماری جهان
 (2مقدمات طراحی معماری ) کارگاهی 3 برداشت از بناهای تاریخی
 برداشت از بناهای تاریخی نظری/عملی 4 آشنایی با معماری اسالمی
 آشنایی با معماری جهان نظری 2 آشنایی با معماری معاصر

 تخصصی
 6بعد ترم  نظری/کارگاهی 3 آشنایی با مرمت ابنیه

 6بعد ترم  نظری/کارگاهی 2 ریزی کالبدیآشنایی با مبانی برنامه

ان
تم

اخ
 س

ن
ف

 

 اختیاری

 - نظری 2 های معماریایند و روشفر
 - نظری 2 شناسیایران

 - نظری 2 معماری جهان اسالم
 - نظری 2 تاریخ شهرهای ایران
 - نظری 2 آشنایی با سایر هنرها

  - نظری 2 حقوق معماری

 - نظری 2 اخالق معماری
 - نظری 2 روش تحقیق
 - نظری 2 زبان تخصصی

 - نظری 3 ریاضیات و آمار پایه

 اصلی

 2بعد ترم  ارگاهینظری/ک 2 بردارینقشه
 (1طراحی معماری ) نظری 2 تنظیم شرایط محیطی

 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 تاسیسات الکتریکی، نور و صدا
 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 تاسیسات مکانیکی

 ریاضیات و آمار نظری 2 ایستایی
 ایستایی نظری 2 های فلزیمقاومت مصالح و سازه

 ایستایی نظری 2 های بتنیسازه
 (2ساختمان ) نظری/عملی 2 متره و برآورد

 متره و برآورد نظری/کارگاهی 2 مدیریت و تشکیالت کارگاه
 کارگاه مصالح و ساخت نظری/عملی 2 مصالح ساختمانی

 (1مصالح ساختمانی، طراحی معماری) نظری 2 (1ساختمان )
 (1تمان )ساخ نظری 3 ( 2ساختمان )

 (3( و )2طراحی معماری ) نظری/کارگاهی 3 طراحی فنی تخصصی

 اختیاری
 - نظری 2 های نوسازه

 - نظری 2 تعمیر و نگهداری ساختمان

ی
ار

عم
ی م

اح
طر

 

 پایه

 - نظری 3 هندسه کاربردی
 - کارگاهی 2 کارگاه مصالح و ساخت

 - نظری 3 درک و بیان محیط
 - نظری/کارگاهی 2 (1ری )بیان معما

 (1بیان معماری ) نظری/کارگاهی 2 (2بیان معماری )
 هندسه کاربردی نظری/عملی 2 هندسه مناظر و مرایا

 - نظری/کارگاهی 5 (1مقدمات طراحی معماری )
 کاربردی،کارگاه مصالح، درک و بیانهندسه نظری/کارگاهی 5 (2مقدمات طراحی معماری )

 صلیا
 (1طراحی معماری ) نظری/کارگاهی 3 (1روستا)
 (1روستا) نظری/کارگاهی 3 (2روستا)
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 (،2بیان معماری ) نظری/کارگاهی 5 (1طراحی معماری )
 (1طراحی معماری ) نظری/کارگاهی 5 (2طراحی معماری )
 (2طراحی معماری ) نظری/کارگاهی 5 (3طراحی معماری )

 6بعد ترم  نظری/کارگاهی 5 (4معماری )طراحی  تخصصی
 - نظری/عملی 3 تحلیل فضاهای شهری

 (2طراحی معماری ) نظری/کارگاهی 5 (5طراحی معماری )
 (5همراه طرح معماری ) کارگاهی 6 طرح نهایی

 - نظری/عملی 2 کاربرد کامپیوتر در معماری اختیاری

 

 امهبرن اینتهران:  دانشگاه معماری، شناسیکار دورۀ آموزش شدۀ بازنگری برنامۀ
 ریزیبرنامه ردفت به آنجا از و زیبا پردیس هنرهای به معماری دانشکده سوی از 1392 تیرماه در

رح طبا طول دوره کارشناسی معماری شد،  تصویب 1392در اسفند  و ارسال تهران دانشگاه
 طرح»واحد  است تا الزم منظور نای ، که برایتعریف شده نیمسال تحصیلی 9حداقل نهایی 

 یک حداقل مدت به معماری طراحی دروس کلیه اتمام از پس و مستقل صورتبه «نهایی

واحد  122 دوره تعداد کل واحدهایگردد.  سپری نیمسال تابستانی، از غیر به تحصیلی، نیمسال
 واحد(22)ازحدوا 8و  واحد دروس اصلی 87پایه، واحد دروس 27باشد که با در نظر گرفتنمی

 (2)جدولاست.شده دروس اختیاری تعریف
: برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده دانشگاه تهران )مورخ  2جدول
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تعداد 
 واحد

  نوع واحد
 نیازپیش

ی
ظر

ی ن
بان

و م
خ 

ری
تا

 

 (1مقدمات طراحی معماری ) نظری/عملی 2 انسان، طبیعت، معماری پایه
 
 
 
 
 

 اصلی

 (1طراحی معماری ) نظری 2 مبانی نظری معماری
 (1مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 معماری جهان

 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 فرآیند طراحی در معماری
 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری/عملی 3 1معماری اسالمی 
 معماری جهان نظری 2 2معماری اسالمی 

 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 1معماری معاصر 

 1معماری معاصر  نظری 2 2معماری معاصر 
 (1طراحی معماری ) عملی 2 ریزی فضاهای شهریمبانی برنامه
 (4طراحی معماری) نظری/عملی 3 صول مرمت و حفاظتآشنایی با ا

 
 

 اختیاری

های عملکرد بخشی آشنایی با اصول و روش
 میراث معماری

 آشنایی با اصول مرمت و حفاظت نظری 2

 2راحی معماری ط نظری 2 مبانی معماری منظر
 2طراحی معماری  نظری 2 مبانی معماری داخلی
 (2طراحی معماری) نظری 2 زبان تخصصی معماری

ان
تم

اخ
 س

ن
ف

 

 اصلی

 - نظری/عملی 2 بردارینقشه
 (3مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 تنظیم شرایط محیطی

 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 تاسیسات الکتریکی)نور و صدا(
 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 تاسیسات مکانیکی ساختمان

 - نظری 2 ایستایی
 ایستایی نظری 2 های ساختمانیتمسیس



...یمعمار یرشته مهندس دیجد یدرس یهابرنامه یقیتطب سهیمقا  

 359 

 ایستایی نظری 3 های فلزیمقاومت مصالح و سازه
 های فلزیمقاومت مصالح و سازه نظری 2 های بتنیطراحی ساختمان

 2ساختمان  نظری/عملی 2 متره و برآورد
 2ساختمان  نظری/عملی 2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی

 - رینظ 2 مصالح ساختمانی
 (1طراحی معماری ) نظری 2 (1ساختمان )
 (1ساختمان ) نظری 2 ( 2ساختمان )

 (2ساختمان ) عملی 3 طراحی فنی
 

 اختیاری
 - نظری 2 ریاضیات و معماری

 1ساختمان  نظری 2 های نوین ساختمانآوریفن
 1ساختمان  نظری 2 مبانی مهندسی زلزله برای معماران

 2ساختمان  عملی 2 ارگاه معماری و ساختک

ی
ار

عم
ی م

اح
طر

 

 پایه

 (3مقدمات طراحی معماری ) عملی 1 1اسکیس
 1اسکیس عملی 1 2اسکیس

 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری/عملی 2 رایانه کمک به معماری ارائه
 - نظری/عملی 2 (1بیان معماری )
 - عملی 2 (2بیان معماری )

 (1بیان معماری ) عملی 2 (3ان معماری )بی
 - عملی 5 (1مقدمات طراحی معماری )
 - عملی 5 (2مقدمات طراحی معماری )
 (1مقدمات طراحی معماری ) عملی 5 (3مقدمات طراحی معماری )

 
 
 
 

 اصلی

 (3مقدمات طراحی معماری ) عملی 5 (1طراحی معماری )
 (3مقدمات طراحی معماری ) یعمل 5 (2طراحی معماری )
 (1طراحی معماری ) عملی 5 (3طراحی معماری )
 (2طراحی معماری ) عملی 5 (4طراحی معماری )
 (3طراحی معماری ) عملی 5 (5طراحی معماری )
 معماری طراحی دروس کلیه عملی 6 طراحی نهایی

 (1طراحی معماری) نظری/عملی 3 روستا طراحی و تحلیل
 هریریزی فضاهای شمبانی برنامه نظری/عملی 3 طراحی فضاهای شهری

 
 اختیاری

 رایانه کمک به معماری ارائه نظری/عملی 2 طراحی و ساخت معماری به کمک رایانه
 2طراحی معماری  نظری 2 طراحی در بحران

 2ساختمان  عملی 2 آموزی کار

 

 دانشگاه فردوسی مشهد: معماری، کارشناسی دورۀ آموزش شدۀ بازنگری برنامۀ
 و بازنگری فردوسی مشهد دانشگاه ریزی دربرنامه عالی شورای مصوب برنامة ،1395 سال در

است. در  ایحرفه عمومی هایکارایی با تربیت معمارانی است که هدفشده تدوین جدیدی برنامة
 معماری، مهندسی کارشناسی رهدو شده است: نوشته صورت این به رشته تعریف سرفصل جدید

 نقد و و معماری اثر تولید برای الزم توانایی و کسب دانش نگرش عمومی، و کارایی منظوربه

 کابینه، و مرمت نگهداری ساختمان، اصول فن شامل گسترده هایحوزه در معماری آثار بررسی

طول دوره کارشناسی  است. شده تعریف ساخت انسان ایجاد فضاهای زمینه در موجود هایتئوری
نیمسال تحصیلی تعریف شده است. تعداد کل  8حداقل  با طرح نهایی مهندسی معماری
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 81 واحد دروس پایه، 24باشد که با در نظر گرفتن واحد می 118واحدهای دوره در حال حاضر 
 .(3)جدولدروس اختیاری تعریف شده است واحد( 25)از  واحد 13و  واحد دروس اصلی

رنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده دانشگاه فردوسی :ب 3جدول

 (06/10/95مشهد)مورخ 
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 (1مقدمات طراحی معماری ) نظری/عملی 2 ت، معماریانسان، طبیع پایه
 
 
 

 اصلی

 (2طراحی معماری ) نظری 2 مبانی نظری معماری
 (1مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 معماری جهان

 (2مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 فرآیند طراحی در معماری
 (2)مقدمات طراحی معماری  نظری/عملی 3 1معماری اسالمی 
 ، معماری جهان1معماری اسالمی نظری 2 2معماری اسالمی 

 معماری جهان نظری 2 1معماری معاصر 

 1معماری معاصر  نظری 2 2معماری معاصر 
 (1طراحی معماری ) نظری/عملی 2 ریزی فضاهای شهریمبانی برنامه

 1طراحی معماری  نظری/عملی 3 معماری بومی
 

 اختیاری
 2معماری اسالمی  نظری/عملی 3 اصول مرمت و حفاظت
 2راحی معماری ط نظری 2 مبانی معماری منظر

 2طراحی معماری  نظری 2 معماری داخلی
 3مقدمات معماری  نظری 2 زبان تخصصی معماری

ان
تم

اخ
 س

ن
ف

 

 
 
 
 
 

 
 اصلی

 (3مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 تنظیم شرایط محیطی
 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 ات الکتریکی)نور و صدا(تاسیس

 تنظیم شرایط محیطی نظری 2 تاسیسات مکانیکی ساختمان
 - نظری 2 ایستایی

 ایستایی نظری 2 های ساختمانیدستگاه
 ایستایی نظری 2 های فلزیمقاومت مصالح و سازه

 های فلزیو سازهمقاومت مصالح  نظری 2 های بتنیطراحی ساختمان
 2ساختمان  نظری/عملی 2 مدیریت و تشکیالت کارگاهی

 - نظری 2 مصالح ساختمانی
 (3مقدمات طراحی معماری ) نظری 2 (1ساختمان )
 (1ساختمان ) نظری 2 ( 2ساختمان )

 (2ساختمان ) عملی 3 طراحی فنی
 (2ساختمان ) نظری 2 مقررات ملی ساختمان

 
 

 اختیاری

 - نظری 2 ریاضیات و معماری
 - نظری/عملی 2 برداری در معمارینقشه

 (2ساختمان ) نظری/عملی 2 متره و برآورد
 1ساختمان  نظری 2 های نوین ساختمانآوریفن

 1ساختمان  نظری 2 مبانی مهندسی زلزله برای معماران
 1اختمانی،مقدمات معماری مصالح س عملی 2 کارگاه معماری و ساخت

ی
ار

عم
ی م

اح
طر

 

 
 
 
 پایه

 - عملی 1 اسکیس
 - نظری/عملی 2 (1بیان معماری )
 (1بیان معماری ) عملی 2 (2بیان معماری )
 - عملی 2 (3بیان معماری )

 - عملی 5 (1مقدمات طراحی معماری )
 (1اری )مقدمات طراحی معم عملی 5 (2مقدمات طراحی معماری )
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 (2(، مقدمات طراحی معماری)1بیان معماری) عملی 5 (3مقدمات طراحی معماری )

 
 
 

 اصلی

 (3مقدمات طراحی معماری ) عملی 5 (1طراحی معماری )
 (1طراحی معماری ) عملی 5 (2طراحی معماری )
 (2طراحی معماری ) عملی 5 (3طراحی معماری )
 (3طراحی معماری ) لیعم 5 (4طراحی معماری )
 (4طراحی معماری ) عملی 5 (5طراحی معماری )

 4تا  1طراحی معماری  عملی 6 طرح نهایی
 هریریزی فضاهای شمبانی برنامه نظری/عملی 2 طراحی فضاهای شهری

 2طراحی معماری  نظری  2 طراحی در بحران  اختیاری
 3ساختمان  عملی 2 آموزی معماریکار

 

 هایافته
 که هاتوانائی و هانقش با در سه سرفصل شده منظور« درسی واحدهای»تطبیق  برای

 به توجه با را اآنه همه و نموده عیناً منتقل را کلیه دروس شدند، بندیدسته و تشریح قبالً

ه چهاردست به ای،مسائل پایه و هاتوانائی حوزه سه از یک هر با آنها سرفصل و اهداف سنخیت
ایم. در مقایسه تطبیقی کرده تقسیم دروس پایه، دروس اصلی، دروس تخصصی و دروس اختیاری

تاریخ  انجام شده، تعداد واحدهای دروس مربوط به 4ها که در جدول تعداد واحدها بین سرفصل
انشگاه تهران واحد بوده که در برنامه بازنگری شده د 39و مبانی نظری در برنامه منسوخ جمعا 

ه دروس واحد شده است، که این تقلیل تعداد واحدها مربوط ب 31واحد و دانشگاه مشهد  30
اند. تعداد واحدهای دروس مربوط به شده حذف شدههای بازنگریباشد که در برنامهاختیاری می

 38شگاه تهران واحد بوده که در برنامه بازنگری شده دان 35فن ساختمان در برنامه منسوخ جمعا 
ایش تعداد واحد شده است، که تعدادی از این اختالف مربوط به افز 39دانشگاه مشهد  واحد و

 وهای بازنگری شده واحدهای مربوط به گروه دروس اختیاری حوزه فن ساختمان در برنامه
های ی فن ساختمان برنامهتغیرات اندک در تعداد دروس اصلی و اینکه هیچ واحدی در حوزه

ط به باشد. نهایتا، تعداد واحدهای دروس مربوه گروه دروس پایه نمیبازنگری شده مربوط ب
انشگاه تهران واحد بوده که در برنامه بازنگری شده د 66طراحی معماری در برنامه منسوخ جمعا 

ها در سه گروهواحد شده است، که تغییرات مربوط به تعداد واحد  59واحد و دانشگاه مشهد  58
 .طراحی بسیار اندک است ی دروسبرنامه در حوزه

رشته  کارشناسی دوره درسی دیجد هایبرنامه: مقایسه تطبیقی تعداد واحدها در 4جدول

 )نگارندگان(میقد یبا برنامه درسمهندسی معماری 
های اصلی دروس حوزه

 معماری
برنامه درسی  تعداد واحد در نوع درس

ریزی )مورخ شورای عالی برنامه
24/08/77) 

ر برنامه درسی تعداد واحد د
بازنگری شده دانشگاه تهران 

 (18/12/92)مورخ 

تعداد واحد در برنامه درسی 
بازنگری شده دانشگاه فردوسی 

 (06/10/95مشهد)مورخ 

 تاریخ و مبانی نظری

 2 2 2 پایه
 20 20 14 اصلی

 0 0 5 تخصصی
 9 8 18 اختیاری

 31 30 39 جمع
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های اصلی دروس حوزه
 معماری

برنامه درسی  تعداد واحد در نوع درس
ریزی )مورخ شورای عالی برنامه

24/08/77) 

ر برنامه درسی تعداد واحد د
بازنگری شده دانشگاه تهران 

 (18/12/92)مورخ 

تعداد واحد در برنامه درسی 
بازنگری شده دانشگاه فردوسی 

 (06/10/95مشهد)مورخ 

 فن ساختمان

 0 0 3 پایه
 27 30 25 اصلی

 0 0 3 تخصصی
 12 8 4 اختیاری

 39 38 35 جمع

 طراحی معماری

 22 25 24 پایه
 34 37 21 اصلی

 0 0 19 تخصصی
 4 6 2 اختیاری

 59 68 66 جمع
 

 جمع
 24 27 29 پایه
 81 87 60 اصلی

 0 0 27 تخصصی
 **25 **22 *24 اختیاری

 130 136 140 کل

احد دروس و 22واحد از  8واحد دروس اختیاری الزامی است.  **گذراندن فقط  24 واحد از 4*گذراندن فقط 
 واحد دروس اختیاری الزامی است. 25واحد از  13اختیاری الزامی است. ***گذراندن فقط 

 
ده که در واحد بو 29در مجموع تعداد واحد مربوط به کل دروس پایه در برنامه منسوخ 

واحد کاهش یافته. دروس  24شهد به مو دانشگاه  27گاه تهران به های بازنگری شده دانشبرنامه
 های بازنگری شده دانشگاه تهرانواحد بوده و در در برنامه 87اصلی و تخصصی در برنامه منسوخ 

باشد که واحد می 24واحد شده است. دروس اختیاری برنامه منسوخ  81و دانشگاه مشهد  87
ت که واحد اس 22های بازنگری شده دانشگاه تهران و در برنامهواحد آن الزامی است   4گذراندن 
ست که واحد ا 25های بازنگری شده دانشگاه مشهد واحد آن الزامی است  و در برنامه 8گذراندن 
ه گذراند ما بایدواحد آن الزامی است. در واقع تعداد واحدهای دروس اختیاری که الزا 13گذراندن 

و  هانظرسنجی موضوع مطابق نتایج ته که اینشده افزایش یافیهای بازنگرشود در برنامه
 ویاندانشج و برای اساتید دوجنبه از انشگاه تهران،ی بازنگری برنامه درسی دکمیته تصمیمات

 کانام ساختن اختیاری و دیگری فراهم واحدهای در موضوعات تنوع اهمیت است: یکی حائز

 در که رایشیگ یا و عالقه موضوع مورد به دانشجو گرایش مطابق اختیاری ازدروس گیریبهره

دروس  واقع شوند؛ درمی داده آموزش معماری هایدر دانشکده کارشناسی ارشد هایدوره
 به توجه با تا سازندکشور فراهم می کلّ معماری هایدانشکده برای را امکان این اختیاری

 هر نقطه متمایز ات کنند پیشنهاد را سیدرو خود، اساتید و تخصص مهارت و ایمنطقه هایداشته

 باشد. دیگر هایاز دانشکده دانشکده
 های اصلی دروس معماریحوزه با منطبق درسی واحدهای تعداد شمارش با ترتیب بدین

شده تعداد واحد دروس اختصاص یافته به حوزه تاریخ های بازنگریگردد که در برنامهمی مالحظه
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تر شده  ولی در حوزه فن ساختمان چند واحد افزایش یافته است. و مبانی نظری و  طراحی کم
تخصیص  و تقسیم در تعادل و توان گفت در هر سه برنامه درسی تناسبولی بطور کلی می

 عدم است. از نظر محققین این نشده رعایت توانایی متفاوت، و هافعالیت به های درسیواحد

های و در برنامه مشکل کرده ایجاد منسوخ شده هدف دوره برنامه حصول موفقیت و در تعادل
که تعداد واحدهای  ای استگونهبه تعادل عدم است. اینشده نیز این مشکل حل نشدهبازنگری

ی دیگر است و افزایش تعداد اختصاص یافته به حوزه طراحی معماری خیلی بیشتر از دو حوزه
وقت  اتالف شود، که این سببروس میواحد منجر به افزایش ساعات اختصاص یافته به این د

نظمی و های معماری بیشده و حتی در مواردی در دانشکده طراحی دانشجویان در بخش
سرگردانی و افت بازده کلی دانشجویان را به همراه دارد، برعکس در دروس مربوط به حوزه تاریخ 

فرصت برای یادگیری و مبانی ساختمان و حوزه فن ساختمان بدلیل کم بودن تعداد واحدها 
شده برای تدریس و حالجی عناوین و ای که وقت و ساعات اختصاص دادهبسیار کم است، بگونه

کند. نمی کفایت هم، برنامه خود درسی محدود واحدهای در شده بینیهای درسی پیشسرفصل
 را پاسخگو جامعه نیازهای و نتوانند انتظارات التحصیالن فارغ که گرددمی تعادل سبب این عدم

 سوی ریزی ازبرنامه عالی شورای باشند. از آنجایی که در بازنگری سرفصل دروس مصوب

 یبرنامه در اصلی یحوزه سه از هر حوزه اساتید تا بودشده مقرر دروس بازنگری یکمیته

ی حوزه و نظری، مبانی و تاریخ دروس یحوزه طراحی، ی دروسحوزه یعنی: معماری آموزش
 محمودی(، امیرسعید کمیته بازنگری)سید سرپرست حضور با جلساتی طی ساختمان، فن دروس

(، در نتیجه در مقایسه 1393نمایند)محمودی، خود یدر حوزه بازنگری یبرنامه تدوین به اقدام
کنیم. دروس مربوط به ها دروس هر حوزه را بصورت جداگانه باهم مقایسه میتطبیقی سرفصل

باهم  5شده جدید را در جدولبازنگری برنامه ی نظری برنامه منسوخ و دوی تارخ و مبانحوزه
 مقایسه کردیم. 

 دوره درسی دیجد هایبرنامه: مقایسه تطبیقی حوزه دروس تاریخ و مبانی نظری 5جدول

 )نگارندگان(میقد یبا برنامه درسرشته مهندسی معماری  کارشناسی

زه
حو

ی 
صل

ی ا
ها

 

سی برنامه درسی کارشناسی مهند
ریزی )مورخ معماری شورای عالی برنامه

24/08/77) 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (18/12/92تهران )مورخ 

برنامه درسی کارشناسی 
مهندسی معماری بازنگری شده 
دانشگاه فردوسی مشهد)مورخ 

06/10/95) 
 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  ن درسعنوا
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

ی
ظر

ی ن
بان

و م
خ 

ری
تا

 

انسان، طبیعت، 
 معماری

انسان، طبیعت،  نظری/عملی 2 پایه
 معماری

انسان،  نظری/عملی 2 پایه
طبیعت، 
 معماری

 نظری/عملی 2 پایه

مبانی نظری  نظری 3 اصلی مبانی نظری معماری
 عماریم

مبانی نظری  نظری 2 اصلی
 معماری

 نظری 2 اصلی
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ی ا
ها

 

سی برنامه درسی کارشناسی مهند
ریزی )مورخ معماری شورای عالی برنامه

24/08/77) 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (18/12/92تهران )مورخ 

برنامه درسی کارشناسی 
مهندسی معماری بازنگری شده 
دانشگاه فردوسی مشهد)مورخ 

06/10/95) 
 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  ن درسعنوا
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

آشنایی با معماری 
 جهان

 نظری 2 اصلی معماری جهان نظری 2 اصلی معماری جهان نظری 2 اصلی

برداشت از بناهای 
 تاریخی

آشنایی با اصول و  کارگاهی 3 اصلی
های عملکرد روش

بخشی میراث 
 معماری

 حذف شده نظری 2 اختیاری

های و روشایند فر
 معماری

اختیار
 ی

فرآیند طراحی در  نظری 2
 معماری

فرآیند  نظری 2 اصلی
معماردرطراحی

 ی

 نظری 2 اصلی

آشنایی با معماری 
 اسالمی

معماری  نظری/عملی 3 اصلی 1معماری اسالمی  نظری/عملی 4 اصلی
 1اسالمی 

 نظری/عملی 3 اصلی

معماری  نظری 2 اصلی 2معماری اسالمی 
 2می اسال

 نظری 2 اصلی

آشنایی با معماری 
 معاصر

معماری  نظری 2 اصلی 1معماری معاصر  نظری 2 اصلی
 1معاصر 

 نظری 2 اصلی

معماری  نظری 2 اصلی 2معماری معاصر 
 2معاصر 

 نظری 2 اصلی

آشنایی با اصول  نظری/کارگاهی 3 تخصصی آشنایی با مرمت ابنیه
 مرمت و حفاظت

اصول مرمت و  نظری/عملی 3 اصلی
 حفاظت

 نظری/عملی 3 اختیاری

 نظری/عملی 3 اصلی معماری بومی نیست نبوده
آشنایی با مبانی 

 ریزی کالبدیبرنامه
ریزی مبانی برنامه نظری/کارگاهی 2 تخصصی

 فضاهای شهری
مبانی  عملی 2 اصلی

ریزی برنامه
فضاهای 
 شهری

 نظری/عملی 2 اصلی

زبان تخصصی  نظری 2 اختیاری زبان تخصصی
 معماری

زبان تخصصی  نظری 2 اختیاری
 معماری

 نظری 2 اختیاری

مبانی معماری  نبوده
 منظر

مبانی معماری  نظری 2 اختیاری
 منظر

 نظری 2 اختیاری

مبانی معماری  نبوده
 داخلی

مبانی معماری  نظری 2 اختیاری
 داخلی

 نظری 2 اختیاری

 شده حذف حذف شده نظری 2 اختیاری حقوق معماری

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری اخالق معماری

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری روش تحقیق

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری شناسیایران

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری معماری جهان اسالم

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری تاریخ شهرهای ایران

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری یر هنرهاآشنایی با سا
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مبانی نظری »باشد؛ درس در هر سه برنامه یکسان می« انسان، طبیعت، معماری»درس 
ر د« هانجآشنایی با معماری »تعداد واحد آن در دو برنامه جدید کاسته شده؛ درس « معماری

واحد 3« ت از بناهای تاریخیبرداش»تغیر نام داده؛ درس « ماری جهانمع»های جدید به برنامه
درس  ل به)کارگاهی( جز دروس اصلی در سرفصل منسوخ بود که در برنامه بازنگری تهران تبدی

س واحد)نظری( شده که جز درو2« های عملکرد بخشی میراث معماریآشنایی با اصول و روش»
فرآیند و »؛ درس اختیاری باشد و در برنامه بازنگری مشهد بکلی حذف شدهاختیاری می

شده یدر دو برنامه بازنگر« فرآیند طراحی در معماری»برنامه منسوخ، به « های معماریروش
ملی( واحد)نظری/ع4« آشنایی با معماری اسالمی»باشد؛ درس تغییر نام داده و درس اصلی می

« 2میمعماری اسال»واحد)نظری/عملی( و 3« 1معماری اسالمی»درس  2در برنامه منسوخ به 
 «آشنایی با معماری معاصر»های بازنگری شده تبدیل شده؛ درس د)نظری( در برنامهواح2
 ل مباحثنیز برای تکمی« 2معماری معاصر» شده و « 1معماری معاصر»واحد)نظری( تبدیل به 2

است؛ سرفصل شده اضافه شدههای بازنگریایران به برنامه ومعاصر غرب معماری در افتاد قلم از
رسی دای که در برنامه منسوخ در سه برنامه ثابت مانده بگونه« مرمت ابنیه آشنایی با»درس 

صول اآشنایی با »واحد)نظری/کارگاهی( بود در بازنگری تهران درسی اصلی بنام  3تخصصی
اصول » واحد)نظری/عملی( شده و در بازنگری مشهد به درسی اختیاری بنام3« مرمت و حفاظت
درس  لی( تبدیل شده؛ در برنامه بازنگری دانشگاه مشهدواحد)نظری/عم 3« مرمت و حفاظت

درسی « ریزی کالبدیآشنایی با مبانی برنامه»اضافه شده؛ « معماری بومی»جدید 
ریزی فضاهای مبانی برنامه»های بازنگری شده به واحده)نظری/کارگاهی( در برنامه2تخصصی

مشهد درسی ملی( و در بازنگریواحد)ع2تغییر نام داده که در بازنگری تهران درسی « شهری
واحد نظری( در هر سه برنامه جز دروس 2«)زبان تخصصی»باشد؛ واحد)نظری/عملی( می2

، «روش تحقیق»، «اخالق معماری»، «حقوق معماری»باشد؛ دروس اختیاری اختیاری می
در دو « هاآشنایی با سایر هنر»، «تاریخ شهرهای ایران»، «معماری جهان اسالم»، «شناسیایران»

« اخلیمبانی معماری د»و « مبانی معماری منظر»شده حذف و دو درس اختیاری برنامه بازنگری
، «معماری جهان»، «مبانی نظری معماری»اند. همچنین پیشنیاز دروس شدهبه برنامه اضافه

ه سدر « زبان تخصصی»، «آشنایی با اصول مرمت و حفاظت»، «فرآیند طراحی در معماری»
 برنامه ی فن ساختمان برنامه منسوخ و دوباشد. دروس مربوط به حوزهتفاوت میبرنامه م
 قایسه کردیم.مباهم  6شده جدید را در جدولبازنگری
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 کارشناسی دوره درسی دیجد هایبرنامه: مقایسه تطبیقی حوزه دروس فن ساختمان 6جدول

 )نگارندگان(میقد یبا برنامه درسرشته مهندسی معماری 

زه
حو

ی 
صل

ی ا
ها

 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
ریزی معماری شورای عالی برنامه

 (24/08/77)مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (18/12/92تهران )مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (06/10/95فردوسی مشهد)مورخ 
 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

ان
تم

اخ
 س

ن
ف

 

ریاضیات و  نظری 3 پایه ریاضیات و آمار
 معماری

ریاضیات و  نظری 2 اختیاری
 معماری

 نظری 2 اختیاری

برداری در نقشه نظری/عملی 2 اصلی رداریبنقشه نظری/کارگاهی 2 اصلی بردارینقشه
 معماری

 نظری/عملی 2 اختیاری

تنظیم شرایط 
 محیطی

تنظیم شرایط  نظری 2 اصلی
 محیطی

تنظیم شرایط  نظری 2 اصلی
 محیطی

 نظری 2 اصلی

تاسیسات 
الکتریکی، نور و 

 صدا

تاسیسات  نظری 2 اصلی
الکتریکی)نور و 

 صدا(

تاسیسات  نظری 2 اصلی
نور و الکتریکی)
 صدا(

 نظری 2 اصلی

تاسیسات  نظری 2 اصلی تاسیسات مکانیکی
مکانیکی 
 ساختمان

تاسیسات  نظری 2 اصلی
مکانیکی 
 ساختمان

 نظری 2 اصلی

 نظری 2 اصلی ایستایی نظری 2 اصلی ایستایی نظری 2 اصلی ایستایی
های سیستم نبوده

 ساختمانی

های دستگاه نظری 2 اصلی
 ساختمانی

 رینظ 2 اصلی

مقاومت مصالح و 
 های فلزیسازه

مقاومت مصالح و  نظری 2 اصلی
 های فلزیسازه

مقاومت مصالح  نظری 3 اصلی
های و سازه

 فلزی

 نظری 2 اصلی

طراحی  نظری 2 اصلی های بتنیسازه
 های ساختمان
 بتنی

طراحی  نظری 2 اصلی
های ساختمان
 بتنی

 نظری 2 اصلی

 نظری/عملی 2 اختیاری متره و برآورد نظری/عملی 2 اصلی متره و برآورد ملینظری/ع 2 اصلی متره و برآورد
مدیریت و 

 تشکیالت کارگاه
مدیریت و  نظری/کارگاهی 2 اصلی

تشکیالت 
 کارگاهی

مدیریت و  نظری/عملی 2 اصلی
تشکیالت 
 کارگاهی

 نظری/عملی 2 اصلی

مصالح  نظری/عملی 2 اصلی مصالح ساختمانی
 ساختمانی

مصالح  ظرین 2 اصلی
 ساختمانی

 نظری 2 اصلی

 نظری 2 اصلی (1ساختمان ) نظری 2 اصلی (1ساختمان ) نظری 2 اصلی (1ساختمان )

 نظری 2 اصلی ( 2ساختمان ) نظری 2 اصلی ( 2ساختمان ) نظری 3 اصلی ( 2ساختمان )

 لیعم 3 اصلی طراحی فنی عملی 3 اصلی طراحی فنی نظری/کارگاهی 3 تخصصی طراحی فنی

های آوریفن نظری 2 اختیاری های نوسازه
 نوین ساختمان

های آوریفن نظری 2 اختیاری
 نوین ساختمان

 نظری 2 اختیاری

تعمیر و نگهداری 
 ساختمان

 حذف شده حذف شده نظری 2 اختیاری

مبانی مهندسی  نبوده
زلزله برای 

 معماران

مبانی مهندسی  نظری 2 اختیاری
زلزله برای 

 معماران

 نظری 2 اختیاری

کارگاه معماری و  نبوده
 ساخت

کارگاه معماری  عملی 2 اختیاری
 و ساخت

 عملی 2 اختیاری

مقررات ملی  نیست نبوده
 ساختمان

 نظری 2 اصلی
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شده های بازنگریکه جز دروس پایه بود در برنامه« ریاضیات و آمار»واحدی 3درس 
در برنامه « بردارینقشه»واحد)نظری( شده؛ 2ا ب« ریاضیات و معماری»تبدیل به درس اختیاری 

؛ شده منسوخ و بازنگری تهران جز دروس اصلی بود که در بازنگری مشهد جز دروس اختیاری
تغییر نام داده؛ « های بتنیطراحی ساختمان»های جدید به در برنامه« های بتنیسازه»درس 

تاسیسات »، «نور و صداتاسیسات الکتریکی، »، «تنظیم شرایط محیطی»سرفصل دروس 
 ،«مدیریت و تشکیالت کارگاه»، «های فلزیمقاومت مصالح و سازه»، «ایستایی»، «مکانیکی

مه یکسان در هر سه برنا« طراحی فنی»، («2ساختمان )»، («1ساختمان )»، «مصالح ساختمانی»
بازنگری  در« های فلزیمقاومت مصالح و سازه»باشد با این تفاوت که تعداد واحد دروس می

« طراحی فنی»شده تغییر کرده و واحد نظری درس در دو برنامه بازنگری« 2ساختمان »تهران و 
 به هک آن محتوای به توجه با «ایستایی» رگزاری درسبهای بازنگری شده حذف شده و در برنامه

 لاو دوم به نیمسال جای نیمسالبه گیرد،دبیرستان شکل می دوره ریاضیات دروس پشتوانه
تا  شده دهکشی عقب به نیمسال یک نیز دیگر فنی دروس طریق همینبه داده که زمان تغییر

د نشوند؛ درس جدی روبرو پایانی سال دو واحدها در از عظیمی یک حجم با دانشجویان
تعمیر »شده اضافه و های بازنگریبه برنامه« های ساختمانیدستگاه»یا « های ساختمانیسیستم»

ری در برنامه بازنگ« مقررات ملی ساختمان»حذف شده؛ درس اصلی « ختمانو نگهداری سا
و  معماری کارگاه»و « مبانی مهندسی زلزله برای معماران»دانشگاه مشهد و دو درس اختیاری 

است.  شده فهاضا برنامه به جهان و ایران معماری در روز مطالب نیاز توجه به با نظری « ساخت
تمان ساخ»، «مدیریت و تشکیالت کارگاهی»، «ظیم شرایط محیطیتن»همچنین پیشنیاز دروس 

 باشد. دروس مربوطدر سه برنامه متفاوت می« کارگاه معماری و ساخت»، «طراحی فنی»، («1)
باهم  7شده جدید را در جدولبازنگری رنامهب ی طراحی معماری برنامه منسوخ و دوبه حوزه

 مقایسه کردیم.
 کارشناسی دوره درسی دیجد هایبرنامهزه دروس طراحی معماری : مقایسه تطبیقی حو7جدول

 )نگارندگان(میقد یبا برنامه درسرشته مهندسی معماری 

زه
حو

ی 
صل

ی ا
ها

 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
ریزی معماری شورای عالی برنامه

 (24/08/77)مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه تهران 

 (18/12/92)مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (06/10/95فردوسی مشهد)مورخ 
 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد
 واحد 

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد
 واحد 

 نوع
 واحد 

ی
ار

عم
ی م

اح
طر

 

 عملی 1 پایه اسکیس عملی 1 پایه 1اسکیس نبوده
 عملی 1 پایه 2اسکیس نبوده

هندسه مناظر و 
 مرایا

بیان معماری  نظری/عملی 2 پایه
(1) 

 نظری/عملی 2 پایه (1بیان معماری ) نظری/عملی 2 پایه

بیان معماری 
(1) 

بیان معماری  نظری/کارگاهی 2 پایه
(2) 

 عملی 2 پایه (2بیان معماری ) عملی 2 پایه

بیان معماری 
(2) 

بیان معماری  نظری/کارگاهی 2 پایه
(3) 

 عملی 2 پایه (3بیان معماری ) عملی 2 پایه

         نظری 3 پایه هندسه کاربردی
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برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
ریزی معماری شورای عالی برنامه

 (24/08/77)مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه تهران 

 (18/12/92)مورخ 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی 
معماری بازنگری شده دانشگاه 

 (06/10/95فردوسی مشهد)مورخ 
 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد
 واحد 

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد 
 واحد

 نوع
 واحد 

 نوع  عنوان درس
 درس

 تعداد
 واحد 

 نوع
 واحد 

کارگاه مصالح و 
 ساخت

مقدمات  کارگاهی 2 پایه
طراحی 
 (1معماری )

مقدمات طراحی  عملی 5 پایه
 (1معماری )

 عملی 5 پایه

ان درک و بی
 محیط

 نظری 3 پایه

مقدمات طراحی 
 (1معماری )

مقدمات  نظری/کارگاهی 5 پایه
طراحی 
 (2معماری )

مقدمات طراحی  عملی 5 پایه
 (2معماری )

 عملی 5 پایه

مقدمات طراحی 
 (2معماری )

مقدمات  نظری/کارگاهی 5 پایه
طراحی 
 (3معماری )

مقدمات طراحی  عملی 5 پایه
 (3معماری )

 عملی 5 پایه

 و تحلیل نظری/کارگاهی 3 اصلی (1روستا)
 روستا طراحی

 حذف شده نظری/عملی 3 اصلی
 نظری/کارگاهی 3 اصلی (2روستا)

طراحی معماری 
(1) 

طراحی  نظری/کارگاهی 5 اصلی
 (1معماری )

طراحی معماری  عملی 5 اصلی
(1) 

 عملی 5 اصلی

طراحی معماری 
(2) 

طراحی  نظری/کارگاهی 5 اصلی
 (2معماری )

طراحی معماری  عملی 5 اصلی
(2) 

 عملی 5 اصلی

طراحی معماری 
(3) 

طراحی  نظری/کارگاهی 5 اصلی
 (3معماری )

طراحی معماری  عملی 5 اصلی
(3) 

 عملی 5 اصلی

طراحی معماری 
(4) 

طراحی  نظری/کارگاهی 5 تخصصی
 (4معماری )

طراحی معماری  عملی 5 اصلی
(4) 

 عملی 5 اصلی

راحی معماری ط
(5) 

طراحی  نظری/کارگاهی 5 تخصصی
 (5معماری )

طراحی معماری  عملی 5 اصلی
(5) 

 عملی 5 اصلی

 عملی 6 اصلی طرح نهایی عملی 6 اصلی طراحی نهایی کارگاهی 6 تخصصی طرح نهایی

تحلیل فضاهای 
 شهری

طراحی  نظری/عملی 3 تخصصی
 فضاهای شهری

طراحی فضاهای  نظری/عملی 3 اصلی
 هریش

 نظری/عملی 3 اصلی

کاربرد کامپیوتر 
 در معماری

 معماری ارائه نظری/عملی 2 اختیاری

 رایانه کمک به

 حذف شده نظری/عملی 2 پایه

ساخت وطراحی نبوده
معماری 

 رایانهکمکبه

 حذف شده نظری/عملی 2 اختیاری

طراحی در  نبوده
 بحران

 رینظ 2 اختیاری طراحی در بحران نظری 2 اختیاری

آموزی کار عملی 2 اختیاری آموزی کار نبوده
 معماری

 عملی 2 اختیاری

 
 به« درک و بیان محیط»، «کارگاه مصالح و ساخت»، «هندسه کاربردی»سه درس پایه 

شد و تبدیل به  حذف برنامه از دروس قالب دیگر در این دروس محتوای به پرداختن علت امکان
های جدید شدند که در واقع ترکیبی از سه درس در برنامه («1مقدمات طراحی معماری )»درس 

برنامه منسوخ بترتیب تبدیل به (« 2(و)1مقدمات طراحی معماری )»در نظام پیشین است و 
« هندسه مناظر و مرایا»های جدید شدند؛ درس پایه برنامه(« 3(و)2مقدمات طراحی معماری )»
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برنامه (« 2(و)1بیان معماری )»های جدید شده و در برنامه(« 1بیان معماری )»تبدیل به درس 
بیان »های جدید شدند البته هدف درس برنامه(« 3(و)2بیان معماری)»منسوخ بترتیب تبدیل به 

بیان »باشد )دروس در دو برنامه جدید تا حدودی متفاوت ازهم می(« 3معماری )
 و3و2و1«معماری راحیط مقدمات»دروس  پشتیبانی به که دروسی عنوان به 3و2و1«معماری

 هندسه، راندو، پرسپکتیو، ایرایانه و دستی ترسیمات شوند، هدفشان آموزش تخصصیمعرفی می

های جدید اضافه شده که در در برنامه« اسکیس»باشد(؛ درس می ماکت ساخت و ها،سایه
در (« 2(و)1روستا )»باشد؛ دروس اصلی می(« 2(و)1اسکیس)»بازنگری تهران شامل دو درس 

گردد و در می ارائه درسی واحد 3 با «روستا طراحی و تحلیل»برنامه بازنگری تهران تحت عنوان 
، («2طراحی معماری)»، («1طراحی معماری)»برنامه بازنگری مشهد حذف شده؛ سرفصل دروس 

تحلیل »و « طرح نهایی»، («5طراحی معماری)»، («4طراحی معماری)»، («3طراحی معماری)»
« کاربرد کامپیوتر در معماری»باشد؛ درس اختیاری در هر سه برنامه یکسان می« یفضاهای شهر

و درس اختیاری « رایانه کمک به معماری ارائه»در برنامه بازنگری تهران تبدیل به درس پایه 
بود، در بازنگری در برنامه بازنگری تهران اضافه شده« رایانهکمکساخت معماری بهوطراحی»

« کارآموزی»و « طراحی در بحران»های جدید دروس اختیاری ف شده؛ در برنامهمشهد کال حذ
 .اضافه شده است

 بحث
 هایدر برنامه های تحولسنجه و هااز شاخص تا شده تالش بازنگری برنامه درخصوص

استفاده  بود علوم وزارت نظر مورد مداری کهو ارزش سازیبومی سازی،آموزشی مانند غنی
 روزآمدسازی سازی برایهای غنیسنجه و ها(. شاخص1390علوم، وزارت آموزشیگردد)معاونت 

با  شناسیروش دروس؛ درخصوص ی برگزارینحوه جابجایی جدید و دروس تعریف از برنامه
هر نیمسال  در اساتید دروس بین نظر تبادل و نظری و عملی دروس بین تعامل گرفتن از کمک

 از گیریبهره بر تأکید و تخصصی هایتعریف کارگاه از نیز رمحو آموزشِ پژوهش برای تحصیلی؛

ای که بین شود که به نظر محققین با توجه به مقایسهمی میدانی استفاده و مشاهدات هابرداشت
های جدید تعامل جدیدی بین دروس نظری و عملی سه برنامه درسی انجام شده، در بازنگری

 هایسنجه و هاباشد. شاخصبا درهر سه برنامه یکسان میایجاد نشده و کارگاه تخصصی نیز تقری

 جامعه ایران و فرهنگ، تمدن با موجود دانش هماهنگی و تناسب به معنای سازگاری، سازیبومی

های که در برنامه« معماری بومی»و « 2معماری معاصر»است، به نظر محققین دروس جدید 
 در هاو سنجه هاترین شاخصشاخص باشند. مهم توانند مرتبط با ایناند، میجدید اضافه شده

 کتب به انتقادی نگاه اسالمی، ایرانی فرهنگ و تمدن شناخت از: عبارتند مداریارزش با رابطه

 اضافه نیز به نظر محققین با  منظور این برای تربیتی، نگاه و مخالف، هایبه دیدگاه توجه موجود،

 دروس به و پرداختن «2معماری معاصر»، «2میمعماری اسال» زمینة در کردن دروسی جدید
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 در تغییراتی گردد،مالحظه می (7تا4جداول) در که چنانگردیده است. آن اختیاری اقدامی انجام

 وجود( به24/08/77)مورخ ریزیبرنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری شورای عالی برنامه

ده در دو دانشگاه تهران و فردوسی مشهد های انجام شتغییرات براساس بازنگری که این آمده
بندی شده را در چند وضعیت دستههای بازنگریبرنامه مقاله دروس و نویسندگان این باشدمی

 زمان نظر از دروسی که است؛شده که اضافه دروسی است؛شده دروسی که حذف اند:کرده

 پیدا افزایش یا و آنها کاهش واحدتعداد  که دروسی؛ استپیدا کرده مکان در دوره تغییر برگزاری

دروسی که نوع گروه درسی آنها تغییر ؛ استدروسی که پیشنیاز آنها تغییر کرده؛ استکرده
است که در دروسی که نام آنها تغییر کردهو  استدروسی که نوع واحد آنها تغییر کرده؛ استکرده

 هاییناهمسویی و ها، همسوییهاتفاوت ها وشباهتآمده با توجه به  عملتغییرات به باال جزئیات
سرفصل قدیم در ایران و  معماریدروس دوره کارشناسی  ی جدیدشدههای بازنگریبین سرفصل

توان بندی ذکر شده توسط نویسندگان مقاله میگرفت. در واقع با توجه به دسته مورد بحث قرار
و یا تغییر در نام، گروه، نوع واحد،  دروس کاهش یا افزایش به بیشتر محدود هاگفت که بازنگری

بازنگری، بهتر است  هر نوع اجرای که برایحالیباشد. درزمان برگزاری درس می یا و تعداد واحد
 به تعریف اقدام بازنگری اهداف و مأموریت تعیین با شناسایی شده، مشکالت فهرستی از ابتدا

 نمود.  جدید رویکرد
و  توجه به هویت ایرانی اسالمی، خگویی به نیازهای کشورپاس با توجه به اینکه، سه هدف

 وضعیت ساختار هیها در جهت سامانددراین بازنگری المللیهماهنگی با نظام آموزشی بین

میزان کارایی دروس و فرآیندهای آموزشی را مورد  تا بتوان گرددمطرح می معماری آموزش
های انجام شده سوال دوم پژوهش طبق بررسی ، نویسندگان مقاله در پاسخ بهارزیابی قرارداد

طراحی نشده و  منطقهبر اساس نیازهای بومی  معماری آموزشهای درسی اند که برنامهمعتقد
کشور به شدت در زمینه ساختمان  ها را ندارد،گویی به نیازها در تمام حوزهدانشجو قابلیت پاسخ

های الزم برای برخورد شایسته با شده، آموزشای تربیترو به رشد است و نیاز است افراد حرفه
ها ها در این بازنگری، طبق بررسیدنکشور را در دوره کارشناسی به دست آور شرایط کنونی

فعالیت آنچنانی در این جهت انجام نشده، بهتر است راهکارهایی در نظر گرفته شود تا بجای 
 توجهی کشور پرورش دهیم. در جهت گویی به نیازهاآموزش معماری، معمارانی در جهت پاسخ

آشنایی با معماری »ها درس بازنگری، در این به هویت ایرانی اسالمی معماری بیشتر دانشجویان
تبدیل شده و بعضی دروس اختیاری مرتبط با « 2و1معماری اسالمی »به دو درس « اسالمی

از « تاریخ شهرهای ایران»، «معماری جهان اسالم»، «شناسیایران»هویت ایرانی اسالمی مانند 
که بهتر است به فکر شدند، درحالیبرنامه حذف شدند که بهتر بود تبدیل به دروس اصلی می

تر، مناسب برای استفاده مؤثر به منظور ایجاد محصول معماری هرچه غنیهای اساسی حلراه
 معماریط دانشجویان متناسب با هویت ایرانی اسالمی توسهای موفق جامعه ایرانی و تولید پروژه
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« رایانه کمک به معماری ارائه»الملل دروس کرد. برای هماهنگی با نظام آموزش بین
در بازنگری دانشگاه تهران به برنامه اضافه شده و در « رایانهکمکساخت معماری بهوطراحی»و

ی آموزشی هابه موازات نظام اند، در صورتی که بهتر استبازنگری مشهد هر دو درس حذف شده
های آموختگان ایرانی با دانشگاهامکان تعامل بین دانشو مسیری برای  المللی حرکت نمودبین

 شود جز دروس اصلی باشد(. پیشنهاد می« زبان تخصصی»ایجاد نمود)در این راستا درس  خارجی
اند های انجام شده معتقدنویسندگان مقاله در پاسخ به سوال سوم پژوهش طبق بررسی

دروس به  های انجام شده تعامل جدیدی بین دروس نظری و عملی انجام نشده ودر بازنگری که
دروس  چگونه مطالب آموزش دیده در شودلذا دانشجو متوجه نمی ،شوندطریق مستقل برگزار می

و  دروس در بازنگری انجام شده. های عملی در دروس طراحی درگیر کندنظری را با مصداق
میزان فشار به دانشجویان در طول  اند تاشدهش فشار به انتهای دوره پراکنده واحدها جهت کاه

و بعضی « تعمیر و نگهداری ساختمان»بعضی دروس اصلی مانند  .باشددوره به صورت متعادل 
اند یا به گروه دروس اختیاری دروس اختیاری کم ارتباط با معماری از هر دو سرفصل حذف شده

« روستا»و « برداشت از بناهای تاریخی»ارتباطی مانند نامه مشهد دروس بیاند، در برتبدیل شده
و بعضی دروس مهم و کامال  اند ولی همین دروس در برنامه تهران تغییر نام دادهحذف شده

ساخت معماری وطراحی»و « رایانه کمک به معماری ارائه»مرتبط با معماری مانند 
توان گفت همه دروسی که در اند. در واقع میذف شدهدر بازنگری مشهد ح« رایانهکمکبه

تاریخ شهرهای »و « شناسیایران»ارتباط نبودند مانند اند جز دروس بیها حذف شدهبازنگری
باشد. در سرفصل بعضی از ها موجود میارتباطی مانند روستا هنوز در برنامهو دروس بی «ایران

سفرهای علمی تعریف شده. همانگونه که قبال نیز اشاره شده بازدید و های بازنگریدروس برنامه
 ای در کار آموزشهای معماری بومی منطقهگیری از ویژگیبهرهشد تنها اقدامی که در جهت 

 باشد، بنابراین بهتر استدر برنامه بازنگری مشهد می« معماری بومی»شده اضافه کردن درس 
فرهنگی، فن  ای محلی )اقلیمی، جغرافیایی،هکه مدارس معماری کشور با توجه به توانایی

ساختمان و مصالح و مهارت های بومی، مهارت اساتید و ...( امکان برگزاری دروسی مستقل از 
تواند تا حدود کشور را مرتبط با شهر و منطقه خود داشته باشند. این سهم می های مصوببرنامه

. در هردو برنامه به خود اختصاص دهدرا )در غالب دروس اختیاری( درصد از مجموع دروس20
آنها افزایش  پذیریتنوع و تعداد واحدهای دروس اختیاری جدید همانگونه که قبال اشاره شده

تجدید و  گیری از دروس متنوع به پیشنهاد هر دانشکده میسر شودامکان بهره یافته تا
است. محتوای م نشدهمخصوص رشته معماری انجا دروس عمومی در تعداد و محتوای جدیدینظر

بعضی از دروس مانند فرایند طراحی در معماری هدفدار شده است، بلکه بهتر است در 
دروس نظری مطرح  در که مطالبیریزی اهداف دروس نظری و عملی بازبینی شود تا برنامه

و بطور کلی، از  شوند با اهداف از پیش در نظر گرفته شده با دروس عملی مطابقت داشتهمی
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و انسجامی بین دروس نظری و عملی ایجاد شود. با توجه به  رار مطالب در دروس پرهیز شودتک
ها های تهران و فردوسی مشهد نیز ضعفهای بازنگری شده در دانشگاهمطالب بیان شده در برنامه

 هجایگا ، یافتناولویت جامعه و نیازها با هاهمخوانی آموزش و هایی در رابطه با تطبیقو کاستی
 برقراری تعامل میان رشته و در پژوهش به با تحصیالت، توجه تناسب در در حرفه متناسب

 هایمهارت با التحصیالن متناسبمتنوع فارغ هایقابلیت کردن حرفه، فراهم و پژوهش آموزش،

ی آنها های میان آموزش نظری و عملی از مشکالت عمدهجامعه وجود دارد و گسست نیاز مورد
های جدید مهم سرفصل تا هدف گیرد مدنظر قرارهای آتی ه بهتر است در بازنگریباشد کمی

 و با درک روز دنیا، که بتوانند همگام با معماری است معمارانی پرورش معماری ، که آموزش
کشورشان  در معماری حرفه به خود سرزمین تاریخی جغرافیایی و بستر فرهنگی، معرفت

 بپردازند، دنبال شود. 

 گیریهنتیج
 مورد مهندسی معماری کارشناسی درسی هایبرنامه به مربوط اطالعات و هاتحلیل نتایج

 مشاهده دارد. چنانچه وجود مذکور برنامه در سه هاییو شباهت هاتفاوت که داد نشان مقایسه

 و نحوه پخش از لحاظ دارای مشکالتی خود شده ترسیم اهداف به نیل برای هابرنامه این گردید
در  دارند و در هر سه برنامه درسی تعادل واحدها در سه حوزه اصلی دروس معماری ختصاصا

 است. از نظر محققین این نشده رعایت توانایی متفاوت، و هافعالیت به های درسیواحد تقسیم

و در  مشکل کرده ایجاد موفقیت و حصول هدف دوره برنامه منسوخ شده در تعادل عدم
است که تعداد واحدهای  است. زیرا در حدیشده نیز این مشکل حل نشدههای بازنگریبرنامه

ی تاریخ،مبانی نظری و فن اختصاص یافته به حوزه طراحی معماری خیلی بیشتر از دو حوزه
ساختمان است و افزایش تعداد واحد منجر به افزایش ساعات اختصاص یافته به این دروس 

شده و برعکس در دروس  طراحی د دانشجویان در دروسوقت زیا گذراندن شود، که این سببمی
مربوط به حوزه تاریخ و مبانی ساختمان و حوزه فن ساختمان بدلیل کم بودن تعداد واحدها 

شده برای تدریس ای که وقت و ساعات اختصاص دادهفرصت برای یادگیری بسیار کم است، بگونه
کند. نمی کفایت هم، برنامه خود رسید محدود واحدهای در شده بینیهای درسی پیشسرفصل
 را پاسخگو جامعه نیازهای و نتوانند انتظارات فارغ التحصیالن گردد کهتعادل سبب می این عدم

 اکثر توانایی و ایحرفه التحصیلی فاصله بین مسئولیتاولیه فارغ هایخصوص درسال باشند، به

ی دروس اختیاری که لزوم به گذراندن است. همچنین تعداد واحدها زیاد بسیار آموختگان دانش
و  هانظرسنجی مطابق نتایج موضوع شده افزایش یافته که اینهای بازنگریدارد در برنامه

واحدهای  موضوعات در ی بازنگری برنامه درسی دانشگاه تهران باعث تنوعکمیته تصمیمات
 موضوع به دانشجو ایشگر اختیاری مطابق ازدروس گیریبهره امکان ساختن اختیاری و فراهم

 آموزش داده معماری هایدر دانشکده های کارشناسی ارشددوره در که گرایشی یا و عالقه مورد
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در برنامه درسی  تغییراتی داد که نشان پژوهش این در هاتحلیل نتایج کلی، طور شوند. بهمی
 این که آمده جودو( به24/08/77)مورخ ریزیکارشناسی مهندسی معماری شورای عالی برنامه

و  باشدهای انجام شده در دو دانشگاه تهران و فردوسی مشهد میتغییرات براساس بازنگری
 اند:بندی کردهشده را در چند وضعیت دستههای بازنگریبرنامه مقاله دروس نویسندگان این

در  برگزاری زمان نظر از دروسی که است؛شده که اضافه دروسی است؛شده دروسی که حذف
است؛ کرده پیدا افزایش یا و آنها کاهش تعداد واحد است؛ دروسی کهپیدا کرده مکان دوره تغییر

است؛ است؛ دروسی که نوع گروه درسی آنها تغییر کردهدروسی که پیشنیاز آنها تغییر کرده
نها در است، که همه آاست و دروسی که نام آنها تغییر کردهدروسی که نوع واحد آنها تغییر کرده

ها بر اساس افزایش یا سرفصل تغییر به محدود بیشتر هاآمده است. درواقع این بازنگری 8جدول 
یا تغییر   دروس کاهش یا و افزایش یا و کاهش واحد، تغییرات پیشنیاز و نوع درس و نوع واحد

 همخوانی و نام دروس گردیده، که همه آنها ضرروری نبوده و مشکالتی مانند عدم تطبیق

با تحصیالت،  تناسب در حرفه در متناسب جایگاه ، عدم یافتناولویت جامعه و نیازها با هاآموزش
 کردن حرفه، عدم فراهم و پژوهش آموزش، تعامل میان برقراری و رشته به پژوهش در عدم توجه

 های میانجامعه و گسست های مورد نیازمهارت با التحصیالن متناسبفارغ متنوع هایقابلیت
از  فهرستی باید بازنگری، ابتدا هر نوع اجرای که برایحالیآموزش نظری و عملی وجود دارد. در

نمود.  جدید رویکرد به تعریف اقدام بازنگری اهداف و مأموریت تعیین با شده، مشکالت شناسایی
 هایموضوع و روش  و یعنی اهداف درسیحیطه اصلی برنامه به بیشتر آنها بین هایشباهت

به تعداد واحدها در  بیشتر مربوط نیز هاتفاوت و گرددمی مربوط ارزشیابی شیوه و موزشیآ
 خط و فرایندها حیطه های درسی مختلف، نوع واحد، نوع درس، نام درس درها و گروهحوزه

انجام گرفته در این  هاینوآوری از باشد. همچنین تنها تعداد بسیار اندکیمی آموزشی هایمشی
سه هدف  جهت رسیدن بهدر معماری آموزش وضعیت ساختار هیها باعث ساماندبازنگری

هماهنگی با نظام آموزشی و  توجه به هویت ایرانی اسالمی، پاسخگویی به نیازهای کشور
واقعی و صالح جامعه  ضروری، هر چه بیشتر به نیازهای جوابگوییایران و  این رشته در المللیبین

ها، این نوآوری ترینجمله مهم از ، شده است.د چنین طرحی استهای پیشنهاضرورتکه از 
معماری »، «1معماری معاصر»، «2معماری اسالمی»، «1معماری اسالمی»افزایش دروس 

، «آموزیکار»، «کارگاه معماری و ساخت»، «رایانه به کمک معماری ارائه»، «2معاصر
؛ حذف «مقررات ملی ساختمان»، «معماری بومی»، «رایانهکمکساخت معماری بهوطراحی»

 پذیری و افزایش؛ تنوع«تعمیر و نگهداری ساختمان»ارتباط مانند دروس بعضی دروی بی
 های اختیاری؛ افزایش بازدید و سفر علمی در سرفصل بعضی از دروس می باشد. درس
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شگاه دو دان های انجام شده درساس بازنگریهای درسی برابندی تغییرات برنامه: دسته8جدول 

 باشد)نگارندگان(تهران و فردوسی مشهد می
بندی دسته

 تغییرات دروس
برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری 
بازنگری شده دانشگاه تهران )مورخ 

18/12/92) 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری 
بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد)مورخ 

06/10/95) 

ف
حذ

 
ده

ش
 

 
دروسی که 

حذف کال 
 استشده

حقوق معماری، اخالق معماری،  روش تحقیق،  
تاریخ شهرهای   شناسی،  معماری جهان اسالم،ایران

ری ایران،  آشنایی با سایر هنرها،  تعمیر و نگهدا
 ساختمان.

  حقوق معماری،  اخالق معماری،  روش تحقیق،
تاریخ شهرهای   شناسی،  معماری جهان اسالم،ایران

ری نایی با سایر هنرها،  تعمیر و نگهداایران،  آش
ا ساختمان،  برداشت از بناهای تاریخی،  آشنایی ب

های عملکرد بخشی میراث معماری،  اصول و روش
روستا،   طراحی و (،  تحلیل2(،  روستا)1روستا)

 مکک به معماری کاربرد کامپیوتر در معماری،  ارائه
 انه.رایکمکساخت معماری بهورایانه،  طراحی

دروسی که 
حدف و دروس 

دیگری 
آنها جایگزین 

 استشده

آشنایی با معماری اسالمی،  آشنایی با معماری 
هندسه کاربردی،   معاصر،  هندسه مناظر و مرایا، 

کارگاه مصالح و ساخت،  درک و بیان محیط،  
 (.2(،   روستا)1برداشت از بناهای تاریخی،  روستا)

،  آشنایی با معماری آشنایی با معماری اسالمی
هندسه کاربردی،   معاصر،  هندسه مناظر و مرایا، 

کارگاه مصالح و ساخت،  درک و بیان محیط،  
 .2،  اسکیس1اسکیس

افه
ض

ا
 

ده
ش

 

دروس 
جدیدی که 
جایگزین 

دروس 
شده، حذف

 اندشده

،  معماری 2،   معماری اسالمی 1معماری اسالمی 
(،  3عماری )،  بیان م2،  معماری معاصر 1معاصر 

(،  آشنایی با اصول و 3مقدمات طراحی معماری )
 و های عملکرد بخشی میراث معماری،  تحلیلروش

 رایانه. کمک به معماری روستا،  ارائه طراحی

،  معماری 2،   معماری اسالمی 1معماری اسالمی 
(،  3،  بیان معماری )2،  معماری معاصر 1معاصر 

 سکیس.(،  ا3مقدمات طراحی معماری )

دروس جدید 
 اضافه شده

مبانی معماری منظر،  مبانی معماری داخلی،  
های ساختمانی،  مبانی مهندسی زلزله برای سیستم

معماران،  کارگاه معماری و ساخت،  طراحی در 
،  2کیس،  اس 1آموزی،  اسکیسبحران،  کار

 رایانه.کمکهساخت معماری بوطراحی

معماری داخلی،  مبانی معماری منظر،  مبانی 
های ساختمانی،  مبانی مهندسی زلزله برای سیستم

معماران،  کارگاه معماری و ساخت،  طراحی در 
آموزی،  معماری بومی،   مقررات ملی بحران،  کار

 ساختمان.
 زمان مکان تغییر

 دوره در برگزاری
های فلزی،  طراحی ایستایی،  مقاومت مصالح و سازه

)یک نیمسال مصالح ساختمانیهای بتنی،  ساختمان
 به عقب(.

های فلزی،  طراحی ایستایی،  مقاومت مصالح و سازه
های بتنی،  مصالح ساختمانی)یک نیمسال ساختمان
 به عقب(.

 افزایش یا و کاهش
 تعداد واحد درس

واحد(، ریاضیات و 2واحد3مبانی نظری معماری)
( 2واحد(،  ساختمان )2واحد3معماری)

های فلزی مقاومت مصالح و سازه ،واحد(2واحد3)
 واحد(. 3واحد2)

واحد(، ریاضیات و 2واحد3مبانی نظری معماری)
( 2واحد(، ساختمان )2واحد3معماری)

واحد(، طراحی فضاهای 2واحد3)
 واحد(.2واحد3شهری)

 
 تغییر پیشنیاز درس

آشنایی با معماری جهان،    مبانی نظری معماری،
آشنایی با مرمت ابنیه،   اری،های معمایند و روشفر

تنظیم شرایط محیطی،  مدیریت و تشکیالت 
 (،  طراحی فنی.1کارگاه،  ساختمان )

آشنایی با معماری جهان،    مبانی نظری معماری،
آشنایی با مرمت ابنیه،   های معماری،ایند و روشفر

تنظیم شرایط محیطی،  مدیریت و تشکیالت 
راحی فنی،  زبان (،  ط1کارگاه،  ساختمان )

 تخصصی،  کارگاه معماری و ساخت.
تغییر نوع گروه 

 درسی
ایند و اختیاری(،  فرریاضیات و معماری)پایه

لی(، کاربرد اصهای معماری )اختیاریروش
 پایه(.کامپیوتر در معماری)اختیاری

ایند و اختیاری(،  فرریاضیات و معماری )پایه
اصول مرمت  لی(،اصهای معماری )اختیاریروش

برداری در اختیاری(، نقشهو حفاظت )اصلی
اختیاری(،  متره و برآورد معماری )اصلی

 اختیاری(.)اصلی
تغییر نوع واحد 

 درس
طراحی  نظری(،مصالح ساختمانی)نظری/عملی

عملی(، آشنایی با مبانی فنی نظری/کارگاهی
 عملی(.ظری/کارگاهیریزی کالبدی نبرنامه

طراحی  نظری(، )نظری/عملیمصالح ساختمانی
 عملی(.فنی)نظری/کارگاهی

 
 

 تغییر نام درس

ایند معماری جهان(،  فرآشنایی با معماری جهان)
فرآیند طراحی در معماری(،  های معماری)و روش

آشنایی با اصول مرمت و آشنایی با مرمت ابنیه)
ریزی حفاظت(،  آشنایی با مبانی برنامه

معماری جهان(،   آشنایی با معماری جهان)
فرآیند طراحی در ای معماری)هایند و روشفر

اصول مرمت و معماری(،  آشنایی با مرمت ابنیه)
ریزی حفاظت(، آشنایی با مبانی برنامه
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بندی دسته
 تغییرات دروس

برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری 
بازنگری شده دانشگاه تهران )مورخ 

18/12/92) 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری 
بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد)مورخ 

06/10/95) 
ریزی فضاهای شهری( ،  مهمبانی برناکالبدی)

های بتنی(،  طراحی ساختمانهای بتنی)سازه
های نوین ساختمان(،  آوریفنهای نو)سازه

طراحی فضاهای شهری(،  تحلیل فضاهای شهری)
 به معماری ارائهکاربرد کامپیوتر در معماری)

 رایانه(. کمک

ریزی فضاهای شهری(،  مبانی برنامهکالبدی)
های بتنی(،  طراحی ساختمانهای بتنی)سازه
های نوین ساختمان(،  آوریفنهای نو)سازه

 ضاهای شهری(.طراحی فتحلیل فضاهای شهری)

 

 پیشنهادها
 ی مهندسیرشته بودن پویا به توجه شده و با انجام هایبررسی اساس بر

و  هاف، سرفصلاهدا حوزه در ویژه به مجدد و مستمر بازنگری و اصالح شودمعماری،پیشنهاد می
گری ر راستای بازنگیرد. د ایران صورت هایبرنامه درسی معماری دانشگاه اجرایی در هایرویه

ها و  نتایج پژوهش، نویسندگان مقاله های درسی آموزش معماری با توجه به یافتهبرنامه
 اند:ها بیان کردهپیشنهاداتی برای بهبود برنامه

 ارائه و طراحی معماری مهندسی یرشته مخصوص عمومی شود دروسپیشنهاد می -

 هویت اقلیمی، و بومی هایهنگفر ایران، جامعه فرهنگ مصرفی با بتوانند تا دانشجویان شود

 عماریم رشته با ادبیات مرتبط و هندسه و معماری یرشته ادبیات مخصوص اسالمی، ایرانی

 هویت و رهنگف و جغرافیا تاریخ، ریاضیات، به هندسه، مربوط هایمؤلفه بتوانند و شده آشنا

 .بکار گیرند معماری به مربوط درسی هایحوزه همه در ایرانی را
 درس رحطهمزمان با تهیه  و ترکیبی بصورت پایه دروس که شودمی نهادپیش -

 انگیزه، ارتقاء بر اکیدت با و گروهی و های فردیبر تمرین تاکید ها،تمرین پیوستگی مشترک،

 رای کسبب و روشی راه عنوانبه که شود ارایه و خالقیت نوآموزان معماری هیجانی هوش

 بین مصنوعی و ساختگی مرزهای حذف طریق از درسیمطالب از و عمیق واقعی یادگیری

 و حالت کلی در را درسیمطالب توانددانشجو می و باشدمی توجه موضوعات درسی مورد

 کاربه خود هآیند زندگی آتی و در هدفمند دست یابد و  و پویا آموزشی و به فراگرفته یکپارچه

 برد.
 دروس حوزه به باشندمی اختیاری سدرو جز که دروس از که بعضی شودمی پیشنهاد -

 با دانشجویان ارتباطات افزایش در را اساسی نقش زبان تخصصی که شوند)مانند اضافه اصلی

 اصلی هایمولفه از داخلی که و معماری منظر معماری ومبانی دارد کشورها سایر دانشجویان

 و کار دارد بازار ویان دردانشج توانایی افزایش را اساسی نقش که کارآموزی باشند،می طراحی
و  پذیری تنوع با اختیاری دروس تعداد به و ساختمان( فن حوزه اختیاری بعضی دروس

 :باشند زیر موضوعات از انتخابی توانندمی استاندارد جهانی شود که طبق اضافه بندیگرایش
 یریزمنظر، برنامهساز، طراحیوساخت مدیریت داخلی،طراحی شهری،طراحی مسکن،
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مجموعه  طراحی معماری، نگاریروزنامه حوادث،مدیریت معماری، از ای، حفاظتمنطقهوشهری
 ساختمان،هایسیستم ادغام بازاریابی، هایمهارت خبره پیشرفته، هایتئاتر/فیلم، سیستم

 هماهنگی هوشمند، هایساختمان هوشیار انرژی، پایدار، معماری معماری تصویری،ارتباط

  . ...و محیطی زیست مطالعات و معماری در رهن مدوالر،
و انسجام  برقراری ارتباط رد معماری آموزشی هایبرنامه ضعف از نظر نویسندگان -

. در این راستا است وسدر برنامة آموزشی در طرح های نظری و عملی دربین حوزه درست
 عمل و نظر پیوستگیافزایش  معماری بر اساس رشته محتوای دروس بازنگری شود،پیشنهاد می

های تاریخ و های نظری حوزهباشد. تا با تلفیق درس معماری در جهت توسعه معماری آموزش
، مبانی و فن ساختمان و حتی بعضی دروس اختیاری با دروس عملی حوزه طراحی معماری

ه شد ریزیبرنامه و هدفمند صورتنظری باشند و به دروس عملی نمود بتوانند معماری هایطرح
ای برای گسترش توسعة دهند و زمینه پوشش اندآموخته دروس سایر در دانشجویان که را آنچه

 دانش که هاییداده شده و پل ارتباطی میان شانایحرفه کار ای دانشجویان براینظریه و دانشی

ی از طرف .باشد کنندجربه میو ت مشاهده آنها عملی که حوزة دهد باشکل می را شانایرشته
با  گاهیدانش شرایط هرچه بیشتر ارتباط دروس نظری به برخی به عملی واحدهای دیگر افزودن

 کرد. خواهد کمک کار بازار موقعیت
 

 منابع
 (. آموزش و پرورش تطبیقی، تهران، سمت.1386) .آقازاده، احمد-
 ، وزیری.پیام نور،(. آموزش و پرورش تطبیقی 1389) .آقازاده، احمد -
رویکردی اسالمی به طراحی مدل ساختارمند (.»1392غالمرضا؛ قدسی، مهرنوش. )اسالمی،سید-

 .96-79، صص7، شماره 2، جلد کیمیای هنر«. نظام آموزش معماری
بررسی نقش معماری در (. »1394. )مریم ،سیچانیقاسمی ؛سیاوش ،تیموری ؛نیما ،انتصاری-

، شماره 14نشریه مدیریت شهری، دوره «. نمونه موردی: فضاهای آموزشی مدرن طراحی فضاهای شهری،
 .140-107، صص 40

. رساله دکتری. گروه معماری«. سنت و بدعت در آموزش معماری» .(1379).حجت، عیسی-
 دانشکده معماری. دانشگاه تهران.

 بررسی(. »1389، محمدرضا.)فردپاکدل ، اسکندر؛آذرفتحی ، جواد؛حاتمیوحیده؛  ،جمیری-

 دوفصلنامه«.ایران در کار بازار با نیازهای معماری مهندسی رشته کارشناسی درسی برنامه انطباق میزان

 .133-111، صص2شماره  ،1سال ،مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
قایسه تطبیقی نحوه اجرای استراتژی م(. »1396. )حسین ،مونقیکریمی ؛فاطمه ،زادهخراشادی -

نظام مند بودن در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای 
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 ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد«.  پیشنهادی در برنامه درسی پرستاری ایران
 .12-2، صص 12جلد ، 2و  1، شماره 12دوره 

 برنامه محتوای قیتطبی مطالعه(. » 1398بذرافکن، کاوه؛ جهانبخش، حیدر. ) سارا؛ دشتگرد،-

 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، تیر.«. زمانه روح معیار با معماری یرشته درسی
نقش آموزش بازی محور در آموزش طراحی معماری )نمونه موردی:  (.»1397یی،مینو.)شفا-

شماره پیاپی  ، 2، شماره 13دوره  ،فناوری آموزش )فناوری و آموزش( «.طرح معماری یک کارشناسی(
 .131-121ص، ص50

 کارشناسی دوره دروس سرفصل و برنامه کلی، مشخصات (1377) ریزی.برنامه عالی شورای-

لی وب سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عامص.عالی آموزش و وزارت فرهنگ معماری، مهندسی
 .24/8/1377مورخ: ، ریزیبرنامه

 مهندسی کارشناسی رشته ه(. برنامه درسی دور1392) ریزی آموزشی.برنامه عالی شورای-

 .18/12/1392معماری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بازنگری شده دانشگاه تهران، مورخ 
 مهندسی شناسی رشتهکار (. برنامه درسی دوره1395) زشی.ریزی آموبرنامه عالی شورای-

 .6/10/1395معماری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد، مورخ 
 پاسخگویی به راستای در عماریم آموزش منعطف نظام ضرورت(. »1389عزیزی، شادی. )-

 .52-43، صص 7 شماره ،4دوره  شهر، هویت نشریه«. پایداری بومی و جهانی هایچالش
عماری ای آموزش مهندسی مبررسی مقایسه (.»1388) .ضرغامی ،اسماعیل ؛عظمتی, حمیدرضا -

ن، فرهنگستان تهران، دانشگاه تهرا .1404کنفرانس آموزش مهندسی در«. و دبیری فنی معماری در ایران
 .علوم

بازنگری تطبیقی برنامة آموزش پایة طراحی در (. »1394پور، افرا؛ توتونچی مقدم،مارال .)غریب -
 .56-22ص، ص4، شماره 20دوره نشریه هنرهای زیباؤمعماری و شهرسازی، «.کارشناسی معماریدورة 

، 3دوره یران، مجله مطالعات اجتماعی ا«. منطق پژوهش تطبیقی(. »1388غفاری، غالمرضا. )-
 .92-76صفحه ، 4شماره 

رزیابی و بررسی تطبیقی نقش ا(. »1397. )حسین ،سلطان زاده ؛ الهام ،محمدزاده چیانه -
نشریه علمی فناوری آموزش،  .«های داخل و خارج از کشورآموزش معماری دردانشگاه ریاضیات در

 .40-29 صص، 49، شماره پیاپی 1، شماره13دوره
نگری گامی به سوی تحول در برنامه ریزی آموزشی باز» (.1393) .محمودی, سیدامیرسعید-

ری، همایش آموزش معما پنجمین «.دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی معماری، دانشگاه تهران
 .تهران، دانشکده معماری دانشگاه تهران

 تجربی دانش بکارگیری اهمّیّت(. »1395قمی،سید امیرسعید. )محمودی،سید امیر سعید؛ ناری -

 .66-53 صص ،3، شماره 21دوره معماری و شهرسازی،  -شریه هنرهای زیبان «.آموزش معماری در
رهیافتی بر آموزش پویا و (. »1397. )قادر ،بایزیدی ؛فاطمه ،؛ مهدیزاده سراجبابک  ،مطیعی -

 ،50شماره پیاپی  ،2، شماره 13دوره  ،فناوری آموزش )فناوری و آموزش( «.هدفمند دروس پایه معماری
  .337-325 صص
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 ریزیرنامهب حوزه در تحول برای ای(. مجموعه1390علوم. ) وزارت آموزشی معاونت -

 .فناوری و تحقیقات علوم وزارت عالی، حمایت آموزش و پشتیبانی آموزشی.دفتر
 دیشه. (. برنامه ریزی درسی، راهنمای عمل. مشهد: انتشارات پیام ان1386) .ملکی، حسن-
 (. مقدمات برنامه ریزی درسی. تهران: سمت .1389) .ملکی، حسن-
آسیب شناسی (. »1391) .ر، علی رضافارسی محمدی پو؛ مهدی زاده سراج، فاطمه-
های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی ریزبرنامه

 «.(دانشگاه علم و صنعت ایران 1385تا  1383معماری )مطالعه موردی: دانشجویان ورودی سالهای 

  .70-61 صص  ،4شماره، 17 دوره ،معماری و شهرسازی )هنرهای زیبا(
 مراکز و دانشگاهها در تدریس روشهای بهبود اهنمای(. ر1385نیوبل،دیوید؛کنن، رابرت. )-

صفهان ااصفهان دانشگاه  .سرشت پاک محمدجعفر زارع، نصر، حسین احمدرضا نمترجمی عالی، آموزش
 (.ف سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت

 یهپای دروس عملی و نظری آموزش در گسستگی عوامل در پژوهشی(. 1383.) طاهر وحیدی،-
ه معماری، گروشده، چاپ ارشد کارشناسی ینامهپایان (. بهشتی شهید دانشگاه موردی یمطالعه)معماری
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