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، دکتر 2، دکتر وحید شالی امینی1پارسا مریم دستغیب

 3ویدا نوروز برازجانی
گرا در های آموزش سازندهاین مقاله به بررسی تطبیقی شاخص چکیده:

های منتخب جهان از منظرهای محیط، طرح دوره کارشناسی ارشد دانشگاه

-راه از پژوهش شناخت هدفابی پرداخته است. های تدریس و ارزشیبرنامه، روش

 هایی جهت اصالح ساختار آموزش دانشگاهی معماری ایران است. نمونهکار

 انتخابتارمند، ی دارای برنامه ساخهادانشگاههدفمند از میان  صورتبهپژوهش 

رحله مبر مبنای چهار . رویکرد پژوهش کیفی با روش تطبیقی بوده و پژوهش شد

 گرفته است.کلجواری و مقایسه شتطبیق جرج بردی شامل توصیف، تفسیر، هم

و  ینترنتیای، جستجو در منابع ااسناد و مدارک مرتبط با موضوع با ابزار کتابخانه

و  آوریها، جمعانجام مصاحبه هدفمند با ده تن از دانشجویان و مدرسین دانشگاه

ساختار  نتایج مقایسهی شدند. بندی و تحلیل تطبیقدسته جداول قالب در

انشگاه دکه  داد نشان ، اِی.اِی، بیلکنت و شیرازهاروارد هایدانشگاه آموزشی

های ترین برنامه آموزشی را میان دانشگاهپذیرترین و متنوعهاروارد انعطاف

آموزشی و دهد. دانشگاه اِی.اِی در برگزاری رویدادهای کمکموردمطالعه ارائه می

ا استفاده کند. دانشگاه بیلکنت بتر عمل میارزیابی چگونگی اجرای برنامه قوی

المللی کارگیری و تبادل اساتید و دانشجویان بینحداکثری از توان خود در به

های تراز اول های آموزشی و نزدیک شدن به سطح دانشگاهسعی در ارتقاء شیوه

ترین مدت، مهمدهی ثابت و عدم بازنگری طوالنیدنیا را دارد. ساختار برنامه

 است. مشکل برنامه آموزشی دانشگاه شیراز

ه برنامبررسی تطبیقی،  آموزش معماری، گرا،سازندهآموزش کلمات کلیدی: 

 درسی معماری

Maryam Dastgheib Parsa, Vahid 

Shaliamini, Vida Norouz Borazjani 
Abstract: This paper comparatively examines the 
indicators of constructivist education in master’s 

architecture curriculum of selected universities in 

terms of environment, program, teaching methods and 
evaluation. The purpose of this study is to identify 

ways to promote architecture education in Iran. The 

research sample was purposefully selected. The 
research method was comparative with qualitative 

approach and based on Stages in Bereday’s 

Comparative Method in Education: 1) Description, 2) 
Interpretation, 3) Juxtaposition and 4) Comparison. 

The data were collected from library, web-based 

information and students and professors interviews 
that analyzed in tables and charts format. A 

comparison of the strategies of Harvard, AA, Bilkent 

and Shiraz universities showed that Harvard offers the 
most flexible curriculum among the universities. AA 

is stronger in hosting educational aid events as well as 

evaluating the program execution. By making the 
most of its potential to employ and exchange 

international teachers and students, Bilkent University 

seeks to improve teaching practices to the world first 
level. The rigid program and long-term revision is the 

most important problem of Shiraz University 

curriculum. 
Keywords: architecture curriculum, architectural 

education, constructivist learning, curriculum theory 
 

 

                                                 
 .گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  1

 maryam.dastgheib.parsa@gmail.com 
 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(  2

 vah.shali_amini@iauctb.ac.ir 
 .زی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه معماری، واحد تهران مرک  3

 vid.norouz_borazjani@iauctb.ac.ir 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1399.11.22.13.4
mailto:maryam.dastgheib.parsa@gmail.com
mailto:vah.shali_amini@iauctb.ac.ir
mailto:vid.norouz_borazjani@iauctb.ac.ir


ینوروز برازجان دای، دکتر و ینیام یشال دیپارسا ، دکتر وح بیدستغ میمر  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      336

 

 

 مقدمه

ای سنتی آموزش در سال های اخیر تالش های بسیاری صورت گرفته تا روش ه

دانشگاهی، جای خود را به روش های مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی روز دنیا دهند؛ چراکه 

خواهند بر پایه دانش و تغییر و تحول در نظام آموزشی، اولین گام برای جوامعی است که می

زه در تشکیل امرو 2گرایی(. دیدگاه سازنده2011، 1فناوری به رشد دست یابند )حمیدی و دیگران

ساختار نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از دانشگاه های جهان پایه و اساس 

(. با توجه به اینکه آموزش دانشگاهی در 2020، 3دهد )اوکانربرنامه ریزی آموزشی را تشکیل می

روز جامعه ایران به خصوص در رشته معماری، همچنان به صورت سنتی انجام می گیرد، نیازهای 

دهد. لذا استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها و بازارکار لزوم بازنگری در این مقوله را نشان می

 می تواند در این زمینه مثمر ثمر واقع گردد.

های مختلف یی در آموزش معماری دانشگاهگراسازندههای باهدف بررسی تطبیقی شاخص

ر ایران ی ارشد این رشته دتار آموزشی مقطع کارشناسهایی برای ساخجهان، جهت ارائه پیشنهاد

 مقاله حاضر در پی پاسخ به پرسش های زیر است:

، تدریس و برنامه، محیطهای گرایی در هر یک از زمینههای سازندهکاربست شاخص -1

 ؟رت استهای موردبررسی به چه صوارزشیابی دانشگاه

ها لحاظ شده ی دانشگاهش معمارگرا تا چه میزان در آموزهای آموزش سازندهشاخص -2

 است؟

 دامک مقایسه کشورهای مورد ساختار آموزش دانشگاهی معماری نوآوری هایجنبه -3

 است؟

هایی را شده کشورهای منتخب، چه پیشنهادهای آموزشی ارائهبا توجه به برنامه -4

 در ایران ارائه کرد؟ توان برای آموزش معماریمی

 لیدر اوا ،یآموزش یفنّاور ی از مباحث رشته یارمجموعهیز عنوانبه گرایی سازنده کردیرو

تک افراد سازنده تک تیفعال ۀجیباور است که دانش نت نیظهور کرده و بر ا 1990دهه 

شده را انتقال دهد، ساخته شیآنکه دانش از پ یجادر تالش است به دگاهید نیاست. ا

                                                 
1 - Hamidi et al. 

2 - Constructivism(، ساختن گرایی 1398گرایی )آقازاده، هایی نظیر ساخت: در ترجمه این واژه معادل

( به کار 1392( و سازنده گرایی )خسروی و فردانش، 1394(، ساختارگرایی )حسینی، 1396اران، )نوروزی و همک

 شده است.استفاده « گراییزندهسا»رفته است. به منظور حفظ وحدت رویه در این مقاله از 
3 - O'Connor 
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در افکار  شهیمدرن ر گرایی سازنده هینظر (.2011علم وادارد )کورت ،  دیرا به تول رندهیادگی

، صص 1390دارد )رنجدوست،   اژهی، برونر ، آزوبل و پ یگوتسکی، و ییوید یهاشهیو اند

27-11.) 

در  یریادگینجاندن گ -1است:  یبر چند اصل مبتن گرایی سازنده دگاهیدوره از د طرح

لک و تم قیتشو -3 ؛یجتماعجارب ادر ت یریادگیگنجاندن  -2 ؛یمربوط و واقع یهانهیزم

از  یخودآگاه قیشوت -5ساختن دانش؛  ندیجربه فرآارائه ت -4 ؛یریادگی ندیداشتن نظر در فرآ

استفاده از انواع  قیشوت -7مختلف؛  یهادگاهیاز د ریرائه تجربه و تقدا -6ساختن دانش؛  ندیفرآ

 یآموزش یهاستمیان در سدر طول زم ادییز راتیی(. تغ2012،  نگیارائه )بونک و ک یهاروش

رکز تم ری،یادگینمودن  یشخص تیفعال آموزش و اهم کردهاییبه وجود آمده است که بر رو

 یهاوهیشو  یبا برنامه آموزش میارتباط مستق راتییتغ نی(. ا2008دارد )سبا و همکاران ، 

 رنددا گرا هندآموزش ساز یدهمحور و اصول سازمان رندهیادگی کردیرو ر،یپذانعطاف رییادگی

 (.2008پوالرد ،  مز،جی)

ز . بحث آموزش اشودیم شناخته معنوان معلم دوبه یآموزش طیمعماری، مح اتیادب در

است  باز نموده یالمللنیب قاتیسال است که جای خود را در تحق نیچند طیمح قیطر

اند طرح نمودهم خود، یطیاحساسات مح یهادهی(. باکر و همکاران  در ا1395 ،یپهلوان ،ی)ضرغام

 های روهگکه  ییکتابخانه خواهند بود، جا طیدفتر و مح هیشب شتریب ندهیآ یکه مراکز آموزش

و  تمای)سزپ از تکنولوژی به وجود آورند یرگیبهره با را دانش و کرده بحث و مطالعه کوچک

آن  ردهستند که  یشلوغ یهامکان انهگرای سازنده یآموزش یها طی(. مح2019،  تمایسزپ

اند. در کرده یود، طراحهستند که خ ییهاتیفعال ریو درگ هکار کرد یصورت گروهبه انیدانشجو

 یدسترس یجمعارتباط یهاهمراه و رسانه انهیرا رینظ یبه منابع مختلف انیدانشجو ها، طیمح نیا

 (.1395ترجمه مهرمحمدی،  ن،یدارند )پامال بلوت

 گرا هآموزش سازند ستمیدر س یرکن بعد انیبمر ،یآموزش یهاطیاز برنامه و مح پس

ش توسط اخت دانبرقرار کرده و در س رندهیادگیسازنده با  یتعامل انیمرب دگاهید نای در. هستند

 کردیرو نی(. ا2019)ماچومو، زو ،  ستندیو تنها انتقال دهنده دانش ن کنند یمشارکت م یو

، نیلوت)پامال ب داندیفهم م جادینشجو در او همراه دا رییادگی کنندهلیتسه وانعنمعلم را به

در  ستیبایشده، دانشجو م(. عالوه بر آن بر اساس مطالعات انجام1395ترجمه مهرمحمدی، 

بر مبنای  یددهای وهی(. استفاده از ش2006 گران،ی)بالچفورد  و د ندیکاری آموزش بب یهاگروه

نتقال رای اب شتریب ییفهم بهتر و توانا افراد را به سمت ،یکار های در گروه همسئل ایپروژه 

 (.2007،  گرانی)کاد و د دینمایم تیهدا دیجد یهاتیدر موقع رییادگی
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صورت اید بهبگرا، سطح درک و فهم یادگیرنده در فرآیند آموزش در زمینه ارزیابی سازنده

 به آن در زیرا گویند،تکوینی می سنجش روش این مرتب توسط معلم مورد ارزیابی قرار گیرد. به

 رسمی با سنجش کی ضرورتاً ارزیابی شود. اینمی یادگیری فرد کمک گیریشکل یا تکوین

 یرین،سا با موردی هایبحث مانند غیررسمی هایسنجش بلکه امتحان نیست، و آزمون

 جنتای توانندمی نیز هااین مانند و کار انجام ضمن در دانشجو چهره به چهره، مشاهده هایارتباط

 (.1396رند )سیف، بگذا معلم اختیار در دانشجو را پیشرفت از چگونگی ایاستفادهقابل

 شده )محمدی، عابدینیبا توجه به نکات پیش گفت و با مروری بر سایر تحقیقات انجام

؛ طالبی، حبیب، اعتصام، 1396؛ موسوی و دیگران، 1396؛ داستانپور و دیگران، 1398بلترک، 

عمران، عابدینی بلترک،  ؛ صالحی1395اینالو، طاطاری،  بالغیقره باش؛ کارشکی، غل1395

توان دریافت که ( می2015، 1ایاز، شکرچی ؛ فاتحه1391فر،  ؛ طلیسچی، ایزدی، عینی1395

کارگیری آن های مختلف مورد بررسی و اثرات بهگرایی در برنامه آموزشی مقاطع و رشتهسازنده

اما جای خالی چنین پژوهشی در ارتباط با برنامه آموزش دانشگاهی تحلیل و اثبات گردیده است؛ 

شود. لذا این مقاله به بررسی تطبیقی شاخص های سازنده گرایی در آموزش معماری احساس می

مقطع ارشد معماری، چهار دانشگاه منتخب دنیا پرداخته است. در نهایت نقاط قوت، ضعف و 

جهت ارائه راهکارهای اجرایی برای ساختار آموزش  نوآوری هر کدام از سیستم های آموزشی

 دانشگاهی معماری در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

 شناسیروش

مقطع کارشناسی ارشد رشته  درسی برنامه عمیق بررسی ضمن که است آن بر حاضر مقاله

)ساعی،  دانشگاه از کشورهای مختلف جهان، با رویکرد کیفی و به روش تطبیقی معماری چهار

گرایی در آموزش این کشورها را شناسایی، تحلیل و مقایسه تطبیقی سازنده های(، شاخص1392

های کشورهای کند. جامعه موردمطالعه برنامه آموزش معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

دارای  های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز کهایران است. دانشگاه و ترکیه انگلستان، آمریکا،

باشند، به عنوان نمونه پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای پاسخ برنامه ساختارمند می

های اینترنتی ، مراجعه به سایتایکتابخانهبه سؤاالت تحقیق، اطالعات مورد نیاز با ابزار 

های گاهنیمه ساختاریافته با ده تن از اساتید و دانشجویان دانشها و انجام مصاحبه دانشگاه

 چهار که است 2بِرِدِی الگوی تطبیق زمینه این در مورداستفاده الگوی گردآوردی گردید. منتخب،

                                                 
1 - Fatih & Şekerci 
2 - Bereday 
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، 1آدیککند )می مطرح تطبیقی مطالعات در را مقایسه و جواریهم تفسیر، توصیف، مرحله

 و بردارییادداشت اطالعات، و شواهد اساس بر تحقیق هایپدیده توصیف،مرحله  در -1 (.2017

 اطالعات تفسیر، در -2. شودمی آماده بعد مرحله در نقادی و بررسی برای کافی هاییافته تدارک

 چارچوبی ایجاد شده، برایاطالعات بررسی جواری،هم مرحله در -3. شودمی تحلیل و وارسی

 اب مسائل تحقیق مقایسه، مرحله در -4. شوندمی داده قرار هم کنار و بندیطبقه، مقایسه جهت

 (.1393شوند )آقازاده، می مقایسه و بررسی تحقیق هایسؤال به پاسخ دادن در جهت جزئیات

رتبه بندی برترین های منتخب در مقطع تحصیالت تکمیلی )منبع: رتبه بندی دانشگاه –1جدول 

 (2019، 2ها کیو.اِسدانشگاه

 دانشگاه رتبه فرآیند توسعه کشور دانشگاه

 3 توسعه تاریخی ابقهسدارای  آمریکا هاروارد

 موسسه خصوصی توسعه تاریخی دارای سابقه انگلستان اِی.اِی

 501 - 510 تازه صنعتی شده ترکیه بیلکنت

 801 - 1000 توسعهدرحال ایران ایران

 

ها با توجه به مطالعات صورت گرفته یی در هرکدام از حیطهگراسازندههای شاخص

ها ها بر اساس این شاخصاند. ساختار آموزشی دانشگاههشد، ارائه1استخراج و در نمودار 

 گذاری اطالعات، کدگذاری، تحلیل و مقایسه قرارگرفته است.سازی، برچسبموردبررسی، خالصه

                                                 
1 - Adick 
2 - Qs Top Universities, 2019 
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  هاگزارش یافته

های گرایی در هر یک از زمینههای سازندهخصچگونگی کاربست شا -1سؤال 

 ؟های موردبررسی به چه صورت استبرنامه، محیط، تدریس و ارزشیابی دانشگاه

بخش  روش جرج بردی در هر برای پاسخ به سؤال اول پژوهش با کمک مرحله اول و دوم

 شده است.تفسیر اطالعات پرداخته و سپس به توصیفابتدا به 

 برنامه آموزشی

های مختلف، سعی بر گروه معماری این دانشگاه با رویکردها و برنامه - دانشگاه هاروارد

را المللی و تولید دانش گسترده برای رفع نیازهای متغیر دنیای مدرن، تربیت دانشجویان بین

تقسیم  2و  1 برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری به دو برنامه شماره دارد.

های غیر مرتبط با مختص دانشجویانی است که لیسانس خود را در رشته 1شود. برنامه می

شود، مربوط به دانشجویانی ، که در این تحقیق بدان پرداخته می2اند. برنامه معماری گذرانده

اند. برنامه ساله کارشناسی معماری یا معادل آن وارد مقطع فوق شده 5ه با گذراندن دوره است ک

های نظری و تحلیلی ، با تأکید ویژه بر طراحی به ارتقاء مهارت2آموزشی ارشد معماری 

دانشجویان در این مقطع باید از  شدههای انتخابپردازد. حداقل نیمی از دورهدانشجویان می

)دانشکده تحصیالت تکمیلی طراحی( هاروارد باشد. واحدهای  1جی.اس.دی شدهارائه هایدوره

ای و واحدهای عمومی توان در سه دسته کلی استودیو، سمینارهای حرفهشده را میارائه

)صفحه رسمی شوند صورت انتخابی بوده و هر ترم بازنگری میبندی کرد که همگی بهتقسیم

 یا 3ان.ای. ای. بی برنامه آموزشی را مؤسسه ینا (.2019، 2هاروارددانشگاهدانشکده معماری 

 (.2019، 4سایت اِن.اِی.اِی.بیکند )وبمیآژانس معادل آن در کشور دیگر اعتبار گذاری 

 21کارگاه،  –سمینار  7هاروارد شامل: دانشگاه 2019ترم پاییز شدهبرنامه دروس ارائه

سمینار  12سمینار تحقیقاتی، 3استودیو اختیاری،  11رگاه، کا 2کارگاه،  –سخنرانی 2سخنرانی، 

، شرح 2در جدول  (.2019، 5هاروارد)صفحه رسمی دانشگاهباشند دوره مطالعاتی مستقل می 3و 

های برنامه هر بخش آورده شده است. دانشجویان بنا بر عالقه و نیاز خود مختصری از ویژگی

 شده، انتخاب واحد کنند.ریزیتوانند از میان برنامه منعطف طرحمی

                                                 
1 - GSD (Graduate School of Design) 
2 - https://www.gsd.harvard.edu/architecture/ 
3- NAAB (National Architectural Accrediting Board) 
4 - www.naab.org 
5 - https://www.harvard.edu/ 
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صفحه هاروارد )منبع: های دروس دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه رح ویژگیط -2جدول 

 (هاروارددانشگاهدانشکده معماری رسمی 

 ردیف طبقه شرح درس توضیحات

 هرکدام

واحد 8  

ی هدر استودیوهای مختلف موضوعاتی با بستر و زمان خاص انتخاب گردیده که گا

کند. برخی صورت فرضی بر اساس موضوع پروژه تغییر میها بهمکان و حتی زمان آن

ای رشتهصورت میانهای معاصر بهاز این استودیوها برنامه خود را بر اساس چالش

ها از تحقیقات تاریخی، فرهنگی و هنری آغازشده و با تهیه کنند. پروژهریزی میطرح

امه و درنهایت توسعه طرح و و پیشنهادهای برن های مفهومی، انتخاب سایتطرح

های مشخص در استودیو حضور داشته و روند. اساتید تنها در تاریخسازی پیش میمدل

هدایت  ها ارتباط از طریق اسکایپ صورت گرفته و از مربیان مهمان برایدر سایر زمان

 گردد. استفاده می

استودیو 

 انتخابی

1 

 هرکدام

 واحد 4

ه به برنامه هم در دانشگاه و هم در فضاهای شهری کارگاهی بست -ناردروس سمی

ها ممکن است نیازمند تحقیقات فرهنگی، استفاده از گردند. این دورهبرگزار می

های دیجیتالی، طراحی ژنراتور و ساخت اشیاء با سازیافزار و مدلافزار، سختنرم

ک السی شامل تحقیق و ادراتجهیزات روباتیک و مواد پیشرفته باشند. جلسات ک

ها و اندیشیهای هفتگی، همهای سایت در فضاهای عمومی، بازدیدها، سخنرانیویژگی

های دانشجویی نیز برای طراحی و ساخت شود؛ عالوه بر آن گروههای گروهی میبحث

 چگونگی طراحی و گردند. آشنایی با مفهوم کارآفرینی درهای تعاملی تشکیل میپروژه

ها ترین اهداف این دورهای از مهمنوآورانه کار حرفه بسترهای بازاریابی و ییشناسا

گردد که برخی از صورت مقاله و هم ساخت پروژه ارائه میاست. نتایج نهایی هم به

های مختلف به شوند. از طریق شرکتها به بازدید عموم گذاشته میآثار در نمایشگاه

 گیرد.ه ساخت تعلق میهزینها کمکتعدادی از این دوره

 -سمینار 

 کارگاه

2 

 هرکدام

 واحد 4

زیست، فرهنگ، هویت، سمینارهای برگزارشده به موضوعات مختلفی ازجمله محیط

ها، معیارهای خدمات شهری و استفاده از زمین، زمینه، حفاظت و نوسازی ساختمان

 حقوقی فنی، ی،کاربرد های تحلیلی طراحی، اصولآشنایی با ضوابط و ایجاد چارچوب

های موردی متعددی موردبررسی و پردازند. در برنامه تحقیقاتی نمونهکار می محیطی و

صورت سخنرانی، بحث و تحلیل گروهی و های بهگیرند. ساختار دورهتحلیل قرار می

ها سفر صورت های پروژههایی که برای بازدید از سایتسفرهای میدانی است. در دوره

ریزی هرچه بهتر تعامل به دانشجویان و افراد بومی منطقه جهت برنامهگیرد میان می

 سمینار

3 
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های این مدرسه به دو بخش اصلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره - 1دانشگاه اِی.اِی

های نوظهور، آوریهای کارشناسی ارشد خود شامل ده دوره مجزا، فنشوند. دورهتقسیم می

عماری و شهرسازی، منظر شهری، مسکن و شهرسازی، تاریخ و اندیشه طراحی و ساخت، م

زیست پایدار، عملکرد و طراحی مکانی و طراحی محیط، معماری و طراحی شهریانتقادی، 

(. در این تحقیق به دلیل قرابت اِی.اِیشوند )صفحه رسمی دانشگاه حفاظت از بناهای تاریخی می

مورد تحلیل  "2معماری و شهرسازی"برنامه درسی دوره های منتخب با برنامه سایر دانشگاه

ماهه برای درجه کارشناسی ارشد معماری و  16صورت یک برنامه قرارگرفته است. این دوره به

های طراحی، سال گذشته در روش 20های این البراتوار در شده است. برنامهشهرسازی تدوین

ها، هر ارچوب در حال تحول، برنامه دورهمحاسبات و ساخت پیشرو بوده است. بر اساس یک چ

های پیرامون معماری و شهرسازی از مقیاس شهر تا مقیاس بار با ارزیابی تمام جنبهسه سال یک

 (.2019 ،3گیرند )صفحه رسمی دانشگاه اِی.اِینانو، مورد بازنگری قرار می

تقسیم ساختار این دوره بدین شکل است که چهار ترم تحصیلی به دو قسمت کلی 

ها و مباحث طراحی از شوند. در فاز اول در یک سال تحصیلی سه ترمی نه ماهه، تکنیکمی

کنند، ارائه صورت تیمی کار میها و سمینارهایی که بهای از استودیوها، کارگاهطریق مجموعه

های طراحی فاز یک خود را به یک ها پروژهماهه است، گروهشوند. در فاز دوم که هفتمی

کنند. برنامه تحقیقاتی طراحی در فاز اول، روابط گسترده معماری با نامه جامع تبدیل مییانپا

                                                 
1 - Architectural Association School of Architecture 
2 - Architecture & Urbanism (DRL) MArch 
3 - www.aaschool.ac.uk 

شود. انجام تکالیف ها تأمین میهای سفر توسط شرکتهزینهوجود آمده و کمک

 ها است.های تحقیقاتی از دستاوردهای این دورههفتگی، ارائه مقاالت و پروژه

 هرکدام

 واحد 2-4

 

رار های معماری موردبررسی قداف و زمینه فکری ایدئولوژیها منشأ، اهدر این دوره

ها و کارگیری مفاهیم اساسی، تکنیکهای معماری گذشته، بهگیرد. بازنمایی شاخصمی

های طراحی دیجیتال و مطالعه در مورد عوامل تأثیرگذار محیط فیزیکی بر روش

ها، نرانیشود. سخه میها پرداختطراحی، از مواردی هستند که در این سمینارها بدان

های ساخت رباتیک هایی که با تکنیکسازیهای آموزشی، مدلبحث و گفتگو، کارگاه

های شفاهی هفتگی، دهند. ارائهشکیل میتها را شوند و ... ساختار این دورهکنترل می

 رعنوان مبنای ارزشیابی قراترم بهمقاالت کوتاه، یک مطالعه تحقیقاتی و امتحان پایان

 تواند جایگزین ارائه مقاله شود.گیرند. کار بر روی یک چالش طراحی میمی

 سخنرانی

4 

https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/GRADUATE/?name=aadrl
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کند. هدف از این تحقیقات، گسترش ابزارهای مفهومی آینده زندگی، کار و فرهنگ را بررسی می

برای خوانش دنیای مادی و دیجیتال است. البراتوارها با استفاده از جدیدترین ابزارهای چاپ، 

های است. معماری 1های ارتودوکسیمحاسبات و ساخت درصدد به چالش کشیدن طراحی

پذیر و روباتیک، همه بخشی از برنامه این موسسه باهدف از بین بردن متحرک، تحول

 باشند.های فرهنگی و تکنولوژی میهای طراحی در حوزهمحدودیت

ه بشده است. استودیو اول یلهای مختلف تشکفاز دوم برنامه از سه استودیو با سرفصل

های فرهنگی منظور اصالح و بازنمایی پروژههای طراحی عملکردی بهچگونگی استفاده از روش

پردازد. استودیو دوم مبتنی بر مسائل و مشکالت موجود می مطابق با شرایط روز جهت رفع

ل حصوماری است. سیستم پارامتریک پاتریک شوماخر، به دنبال افزایش ظرفیت تعامالتی معم

شده، بر الگوسازی قوانین رفتاری های ساختهاین دوره باهدف ارتقاء عملکردهای اجتماعی محیط

 های معماری، متمرکز است. درنهایت استودیو سوماجتماعی، از طریق طراحی دستورالعمل

های راتژیکند. در اینجا ضمن تدوین استکارگیری علم، تکنولوژی و داده فعالیت میینۀ بهدرزم

رقابت در شهرهای بزرگ امروزی باشند، به بررسی ساخت رباتیک سازی انبوه که قابلسفارشی

ها با الگوهای جدید ساخت مسکن، سبب سازیشود. هماهنگی این نوع سفارشینیز پرداخته می

 (.2019 ،شود )صفحه رسمی دانشگاه اِی.اِیرونق در این حیطه می
اِی.اِی )منبع: صفحه  کارشناسی ارشد معماری دانشگاه روس دورههای دطرح ویژگی -3جدول 

 (2019رسمی دانشگاه اِی.اِی، 

 توضیحات شرح درس طبقه ردیف

1 

های کارگاه

 آموزشی

شده ریزیسه کارگاه طراحی باهدف پرداختن به مواد و محاسبات برنامه

کار عنوان یک روش تحلیل و هم یک مدل اولیه از طراحی به که هم به

ای روی متدهای طراحی خاصی تمرکز دارد تا هفته 5رود. هر کارگاه می

ها آشنا شده و در دانشجویان با طیف وسیعی از مفاهیم و تکنیک

 ها را گسترش دهند.استودیوهای فاز یک و دو خود آن

 1فاز 

 

2 
های کارگاه

 سازینمونه

نامه یط پروژه پایانای که به فضا، سازه، مصالح و محهفتههای پنجکارگاه

تواند به سازی میهای مدلپردازد و با استفاده از تکنیکهر گروه می

های پیشنهادی با مقیاس بزرگ کمک کند. آزمایش و پیشرفت طرح

 2و  1فاز 

 

                                                 
1 - design orthodoxies  از ابزارهای تفکر طراحی که برای انجام یک فعالیت جدید بهصورت واگرا به کشف(

های گذشته میپردازد(الگوهای دهه  
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منظور سازی و محاسبات فیزیکی آشنا شده و بهدانشجویان با نمونه

در  "1ینوآردو سیستم"های خود، طریقه استفاده از دهی به ایدهشکل

عنوان ها به، این تکنیک2فرآیندهای ساخت را، یاد خواهند گرفت. در فاز 

 شوند.های اولیه به کار گرفته میهای اساسی در تولید نمونهمهارت

3 

های کارگاه

 اختیاری

، ادوبی 3، آردونیو، سافت ایمج2مایا، راینو، تری دی استودیو، پراسسینگ

 7و اسکریپتینگ 6اُپن فِرِیم وُرکینگ ،5، پایتون4سوییت

افزاری، های نرمها با معرفی ابزارهای دیجیتال و سیستماین کارگاه

-های الزم را برای ساخت و کنترل مدلدانشجویان را در کسب مهارت

 کند.های تعاملی کمک میهای پارامتری و ارائه

- 

4 

سمینارهای 

 اصلی

های فرهنگی، با زمینه قیقات مرتبطعنوان نوعی از تحپیگیری طراحی به

های پیشرفته، مروری بر رویکردهای محاسباتی در آوریاقتصادی و فن

های منتخب درزمینۀ هنر، موسیقی، پروژه طراحی معماری، تحلیل

های معماری معاصر با های دیگر گفتمانهای جدید، علم و جنبهرسانه

، رسیم زمینه استقرار بناردازش طراحی، تافزارهای تکنیکی، پکمک نرم

های رسیدن به اهداف های محاسباتی و استراتژیسازی از منطقمفهوم

های تیمی صورت ارائهو... از موضوعات این سمینارهاست. خروجی به

 هست.

 1فاز 

 

5 
سمینارهای 

 اختیاری

 این سمینارها مرتبط با تاریخچه فنی طراحی و ابزار و مصالح در

ناد و سناد تحقیقاتی، اسهمچنین ارائه مقاله، نوشتار، اهای مختلف و دوره

 های نگارش هستند.نامه و سبکمدارک پروژه، ساختار پایان

- 

 

                                                 
1 - Arduino platform     این پروژه در سال 2005 به عنوان برنامه ای برای دانشجویان در موسسه طراحی(

هدف آن ایجاد راهکارهایی آسان برای ایجاد دستگاه هایی بود که بتوانند با استفاده  تعاملی ایوریا ایتالیا آغاز شد و

 از سنسورها با محیط ارتباط برقرار کنند(
2 - PROCESSING 

3 - SOFTIMAGE 

4 - ADOBE SUITE 

5 - PYTHON 

6 - OPENFRAMEWORKING 

7 - SCRIPTING 
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صورت ها بهپذیر و فرد محور است. این برنامهصورت انعطافشده بههای درسی تدوینبرنامه

ای را در چارچوب خالقانههای جدید و همزمان معلمان و دانشجویان را به چالش کشیده تا ایده

های روزانه در ای، کشف کنند. ایجاد تنوع رویکردها و برنامههای حرفهمعیارها و مقررات سازمان

است. طیف وسیع موضوعات مطرح شده  اِی.اِیرشته معماری، شاخصه اصلی آموزش در دانشگاه 

گیری رویکرد متمرکز و های آموزشی، دانشجویان را در شکلدر استودیوها، واحدها و برنامه

های سازد. یک کمیته ارزیابی، تغییرات برنامه موجود و توسعه دورهشخصی خود توانمند می

کند. مدیریت ، بررسی می1جدید را مطابق با استانداردهای گسترده آموزش عالی و اِی.آر.بی

ه منظور تدوین یک برنامبخش تدریس و یادگیری، مشاوران و کارشناسان رشته، به

 پردازند. ها به تعامل میهای دانشجویان با آنها و چالششده، در مورد دغدغهسازیشخصی

رار قصورت مرتب موردبازنگری داخلی و خارجی به ِای.اِیهای تدریس شده در کلیه برنامه

علمی گیرند. کمیته ساختار دانشگاهی، کمیته تدریس به ریاست مدیر آموزش و کمیته هیئتمی

کنند. نکته حائز اهمیت آن است که ها شرکت میست مدیر موسسه، در این بازنگریبه ریا

های سالیانه و های داخلی، خروجیها نمایندگانی دارند. گزارشدانشجویان در تمام این کمیته

های اول و ترم گیرند. در پایانها مالک عمل قرار میبازخورد داوران خارجی در این بازنگری

ه تار برنامریزی با دانشجویان دیدار کرده، به ارزیابی محتوی علمی و ساخهای برنامهسوم، گروه

نشجویان کنند. در پایان سال تحصیلی نیز از داپرداخته و انتقادات و پیشنهادات را مدون می

. الزم به های ارزیابی مخصوص را پر کنندانب دوره، فرمشود، در ارتباط با تمام جوخواسته می

ها و دالیل عدم رضایت دانشجویان از ارائه خدمات یا برنامه ساله شکایتست که همهذکر ا

گذارند )صفحه رسمی دانشگاه طور مستقیم تأثیر میشده و درروند بازنگری بهآوریتحصیلی جمع

 (.2019 ،اِی.اِی

ل صورت کلی شامدانشکده هنر، طراحی و معماری دانشگاه بیلکنت، به - 2دانشگاه بیلکنت

، به دنبال ارتقاء 3شش بخش دانشگاهی است. بخش معماری در مقطع کارشناسی ارشد

های معماری است. اصول های دانشجویان درزمینۀ طراحی و تفکر انتقادی در نظریهمهارت

آموزشی دانشکده سعی دارد، فرآیند خالقیت در هنر و طراحی را به یک دانش گسترده جهت 

های موجود را کند تا فناوری. برنامه این مقطع به دانشجویان کمک میالهام در کارها تبدیل کند

پرداخته  هابدانهای تخصصی که در اینجا درزمینه طراحی و تفکر خالق بکار گیرند. زمینه

                                                 
1 - ARB: Architects Registration Board ( م نویسی معمارانهیات نا ) 

2 - Bilkent Üniversitesi 
3 - Architecture (MS) 
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سو و های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و نظری معماری از یکشود، عبارت از: جنبهمی

(. 2019، 1)صفحه رسمی دانشگاه بیلکنتباشند دیگر میهای موجود در طراحی از سوی فناوری

کشور جهان تشکیل  40المللی از چهارم کادر آموزشی را اعضای بینبیش از یک در این دانشگاه

وقت از طریق وقت یا پارهصورت تمامدهند. همچنین تعداد زیادی دانشجو از سراسر جهان بهمی

المللی و چند ترکیب بینباشند. ه مشغول به تحصیل میتبادل با مؤسسات مختلف، در این دانشگا

های خاص ای و همچنین دورهرشتههای بینای کارکنان دانشگاهی امکان تهیه برنامهرشته

 .آوردفراهم می را برای رفع نیازهای آموزش فردی تحصیلی

ای در یابد که خدمات مشاورهدر دانشگاه به هر دانشجو یک مشاور دانشگاهی اختصاص می

دهد. های انتخاب رشته، واحد دانشجویی، پیشرفت تحصیلی و کاریابی را به وی ارائه میزمینه

ترمی بوده که دانشجویان برای اخذ مدرک نیازمند  6تا  4مقطع کارشناسی ارشد یک دوره 

واحد،  21باشند. در سال اول تحصیلی نامه میواحد دانشگاهی و ارائه یک پایان 24گذراندن 

واحدی انتخابی باراهنمایی مشاور  3اصلی، چهار درس  -واحدی اختصاصی 3صورت یک درس هب

واحدی دلخواه انتخابی، اخذ و گذرانده  3نامه و دو درس ریز، همسو با موضوع پایانبرنامه

ی تخصصی خود، یک سمینار در حوزه 2ازآن در سال دوم دانشجویان با شرکت در شود. پسمی

سازی کنند. به دلیل وجود دروس انتخابی و دلخواه، امکان شخصیا آماده و ارائه مینامه رپایان

برنامه آموزشی تا حدی برای دانشجویان فراهم است. تعداد واحدهای این دروس بر اساس 

)صفحه رسمی دانشگاه اند ( استانداردسازی شده2سیستم اعتبارسنجی اروپا )ای.سی.تی.اس

بوده و برنامه  3بیلکنت، عضو انجمن دانشگاهی اروپا )ای.یو.اِی( دانشگاه (.2019بیلکنت، 

های را باهدف تقویت سیستم 4دانشگاهی این انجمن و برنامه ارزیابی سازمانی )آی.ای.پی(

 (.2019، 5سایت انجمن دانشگاهی اروپاکند )وبآموزش عالی خود، اجرا می
دانشگاه بیلکنت )منبع: صفحه ه کارشناسی ارشد معماری های دروس دورگیطرح ویژ -4جدول 

 رسمی دانشگاه بیلکنت(

 توضیحات شرح درس طبقه ردیف

1 
 -اختصاصی 

 اصلی

های روش رمزگشایی و درک روش و در این دوره به نظریه

شده. ارزیابی و تفسیر متون مربوط به های ساختهوتحلیل محیطتجزیه

 شود.های معماری پرداخته میتاریخ و نظریه

 2و  1ترم 

 

                                                 
1 - w3.bilkent.edu.tr/bilkent 
2 - (ECTS) European Credit Transfer and Accumulation System 
3 - European University Association (EUA) 
4 - Institutional Evaluation Program (IEP) 
5 - The European University Association (EUA) 
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2 

 -اختصاصی 

 اختیاری

ها را ازلحاظ موضوعی به چند دسته اصلی فلسفه و نظریه، این دوره

های بندی کرد. خوانشوتحلیل و استودیو تقسیمتاریخ و نقد، تجزیه

اهی نگمباحث روز معماری با مطالعات در مورد انتقادی متون معماری، 

 رابطه با فرهنگ و تحقیق در المللی معاصر،های ملی و بینبه ساختمان

معماری،  سنتی و دیجیتالی هایبازنمایی ، رمزگشاییشدهمحیط ساخته

 های طراحی و محاسباتی معماری، بررسیمباحثی پیرامون تکنولوژی

ها جنبشیاسی معماری مدرن ترکیه و جهان غرب، آشنایی با س -تاریخی

تحلیل انتقادی وها، تجزیهمعاصر و نقد آن های معماریو نظریه

وتحلیل تحلیل رفتار تجزیهرخه استفاده، چها درروند طراحی و ساختمان

استودیو تجسم باشند. در شده میهای ارائهها از دورهای ساختمانسازه

های تجسم به کمک رایانه، استفاده از تکنیکفکر پیشرفته نیز با 

افزاری مرتبط تجسم های نرمستهمحور، و ب های اینترنتعاملسیستم

 گیرد.های مجازی صورت میفکری در محیط

 2و  1ترم 

 

3 

 -عمومی 

 اصلی

ر محاسبه آماکمی تحقیق،  هایداده وتحلیلدر این دوره آشنایی با تجزیه

افزارهای های آماری استنباطی، استفاده از نرمتوصیفی، انجام آزمون

ها، انتخاب هط به سؤاالت تحقیق، ساختار دادهای مربوآماری، آزمون

 صورتجامعه و نمونه موردمطالعه، تحلیل همبستگی، رگرسیون و ... 

 گیرد.می

- 

 

4 

 –عمومی 

 اختیاری

این دروه به آشنایی دانشجویان با روش تحقیق و اصول نگارش 

ی های ترماز طریق بحث منظم در ارتباط با پروژه پردازد ودانشگاهی می

نامه، دانشجویان را برای انجام مشاوره تخصصی مرتبط با پایانو 

شی، کند. شرکت در سمینارهای مختلف پژوههای خود آماده میمسئولیت

های کوتاه برگزارشده در ارتباط با ها و دورهگفتگوهای علمی، کارگاه

 های این دوره است.اصول نگارش و نشر از برنامه

با 

هماهنگی 

 ریزبرنامه

5 

-مینار پایانس

 نامه

های دانشجویی در ارتباط با سمینار تحصیالت تکمیلی شامل ارائه

شود. ها میدهی به سؤاالت و انجام بازنگریپاسخنامه و موضوعات پایان

همچنین دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق تدریس علمی، 

ها و تکالیف جهت تحقیقات درسی، انجام تمرینهای کمکآزمایشگاه

 شوند.انشگاهی آماده مید

 4و  3ترم 

 

 4و  3ترم ای طبق چارچوب و استانداردهای موسسه تنظیم نامهدر این قسمت پایان نامهپایان 6
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 شود.داوران آماده میو جهت ارائه به هیئت

 

شور که اولین دانشگاه کعنوان به دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، –دانشگاه شیراز 

های آموزشی معماری، (، دارای گروه1397المللی گردیده )خبرگزاری دانشجو، بینمدرک آن 

عنوان شهرسازی و هنر است. برنامه آموزش رشته معماری، برنامه مصوب دانشگاه تهران به

شده آبان صویبتاست. پیش از آن برنامه  1392دانشگاه مادر، با تاریخ آخرین بازنگری در اسفند 

روزرسانی برنامه برای شد که خود حاکی از عدم بازنگری و بهوزشی اجرا میدر نظام آم 1377

نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شکل نظام های متمادی است. طبق آیینسال

مهندسی معماری  واحدی بوده و تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد –صورت ترمی به

واحد  6درس( و  1واحد اختیاری ) 2درس(،  8س اصلی )واحد درو 24واحد است که شامل  32

 باشدنیمسال تحصیلی می 6نیمسال و حداکثر  4نامه هستند. طول دوره نیز حداقل پایان

 .(1392ریزی آموزشی دانشگاه تهران، )شورای برنامه
دانشگاه شیراز )منبع: شورای ه کارشناسی ارشد معماری های دروس دورطرح ویژگی -5جدول 

 (1392ریزی آموزشی دانشگاه تهران، رنامهب

 توضیحات شرح درس طبقه ردیف

1 
 –نظری 

 اصلی

های دهی و روشنامه، برنامهاین دروس شامل روش تحقیق و تدوین پایان

طراحی، حکمت معماری در ایران، انسان و محیط و حقوق معماری 

 شوند.می

  3تا  1ترم 

2 

 -عملی 

 اصلی

های اجرایی، مشخصات نقشهن که شامل آشنایی با مراتب اجرایی ساختما

ها را شود و سه استودیو طراحی این دورهفنی ساختمان و مقررات ملی می

دهی، کاربردی و برنامهی هادهند. دروس طراحی به جنبهتشکیل می

های حقوقی و اجرایی طراحی های نظری در ارائه کانسپت و جنبهجنبه

 اختصاص دارند.

 3تا  1ترم 

3 
 -نظری 

 اختیاری

ی اهای سازهمعماری و توسعه، تحلیل مکان طراحی، آشنایی با سیستم

شده های ارائههای نوین، معماری و اقلیم از دورهمعاصر و تکنولوژی

 هستند.

- 

4 

 نامهپایان

ند وشماز اهداف این دوره تهیه یک گزارش تحقیقی، تبیین نظریه و سیر ر

آن، ایجاد یک طرح معماری بر اساس  یک بررسی علمی و ارزیابی

 بانی نظری طراحی است.مند و تدوین ممطالعات نظام

 4ترم 
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ت و ا حکمبرنامه این دوره آموزشی از تعامل بین سه محور دروس طراحی، دروس آشنایی ب

ای گونهشده است. این تعامل بهای تشکیلفلسفه معماری و دروس آشنایی با محیط حرفه

ی دروس نظر وشده تا در هر نیمسال تحصیلی، دانشجویان دروس کارگاهی )عملی( ریزیبرنامه

العات و شده سپری نموده تا پس از آشنایی بهتر با انجام مطخود را با اهدافی از پیش تعیین

های نظری و فلسفی مرتبط با طراحی ریزی و طراحی و ضمن آشنایی با دیدگاهمبانی برنامه

ان ده و طراحها و نیازهای اجرایی سازگار نموعات و نظریات را با محدودیتمعماری، بتوانند اطال

رنامه ب. (1392ریزی آموزشی دانشگاه تهران، )منبع: شورای برنامهخالق و ماهری تربیت گردند 

 اخذ تنها ناپذیر دارد. امکانآموزش مقطع ارشد رشته معماری در ایران ساختاری ثابت و انعطاف

گردد، صورت ثابت ارائه میکه در اکثر مواقع آن درس نیز بهی درحالییک درس انتخاب

سازی برنامه با توجه به خواست و نیازهای دانشجو است. عالوه بر دهنده عدم امکان شخصینشان

( گویای 3-18، صص 1395آن ناکارآمدی نسبی نظام آموزش دانشگاهی در بازار کار )انتطاری، 

 ای است.و مسائل دنیای حرفه شکاف میان برنامه آموزشی

 محیط آموزشی

م های کارگاهی انجادر این دانشگاه بخش وسیعی از آموزش در محیط –دانشگاه هاروارد 

هایی مانند دوره وه بوستون های هنری منطقها و سازمانبرخی از جلسات در موزهپذیرد. می

 (.2019هاروارد، رسمی دانشگاه )صفحهگردند های شهری برگزار میپرتوافکنی عمومی در محیط

ی، شده که به سخنرانجلسات کالسی عالوه بر محیط دانشگاه، در فضاهای عمومی نیز تشکیل

یابند. در برخی از دروس سفرهای میدانی برای بازدید های گروهی اختصاص میبازدید و بحث

ریزی و هنامعان جهت برمنطقه موردبررسی انجام پذیرفته و بین دانشجویان، افراد محلی و ذینف

ها به گردد. به دلیل وجود کارفرمای حقیقی در برخی از پروژهطراحی ارتباط برقرار می

آید. های واقعی برای آنان به وجود میگرفته و امکان کار در محیطهزینه تعلقدانشجویان کمک

های شدارد. آموز های مجازی نیز سهم بزرگی در آموزش دانشگاه هارواردآموزش از طریق محیط

 نمایند.العمر را فراهم میزمان زمینه آموزش مادامصورت هممجازی و کار در فضاهای عمومی به

های کارگاهی سهم زیادی در برنامه آموزشی این دانشگاه آموزش در محیط –دانشگاه اِی.ِی

بیعی اجرا و های طهای شهری و محیطهای آموزشی در محیطهای برخی از دورهدارند. پروژه

های معماری، طراحی و مهندسی یک گردند. این دانشگاه با رهبری مبتکران حوزهنصب می

 ،2، فستو1هایی نظیر فراریای برای طراحی فراتر از معماری و همکاری با شرکترشتهرویکرد بین

                                                 
1 - Ferrari 
2 - Festo 



...رد گرا آموزش سازنده یهاشاخص یقیتطب یبررس  

 351 

افزایش برای و ... را ارائه کرده است.  هدف از این رویکرد ایجاد فضایی  1روباتیک ادیکو و ریدر

االنه مشغول بکار طور فعهمکاری، ارتقا حس کنجکاوی و توسعه نسل آینده معمارانی است تا به

(. به دلیل کار 2019شده و همگان را تحت تأثیر قرار دهند )صفحه رسمی دانشگاه ِای.اِی، 

 های کاری واقعی برای دانشجویان فراهم است.های حقیقی امکان تجربه محیطمستقیم با شرکت

ین ادروس نظری سهم بیشتری نسبت به دروس عملی و کارگاهی در  –دانشگاه بیلکنت 

ند و های آموزشی که فاقد تجهیزات ساخت رباتیک هستدانشگاه دارند. دروس عملی در کارگاه

گردد. تأکید سیستم پذیرد، برگزار میصورت دستی انجام میها بهفرآیند ساخت پروژه در آن

های تحت های آموزش مجازی و تبادل دانشجو با دانشگاهاه بیشتر بر محیطآموزشی این دانشگ

های حیطند مقرارداد واقع در آمریکا، کانادا و اروپا است تا از این طریق دانشجویان بتوان

 المللی آموزشی را تجربه کنند. بین

وس نظری شده که دانشجویان این دانشگاه ضمن آشنایی با دربینیپیش –دانشگاه شیراز 

و  باحث نظریمها بپردازند تا بتوانند از ایجاد ارتباط میان به انجام تمرینات طراحی در کارگاه

های موجود کارگاه. (1392ریزی آموزشی دانشگاه تهران، )شورای برنامهمند گردند اجرایی بهره

ساخت  یزاتتجهدر دانشگاه شیراز علیرغم دارا بودن محیطی با ابعاد و نور مناسب، با فقدان 

ها مقیاس در آنهای دستی کوچکو تنها امکان ساخت نمونه مواجه هستند مکانیکی و روباتیک

های واقعی و شهری را به دست صورت معمول تجربه کار در محیط. دانشجویان بهباشدفراهم می

ری ئوصورت تنیاورده، هرچند که به مباحث طراحی برای مردم و طراحی با مشارکت مردم، به

شود. محوطه ریزی میصورت گروهی و تعامالتی برنامهها غالبًا بهگردد. کار در کارگاهپرداخته می

 گیرد. های دانشجویی مورداستفاده قرار میدانشگاه در مواردی جهت ساخت و نمایش پروژه

 روش تدریس و یادگیری

بحث و ریق جلسات هاروارد از ط آموزش و یادگیری در دانشگاه - دانشگاه هاروارد

دست و مواردی ازاین میهمانمتخصصین های سخنرانی ،تکالیف، سفرهای میدانی انجامبررسی، 

-های متعارف و غیرمتعارف، ابزار آموزش مستقیم و غیرمستقیم قرار میگیرد. روشصورت می

حتی  های آنالین یاهای آزاد، کمپینها می توان به پخش فیلم، برنامهگیرند. ازجمله آن

های ریزی صورت گرفته دانشجویان برخی از پروژهکرد. مطابق با برنامههای شام اشارهمهمانی

پردازند. وجود صورت گروهی انجام داده و از طریق تعامل با سایرین به یادگیری میخود را به

ای و دسترسی آزاد به ای، منابع گسترده کتابخانهسازی شده رسانههای غنیزیرساخت

دهد. به ها، یاری میهای ساخت، دانشجویان را در ایده پردازی و تکمیل و ساخت ایدهآوریفن

                                                 
1 - Reider and Odico Robotics 
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های ای، امکان ساخت مدلها به تجهیزات طراحی و ساخت رباتیک رایانهدلیل مجهز بودن کارگاه

های عمومی، واقعی و یادگیری تجربی برای دانشجویان میسر است. مجموعه سمینارها، برنامه

موسسه فناوری ) 1هاروارد و ام.آی.تیها، انتشارات و منابع موجود در هر دو دانشگاهشگاهنمای

اند، دانشجویان را در جهت یادگیری هر چه بهتر شده(، که در نزدیکی یکدیگر واقعماساچوست

با  هارسانند. اساتید در این دانشگاه تنها نقش راهنما را بر عهده دارند، بسیاری از کالسیاری می

ها مدرسین بیشتر از طریق اسکایپ و شود. در برخی از کالسهمکاری گروهی اساتید برگزار می

فضاهای مجازی با دانشجویان در ارتباط هستند و تنها در حدود دو هفته از ترم را به صورت 

 (.2019هاروارد، فیزیکی در دانشگاه حضور دارند )صفحه رسمی دانشگاه

ریز، صورت مشترک توسط یک مدیر، یک برنامههای آموزشی بههدور -دانشگاه ِای.ِای 

ریزی و اجرا افزار برنامهافزار و مشاور نرمتعدادی استاد و مربی طراحی، مربی فنی، مربی نرم

صورت مشترک با مدیران، کارمندان و دفتر ثبت است. گردد. مسئولیت اجرای برنامه درسی بهمی

 سایر مشورت با را هادوره ساالنه برنامه انتشار دهی و، سازمانریزیمدیران مسئولیت برنامه

گروه بر عهده دارند. برگزاری جلسات منظم با کارکنان برای نظارت بر پیشرفت برنامه  اعضای

صورت دو بار در سال برای بررسی کارکنان به -درسی و برگزاری جلسات دانشجویان 

ریزی، برنامه گروهاست. درنهایت مدیران با همکاری  بازخوردهای برنامه، نیز بر عهده مدیران

دهند )صفحه و مؤسسات اعتباربخشی ارائه می 2ای از عملکرد خود را به جی.ام.سیبررسی سالیانه

ای درسی، ریزی و تحلیل دوره(. کارمندان موسسه مسئولیت تعریف، برنامهاِی.اِیرسمی دانشگاه 

ی طراحی و تحقیق، شرکت در جلسات مختلف با هانظارت بر دانشجویان در طول دوره

دانشجویان و مدیران و کمک به تهیه گزارش سالیانه را بر عهده دارند. مسئولیت دفتر ثبت نیز 

های ارزیابی دانشجویان آوری، ثبت و نگهداری سوابق و دادهها و جمعشامل مستندسازی برنامه

 است. 

کشور در پنج قاره  40های طراحی را در بیش از اههرساله کارگ اِی.اِیالزم به ذکر است که 

های عمومی جهان را به فرهنگ ترین برنامهکند. این دانشگاه یکی از بزرگجهان برگزار می

ای که با بازدید معماران و های گستردهها و نمایشگاهمعماری معاصر اختصاص داده و سخنرانی

دهی رویدادهایی که به ارتقا سطح یت سازماندهد. مسئولهنرمندان همراه است را انجام می

علمی و عملکردی دانشجویان کمک کند با مجمع جی.ام.سی است. این رویدادها به دانشجویان 

                                                 
1 - MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
2 - GMC: Graduate School Graduate Management Committee ( کمیته مدیریت فارغ التحصیالن

 (دوره کارشناسی ارشد
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های روز دهد که با معماران برتر جهان آشنا شده و اطالعات بیشتری در مورد پروژهفرصت می

 ه ببرند.دنیا کسب کنند، همچنین از مزایای نمایش آثار خود بهر

دهای در این دانشگاه آموزش غیرمستقیم از طریق برگزاری رویدا –دانشگاه بیلکنت 

گیرد. ر میمختلف و همچنین آموزش به صورت مجازی، به عنوان راهکار اصلی مورد استفاده قرا

های تعاملی سبه دلیل وجود دفتر نمایندگی دانشگاه در شهر نیویورک که مجهز به ویدیو کنفران

های آموزشی شود. برنامهای انجام میها در این دفتر از طریق اتصال ماهواره، تعدادی از دورهاست

های کارگاهگردد. های آمریکا و اروپا برگزار میو پژوهشی متفاوتی نیز با همکاری دانشگاه

و پردازان مطرح داخلی های نظریهخنرانیسهای گفتگو و المللی، سمینارهای مختلف، پنلبین

ای، ازجمله رشتهخارجی در ارتباط با مسائل روز و آینده معماری و همچنین مباحث میان

 واملی کهعیگر رویدادهایی هستند که در کنار برنامه معمول دانشگاه در حال برگزاری است. از د

ا بپردازد، برگزاری مسابقات طراحی در کنار آموزش معماری به ارتقا سطح دانشجویان می

ها نیز به تعدادی از سمینار (.2019)صفحه رسمی دانشگاه بیلکنت، باشد متفاوت می موضوعات

ص دارد. ختصااآموزش اساتید، چگونگی تدریس اثربخش، تعامل استاد و دانشجو و ارزشیابی آثار، 

 د.مخاطب رویدادهای برگزارشده عالوه بر دانشجویان و اساتید، مردم عادی نیز هستن

های تحقیقاتی به های زیادی جهت انجام پروژهمالی ملی کمکهای از طرف سازمان

های برتر، این دانشگاه درجه یابد که خود موجب شده در ارزیابی دانشگاهدانشگاه اختصاص می

(. 2019، 1های برترسایت دانشگاهوبتحقیقات خروجی را به خود اختصاص دهد )« بسیار زیاد»

های عملی در این دانشگاه اهای حقیقی جهت انجام پروژهشایان توجه است که جای خالی کارفرم

 خورد.چشم میبه

 شده مقطع کارشناسی ارشد معماری ایندروس ارائهبا توجه به اینکه  – دانشگاه شیراز

تفاده صورت نظری بوده و کمتر از آموزش و یادگیری تجربی در کارگاه اسدانشگاه، بیشتر به

ز پردازند. الزم به ذکر است برخی االب میش سخنران به ارائه مطشود، اساتید معموالً در نقمی

ا، سمینارها و هشود. کارگاهصورت سخنرانی همراه با ارائه تصاویر و فیلم برگزار میها بهدوره

 کند.های برگزارشده در دانشگاه به آموزش غیرمستقیم دانشجویان کمک بسزایی مینشست

 روش ارزشیابی

های دانشجویان در دانشگاه هاروارد از رویکردهای برای ارزیابی فعالیت - دانشگاه هاروارد

های پایانی استفاده های موردنیاز، انجام مقاله و پروژهترم، ارائهترکیبی مشارکت فعال در طول

های متعددی از هنر معاصر ای انتخاب شده و نمایشگاهرشتهصورت میانداوران بهشود. هیئتمی

                                                 
1 - www.topuniversities.com 
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گردد. از های دانشجویی برگزار میبا پروژه سیاسی ،گسترده اجتماعی، فرهنگی موضوعاتبا 

دانشکده )صفحه رسمی  آیدبه عمل میها دعوت عنوان داور برای نمایشگاهبههنرمندان میهمان 

گیرد بازخوردهای هایی که در محیط شهری صورت می(. در پروژه2019هاروارد، دانشگاهمعماری 

 کنند.اوران در ارزشیابی کمک میمردمی نیز به د

های مختلف در ارزیابی فرآیند تدریس و طیف وسیعی از آزمون -دانشگاه اِی.ِای 

ترم و درزمانی در طول 1شوند. در دوره کارشناسی ارشد ارزیابی تکوینییادگیری به کار گرفته می

در این ارزیابی دانشجو با گردد. گیری است، انجام میکه یادگیری هنوز در مرحله تکوین یا شکل

-ارائه مدارک طراحی و استدالل و توجیه آثار خود، موردسنجش قرارگرفته و عالوه بر آن در پنل

های تدریس مدرس مربوطه و نتایج آن بر یادگیری دانشجویان مورد ارزیابی های نقادی شیوه

خارجی است. در سطح  گیرد. مسئولیت نهایی ارزیابی در این مقطع بر عهده بازرسانقرار می

ها را مورد ارزیابی قرار داده تا نمرات صورت جداگانه پروژهتحصیالت تکمیلی دو داور داخلی به

های سالیانه، تعدیل گردند. هر برنامه آموزشی دارای یک هیئت داوری است که بر اساس گزارش

ه شده، به ارزیابی گرفته و برنامه خواستهای طراحی انجاممدارک تحویل داده شده، پروژه

 پردازند.می

ترم، شامل تحقیقات تاریخی و نظری، گرفته در طولمنظور ارائه نهایی، کلیه مراحل انجامبه

شوند. مدارک گرفته، مستندسازی میهای انجامهای طراحی، مطالعات، نمونه کارها و پروژهآزمون

نامه نهایی است. ارائه طراحی و پایانهای ها، تمرینالزم در دوره تحصیالت تکمیلی شامل مقاله

جمعی از منتقدین سرشناس حوزه معماری نظیر رم کولهاوس، جفری  نامه مقابلنهایی این پایان

صورت خواهد گرفت. بخشی از ارزیابی  و غیره تام ویسکامبکیپنس، ولف پریکس، هانس مِیِر، 

گیرد که به ایجاد یک نقادی سازنده صورت می 2هاصورت ارزیابی همکالسیهای تحصیلی بهپروژه

هایی با کارشناسان و اساتید مربوطه صورت هفتگی بحث و سخنرانیکند. عالوه بر آن بهکمک می

دهی چگونگی ارزیابی دانشجویان بر اساس معیارهای گردد. مدیران مجموعه بر سازمانبرگزار می

 کنند.شده نظارت میتعیین

روزرسانی ها، بهپس از افتتاح نمایشگاه بررسی پروژه التحصیلیهرساله مراسم فارغ

ها، یک پذیر بودن برنامهگردد. با توجه به انعطافسایت و انتشار کتاب دانشگاه، انجام میوب

                                                 
1 - formative evaluation 
2 - Peer assessment 
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کند )صفحه رسمی های تحصیلی را کنترل میارز بودن برنامههم 1التحصیالنکمیته مدیریت فارغ

 (.2019 ،دانشگاه اِی.اِی

شده در های انجامدر سیستم ارزشیابی دانشجویان، عالوه بر پروژه –بیلکنت  دانشگاه

های ترم و نهایی نیز در ارزیابی نهایی مؤثر هستند. انجام پروژهترم معموالً امتحان میانطول

بندی به صورت نسبی تواند جایگزین امتحانات گردد. درجهعملی بنا بر صالحدید کارشناسان می

باشد که و غیره می 5، در حال پیشرفت4، ناقص3بخش، غیر رضایت2بخشرضایت هایبا درجه

)صفحه رسمی نشده و هرکدام دارای شرایط خاصی هستند ها تعریف ای برای آنمعادل نمره

آثار دانشجویان معماری در پایان در یک نمایشگاه جمعی چندروزه در  (.2019دانشگاه بیلکنت، 

 گیرد. ر میمعرض بازدید سایرین قرا

صورت تلفیقی بوده و ترم این دانشکده اکثراً بههای پایانارزشیابی – دانشگاه شیراز

. این باشندارزیابی کالسی، ارائه مطالعات تحقیقاتی، پروژه نهایی و آزمون در آن دخیل می

برای د. ی کندانشگاه از سیستم ارزشیابی نمره محور سنتی با دو مالک قبولی و ردی استفاده م

استفاده  قبولو غیرقابل قابل قبولنامه از درجات نسبی عالی، بسیارخوب، خوب، ارزشیابی پایان

ان اتید میهمهایی برگزارشده و از اسشود. در موارد معدود از آثار نهایی دانشجویان نمایشگاهمی

 یابد.جهت ارزیابی دعوت به عمل می

 بحث و نتیجه گیری

قی وش تطبیرگرا با استفاده از حلیلی شاخص های آموزش سازندهمقاله به بررسی تدر این 

مده ست آدبا استفاده از مرحله سوم و چهارم این روش، اطالعات به  جرج بردی پرداخته شد.

ز وزن نتایج حاصل ا جواری و مقایسه قرار گرفته و سواالت پژوهش پاسخ داده شدند.مورد هم

ل مشاهده است. این نمودارها به قاب 5تا  2ر نمودار های گرا دهای آموزش سازندهشاخصدهی به 

 اند.تفکیک برنامه، محیط آموزشی، شیوه تدریس و یادگیری و ارزشیابی ارائه شده

و  ع تریندهد که در بخش برنامه آموزشی، دانشگاه هاروارد متنونتایج تحقیق نشان می

 منعطف ترین برنامه را ارائه داده است.

توانند بر اساس عالیق و نیازهای شده که کلیه دانشجویان میای طراحیگونهاین برنامه به 

سازی کنند. برنامه آموزشی این دانشگاه هر ترم های مناسب را انتخاب و شخصیخود دوره

                                                 
1 - Graduate Management Committee (GMC) 
2 - S (Satisfactory) 
3 - U (Unsatisfactory) 
4 - I (Incomplete) 
5 - P (In Progress) 
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های روز جهانی در اختیار دانشجویان های نوین متناسب با چالشموردبازنگری قرارگرفته و برنامه

شده دانشگاه اِی.اِی بر اساس مطالعات صورت گرفته انطباق بیشتری با امه ارائهگیرد. برنقرار می

پذیری برنامه دانشگاه بیلکنت به نسبت دانشگاه هاروارد و نیازهای دنیای واقعی دارند. انعطاف

کند که قابلیت باشد. در نهایت دانشگاه شیراز تقریباً برنامه ثابتی را ارائه میاِی.اِی کمتر می

سازی و تغییر در آن در نظر گرفته نشده است. عدم بازنگری برنامه درسی آموزشی در صیشخ

شود، سبب شده برنامه آموزشی تناسب و بار انجام میایران که در حدود هر پانزده سال یک

 دست داده و ناکارآمد گردد. ارتباط خود را با مسائل روز دنیای واقعی و محیط کار حقیقی از

 
 های موردبررسی )منبع: نگارندگان(گرایی در برنامه آموزشی دانشگاهمعیارهای سازنده –2نمودار 

های هاروارد با استفاده از بیشترین محیطهای آموزشی دانشگاهدر بخش مورد محیط

های طمحی ازکارگاهی، محیط واقعی و شهری، امکان تجربه کار با کارفرمای حقیقی و استفاده 

ار امکان ک خود . دانشگاه اِی.اِی نیز برای دانشجویانستمجازی در آموزش بهترین شرایط را دارا

های واقعی را فراهم کرده است. دانشگاه بیلکنت سعی داشته های مختلف و در محیطبا شرکت

طات های مجازی و ارتباهای واقعی را تا حدودی توسط محیطعدم دسترسی مناسب به محیط

 ای پوشش دهد.رسانه
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 های موردبررسی )منبع: نگارندگان(گرایی در محیط آموزشی دانشگاهمعیارهای سازنده –3نمودار 

 

های غیرمستقیم با کمک برگزاری رویدادها، در بخش تدریس و یادگیری، به مبحث آموزش

های هاروارد، اِی.اِی و بیلکنت توجه تلف در دانشگاههای مخها و نمایشگاهها، کارگاهسخنرانی

ریزی بیشتر است. آموزش مجازی که امروزه در شده و دانشگاه شیراز از این منظر نیازمند برنامه

دنیا جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است، در سیستم آموزشی ایران هنوز راه طوالنی را 

کنند که از طریق یادگیری هر چهار دانشگاه سعی میدر پیش دارد. مربیان در دروس عملی 

تعاملی و گروهی به ارتقاء سطح دانشجویان بپردازند. آموزش سنتی استاد محور در دروس نظری 

های بیلکنت و ایران دارد، که این امر نیازمند هنوز جایگاه مهمی در سیستم آموزشی دانشگاه

 توجه و بازنگری است.

 
 های موردبررسی )منبع: نگارندگان(گرایی در تدریس و یادگیری دانشگاهمعیارهای سازنده –4نمودار 
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نشده و موردپذیرش قرار درستی تدوین گرا هنوز بهمعیارهای ارزشیابی در آموزش سازنده

اتید مهمان، ینۀ ارزشیابی مداوم پیشرفت پروژه، دعوت از اسدرزماند. دانشگاه اِی.اِی نگرفته

های ای، استفاده از ارزشیابی همتایان، مستندسازی آثار و ارزشیابیرشتهتشکیل هیئت داوری بین

 های مهمی را برداشته است که می تواند برای سایرین راهگشا باشد.تلفیقی قدم
 (های موردبررسی )منبع: نگارندگانگرایی در ارزشیابی دانشگاهمعیارهای سازنده –5نمودار 
، به تفکیک محیط، 6ها در جدول های نوآوری در ساختار آموزشی هرکدام از دانشگاهجنبه

 برنامه، شیوه تدریس و ارزشیابی آمده است.
 ندگان(ها )منبع: نگارهای نوآوری ساختار آموزشی دانشگاهجنبه –6جدول 

 ارزشیابی تدریس محیط برنامه دانشگاه

های رنامهب - آمریکا

ه بسیار گسترد

پذیر با انعطاف

قابلیت 

سازی شخصی

 برای هر دانشجو

ازنگری ترمی ب -

 ریزیدر برنامه

مکاری با ه -

دانشگاه ام.آی.تی 

های در زمینه دوره

 مشترک آموزشی

های ار در محیطک -

 پیشرفته کارگاهی

های ر محیطدکار  -

 شهری

های ار با محیطک -

کاری دارای کارفرمای 

 حقیقی

تید مهمان ساااستفاده از  -

 از سایر مناطق

های ستفاده از شیوها -

 آموزش مجازی

ن داورااز استفاده  -

 مهمان

ها رائه پروژها -

 صورت نمایشگاهیبه

ها در روژهارائه پ -

ها واقعی و استفاده یدانم

 از داوری عمومی

مکاری با مؤسسات ه -

 و جذب سرمایه
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ازنگری برنامه ب - انگلستان

هر سه سال 

 باریک

استفاده از  -

اساتید داخلی و 

خارجی به همراه 

دانشجویان در 

 جلسات بازنگری

رنامه درسی ب -

پذیر و فرد انعطاف

 محور

ظارت بر ن -

اجرای برنامه 

 درسی

های ار در محیطک -

کارگاهی با تجهیزات 

 پیشرفته

ار در محیط ک -

ها و مؤسسات سازمان

 حقیقی 

ها دریس در کارگاهت -

های دلهمراه با ساخت م

 واقعی

عنوان راهنما درس بهم -

و به همراه دانشجو درگیر 

 در اجرای برنامه درسی

رگزاری کارگاه در پنج ب -

 قاره جهان

رگزاری رویدادها و ب -

های سخنرانی

 آموزشیکمک

ستندسازی و م -

آوری کامل مراحل جمع

 انجام برنامه درسی

ها رائه پروژها -

 صورت نمایشگاهیبه

ن از داورااستفاده  -

 خارجی در ارزیابی

ها رکت همکالسیش -

در ارزیابی آموزشی 

 صورت نقادی سازندهبه

مکاری مداوم ه - ترکیه

های با دانشگاه

ینه زمجهان در 

های مشترک برنامه

 آموزشی

های ستفاده از محیطا -

 مجازی

کارگیری مدرسین هب -

 المللی بین

های ستفاده از سخنرانیا -

ی و متخصصین داخل

-خارجی و برگزاری پنل

های گفتگو با اهداف 

 آموزشی

ری مسابقات برگزا -

 طراحی

رگزاری سمینار برای ب -

 اساتید

ها رائه پروژها -

 صورت نمایشگاهیبه

 

( بوده و با پرداختن به 2009و  2011نتایج این پژوهش در راستای مطالعات کورت )

وس سازی آن داشته است. از آنجاکه در ایران های عینی دانشگاهی سعی در تکمیل و ملمنمونه

گرایی آموزش معماری انجام نشده، این تحقیق بخشی از کمبود مطالعات پژوهشی در باب ساخت

ریزی درسی، این حوزه را پوشش داده است. در آموزش دانشگاهی معماری ایران، در زمینه برنامه

طوالنی مورد بازنگری قرار می گیرد، شکاف ساختار ثابت و غیرقابل انعطاف که پس از دوره های 
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عمیقی را بین آموزش معماری، عالقه و استعداد شخصی دانشجویان از یکسو همچنین نیازهای 

ای از سوی دیگر، ایجاد کرده است. محیط های آموزشی مورد روز محیط زندگی و کار حرفه

شهری و کاری حرفه ای به  هایاستفاده اغلب به صورت سنتی بوده و آموزش معماری در محیط

های آموزش مجازی به تازگی راه خود را در آموزش افتد. استفاده از محیطندرت اتفاق می

های گروهی و باشد. اساتید معماری با ایجاد تمریندانشگاهی باز کرده و در حال پیشرفت می

ش سنتی خود و از گان دانش، در حال گذار از نقاختصاص نقش به دانشجویان به عنوان سازنده

گرایی محوری هستند. در نهایت معیارهای ارزشیابی سازندهروش استادمحوری به سوی دانشجو

در مقیاس جهانی هنوز به درستی مورد تدوین و پذیرش قرار نگرفته است. با توجه به شناسایی 

ماری توان جهت بهینه سازی آموزش معکمبودهای موجود در هر بخش، راهکارهای زیر را می

 گرایی ارائه کرد:دانشگاهی در ایران، از منظر سازنده

سازی برنامه بر اساس عالیق و شخصی ایجاد امکان -2ازنگری مداوم برنامه آموزشی، ب -1

خلی آوری نظرات و بازخوردهای برنامه آموزشی از دانشجویان و اساتید داجمع-3اهداف دانشجو، 

کالیف واقعی، هماهنگی با مؤسسات و تاستفاده از  -4، منظور بازنگری در برنامهو خارجی به

های ریزی دورهبرنامه -5ریزی، ای پیش از برنامههای حرفهای برای انجام پروژهمراکز حرفه

های و و استاد با دانشگاهتبادل دانشج -6ها و مؤسسات مختلف، آموزشی با همکاری دانشگاه

های آنالین و آفالین، صورت مجازی و آموزشمهمان بهستفاده از اساتید ا -7داخلی و خارجی، 

کارگیری مردم، به -9ترم، ترم و پایانهای در طولرآیند یادگیری و پروژهمستندسازی ف -8

 ها و کارفرماهای حقیقی.مکاری با سازمانه -10اساتید مهمان و سایر دانشجویان در ارزشیابی، 

 منابع
 ، تهران: انتشارات سمت.تطبیقی پرورشوآموزش(. 1393آقازاده، احمد. )

، اهنمای روشهای نوین تدریس: بر پایه پژوهشهای مغزمحوریر(. 1398آقازاده، محرم. )

 و ...، تهران: نشر آییژ. ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت

لمی عمه ، فصلناالتحصیالنهای اشتغال فارغآموزش عالی و قابلیت(. 1395انتطاری، یعقوب. )

 .1 – 25پژوهشی آموزش عالی ایران، سال هشتم، شماره سوم، پاییز، صص 

مهرمحمدی،  ودمحم ترجمۀ (،هانظریه) درسی برنامه هایفرهنگ (.1395) بلوتین، ژوزف. پامال

 .سمت: تهران

ایش مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایی بر افز(. 1394حسینی، زهرا. )

زشی، دوفصلنامه علمی پژوهشی رویکردهای نوین آمو، ق تکنولوژی دانشجو معلماندانش تلفی

 .22، شماره پیاپی 2، شماره 10دوره 
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شهریور  11مرداد، ) 12المللی شد. (. اولین دانشگاهی که مدرکش بین1397خبرگزاری دانشجو. )

 /700255https://snn.ir/fa/news/: آدرس اینترنتی(، 1398

الهام از  الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر پروژه با(. 1392اله؛ فردانش، هاشم. )خسروی، رحمت

 .11ره ، شما6ه های آموزشی، دورریزی در نظام، دوفصلنامه مدیریت و برنامهگراییرویکرد سازنده

 انطباق سیبرر (.1396الهی، مهران. ) فرج داستانپور، طیبه؛ کرمعلیان، حسن؛ سرمدی، محمدرضا؛

 رویکرد هایآموزه با الکترونیکی نظام یادگیری کارشناسی مقطع درسی برنامه عناصر

 ریزیبرنامه در ، پژوهشنور پیام دانشگاه دانشجویان و استادان از دیدگاه گرایی سازنده

 .101 –111ص(، زمستان، ص55)پیاپی  28 شماره دوم، دوره چهاردهم، درسی، سال

درسی  هایکتاب تدوین در وساز گراییساخت نظریه کاربرد(. 1390) شهرام. رنجدوست،

 هرش معلمان و آموزشی هایسرگروه کارشناسان، دیدگاه از راهنمایی دوره تجربی علوم

 .(30) 2، درس ریزیبرنامه در پژوهش تهران،

 اتانتشار فازی، و کیفی ،کمی تحلیل رویکرد با تطبیقی پژوهش روش .(1392)ساعی، علی. 

 .آگه

 .اندور: تهران ،نوین پرورشی شناسیروان(. 1396اکبر. )سیف، علی

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل (. 1392)ریزی آموزشی دانشگاه تهران. شورای برنامه

 .18/12/1392، دوره کارشناسی ارشد، رشته مهندسی معماری، مصوب دروس

 عناصر کارگیریبه میزان بررسی(. 1395م؛ عابدینی بلترک، میمنت. )عمران، ابراهی صالحی

 ترکیبی )موردمطالعه: دانشگاه مطالعه عالی: یک آموزش در سازنده گرا برنامه درسی

زمستان، صص  ، پاییز و14، شماره 7عالی، سال  آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه دوشیراز(، 

32 – 7. 

 دبیر یتترب دانشگاه ناشر ،آینده مدارس معماری ،(1395) مهدی. ی،پهلوان اسماعیل؛ ضرغامی،

 .رجایی شهید

 سازیتوانمند در کارگاهی آموزش ضرورت(. 1395طالبی، زینب؛ حبیب، فرح؛ اعتصام، ایرج. )

ت ، مدیریگرا سازنده یادگیری هایمدل منظر از کاربر دانش در شهرسازی دانشجویان

 .57 – 72، زمستان، صص 45شهری، شماره 

 یِطراح توانایی پرورش(. 1391فر، علیرضا. ) طلیسچی، غالمرضا؛ ایزدی، عباسعلی؛ عینی

، گرا سازنده یادگیری محیط یک آزمون و کاربست معماری: طراحی، مبتدی طراحان

 ، زمستان.4، شماره 17معماری و شهرسازی، دوره  –نشریه هنرهای زیبا 

 محیط از ادراك نقش(. 1395الو، سمانه؛ طاطاری، یونس. )این بالغی قره کارشکی، حسین؛ غلباش

 نوین ، نشریه رویکردهایدانشجویان پیشرفت اهداف هایمؤلفه بر ساختن گرا یادگیری

https://snn.ir/fa/news/700255/
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