كارگاه طراحي محيطي شهري نيمسال دوم49-49

دانشگاه تهران
پرديس فني  -دانشكده محيط زيست -گروه مهندسي طراحي محيط
دوره کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط

طرحنامه درس کارگاه طرح  (2طراحی محیط شهري)
نيمسال دوم 98-97
کارگاه طراحي  2ارشد  -طراحي محيط شهري
استاد راهنما  :دکتر محمد رضا مثنوي
روز درس :يكشنبه ساعت 61-8
مكان :کارگاه طراحي

مقدمه:
براساس برنامه  ،هدف كارگاه طراحي محيط و منظر شهري(كارگاه  ، )2آشنایي با مفاهيم  ،ابزاار و رو هزاي مناسزر بزراي
مداخله در یك محيط شهري به منظور حفظ و احياي فضا به عنوان یك محيط فعال و كارآمد مي باشزد  .منظرشزهري جلزوه
اي از واقعيت محيط زیست انسان مي باشد كه بطور پيوسته توسط وي در حال ایجاد ،ادراك و تغيير شكل مزي شزود  .آنچزه
حس و حال یك محيط را مي آفریند و آن محيط را پویا ،سرزنده ،دلباز  ،با صفا  ،مطلوب ،با نشاط ،و دلچسر مي كند بخشي
از روح مكان است كه در بسياري از موارد توسط طراحي محيط و منظر در آن دميده مي شود .
برنامه کارگاه طراحي منظر شهري شامل دو بخش عمده به شرح زير ميباشد:
بخش اول :شناخت ،تجزيه تحليل و طراحي در مقياس خرد و مياني:
تجربه و تمرین چند نمونه از كارهاي شناخت و تحليل موضوعي و موضعي در مقياس خرد و مياني

زمان :اسفند  49و فروردین  .49تحویل كليه تمرین ها بصورت گاار

مرحله اول اردیبهشت49

بخش دوم-شناخت ،تجزيه تحليل و طراحي در مقياس کالن:
طراحي محيط و منظر شهري  ،و ساماندهي فضاهاي سبا و باز و عمومي منطقه یك ميدان یا ایستگاه مترو شهري و حوزه پيراموني
آن با توجه به رویكرد طراحي اكولوژیك و پایدار شهري(توجه  :مكان پروژه ممكن است برحسب ضرورت تغيير کند).
تجربه و تمرین چند نمونه از كارهاي شناخت و تحليل موضوعي و موضعي در مقياس خرد و مياني

زمان بندي انجام كار:
 :نيمه اول ،اردیبهشت .تحویل گاار

مقدماتي(گروه ها)

آخر اردیبشهت :طراحي انفرادي -طرح مقدماتي
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هفته سوم خرداد :تحویل مقدماتي طرح نهایي .هفته اول تير :ارائه طرح نهایي و ارزیابي

کليات و طرح مسئله پروژه مرحله دوم :طراحي در مقياس کالن
این برنامه  ،مطالعات حوزه پيراموني و طراحي محيط و منظر یك فضاي شاخص شزهري واقز در حزوزه مركزاي شزهر
تهران را به منظور استفاده مناسر و كارآمد در زمينه هاي :ساماندهي تزردد پيزاده و سزواره بصزورت مطلزوب ،و ایجزاد
فضاهاي باز و سبا عمومي در پيرامون این تقاط با توجه به جنبه هاي عملكردي  ،فرهنگي  ،تاریخي  ،اقليمي  ،بصري و
ظرفيت هاي فضایي هدف قرار داده است  .بر اساس برنامه تنظيم شده كار به دو مقط اصلي تقسيم مي شود
مقطع اول :
گام اول  :تمرین هاي افاایش مهارتهاي فردي در طراحي پروژه در مقياس شهر :شامل چندین تمرین از مقياس طراحي تقاط
ميدان خيابان شهري و پياده راه .طراحي هاي مفهومي و ساخت ماكت و احجام.
گام دوم :مطالعات پایه و شناخت و تحليل وض موجود پروژه فضاي شهري این مطالعات براي شناخت و تجایه و تحليل سایت
و منطقه پيراموني آن و تهيه برنامه فيایكي طرح .این مرحله از كار بصورت گروهي انجام مي شود .

این مرحله از كار با شناخت منطقه طرح  ،فضا ها و مجموعه هاي پيراموني موجود از نظر كالبدي  ،ارتباطات  ،دسترسزي
ها  ،كمبودها  ،معض الت محيطي  ،مسائل فرهنگي و اجتماعي و نيازهاي گروههاي استفاده كننده از مجموعه آغزاز شزده و
با تحليل نتایج بدست آمده وبا تدقيق مسئله و اهداف كلي طرح و برنامه ریاي تزداوم مزي یابزد  .سزسس از طریزق رویهزم
گذاري الیه هاي برنامه فيایكي و امكانات و محدودیت هاي سایت ایده اوليه و كلي طرح بنياد گذاشته مي شود

مقطع دوم:
در این مرحله  ،كار از سطح كالن تا خرد  ،كل به جاء و جاء به كل دنبال شده و از مقياس مفاهيم و ایده هاي طراحزي
شروع و تا ترسيم نقشه ها و جائيات اجرایي ادامه خواهد یافت  .در این روند  ،توجه به عناصزر شزكل دهنزده و فيایكزي
محيط ومنظر شهري از قبيل گياه  ،آب  ،كف سازي  ،رنگ و مصالح بكار رفته از ضروریات برنامه است كه از ابتزداي كزار
بایستي مورد توجه قرار گيرد .همكاري ،مشاركت كارآمد در فعاليت ها ،و توانایي انجام كار از ضزروریات ایزن برنامزه مزي
باشد .این مرحله از كار بصورت انفرادي انجام ميشود
جزييات مقطع دوم

تدوین چارچوب طراحي ایده پردازي و مفهوم سزازي طزرح ،بسزط مفزاهيم طراحزي سزایت از جزاء بزه كزل ،و كزل بزه
جاء(انفرادي) /انگاره كلي طرح /و بسط مفاهيم طراحي سایت
طراحي سایت بر اساس اهداف كالن و اهداف عملياتي طراحي  ،ارائه گاینه ها و ارزیابي و انتخاب گاینه برتر
بسط طراحي در گاینه برتر و طراحي تفصيلي سایت و تحویل موقت پروژه
طراحي نهایي مجموعه از مقياس كالن تا خرد و طراحي بخشي از مجموعه " "Part Plan Design
مبتني بر طرح تفصيلي مجموعه  ،طرح در دو مقياس كالن و خرد بطور پيوسته و یكسارچه دنبال شده و جائيات اجرایي
هر تصميم كالن طراحي مد نظر قرار مي گيرد .
در انتها طراحي بخشي از مجموعه بصورت واقعي تر و با جائيات اجرایي و ارائه مقاط  ،نمادها و پرسسكتيوهاي موثر در
اجرا انجام مي شود .
الزم به ذکر است که بر حسب نياز ،ممكن است تغييرات مختصري درجهت رسيدن به نتيجه بهتر  ،در برنامه ايجاد شود.
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ارائه نهايي طرح ،
شامل گاار

هاي مربوطه از فعاليت هاي كالسي ،تمرین هاي طول ترم ،و ماكت ،نما  ،مقاط  ،پرسسكتيو و جائيات اجرایي

نحوه ارزشيابي :
مقطع اول 04 :نمره:
بخش اول – تا  22نمره
بخش دوم – تا  22نمره
مقطع دوم 14:نمره
كركسيون فعال
دفترچه اسكيس
طرح نهایي

تا  02نمره
تا  02نمره
تا  92نمره

جمع 644 :نمره (معادل24نمره)
مقياس کار  :مقياس تحویل مقاط مختلف در طول برنامه تعيين مي شود .
مناب دوره :در طول دوره حسر موضوع پروژه انتخابي معرفي ميشوند
موفق باشيد
دکتر محمدرضا مثنوي

موضوع پروژه نهایي ترم دوم :49 -49
طراحي محيط و منظر فضاي شهري ميدان
هفت تير تهران

نقشه ميدان هفت تير و خيابانها و
كاربري هاي پيراموني در منطقه
مركاي شهر تهران
 .0949گوگل مسس
www.goole.maps 20019.
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نقشه ميدان هفت تير و خيابانها و كاربري هاي
پيراموني در منطقه مركاي شهر تهران
 .0949گوگل مسس
www.goole.maps 20019.
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