بسمه تعالی
«موضوع  :طرح درس»
دانشکده  :مدیریت و اقتصاد

رشته  :مدیریت مبلمان و طراحی دکوراسیون گرایش - :

نام درس  :پروژه تخصصی1

تعداد واحدنظری 1 :

نام مدرس  :ندا گلزاری

تمام وقت نیمه وقت مدعو*

مقطع  :کارشناسی

تعداد واحدعملی 3 :

هدف کلی درس  :آشنایی عملی و شخصی دانشجویان با طراحی های خالقانه .
رئوس مطالب هفتگی
هفته اول

جلسه معارفه استاد و دانشجویان و آشنایی با مهارتهای ایشان و ارایه طرح درس

هفته دوم

آشنایی با لوازم طراحی و ترسیمی و ساخت کانسپت های حجمی بصورت ماکت

هفته سوم

آشنایی با مفاهیم اولیه طراحی

هفته چهارم

بررسی عناصر تشکیل دهنده فضای معماری و نقش آنها در شکل دهی به فضا

هفته پنجم

توصیف بافت و تکسچر در طبیعت و تمرین یافتن بافتهای گوناگون برای دانشجویان

هفته ششم

توصیف مقیاس و ابعاد انسانی و نقش آنها در طراحی

هفته هفتم

آشنایی دانشجویان با هندسه ترسیمی و انواع رسمهای بصورت زوایای ایزومتریک و دیمتریک

هفته هشتم

آشنایی دانشجویان با ترسیمات سه نماها

هفته نهم

آشنایی با ترکیب احجام و ساختن احجام اصلی توپر با استفاده از اسفنج و یونولیت

هفته دهم

آشنایی دانشجویان با گسترش احجام و ساخت احجام اصلی با مقوا و ترسیم آنها

هفته یازدهم

انجام کار کالسی هرم مربع القاعده با استفاده از تکنیک گسترش با مقوا

هفته دوازدهم

ساختن صندلی در کالس با متریالهای مختلف ساخت ماکت

هفته سیزدهم

ساختن تختخواب در کالس با متریالهای مختلف ساخت ماکت

هفته چهاردهم

آشنایی با پالن  ،نما و برش نقشه های اجرایی

هفته پانزدهم

ترسیم پالن فاز 1و اندازه گذاری و مبلمان منزل دانشجو بعنوان کارعملی در کالس

هفته شانزدهم

ژوژمان تحویل پروژه عملی پایانترم

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :
مشارکت دادن دانشجویان در بحثهای کالس و پرسش و پاسخ در به تعامل کشیدن دانشجویان  ،کرکسیونهای کار عملی درکالس
 ،تمرینهای ترسیمی در منزل  ،حضور به موقع در کالس  ،پروژه عملی پایان ترم  ،امتحان پایان ترم کتبی
منابع مطالعاتی :
-1کتاب مبانی طراحی معماری -2کتاب حجم شناسی و ماکت سازی -3کتاب مبانی هنرهای تجسمی -4کتاب طراحی داخلی (از
معماری تا دکوراسیون داخلی )

