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 جدید اضافه گردیده است.برنامه درسی  دراز دروس مهم و پایه معماری است  که  اسکیس 

که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط   1395برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 

  معتبر است .  1402دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 

 2و اسکیس  1یک درس اسکیس وجود دارد اما در دانشگاه تهران دو درس اسکیس  دانشگاه فردوسی  بازنگری شده برنامه درسیدر 

 می پردازیم:هر دو مورد تدریس می گردد که در ادامه به 

 

 



 

 

 :6/10/95بازنگری شده مورخ مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 :2و اسکیس 1اسکیس دو  عنوان سیستم تدریس  با  
 

 

 1 سیعنوان درس به فارسی: اسک

 Esquiss I: سییدرس به انگل عنوان

 1واحد:  تعداد

 32ساعت:  تعداد

 هیدرس: پا نوع

 واحد: عملی نوع

 3 ی: : مقدمات طراحی معمارازیشنیپ

 

 درس: اهداف

 یمعمار یپرداز دهیو ا یپرورش جسارت در طراح *

 طرح خوب کیبه  دنیرس یزمان توسط دانشجو برا میکنترل و تنظ *

 فرد در مدت زمان کوتاه یذهن یاستفاده از مجموع اطالعات قبل قیاز طر یبا طراح ییآشنا*

 دنیپرورش جسارت دانشجو در خط کش *

 یدر هنگام طراح انیحس اعتماد به نفس در دانشجو جادیا *

 

 درس : سرفصل

 یمعمار انیو ب میترس *

 ها متناسب با نوع پروژه یمصالح مختلف در معمار یو معرف میترس *

  یمعمار یوهایانواع پرسپکت میبا ترس ییمختلف راندو آشنا یها کیتکن *

 یمختلف معمار یفرمها رییقدرت اتودزدن و تغ *

 پروژه میزمان در طول ترس تیریمد *

 

 اصلی: منابع
 تهران، نشر خاک نژاد، یترجمه محمد احمد ،یدر معمار هیپا می، مفاه( 1387 )ادوارد  ت،یت، وا *

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،ی، مشق معمار( 1389 ) یسیحجت، ع *

 : فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانی، معمار( 138۶ ) سیفرانس نگ،ی.چی. کید *

 جلد اول دوم سوم، تهران، نشر خاک.  م،ی،چگونه معمارانه طراحی کن( 1388 )احسان  فه،یطا *

 تهران، نشر علم معمار. رانی،یا یدر معمار تیو خالق دهی، ا( 1390 )احسان  فه،یطا *

 داخلی، تهران، نشر علم معمار. ی)، معمار 1390احسان (  فه،یطا *

 تهران، انتشارات ،یو محمود مدن ییآقا دی: سعنیمعماران و طراحان، مترجم یبرا میی، تفکر ترس( 138۶ )پل  و،یالز *

 .یاسالم هنر

 طراحان هنر انتشاراتتهران، ،یلیعد راعالیام ۀمنبع رنگی، ترجم کی: یراندو در معمار یکهای، تکن( 1389)و آسال  ویمارک دابل ن،یل *

 مهر ۀتهران، سلسل ،ییرزایم رضایعل ۀترجم ،یراندو در معمار یکهای، تکن( 1389 )و آسال  ویمارک دابل ن،یل *

 



 

 

 2 سیعنوان درس به فارسی: اسک

 Esquiss II: سییدرس به انگل عنوان

 1واحد:  تعداد

 32ساعت:  تعداد

 هیدرس: پا نوع

 واحد: عملی نوع

 1 سی: : اسکازیشنیپ

 

 درس: اهداف

 

 یمعمار یدر پروژه ها هیو ارا میمختلف ترس یبا روشها ییآشنا *

 در مورد موضوعات مختلف یمعمار انیدانشجو لیو تحل هیباالبردن قدرت تجز*

 یو طراح دنیپرورش جسارت دانشجو در خط کش*

 یدر هنگام طراح انیحس اعتماد به نفس در دانشجو جادیا *

 یمعمار یدر پروژهها یالپردازیو خ یدهپردازیا *

 

 درس : سرفصل

 

 دههایا نیا میو ترس یدر معمار یدهپردازیا یبا چگونگ ییآشنا *

 اگرامیبه صورت د دههایا انیبا ب ییآشنا *

 پالن و مقاطع عیسر یو طراح میبا ترس ییآشنا *

 عیسر یدهپردازیفرم بر اساس ا یبا طراح ییآشنا *

 یمعمار یسهایدراسک مهایاقل نیا یمیترس اتییمختلف و جز یمهایبا اقل ییآشنا *

 روز). کیکوتاه ( یپروژه کامل در مدت زمان کی میترس *

 

 اصلی: منابع
 منظر ، تهران، گنج هنر یو معمار یدر معمار سی، آموزش اسک) 138۶ (، آرتور  یآذر دیام *

 کروکی و راندو، تهران، مهرازان کیگمشده ، با آموزش هزار تکن یفضاها ی، در جستجو( 1388 )آرتور  ،یآذر دیام *

 یساولی یتهران، فرهنگسرا ،ی، آموزش گام به گام راندو در معمار( 1390 )آرتور  ،یآذر دیام *

 تهران، انتشارات حرفه هنرمند س،ی، آموزش اسک( 1388 ) ینیو باقر حس یمرتض ق،یصد *

 ، آموزش راندو، تهران، انتشارات حرفه هنرمند( 1388 )گرانیو د یمرتض ق،یصد *

 تهران، انتشارات حرفه هنرمند ت،یسا لیو تحل کی، گراف( 1388)گرانیو د یمرتض ق،یصد *

 انتشارات کلهر تهران،منظر، ی،معماریطراحی شهر ،ی: معمارویپرسپکت یکاربدر یها کی، تکن( 1389 )قیصد ثمیو م یمرتض ق،یصد *

 تهران، نشر خاک نژاد،یترجمه محمد احمد ،یدر معمار هیپا می، مفاه( 1387 )ادوارد  ت،یت، وا *

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،ی، مشق معمار( 1389 ) یسیحجت، ع *

 : فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانی، معمار( 138۶ ) سیفرانس نگ،ی.چی. کید *

 جلد اول دوم سوم، تهران، نشر خاک.  م،ی، چگونه معمارانه طراحی کن( 1388 )احسان  فه،یطا *



 

 

 تهران، نشر علم معمار. رانی،یا یدر معمار تیو خالق دهی، ا( 1390 )احسان  فه،یطا *

 داخلی، تهران، نشر علم معمار. ی، معمار( 1390)احسان  فه،یطا *

 .یاسالمتهران، انتشارات هنر ،یدنو محمود م ییآقا دیمعماران و طراحان، ترجمه سع یبرا میی، تفکر ترس( 138۶)پل  و،یالز *

 طراحان هنر انتشاراتتهران، ،یلیعد راعالیام ۀمنبع رنگی، ترجم کی: یراندو در معمار یکهای، تکن( 1389 )و آسال  ویمارک دابل ن،یل *

 مهر ۀتهران، سلسل ،ییرزایم رضایعل ۀترجم ،یراندو در معمار یکهای، تکن( 1389 )و آسال  ویمارک دابل ن،یل *


