طراحی معماری ( مهارت های حضور در دفاتر معماری )
سیالبس درسی

کد دوره

ساعت

شهاب میرزاییان

43

محمد امینیان

8

پرزانته معماری

محمدرضا کدخدا

8

ایالستریتور و ترسیمات دیاگرام در معماری

حسن اسناوندی

8

تاسیسات

حمیدرضا ایزدی

8

سازه

مجتبی فاطمی

8

رندرینگ معماری

960313101

۸۳ساعت
توضیحات تکمیلی :
 Iمعرفی دانشجویان ممتاز به دفاتر پیشرویِ معماری
I

جهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی حضور در کالس ها و کسب نمره مجاز از استاد الزامی است.

 Iشرایط پرداخت  ۵۰ :درصد شهریه به صورت نقدی و مابقی یک فقره چک یک ماهه

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

پنجشنبه _ جمعه
10:00 _ 18:30

14.۸00.000

مدرک
T U V Ac ademy Iran-G ermany

طراحی معماری

ADES
نام مدرس

Defab Course 0 4

مینیمال سرفیس ها

۹۶۰۳۱۲۹۰۱

حسن اسناوندی

۱۲۲

شنبه تا چهارشنبه

12,500,000

داخلی ( مرکز معماری ایران)

سیالبس درسی

کد دوره

نام مدرس

ساعت

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

مدرک

استودیو معماری داخلی 2
سیالبس درسی

کد دوره

آموزش  Rhinoو طراحی پترن

حسن اسناوندی

طراحی و ساخت مبلمان
طراحی دیتیل و مراتب اجرایی

مجتبی مهرعلی

16

960312701

24
20

امیرحسین تبریزی

32

استودیو معماری داخلی

مهدی کامبوزیا

32

قرارداد در معماری داخلی

مجتبی فاطمی

4

معرفی دانشجویان ممتاز به دفاتر پیشرویِ معماری
توضیحات تکمیلی :
 Iبازدید از پروژه های ساخته شده و در حال ساخت در طول دوره در نظر گرفته شده است .
 Iجهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی حضور در کالس ها و کسب نمره مجاز از استاد الزامی است.
 Iشرایط پرداخت  20 :درصد شهریه به صورت نقدی و مابقی طی  4فقره چک با فواصل زمانی یک ماهه

128ساعت

یکشنبه _ سه شنبه
16:30 _ 20:30

38.000.000

T U V Ac ademy Iran-G ermany

نقد و قرائت آثار معماری داخلی

نام مدرس

ساعت

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

مدرک

استودیو معماری داخلی ۱
سیالبس درسی

کد دوره

مقدمات طراحی

نام مدرس

ساعت

ارغوان شیبانی

20
20

آموزش نرم افزار Rhino

احسان طالبیان

شیت بندی و ارائه ( ) Photoshop
رنگ و مبانی معماری داخلی
چیدمان و دکوراسیون

پروژه

30
8

960312101

فرزاد بهمنش

18

مجتبی مهرعلی

16

ارغوان شیبانی
مونا ساجدی

32

مراتب اجرایی

مجتبی فاطمی

12

قرارداد در معماری داخلی

مجتبی فاطمی

4
۱60ساعت

توضیحات تکمیلی :
 Iبازدید از پروژه های ساخته شده و در حال ساخت در طول دوره در نظر گرفته شده است .
 Iجهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی حضور در کالس ها و کسب نمره مجاز از استاد الزامی است.
 Iشرایط پرداخت  20 :درصد شهریه به صورت نقدی و مابقی طی  4فقره چک با فواصل زمانی یک ماهه

دوشنبه _ چهارشنبه
16:30 _ 20:30

37.000.000

T U V Ac ademy Iran-G ermany

آشنایی با انواع نقشه های معماری

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

مدرک

برنامهریزی در معماری ( بارویکرد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران)

سیالبس درسی

ساعت

نام مدرس

کد دوره زمان برگزاری شهریه(ریال) مدرک

نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های مختلف
برنامه ریزی فضایی و کالبدی در پهنه های مختلف
برنامه ریزی و انجام محاسبات بر اساس سطح اشغال و تراکم مجاز و محاسبه
پارکینگ
برنامه ریزی کاربری ها مجاز به استقرار در پهنه های مختلف
بررسی ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی
بررسی ضوابط و مقدمات خاص و ویژه
انجام تمرین های متنوع بر اساس ضوابط مالک عمل طرح تفصیلی تهران

21

مهرداد زواره محمدی

960310901

دوشنبه
17:00 - 20:30

5,200,000

داخلی ( مرکز معماری ایران )

معرفی ساختار پهنه بندی

دوره طراحی معماری مفهومی و تعاملی
سیالبس درسی

کد دوره

نام مدرس

ساعت

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

مدرک

فرآیند طراحی معماری مفهومی
پرورش خالقیت و درک حس فضا در معماری
بررسی راهکارهای موفقیت در معماری
شرکت در مسابقه بین المللی معماری
بازدید از دفاتر شاخص و مطرح معماری
بازدید از پروژه های شاخص و مطرح معاصر
نگاه و نقد خالقانه پروژه های معماری
تمرین کاربردی و عملی تکامل تفکر معمار 15
نقطه آغاز و مسیر طراحی یک پروژه ایده آل

۹۶۰۳۱۰۶۰۳

احسان طالبیان

٤۰

جمعه
15:00 - 18:00

4,200,000

داخلی ( مرکز معماری ایران)

بررسی توانمندی های مورد نیاز یک معمار شاخص

طراحی مقدماتی و پیشرفته فضـــــــــــای سبز
کد دوره

نام مدرس

ساعت

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

طراحی آبنما و باغ های آبی
اهداف و آشنایی با هرس گیاهان در فضای سبز

طراحی...Green Roof/Rock Gorden/Dry Garden
فضای سبز به روی انواع شیب و ترانشه Green Wall

ظوابط زمین بازی کودکان در فضای سبز
گیاهان آبزی و شناخت زیرساخت های الزم ...
جانمایی صحیح گیاهان
آشنایی با تعدادی گیاهان فضای باز

۹۶۰۳۱۲۲۰۳

مهندس
غالمرضا گنجعلی خان

٤۰

چهارشنبه
17:00 - 21:00

4,600,000

داخلی ( مرکز معماری ایران )

تعریف طراحی فضای سبز در معماری

مدرک

طراحی فضـــــــــــای سبز در معماری داخلــــــــی
سيالبس دروس

کد دوره

نام مدرس

ساعت

زمان برگزاری

شهریه(ریال)

اھميت فضای سبز در طراحی داخلی
شناخت نيازھای حياتی گياھان
طبقه بندی گياھان آپارتمانی از نظر شکل ظاھری و رویشی
آشنایی با نکات الزم در زمان تامين نور مورد نياز گياھان به شکل مصنوعی

بستر کاشت و محل استقرار گياه
انواع طراحی فضای سبز در معماری داخلی
آشنایی با گياھان سمی
گياھان تصفيه کننده ھوا
معرفی تعدادی از گياھان آپارتمانی

۹۶٠۳۱٢٢٠۱

غالمرضا گنجعلی خان

٢٠

دوشنبه
۱7:٠٠-٢۱:٠٠

3,200,000

داخلی ( مرکز معماری ایران )

تعریف طراحی فضای سبز در معماری داخلی

مدرک

دوره های تخصصی معماری و معماری داخلی
نام دوره

کد دوره

نام مدرس

ساعت

تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو

960310705

علی تیرگان

۵۶

زمان برگزاری
شنبه  -چهارشنبه
16:30 - 20:30

شهریه(ریال)

پیشنیاز

مدرک

7,200,000

نرم افزار دو بعدی

داخلی ( مرکز معماری ایران)

دانشجویانی که دوره های  Revitرا در مرکزمعماری ایران گذرانده اند شامل  %۲۰تخفیف این دوره خواهند شد .

کارگاه دو روزه اتوکد پیشرفته
(ویژه دانشجویان فاز )۲

معماری معاصر غرب

960310702

علی تیرگان

۸

پنجشنبه  -جمعه

1.100.000

960310401

مجتبی مهرعلی

۱۵

دوشنبه

1.400.000

نرم افزار دو بعدی

دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری معماری و شهرسازی

داخلی ( مرکز معماری ایران)

داخلی ( مرکز معماری ایران)

