


 

 شهرسازی،دانشجویان 

-برنامه و شهری طراحی

شهری ریزی  

──── 

 هایروش و فرایندها

 فرآیند در مورداستفاده

 طراحی

 ──── 

بررسی تطبیقی رویکردهای 

توسعه شهرهای آمریکایی و 

 اروپایی
──── 

:مدرس  

Arvid Krüger 
Prof. Sue Peerson 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی
──── 

Credits (ECTS): 3 

5-17 AUGUST 

ماهردادــــم 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

 معرفی دوره:
اتفدد ا اابدد د و ایدد   آمریکدد ی شهرسدد ز  یدد   تیقیدد  در و سی سدد  مددا کوت هو  زدهشددب  رشددای   

 و Leipzig شدهری  رسدا  در اید  دوره دیاگ ه مارن بدرا  شهرسد ز  ارو د   یدا  دها  بدم   در مد 

Weimar عنوانبددم آمریکدد ی  یدد   بددارر شددهر  و شددهری  ا  بددرا  لدد   عنددوان  نو ددمبددم 

 مجداد توسدعم و رشدا آمریکد   در  گیر دامد  قدرار موردبحد  مق یسدم بدرا  مدورد  ی   می  ع   نو م

 ب یدا شدهر ریداان بر  مدم و شدهر  طراحد ن بند برای  ؛اابدام  اتفد ا آ ند ن از تدربارر بسی ر مقی س در

مجداد  اسدبف ده  حدوه و شدهر  مند ط  لد    و لد رلو  ارزید ب  لگدو گ  مدورد در را خدود تخصص

  کننا مبنرکا محور ی ده و سکو   ق بل ی  محلم ایج د برا  ی س ی  ای  از

 وتحلیلتجایددم  نددا طریدد  از را زیسدد محیط از شددهری   خددود تجدد ر  از اسددبف ده دا شددجوی ن بدد 

 و سدکو   ا گوید   شدهر   شدکل  کدرد خوایندا بررسد   ا ج مدام  طراحد  مدااخت  بم کم تیقیق 

مددورد می  عددم   هدد ی  ارائددم و آتلیددم تنریند   میدداا    ب زدیددای    ی سددخنرا   طریدد  از عنددوم   قلندرو

 گیرد قرار م 

 اهداف آموزشی:

 :ب  رابیم در اس س  سؤاال  بم   سخگوی  بم ق در شن  دوره  ای  اتن م از  س

  لیس ؟ آن مخبلف ی  تن قض و اشک ل لیس ؟ ارو   شهرس ز 

 منشدور و م  ندا توسدعم اسن د از سوی  بم ارو  ی  شهرس ز  لگو م Leipzig 2007 از و ارو د  اتح دیدم 

 شود؟م  طمرتق د ی  در بم شهرس ز  سو  دیگر

  لیس ؟ طراح  ارآینا در مورداسبف ده ی  روش و اراینای 

 اس ؟ الزم طراح  مااخلم و ک  سپ  بم رسیان برا   مراحل لم 

  ؟لیس   ه ی  طراح  در ا را  ق 

 گروه هدف:
 تجربم مرتقط س ل 5/1 لریا  شهر  ب  حااقدا شجوی ن شهرس ز   طراح  شهر  و بر  مم

 



 

 شهرسازی و معماری

──── 

گیری منظر فرهنگی شکل

-انعطاف محیطبرای ساخت 

 پذیر

────  

 جزایر ویژه وتحلیلتجزیه

شناسی بافت و گونه گرمایی

 در برابر بالیای طبیعی

──── 

:مدرس  

Philippe Schmidt 

Conrad Philipp 

Mohamed Abdel Aziz 

Hassan ElMouelhi 

──── 

انگلیسی :زبان دوره  

──── 

Credits (ECTS): 4 

19-31 AUGUST 

شهریور 9مرداد تا  28  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114  

Ext:309/605 

ترمنعطف شهرهای برای پاسخده هایریزیبرنامه  

 معرفی دوره:
بذا تجهذب بذب هذیاری محیطذج و اه هذااج ههذجار   روزمذی  هذا واقعیت درپذیری  هذیی  تحقق انعطاف

بیشذ ی بذب دن ذاا پا.ذ  بذب  هذیروز ،چالش هذیی بذجد  ا.ذتو قجااذت مذیت ی بذا تج.ذعب   ذارج مسائلاز 

مجضذذج   هسذذ یتو هذذت .اخ ببذذیا  مجاهیذذب بذذا هذذیاری هییمی یذذی  ح یعذذج در محذذیی  هذذیی  نیازهذذا 

از  یهیگذذج  مییذی قذیار  یذید  مجردتجهذذب یهیگذج تجانذذت بذا درذت اهج میذا پذیری  هذیی  مذجانعطذاف

ان یذذاراا امذذیوز بذذیا  .ذذاخت  بذذاکذذب .ذذاخت در ارت ذذا  بذذا محذذیی ح یعذذج خذذجد ا محذذیی هذذیی  انسذذ

  ییدوهکل مج پیریانعطاف محیی

 و محیطجزرسذذت هذذا درذذت ا  از هذذیی  پذذیری انعطذذاف مخ لذذ هذذا  هی ذذب مذذجرد در کییت ا هذذیکت

 ،GIS هذذا تکییذذ  ازههلذذب ،وتحلیلتجزرذذب و الهذذج هذذا روش مخ لذذ ، ابزارهذذا  حیرذذق از  یهیگذذج

 را از حیرذذق هذذیی پارذذتار  و رکپارچذذب تج.ذذعب کلذذج هذذا رورکذذید دور ارذذ   ورا ذذت خجاهیذذت آمذذجزش

 آ.ذذی  خطذذیاا بذذا ارت ذذا  در هذذا  .ذذاخت جنذذب انذذجا  ههچیذذی  و ج یمذذار هزارذذی ورذذ   وتحلیلتجزرذذب

خجاهذت  بیر.ذجر.ذهج  و هییر.ذهج .ذکجنت  ذی  دو مذجرد ، مطالعذب بذیا  وکذید خجاهذت بیر.ج زلزلب

ج اقذتامات چذب و کیذت کهذ .ذکجن ج  الگجهذا  پذیری انعطافتجانذت بذب کب چگجنب ار  دو   ی  مذجهت 

  یید قیار مجردتجهب بارت

 :هداف آموزشیا
 هیی  پیری انعطاف پارام یها  تیییم 

  (تیبزرگ و محلب در مقیاس) هیی   یمارش هزاری بب تحلیلج رورکیدها 

 (بیا در مقیاس) زلزلب خطیاا ارزرابج 

  هیی  محیی بیا  هیی    ا  . ز تأثیی و اه هااج ها آاارت 

 هییر.هج و ر.هج ها .کجن گا  تط یقج مطالعب 

  هامع ررز بینامب مییجربب مجرد  مطالعاا  یی  از ن ارجبیی 

 گروه هدف:
-یذذجز هغیا ذج و  ررذز  هذیی ، معهذار،هیی.ذاز ، حیایذج مییذی، بینامذبارذ  دور  ورذ   دانشذججرا  

 لیسانس و را مقطع ارهت( 6)یتاقل تی   ا.توها  میت ی 

 



 

و  معماری دانشجویان

 شهرسازی

──── 

های الش کشیدن محدودیتبه چ

 ریــــــنه شهـــزمی

──── 

سفر به برلین پایتخت 

 آلمان

──── 

:مدرس  

Dipl. Ing. Arch. 

Predrag Bilinac 

Dipl. Ing. Arch. 

Srdjan Mandić 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5 -17 AUGUST 

ماه ردادــم 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 Ext:309/605 

 مرز معماری و شهر را کاوش کنید

 معرفی دوره:
 و ؛شاادنیتعر اام ماا  فرهنگاا  و س،اساا  اجتمااا،   هااا در قالاا  کناا،  ماا  زناای   آن در کاا  هااا  مکان

هاا  قااندن  را جنبا  تنهانا ا ان مدواد   .کنا، ما  فکار معماار  مادرد در ماا ک  است ا ش،ده همان ا ن

 هاا  مکاننما ای کا  نت، ا  آن ا کا  بازتدل،ای را محایود ما فااز القق،ات ارا ا   ،ارد بککا  در در برم 

 مبتن  بر اقتصاد  بست  است.

متصادر  جاا گی ن معماار  و بکشا،  چاال  با  را بسات  سااالتار ا ان تادان، ما  چگدن  ک  است ا ن سؤال 

 هااا  مدقاات اسااکان -هسااتنی آزمااا   باارا  هااا  مکان ا   اشاا،  فضاااها  جهااان   دن،ااا  در ؟شااد  

 شاهرزم،نا   و معماار جایا    ا ان دق،قااًو  -بایون تدجا  با  انساان و نظ با   القق  ،رقاندن    جا گی ن

 .هستنی سؤال ا ن ب  پاسخ کک،ی

 از معمااار  درشاایه تحم،اا  فرهنگاا  و شخصاا  هااا محاایود تت کاا   کااار  نظاار  و ابتاایا   بخاا  در

 Rem Koolhaas, Edward Soja, Michel Foucault, and آثااار بررساا  ار اا 

Alain Badiou  ت ک،گاااه  باارل،ن  باا   شاایه رفت  نظاار  الهااا  مفاااه،  بااا ساا  . شاای یالداهاا کاااو

 هاا  مناسا مکاان تاا کنا، ما  سافر محکا   هاا  سا،ختگ  و جهاان  ها د ی اه م،ان دائم  کشمک 

 .کن،  کنکا  را کشم و جا گی ن معمار 

-مایل هاا  فضاا   مکمادب آ ااز با  سااالتهاا  ناامکمدب با  نمدنا ترجمان ا یه باهیفپ  از باز شت 

پ،شانهاد  نهاا   بارا  مکاان  در وا ماار  ساد ب کن، . ا ن مر کا  م،اان   اام  الققانا  ها  آزما   م 

و هاایا ت  "Thinking out of the box"ا اا  نهااا   بااا رو  تفکاار الققاناا  الداهاای باادد. ار

 اسات،ی شک  الداهی  رفت

 :آموزشی فاهدا

هااا  مدوااد  معمااار  باارا  فراتاار رفااتن از تشااد   باا  انی شاا،ین متفاااون باا  معااان  و پتانساا، 
 و چگدنگ  برالدرد با آن. محیودکننیهها  زم،ن 

 گروه هدف:
 شناس  و جغراف،اکارشناس  ارشی معمار   مطالعان شهر   هنر  جامع دانش د ان کارشناس  و 



 

 به عالقمندان و دانشجویان

طراحی و معماری  

────   

ای ارزشمند برای تجربه

 کسب دیدگاهی متفاوت

────  

تبدیل زبان طراحی و مفاهیم 

تاریخی  آموزشی مدرسه

 حالزمان  باهاوس به

──── 

:مدرس  

Gabriele Fecher, M.A 

Dr. Luise Nerlich 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5 -17 AUGUST  

مرداد 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

 درک، تجزیه و تحلیل، آزمایش و خلق کنید!
 

 معرفی دوره:

ب طتع،ماابطباا،طط اا،فطایاا،ا ط ااصاا بطبنداا،باهطب، اا،و ط داان طعن انباا نقاا، خطوطاا  طوط ااط  ط

- ا،ا طبا،طمصه ا خطنا  طوطاا،ط ناهطبا طمکا،ن مراهطم ابخطب،اا  ،طب طکنند.طآنااج،بطم طاکداگر

طکنند. ،فطمتم،ازطتک،مبطپدداطم 

-.طاااهطتجربدا،بطبا طابعا،بط ا عا بما  ،فطبوبعدفطنقطا خطواوطوطترکدارطعارو طتمراهطبو هطب،

ا،باد.طب طاراانادطمتنا،وحطاسما، خطا،بادطوطبا،طم،باا خطنا  طوط ناهط ماتر طما بعدفطانتق،بطما 

افططراسا طوططراسا طایا،فطمعما، فطمصاههطو ا نادطعاد.ط طوطولقخطق اعادطپ،اا تحلدبخطتجرب

ط.طراس ط نداهطمدبطمعم، فطو ا دطب بطبه اله،معن،و طب رفطوطب کطالمم خط

ط

 :هداف آموزشیا
عا ندخطنصا،نطبابهطما طوا ب ا،فطاصال طکا طب طمکا،نطب، ا،و طا ا،تددوطآثا، ط ا،طب،زت،حطبااد ،ه

فطتا، اه طبا طزما،نطزبا،نططراسا طوطمها، دمطآم زعا طاااهطمد  ا نظدرطبرافطتبادابطارصت طب 

-Raumعاام،طااا طباارافط اا،فطب، اا،و ط اا،وتم،نطب کطملماا  طازب ااد.طب اا طماا ساا،بطباا 

Bookطدط ،و .و ا طب، ،و طافبو هت فطبعدف(طازطتجرب )ن ع طباترطو،طرابط  ط

ط

 گروه هدف:

ماارتبوططراساا طعاادهطا اا طوط اا،فطااااهطبو هطوااااهطبانصااج ا،نطمعماا، فخططراساا طوطساا زه

ط مچندهطبرافطتم،م طبانصج ا،نطب،طعالق طعم م طب ططراس طمعم، فطق،ببطثب طن،مطا  .

ط

 



 

دانشجویان و عالقمندان به 

طراحی هایمهارت   

──── 

اصول و معیارهای 

طراحی بر مبنای مبادی 

 سواد بصری

──── 

خلق تصویر متحرک بر 

 مبنای اصول باهاوس

──── 

:مدرس  

Gabriele Fecher  

Prof. Hyojung Seo 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

19-31 AUGUST  

شهریور 9مرداد تا  28  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

 

 

 معرفی دوره:

 م نننن  طراحنن  اصنن   از ایرشنن  بی  تجربینن   آن هنن   و شنن هتشکیل بخنن  سنن  از دوره اینن 

 .است ... و تن ع نسبت، کن راست، تن ، تع د ،

 و ننن ر قلنن ، بننر ، ک غنن ، بنن  ،وسنندی سی ه صنن ر ب  بع یسنن  و دو ابعنن دبننر  او  قسنن ت در

 طراحن  اصن   اثنرا  درک بنرای سن ده ان زاعن  ت رینن   این . کنی من  ک ر خط و نقط  عن صر

 .است

 کنین  ایجن د بن  اسن د ده از کن متی تر ترن یر م  نرک کن  گرفنت خ اهین  ی د ش   دوم بخ  در 

 هنرمننن ان آثنن ر. کنینن  ادغنن م بنن ن حرکنن  بنن   Bauhausدر  آمنن ز  رو  بنن  مشنن ب  و

Bauhaus در ترن یری م  نرک داسن  ن ین  طراحن  بخ الهن م ،هن صن ن  ین  هن رس ن  از 

خ اهن   مشن ب  ین  و ع لکنرد انی یشن ، سنری، ین  شن ، ین  تر یر، ی  اص   و عن صر م رد

 ب د.

 

 گروه هدف:
 طراحن  هن یمه ر  گسن ر  و تج ین  ین دگیری، بن  م ینل کن  ب تجربن  افنراد و مب  ی ن برای

 . .هس ن  بنی دی

 

 



 

دانشجویان و عالقمندان به 

 طراحی معماری

──── 

های جدید کشف استراتژی

طراحی معماری ددر فراین  

──── 

 پروژه نهایی:

وایمار« طراحی موزه هنر»  

──── 

:مدرس  

Dipl.-Ing. Arch. 

 Marie Ulber, Ph.D 

 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

19-31 AUGUST 

شهریور 9مرداد تا  28  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

طراحی و  هایاستراتژیکاوش در 
 رویکردهای هنری در معماری

 

 معرفی دوره:
یها  ااطد هل اط سها   و سهاطر  اراهه  سه  مهل مفهایم  معمهارر را اط طر ه   «معمارانه  راحیط»دوره 

ار را اررسهی و هههیهار یهر سه    الهو  طراحهی و رو  دیهل قهرار مهیدر آتلم  مورد اررسی تمر ن 

یهار ضاها ی تمر نها  روطانه   اسهتراتهرر   دشهودمهیعملهی طراحهی  یهارسنل س  منجر ا  تکنمه می

یها ی اط معمهارر معالهر ارویها ی در ا هن نمونه  رود سهار مهیعملهی اه سهاطر یار ینرر و مل ا  شموه

 ل قرار خوایل گرض  ااطد دوره مورد احث و 

یههل   شهود در وا مهار مهی «طراحهی مهوطه ینهر»نههها ی  ا هلهمنجهر اه  ا هن دوره عملهی  یهارتمهر ن

 ارتبهها  ااشههل انتخااگرانهه  مههیالههو  طراحههی ارمبنههار  هه  سههاختماو عمههومی  طراحههی یههرو ه نههها ی

ضاههایار سههاختماو  یمونههلیار  یههارگشههودگیو  روضههعم  ورودتوجهه  اهه  ضاههایار داخلههی و امرونههی  

 در ا ن طراحی اسمار ایمم  دارد  وضعم  نورمنظر و د ل و  نما شگایی  مفایم 

 

 :هداف آموزشیا
یهار عمهومی دیهل  سهاختماودر معمهارر را اه  دانشهجو او اراهه  مهیطراحهی جل هل  یارا هله ا ن دوره

تلههم مههورد اررسههی و سههارارد قههرار ااطد ههل و تجه هه  و تحلمههد خوایههل شههل و الههو  طراحههی معمههارر مخ

یهار طراحهی در   در اضه  اسهتراتهرضاها ی یهارسمفمه ادراک  اهر «انه طراحهی معمار»دوره  گمهرد می

 دارد  تأسملظرضم  طراحی و ارتقا معمارر 

 گروه هدف:
یهار مهرتبط طراحهی شهله اسه  و یمبنهمن اهرار تمهامی و حهوطها ن دوره و ههه دانشهجو او معمهارر 

 اس   نامثب عمومی ا  طراحی معمارر قااد  ع ق  اادانشجو او 

 

 



 

 دانشجویان و عالقمندان به

و شهرسازیمعماری   

──── 

فضا شناختیزیباییدرک   

──── 

 پروژه نهایی:

انجام دو پروژه بر اساس 

 آنالیزهای شخصی

──── 

:مدرس  

Dipl.-Ing. Arch. 

Marie Ulber, Ph.D 

 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5-17 AUGUST  

مرداد 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

کاوش فضاها برای های خالقانهروش  

محورزمینههای طراحی نوآورانه و ایده   

 معرفی دوره:
ب  رای اسات  خش بن   خاد ب    ادراک  ن     و  ،رویکرده  ای هی  ری رانورار    «اک فض  ادرا»ی دوره

ی   روی  مم ب ب رای ده ا  ای ن ره   ق رار م   ماردبررت  ه ا را داک های بن اص مدریافش ویژگ 

-  مفم ا  ییا ای ات ش معم اریدر هی ر و  وی ژه رراا   ت ایشه ای ا  ه ای رراا   یای ا و راهایاه

ای ن دوره تو اری   ات ش   اه معرف   ییس شمحخط کخفخ ش بمت ر درک  میظارب  اتمس فر فض ا  یاخت  

 دها  ها، تفرهای مخاار  و کار در اتتادیا ب  هب پخارا م و یم  را ای رریق درس

می ارر  تحلخ  ب رای تررب   و  ند، ای ن دوره ت فرهای مخ اار  در وایم ار و ار را  میح  ر بف رد ویژگ 

ه ای فض ای  و بخ اد ای رخ   ب رای بردا  ش اا  ش  مت اهای خققار  ات ش، های   مریراخع  و محخط

ه ای ارتن اش   اه، دو ترربخات  ن   معرف   خااهی ا   ا  ب ر ات اس نر ا خ   ن    خ اد ای مک اد

 ا معماری تاتط  ما تاخت  خااها  ا ی رراا  هیری یپروژه

 

 :هداف آموزشیا
مفم  ا   روایای  نا ب  رای    روی  ماتکرار    در رور  ا ررااخس  ش  اک فض  دراه  ا  ای  ن دوره، تهای  ش 

میر ر ب   « ادراک فض ا»معرف ، و نر ا خ  هی ری ب   ک ار گرفت   خااهی ا   ا   اتمسفر فضا یاخت  ییاای 

  اد م های رای رراا  برای هیرمیااد، معماراد، و رراااد  مری ایاهخلق 

 

 گروه هدف:
ری   ی ه  ای م  رتاط، ماری  ا بررام   و ا  ایه ت   ایریو هیره  ای  دار   رایاد معم  اری ب  رای ای  ن دوره 

 یقق   ب ا  اه ات ش و همیی خن ب رای تم ام  دار  رایاد  ارائ  هیر و رراا   ، ظر معماری می  مری،

 اتش   را ثاشهای رراا  قاب  ا یمام  ب  درک فضاها و یافتن راه

 

 



 

ویان و عالقمندان به دانشج

های خالقها و ایدهاندیشه  

──── 

 نوآورانه در هایحلراه

های طوفانیایده  

──── 

 خالقانه متدهای

 Idea-typing 

brainswarming 

──── 

:ینمدرس  

Carolin Scheffler 

Julius Falk 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5-17 AUGUST 

مرداد 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

محورانساناندیشه نوآورانه   

 معرفی دوره:
ریات یبشیک  ا  تصصی  ریاتگرو هک  کددخ اسیبفاه تفکر طراحی  رراندیخ ق یا کارکاکریات ی بدی   یر 

راسیی   هک انییر هوک  تفکییر طراحیی  هنییخگا  یبفییاوو  ییرات یواش یی   ییا  ییا   هکواقیی گونییاگوا اسیی   

طراحانی  کا طی  قوار یخ کیره  انیر اییر  یا ر ی   ریات کو یک کی  رراندیخ تفکیر دخنر یرت   هک گیرو 

-انیخ  تیااهکون شیوه   رحبیب   ید   ا  ، انجام تحق ا ی خان   یرات نیاربر نیک هنیخگا   میا  یی 

 گروربیااکا  یا اسیبفاه  ا  کیاک راا   ا یان یخ  شیما و  ح بیااکا ریات او  ی   بیا نخ و پرها ت کد خ و نمون 

رییا و تدییاهرا کا پیی    کشیی خ، پونییان  انجییاه کد ییخ و ا    اقییب  اک شییمدخترنر یدا د ییخ  ی یی  اسیی  کیی

ریان  سرشیاک ا  ریا و  ییو  ، ییا کاردمیان کوا انیرریات ت می  قیوه   بیرنر   یر  کا   رنیخ  شانببگ 

اکائیی  قییوار   کییره کیی  شییما   اهانیی  و  –و  ییاک  یییی ت  idea-typingیاندییخ  –یبییخرات ق قانیی  

 رات  ب اکت  رانگ  نخ قوار خ  ره تا انخ  را اسبفاه ا   ا هرداو  

ریات و رمی ر یوویوب  ا یی انجیاه تصیم ماو سیرن  و انیخ  اسی  کنصبی ر   تفکر طراحانی  سیرن  و 

ریات  بی اک نو وکانی   یرات حی انر نک حا ی   یا    یرات کسی خا  ی  کا  و  شوهات و طوران  ی  حظ 

 نقیی  یی  ح یی کا و انجییاه  یبقا یی   ییا کاک رتییاایحصییو و نییا قییخیاو اسیی   رییخ ،  رقییراکت هککیی  

،  یخوا اسی نخرات پاوکپوندی ،  یخوا ناپیینر تمیای ریات   انر نددی   یخوا کیایت وتر،  یخوا هک اس 

، ایییا هک  ییور تحییرم، تداییی ، هکم ناگ ییان  و تفییرن  شییخ نوشب گونیی  یب ییب انم یی  و  ییخوا ریی  

  ب اک  نگراا ن اش خ، رقط کدجکاو  اش خ!

 

 :آموزشی هدافا
شیای ،  ریان ح کا ریات  م یا و تجر  یاو کیاک رهت هک تفکیر طراحانی   نبیانا انیر کاکگیا  کبب   د 
 رات یصب ف قوارخ  وه نمون  رمرا یحوکن  کاک ر      گاران  و  ا

 گروه هدف:
-ردا  ی  هک گیرو  یدیخ  ی رکیر، قوه گیا  و   قی  ییو اا و هانشیجوناا کوشیریصاطب انیر هوک  هانی 

  اشدخ ی  اتکشب   دخرات 

 



 

مندان فعالین و عالقه

هنر عرصه  

──── 

چاپ و  های خالقانهروش

های ویژهخلق طرح  

──── 

 پروژه نهایی:

هنری یچاپ آثار ساخت  

──── 

:مدرس  

Aysegül Dinccag 

Yvan Onur Gülecek 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5-17 AUGUST 

مرداد 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 

Ext:309/605 

ها و ساخت کاوش انواع سیلک اسکرین
 نمونه آثار چاپ هنری

 معرفی دوره:
وظننن  ر ررصننن د به(ردارscreen-printingاینننوره دارهاونننشر رد ارا نننچاپهاراررننننپ را ننن  یور 

یننپر راشنن پ رهیوننور ردونن ر ننپرهر ننهرت دوننررتنن هرداربنن  ر رشننمپرداردننپهدر ننفرآ دهعملننفرانن ای ر ننف

ر خچلفردارآر پیشر نوو.

شن هرکنپرهن ی ربنهر ن  رنپ را   یورین رک نون رننپ را نرر نهرهدرآیراررین ر نشرا نچاپهار نف

 پغن،،رشوهنه،رالن ر رپ  نچو ،راوچدنپ رهاهارشن ه.رین ربنپدرر،ر پونورپپدنه،ر ن ا و ،رنن  ،  دهوظ کخرر

رنننودو کن ایرا نچاپهار ن هرکنپرین ران  ربنپرشن هر راررنننورا ن  یور کن د (ر نفی ردو رنپ ر نف

رنپ ر  ه.

ینپ رینپر ران  ینپ ر خچلنفرهدراینوره دا،رشنمپرکرنپ ی ،ر  نینپ،رودپشنف رآر نپیشرک نون هدروچوجه

رتلقرت ایوور  ه.ر–نهرب رد  رپپدنه،ر پغ،ریپربسچ یپ ر م ورهیگ رر–ت هکپیردارب ا رنپ ر

 :هداف آموزشیا
 نننواپیرهدراینوره دار حچ ا راینور نمونپدرد اعنورپپینهر چنویپ ر نپدب ه رکج بنفرننپ را نر.رشن  ر

 رنگنن وگفربننهر ننپدرر،ر ننپتررشننپبل ییپهاوننهدو  ننپر ره ی یننپ رنننپ را نن  یوربننپرا ننچاپهاراررآ ننپها
یننپ رهیجوچننپ ر ریننپریمینننوورداا.رآیاو وننوا ا فبنن هیر نن اهرشننوموپیفرار ربنن ا رنننپ را نن  یوردار

رهینو.د ادر فر  دهب د فآوپل گر پترری رشپبل یردار

 گروه هدف:
یننپ رین یننپ ر ننپدب ه ر پونننورا ا ننف،ر نننوایر رالننپلوورر ونننهبنن ا رکمننپ فرع دننهایننوره دار

 ریننن ر ،رین یننپ رری ننپر ریمینننووربنن ا ر سننپوفر ننهردرننورکحرننو رهدرر ونننهکر ی  ننپر ،ر لمننپد

را ر.روپ ث رهادوور نپ بر ردپب ر

ر

 



 

قمندان به ویان و عالدانشج

  هنر، معماری و طراحی

──── 

بررسی و فراگیری 

کالژ و نقاشی هایتکنیک  

──── 

 پروژه نهایی:

 برگزاری نمایشگاه

──── 

:مدرس  

Franziska Goes 

 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

19-31 AUGUST  

شهریور 9مرداد تا  28  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

های کاوش نشده را به فرم خالقیت فرصت
پیدا های نقاشی ها و تکنیکاز طریق رنگ

 کنید.

 معرفی دوره:
. شاابدم   جویااو «کاا     نق شاا   جر،اا   نق شاا » د  ه د آن ساا پ  اا  ول  باااو ، راا          100

سا ل   ا رار  رلب ا  فهرا  ول  رکباو    با ده ن ،ا   رکباا ا وناعو ا   ررکاع دو د  وین د  ه ،ار  راری

را      کابا  مبرا ق مرا  اوکریا،   . شر  فارو وبورباو فرفاه کاو ه بناو  نا نر یوویج د م وناعو   

 و  جر،او وبورباو  مبرا ق مرا   مادا  ا را    وسااد ده  وا برا   ها   مخا ف نق شا   و ،او کا   ،اریاو

  د  طا  آن  دکاروا  وکابارا    رسابم اللا پ  فاد  ماوود  ...  کا   ما ،   ر م   کابا     ه،وکرد. 

 د ک وبوربو نربد.دو د    أکبورار دسه  ،رکو  ماا   آمبلش ، ر     و

 بساا   شااوهطروح راا     ک لااو   دی اار ماریاا پقبو ااو کاا   ،بسااب و  رااریند  طاا  ویاان د  ه ،اا  

را  فهام شار  وبد  ن ود وک  نساه ،و س وا    ساح    ماریا پ  باوو وبورباو کارد.  را م  ویان  کباا 

،صاار    ،باا ن رااار   قبیااه   ررچااابن قبو ااو ماااا   طروحاا    عاا دپ و ول  رکبااو   یااام  کااروسااه  

 وبورو کرد.

 بونااو وبوربااو دوشااه کااو ماا  و ول  صاا  یر   ک  راا   وبد اا ن  و مجرب ااود    یاا ن ویاان د  ه یاا  

را   ماار ا  طروحاا    معرا      یاا  ،اارو  وقااوومه   جویااو د  لمباااو ناا ی نق شاا  مساااق،   راب ا،و

کاو د   آثا   ،ا  ،رفاعو   نر یشا  ر  ول رراوآ   ،رو   حصب، د  دونش  ه راار ،او کا   ،ار د. ویان د  ه 

 و دوشاااو   ااأثبرآن یاا د وبوربااو فرفااه ه بنااو  صاا  یر  و ،ااو نراا یی ، وو یااو کااو ،بشااارین   ،هااارین 

 و  رو وبورو ی فه.  ، شاو

 گروه هدف:
را   راار   طروحا  اک  شا سا    ک  شا سا  و شاو   شااو وااحصاب نف  غما سو ،ارو  دونشاجبی ن   

 دونشجبی ن معر   .  

 

 



 

 نقاشی، جهانبه عالقمندان 

تصویرسازی و گرافیک  

──── 

ساخت کاراکترهای  نحوه

 پویا در آثار هنری

──── 

 پروژه نهایی:

 برگزاری نمایشگاهی

آثار از کلیه   

──── 

:مدرس  

Sarah Hartwig 

 

──── 

:دورهزبان   

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

5-17 AUGUST 

مرداد 26-14  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

ای را و افسانه فردمنحصربهکاراکترهای 
 کشف و خلق کنید.

 معرفی دوره:
ااسققاررمجسمهخلققکاراکترها ققاا حیققیاازققاویاتراو ققاحا اراایاتاققیا اتززقق اا  ا ققارارح ققاا ا

 ققااا  ا ققاراخزا ققامیا ا سققزاکرامققاتک.ا.حنققااتسقق  اتحقق ارهققتاو ققاحاراارمزقق و لزغققا ااتمزمز،قق اا

زاصققهیای ققیا ققاترامنققا یا احققاا ااارام هکاتمققهااد ا ام ققها ارققاکترهاامرققاکا  ا ققارا  ققار. که

 زاحققاارققها  ز زققاا اااشققمااحققا.امققی«پققا ککارققاکترها»ومثزلققیا ققها اققا اتسقق  ا.کازققارات  ا. کهاا

 ققاا اما ققا.ت ا جزققتایاحققتاکتا.کا ققاحیارققها.کاتصقق اا ققاااداققاهو،ققصزدا. زققاارققهادنامققهاراکتره

اوات احاز  قاتکام ا.ها اش اامی

تراراکترها ققاراپاحققاا ا سققمیار،ققاارققهاوارز ققیار  ققا ا اکتا ققهادققا  امققیشققار اتحقق اراک ققاها مققه

تسقهفا.هاترااحا  قا   قارامصهلقجا قا امقی قارا قاا اوک زق م ر اا فا.اخلکار  اارهاواسق امهاحقا 

-مام ققاایاتاققیااواسققزماامجسققمهاmark-making ققاراحتک ققارامصهلققجاو احاسققاررا اوک زقق ت 

 ققاراک تحقق ا  ققاراا ققهاو ققاحاار،ققزا ا ار ققاارققهاماققاک  ققا.تکرا ا   اارمقق امققیسققارراا کقق 

ت قاترا» ا«ااجقمارقاکترها» قاراپقز اک راتحق ا. کهاا اقاتکراتکو قا اخقا.اکتا ا قا.ا. زقا ا.کا صق 

 احقاا احقا.اخات زقاا ازق ارقهادنامقها  اکتا عقارامقیسقهامرز کترهااخا.اکتا هاااشمااخلکارا«راکترها

.کاتمهاققاا. کهاکتا ققااتکتیققها ا ا ققحتکرامماح،ققنا یاترا شققاکاسققاخههاشققاها ا ققهاا ا؛ ما  ققوا امققار  ار زققا

ا. زم  ذتکراک ماا امهاحجا ها ار.حار  ا ا اپاحا امیتشهاتک

 اهداف آموزشی:
اشققماا . ققامیا مققارکاکتاو ققاحارا  ققااخققال اپهامسققز ا اازققاویامققق ااخالقامققهاپققا.تررشص ققز 

اترا سققزعیایزققجا ا قق امصهلققجا ققارک کا ا ققاوک زقق امققات.ااتراتسققهفا.هارققهاشققااخات زققاامها ققه

اتحجقا.ا.کمااحق ا قاتحقاهذ  قیا اوا زقاایازقا ادقا  ا قهار  ا ا شقار تحق ا. کهاا شااخات ااوا زات 

ار ا . ا امیامهماححاکت کاک ار

 گروه هدف:
ا ها  اا ایاتایا ا ش اا اا اا امقاشیاا اتزز ا او احاساررام ا القهم استا اترا.تم،جاحا ا ا

 



 

آموختگان و دانشجویان دانش

 مهندسی عمران

──── 

تلفیق متدهای پیشرفته و 

وسازسنتی ساخت  

──── 

 پروژه نهایی:

 پروژه تخصصی 6

──── 

:مدرس  

Dipl.Ing. Lars 

Abrahamczyk 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 4 

19-31 AUGUST 

شهریور 9مرداد تا  28  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 

Ext:309/605 

 از طراحی گذشته تا تصمیمات آینده

 معرفی دوره:
مهندسژ  مرژنا     ازتژا یفژو وسژف  دهژداز مهندسژ  سژازه ائا ژی مژ  ایویژههدانشگاه باهاوس مباحث 

 مهندسژ  پایژی هژایئبژ ی از تندفبژ  دوئه، ایژ  سژازی ئا بنستژ ی دنژد سژازی و بژبفیی مژد دئ زمفنی

 زل لژژی، مهندسژژ  ب نژژ ، و فلژژ ی هژژایسژژازه زمفنژژی دئ دژژائبندی تحقفقژژات  هژژایپنوژه بژژا وسژژازساخت

 دهدم  ائا ی مدئ  تجتر  اب ائهای و ئیاض  هایئوشبی  پفوند دئئا  ژ وتکنفک

ی تابتژژ انی دژژادئ سژژاخ   دانشژژجویا  حاضژژن بژژنای بژژی دژژائ بژژند  هژژای مژژوئد ان اژژائ ایژژ  دوئهخنوسژژ 

هژژا، دئ دنژژائ تبژژاد  هژژا و دائبندهژژای مرلژژ    سژژازی مژژد سژژنج  و بژژبفیام بژژائی م ژژدهای پفشژژنف ی

هژای پفشژنو بیشژ  دیگژن از و بژندت هژاپنوژهبازدیژد از سژایت  بابژند دننژداا  مژ ها بف  بندتایده

 های ای  دوئه است ف الفت

 افنند:و  موزش دنائ م  موئدبحثدئ چائچوب ای  دوئه مباحث زین 

 ، مدئ  هایتکنولوژی از اس فاده با بدید دنش م نض دئ هایساخ را  دن ن  و ائزیاب  بنئس 

 ایرن  تحرل و ظنففت حد ،ماندهباد  ظنففت ت فف  و مددی سازیببفی هایئوش 

  مهندس  پفچفده ساخ ائهای  ام بائسنج و سازیببفی بنای پفشنف ی سازیمد  هایتکنفک 

 از اس فاده ICT  مهندس  هایزهسا از بندائیبهنه و وسازساخت یناح ، دئ مدئ  

projects 

Project 1 | Wireless structural health monitoring and control using tuned mass 

dampers 

Project 2 | Numerical investigation of seismic slope stability 

Project 3 | Evaluation of Existing R.C. Frame Structures with URM Infill Walls 

under the consideration of in-plane & out-of-plane behavior 

Project 4 | Numerical Analyses on the Stability of Beam-Coloums 

Project 5 | Building Information Modeling (BIM) in Engineering Design 

Project 6 | Analysis of a telecommunication tower 

 گروه هدف:
 مهندس  مرنا  و سازه یدئزمفنیهای دائبناس  ائبد و دد نا ال حصفال  دوئهدانشجویا  و فائغ

 

https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-1/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-1/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-2/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-3/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-3/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-4/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-5/
https://www.uni-weimar.de/summerschool/en/courses/engineering-environment/project-6/


 

 همه عالقمندان به عکاسی

──── 

 نامبررسی آثار عکاسان به

──── 

 آشنایی کامل با امکانات

 دوربین عکاسی خود

──── 

آموزش ویرایش آثار 

عکاسی هر یک از شرکت 

 کنندگان
──── 
:مدرس  

Andrea Vollmer 

Andreas Meichsner 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی
──── 

Credits (ECTS): 3 

5 -17 AUGUST 

 مرداد ماه 14-26

 

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 Ext:309/605 

در  را عکاسی هایسبک چگونه بگیرید یاد
.ببرید کار بهتجسم فضای معماری   

 دوره:معرفی 

 ینن  عنوانبنن  عکاسنن  از اسنناداد  و معمننار  فضننا  بصنن   درک منظوربنن  آموزشنن  کارگننا  اینن 

-عکنن کنننن گان موموعنن  شنن ک  .دارد اهمتنن  بتنننن   هننا واکنش بنن ایختنا  بنن ا  آگننا  ابننرار

های  با موضوع معمار  در شنر  وایمنار و اان ان آن را ایوناد و نن وی  دواهنن  کن د. پنتش از پتن ا 

 هن  فن د بناو  دواهن  شن یمنایش داد   شن  شنادا عکاسنان آثنار شنصن   یموین   موموع سادا  

 .گش دواه   کامل آشنا اورب دود ستسام دوربت  

و  کنن گانشن ک  از ین  هن  ها این   فنن   هناها  گ وه  روزاین  در منورد محانوا و هن ن بحث

فنن د  صننورو  صننوروب فاوشنناب بنن ا  هنن  ینن  از دایشننوویان  افننراری مامکاینناو وینن ایش در 

 دواه  گ ف .

 :آموزشی فاهدا

هننا  هننا  داناینن  و ارنهننا مرننارونشننوین یخننا  کاوشننخ ای  بنن  فضنناها  معمننار  از هن نن 

 ا  ها  وی ایش ح فپسانولت   در ف این 

 گروه هدف:

 من  دیخ   اف اد عان و هم  دایشوویان معمار   عکاس   هن  و ا اح 



 

مندان به فراگیری عالقه

های زبان انگلیسی به شیوه

 نوین

──── 

 خواندن، شنیداری، هایمهارت

 دایره گسترش گفتار، و نوشتن

 و گرامری دانش واژگان،

 فونتیک

 ──── 

چهار هفته آموزش زبان 

 وایمار آلمانانگلیسی در 

──── 

 :ینمدرس

 مدرسانی از کشورهای

 انگلیسی زبان 

──── 

 :زبان دوره

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3/6 

5-31 AUGUST 

شهریور 9مرداد تا  14  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 

Ext:309/605 

 مقدماتی و پیشرفته

 معرفی دوره:
هاای کچکا  باریی ااایریری زباان ینسییدای یو رارش  ماثررهای متمرکز زبانی ماا وشیای برنامه

  یساتریییا  نیچزایداس متحاس یااالتهاا وچسام مسوساان باا زباان ماایوی یز براتانیاا  یست. یاا  یشو 
یو ساا م متچساام اااا هیقاار ته  ااریو  کااهیا یز  نظرصاار س یااس. داااااا کانااایی شمااچز  ییی   چیه

ساااهته یو کراااو  100و مااست یش ههتااه اااا ساااهته ی 50ی یهیااس یو یشو ییواااس  اااا واار یم ماای
 هاااییی شمچزیاای ویهاای هااای مداسااا یااما وی ییوااارن یااا  برنامااهههتااه یاارکت کدیااس  مااا یشو 

 بریی کدا شمایری بریی مسیوج باالور ش ی سیم بریی کاوشمچزی یو  اوج یز کقچو. یست
 

 :هداف آموزشیا
   چیناسن  نچیات  یهاای یادیسیوهای زبان کما  باه یاما باریی و چاات مرااوتهس  یا  یشو 

یینا  رریماری ش  چنتیا  یماسات. یاا  رداتر  ییاار  شیاراان  ش اایریری  ومارا  ش  ش رهتاو
ییوناس. همندای  مسوساان باه یاما  وأکیاسها یساسیً بر وشی یووباا   اااب باه زباان ینسییدای یشو 

بتااه مااا بداایاو یی ش ؛هاااای یو مااچوی کقااچوهای  اااو ی  مااریم ش  رهدسقااان  چیهدااس ییییویئااه
 مقتاق  چیهیر بچی که یهسی  ش هالاق یخصی یما وی نیز یدچی باییر.

 گروه هدف:

هااای مداس باه زباان ش شنییتحصایالن هال اههای زبان  او ی ما باریی یینقایچاان ش  ااو برنامه

 18 مچوینیاازکه  صس یییمه وحصای  یو  ااوج یز کقاچو ییوناس یریدای یاس  یسات. داسی   سا  

 ساب هدتدس. 30وا  20کددس  یو یا  یشو  بی  ساب یست ش یکثر ی ریی یرکت

 ( یریدی نقس  یست.A1/A2*یا  یشو  بریی مبتساان )س م 

 

 



 

مندان به یادگیری عالقه

  زبان آلمانی

──── 

فرصتی خوب برای 

یادگیری آلمانی در 

 وایمار

──── 

ای ای چهار هفتهدوره

 برای تمامی سطوح
──── 

:ینمدرس  

ی ماهر و باانگیزه اساتید

 زبان آلمانی

 

──── 

:زبان دوره  

انگلیسیآلمانی/  

──── 

Credits (ECTS): 6 

5-31 AUGUST  

شهریور 9مرداد تا  14  

Contact: 

DHEI International Office 

 دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114 

Ext:309/605 

 

های زبان آلمانی خود را تقویت مهارت
کنید و وایمار، پایتخت فرهنگی آلمان را 

 بشناسید!

 عرفی دوره:م
مههر ر بههرمی اهها   ری ی بخههو ی   ومههه  یهه  "نیمههان   و یمامههاو"ی متمرکههز ابههام نیمههان  مهها  برنامهه 

 ههه ت تاباههتام رههر  وم  و اههرر یمامههاو بب ومن هه  ی بهها هههای ابههام نیمههان  اههما موم هه  مهه تقراههم مرههاو 

 م رمث فرهنب  عظ م نم ی مهم تو  و تاواخ نیمام نانا ارا ت

ههای ابهام نیمهان  رهر  وم  و مان  یوه اما به   منجهیراان  ما ارماهر نرهام ررمه ه    راهم ی مرهاو 

ههای باه او ااها ی تراهو  ررمه ه   م ت  و ههر مر زه  ما انه    رهر  که   هرمو برمی ماهتاا ه  و ام نه 

ی اههما وم بردههر  ررمه هه   م  ی ی نیمههان  متمرکههز مهها وایمهه  مواهه    هه  ت وهه   ی  هه  ماههت ا    یوه

 ی من وربار  ب ن فرهنب  ب  اما موم   ررمه  نمر تاک تیرب همچن ن 

 

 :هداف آموزشیا
 های  اتاو  نراتاو  ان  مو ی ررمن ما   ری ی بردر  اراع مراو ا

 مایا   ممن  ی ا  نیمان  ی ترمناا  بر رموی موتداط فوا  ی با معتما  ب  ناس با مان ابام
 های فرهنب  ی تاواخ  یماماوناناا  با کجرو نیمام ی ن مب م

 

 گروه هدف:
بااهه  کهه  بهه  ابههام ی اهها  مهه  18بهها  هه م   اههن  میت وهه  می  منجههیراام ی فههاو ماههن  یوه یاهه ه

اهرن  ی ن هاای به   منهو هها  و اهحرم مختزهر موم ه  مه منه  هاهتن ت ماهن  یوهفرهنگ نیمان  ع  ه 

 ی ابام نیمان  ن امت دز   و ام ن 

 

 



 

دانشجویان و عالقمندان 

 فعالیت سازمانی

──── 

 پیوند تئوری و عمل

──── 

 ارتباط، سازی،مفهوم

 مدیریت تغییر استراتژی،

 رهبری و

 ──── 

:مدرس  

Dr. Sven-Ove Horst 

 

──── 

:زبان دوره  

 انگلیسی

──── 

Credits (ECTS): 3 

19 - 31 AUGUST 

شهریور 9-مرداد 28  

Contact: 

DHEI International Office 

دانشگاه المللبیندفتر   

031-37753114 

Ext:309/605 

و  گروهتانچگونه خودتان،  بگیرید یاد

 سازمانتان را با موفقیت مدیریت کنید

 معرفی دوره:
 هدیسادمید  در ساددتدرهد و فراینا هدو همچناین  گروهتاد گیریا  گونهاخ دندناد   در این دوره یادد یا 

باخ هماراه کادر گروها  هادی یزا ا را ی یریت کنیا   سا آ وینم ا  نرکی ا  ساینراه  در گاروه ایروم
 بد   ی 

ارن اد،   سادمی  اند کاخ  ادیمف یف ان ارائاخ یا  دان  یا یریت بارای یفدهیم و هدهظریخ در بیش اول
 است  ره ریو  ی یریت نغییر  استرانژی

 و سااالا   باارای هاادی حمراه نااد کاارد دناهیاا  کاادر کاانگ   هاادیگروه در  اامد دوره  دو در بیااش 
 بارای کدرهادی ممیا راه کاخ  ادیم نیریاو ین انا یشادوره  کنیا  پیا اایا  یدفتخ نمرین ام کخ یش ال 
و یا یریت یتندساب باد نغییار سادمیده  و  ریا یبرهدیاخ هادیکدرگاده  نغییار یا یریت  ها   باخ دستیدب 
 یندسب  س آ و اهتید  ییتیوممم  هدیینقییت در ره ری

 :هداف آموزشیا
 وگااده  امرا یاا یریت کنیاا   بااد  ساادمیده  ییتیااو  اارای  داهیاا  کااخ گونهااخدوره  اامد یاا  امایاانپس

گیریا  کاخ گونهاخ نیانری و ممام را باخ ی ا یور پینها  روم و یشا ال  واقیا  یادد یا روی ردهدی باخ

و مااددا   مماام در ویی ینفقیاات و میاامباار  ی تناا  یتی  اهااخ  رفتاادر باارای را میینااخوگااده    ایاان ب هیاا  

  همدی ی  فراهمرفتدری 

 گروه هدف:
 دناهناا ی  و هسااتن  کدرساادمیده  بااخ یناا مالقخ کااخزنیده  اساات داهشاا همااخ بااخ یندسااب ایاان دوره

  دهن  ننسیخ ( M.A و ؛B.A) ینفق ی یریت و ده سدمید  پیش رد برای را دند هدیی در 
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