دانشجویان شهرسازی،
طراحی شهری و برنامه-
ریزی شهری
────
فرایندها و روشهای
مورداستفاده در فرآیند
طراحی

معرفی دوره:
رشددای

تیقی د در شهرس د ز آمریک د ی اتف د ا ااب د د و ای د

شددب زده و کوت همددا و سی س د ی د

دیاگ ه مارن بدرا شهرسد ز ارو د یدا دها بدم در مد رسدا در اید دوره شدهری
 Weimarبددمعنددوان نو ددما بددرا لدد
نو می

می ع

یدد

بددارر شددهر و شددهری

 Leipzigو

آمریکدد ی بددمعنوان

مدورد بدرا مق یسدم موردبحد قدرار مد گیر دا در آمریکد رشدا و توسدعم مجداد

در مقی س بسی ر باررتدر از آ ند ن اتفد ا م اابدا؛ بند برای طراحد ن شدهر و بر مدم ریداان شدهر ب یدا
تخصص خدود را در مدورد لگدو گ ارزید ب لد رلو و لد
از ای س ی ی برا ایج د محلمی

ق بل سکو

مند ط شدهر و حدوه اسدبف ده مجداد

و ی دهمحور مبنرکا کننا

دا شددجوی ن بدد اسددبف ده از تجدد ر از شددهری

خددود محیطزیسدد را از طریدد نددا تجایددموتحلیل

تیقیق کم بم مدااخت طراحد م ا ج مدا بررسد خوایندا کدرد شدکل شدهر
قلندرو عنددوم از طرید سددخنرا ی ب زدیددای

میدداا

تنریند

ا گوید

سدکو

و

آتلیددم و ارائددم هد ی مددورد می عددم

قرار م گیرد

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

Arvid Krüger
Prof. Sue Peerson
────

زبان دوره:
انگلیسی
Credits (ECTS): 3

مخبلف آن لیس ؟

 لگو م شهرس ز ارو ی از سوی بم اسن د توسدعم م ندا و منشدور  2007 Leipzigاتح دیدم ارو د و از
سو دیگر بم شهرس ز در د ی مرتقط م شود؟
 اراینای و روشی

────
مدرس:

────

اهداف آموزشی:
 شهرس ز ارو لیس ؟ اشک ل و تن قضی

────
بررسی تطبیقی رویکردهای
توسعه شهرهای آمریکایی و
اروپایی

مورداسبف ده در ارآینا طراح لیس ؟
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 لم مراحل برا رسیان بم ک سپ و مااخلم طراح الزم اس ؟
ق

ا را در طراح ه ی لیس ؟

DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

گروه هدف:
دا شجوی ن شهرس ز

Contact:

طراح شهر و بر ممریا شهر ب حااقل  1/5س ل تجربم مرتقط

031-37753114
Ext:309/605

شهرسازی و معماری
────
شکلگیری منظر فرهنگی
برای ساخت محیط انعطاف-

برنامهریزیهای پاسخده برای شهرهای منعطفتر
معرفی دوره:
تحقق انعطافپذیری هذیی در واقعیتهذا روزمذی بذا تجهذب بذب هذیاری محیطذج و اه هذااج ههذجار
از مسائل چالش هذیی بذجد ا.ذتو قجااذت مذیت ی بذا تج.ذعب

ذارج ،هذیروز بیشذ ی بذب دن ذاا پا.ذ بذب

نیازهذذا هذذیی بذذیا مجاهیذذب بذذا هذذیاری هییمی یذذی ح یعذذج در محذذیی .اخ بهذذت هس ذ یتو مجضذذج
انعطذافپذیری هذیی مذجتجانذذت بذا درذت اهج میذا یهیگذج مجردتجهذذب قذیار یذید مییذی یهیگذذج از
محذذیی هذذیی انسذا .ذذاخت در ارت ذذا بذذا محذذیی ح یعذذج خذذجد کذذب بذذا ان یذذاراا امذذیوز بذذیا .ذذاخت

پذیر
────
تجزیهوتحلیل ویژه جزایر
گرمایی و گونهشناسی بافت
در برابر بالیای طبیعی
────
مدرس:

هذذیکتکییت ا در مذذجرد هی ذذبهذذا مخ ل ذ انعطذذافپذذیری هذذیی از درذذت ا هذذا زرسذذتمحیطج و

Philippe Schmidt
Conrad Philipp
Mohamed Abdel Aziz
Hassan ElMouelhi

آمذذجزش خجاهیذذت را ذذتو ارذذ دور رورکذذیدهذذا کلذذج تج.ذذعب رکپارچذذب و پارذذتار هذذیی را از حیرذذق

────

محیی انعطافپیری هکل مج ییدو

یهیگذذج از حیرذذق ابزارهذذا مخ ل ذ  ،روشهذذا الهذذج و تجزرذذبوتحلیل ،ازههلذذب تکیی ذ هذذا ،GIS
تجزرذذبوتحلیل ورذ هزارذذی یمذذارج و ههچیذذی انذذجا جنذذبهذذا .ذذاخت در ارت ذذا بذذا خطذذیاا آ.ذذی
زلزلب بیر.ج خجاهذت کذیدو بذیا مطالعذب مذجرد  ،دو ذی .ذکجنت هییر.ذهج و ر.ذهج بیر.ذج خجاهذت
هت کب چگجنب ار دو ی مذجتجانذت بذب انعطافپذیری الگجهذا .ذکجن ج کهذ

کیذت و چذب اقذتاماتج

بارت مجردتجهب قیار یید

زبان دوره :انگلیسی
────

Credits (ECTS): 4

اهداف آموزشی:
 تیییم پارام یها انعطافپیری هیی
 رورکیدها تحلیلج بب هزاری یمارش هیی (در مقیاس محلب و بزرگتی)
 ارزرابج خطیاا زلزلب (در مقیاس بیا)
 ارت آاها اه هااج و تأثیی ا  .ز هیی بیا محیی هیی
 مطالعب تط یقج .کجن گا ها ر.هج و هییر.هج
 بیی یی از ن ارج مطالعاا مجرد ببمییجر بینامبررز هامع
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Contact:
DHEI International Office

گروه هدف:

دفتر بین الملل دانشگاه

ارذ دور ورذ دانشذججرا هیی.ذاز  ،حیایذج مییذی ،بینامذبررذز هذیی  ،معهذار ،هغیا ذج و یذذجز -

031-37753114

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

Ext:309/605

دانشجویان معماری و
شهرسازی
────
به چالش کشیدن محدودیتهای

مرز معماری و شهر را کاوش کنید
معرفی دوره:
مکانهااا

ما کناا ،در قالا هااا اجتمااا ،س،اسا و فرهنگا تعر اام ما شاادنی؛ و

کا در آن زناای

زمیـــنه شهــــــری

────
سفر به برلین پایتخت
آلمان

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

────

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

مدرس:

مبتن بر اقتصاد بست است.

Dipl. Ing. Arch.

سؤال ا ن است ک چگدن ما تادان ،ا ان سااالتار بسات را با چاال
اشاا ،ا

شااد ؟ در دن،ااا جهااان فضاااها

مکانهااا

بکشا ،و معماار جاا گی ن متصادر

باارا آزمااا

هسااتنی -اسااکانهااا مدقاات

جا گی ن ،رقاندن القق با نظ و بایون تدجا با انساان -و دق،قااً ا ان جایا

معماار و زم،نا شاهر

کک،ی پاسخ ب ا ن سؤال هستنی.
در بخ ا

ابتاایا

و نظاار کااار ت ک ا محاایود تهااا شخص ا و فرهنگ ا تحم ،ا شاایه در معمااار از

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

الداه ای شاای .س ا

دائم م،ان د ی اهها جهاان و سا،ختگ هاا محکا

معمار جا گی ن را کشم و کنکا
پ

بااا مفاااه ،نظاار الهااا رفت شاایه ب ا باارل،ن ت ک،گاااه
سافر ما کنا ،تاا مکاانهاا مناسا

کن. ،

از باز شت باهیف ترجمان ا یههاا ناامکمدب با نمدنا هاا فضاا

ها آزما

م کن . ،ا ن مر کا م،اان

الداهاای باادد .ارا اا نهااا

بااا رو

مکمادب آ ااز با سااالت مایل-

اام الققانا ب ساد پ،شانهاد نهاا

Predrag Bilinac
Dipl. Ing. Arch.

Srdjan Mandić
────

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

بارا مکاان در وا ماار

تفکاار الققاناا " "Thinking out of the boxو هاایا ت

اسات،ی شک الداهی رفت

5 -17 AUGUST
 14-26مــرداد ماه

اهداف آموزشی:
تشااد ب ا انی شاا،ین متفاااون ب ا معااان و پتانساا ،هااا مدوااد معمااار باارا فراتاار رفااتن از
زم،ن ها محیودکننیه و چگدنگ برالدرد با آن.

گروه هدف:
دانش د ان کارشناس و کارشناس ارشی معمار

Contact:
DHEI International Office
دفتر بین الملل دانشگاه

مطالعان شهر

هنر جامع شناس و جغراف،ا

031-37753114 Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
معماری و طراحی
────
تجربهای ارزشمند برای

درک ،تجزیه و تحلیل ،آزمایش و خلق کنید!

کسب دیدگاهی متفاوت
────
تبدیل زبان طراحی و مفاهیم

معرفی دوره:

آموزشی مدرسه تاریخی

نقاا ،خطوطا طوط ااط طبا عن انطاصا بطبنداا،باهطب ،اا،و ط داان

اا،فطایاا،ا ط اطب طتع،ماابطباا،ط

اکداگرطااج،بطم کنند.طآن ،طب ط مراهطم ابخطب،اا خطنا طوطاا،ط ناهطبا طمکا،ن ا،ا طبا،طمصه ا -
،فطمتم،ازطتک،مبطپدداطم کنند .ط

باهاوس به زمان حال

────
مدرس:

بو هطب،طتمراه ،فطبوبعدفطنقطا خطواوطوطترکدارطعارو طما عا ب.طاااهطتجربدا،بطبا طابعا،بط ا -

Gabriele Fecher, M.A

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

Dr. Luise Nerlich

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

────

زبان دوره:

عن،و طب رفطوطب کطالمم خطاله،مبه ططراس ط نداهطمدبطمعم ،فطو ا دطب ب .ط
ط

انگلیسی

اهداف آموزشی:

────

ب،زت،حطبااد ،ه ا،طوطآثا ،طا ا،تددطب ،ا،و طکا طب طمکا،ن ا،فطاصال طوا بطنصا،نطبابهطما عا ندخط

Credits (ECTS): 3

ارصت طب نظدرطبرافطتبادابطزبا،نططراسا طوطمها ،دمطآم زعا طاااهطمد ا فطتا ،اه طبا طزما،نط
ساا،بطب ا ب ا طم ا ب ااد.طب کطملم ا

طازط اا،وتم،ن اا،فطب ،اا،و طباارافطعاام،طا ا طRaum-
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Bookط(ن ع طباترطو،طرابط بعدف)طازطتجرب فطبو هت افطب، ،و طو ا دط ،و  .ط
ط

 14-26مرداد

گروه هدف:
ااااهطبو هطوااااهطبانصااج ا،نطمعماا ،فخططراساا طوطساا زه اا،فطماارتبوططراساا طعاادهطا اا طوط
مچندهطبرافطتم،م طبانصج ا،نطب،طعالق طعم م طب ططراس طمعم ،فطق،ببطثب طن،مطا
ط

.ط

Contact:
DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
مهارتهای طراحی
────
اصول و معیارهای
طراحی بر مبنای مبادی
سواد بصری
────
خلق تصویر متحرک بر

معرفی دوره:
این دوره از سن بخن

تشکیلشن ه و هن

آن تجربین

بی رشن ای از اصن

طراحن م ننن

مبنای اصول باهاوس

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

────

در قسنن ت او بننر ابعنن د دو و سنن بع ی ب صنن ر سی هوسنندی  ،بنن ک غنن  ،بننر  ،قلنن  ،ننن ر و

مدرس:

عن صر نقط و خط ک ر من کنی  .این ت رینن

ان زاعن سن ده بنرای درک اثنرا اصن

طراحن

است.
در بخ

Gabriele Fecher
Prof. Hyojung Seo

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

و مشنن ب بنن رو

آمنن ز

در  Bauhausبنن حرکنن

 Bauhausاز رس ن هن ین صن ن هن  ،الهن مبخ
م رد عن صر و اص

ی

تر یر ،ین

شن  ،ین

بنن ن ادغنن م کنینن  .آثنن ر هنرمننن ان

طراحن ین

داسن ن م نرک ترن یری در

سنری ،انی یشن  ،ع لکنرد و ین مشن ب خ اهن

ب د.

بنی دی هس ن ..

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

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

────

مه ر هن ی طراحن
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Contact:
DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
طراحی معماری
────
کشف استراتژیهای جدید
در فرایند طراحی معماری

کاوش در استراتژیهای طراحی و
رویکردهای هنری در معماری

────
پروژه نهایی:
«طراحی موزه هنر» وایمار
────

معرفی دوره:
دوره «طراحی معمارانه » مفهایم معمهارر را اط طر ه مهل سهاطر اراهه سه
تمر ن در آتلم مورد اررسی قهرار مهیدیهل یهر سه

یها ااطد هل اط سها

و

الهو طراحهی و رو یهار و هههار را اررسهی

میسنل س منجر ا تکنمه یهار عملهی طراحهی مهیشهود در تمر نها روطانه اسهتراتهریهار ضاها ی

مدرس:
Dipl.-Ing. Arch.
Marie Ulber, Ph.D

ا شموهیار ینرر و مل سهاطر عملهی اه سهار مهیرود نمونه یها ی اط معمهارر معالهر ارویها ی در ا هن
دوره مورد احث و ااطد ل قرار خوایل گرض
تمهر نیهار عملهی ا هن دوره منجهر اه ا هله نههها ی «طراحهی مهوطه ینهر» در وا مهار مهیشهود یههل
یههرو ه نههها ی طراحههی ه

سههاختماو عمههومی ارمبنههار الههو طراحههی انتخااگران ه مههیااشههل ارتبهها

ضاههایار داخلههی و امرونههی توجه ا ه وضههعم ورودر و گشههودگییههار سههاختماو یمونههلیار ضاههایار
نما شگایی مفایم د ل و منظر و وضعم نور در ا ن طراحی اسمار ایمم دارد

────

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

اهداف آموزشی:
ا ن دوره ا هلهیار طراحهی جل هل در معمهارر را اه دانشهجو او اراهه مهیدیهل سهاختماویهار عمهومی
ااطد ههل و تجه ه و تحلمههد خوایههل شههل و الههو طراحههی معمههارر مختلههم مههورد اررسههی و سههارارد قههرار
میگمهرد دوره «طراحهی معمارانه » اهر ادراک سمفمه یهار ضاها ی در اضه اسهتراتهریهار طراحهی در
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معمارر و ارتقا ظرضم طراحی تأسمل دارد
Contact:

گروه هدف:
ا ن دوره و ههه دانشهجو او معمهارر و حهوطهیهار مهرتبط طراحهی شهله اسه و یمبنهمن اهرار تمهامی
دانشجو او اا ع ق عمومی ا طراحی معمارر قااد ثب نام اس

DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
معماری و شهرسازی
────
درک زیباییشناختی فضا
────
پروژه نهایی:

روشهای خالقانه کاوش فضاها برای
ایدههای طراحی نوآورانه و زمینهمحور

انجام دو پروژه بر اساس
آنالیزهای شخصی

معرفی دوره:
دورهی «ادراک فض ا» رویکرده ای هی ری رانورار  ،ب رای اسات خش بن خاد ب
دریافش ویژگ های بن اص مک اده ا را ماردبررت
ایاهه ای رراا

یای ا و راها ه ای وی ژه رراا

ق رار م ده ا ای ن ره

و

ادراک ن

ی روی مم ب ب رای

ت ایش در هی ر و معم اری ات ش مفم ا ییا ای -
اه ات ش ای ن دوره تو اری

یاخت اتمس فر فض ا ب میظار درک بمت ر کخفخ ش محخطییس ش معرف

────
مدرس:
Dipl.-Ing. Arch.
Marie Ulber, Ph.D

و یم را ای رریق درسها ،تفرهای مخاار و کار در اتتادیا ب هب پخارا م دها
ویژگ میح ر بف رد ای ن دوره ت فرهای مخ اار در وایم ار و ار را ند ،ب رای تررب و تحلخ

می ارر

راخع و محخطهای مری ات ش ،مت اهای خققار ای رخ ب رای بردا ش اا شه ای فض ای و بخ اد
ترربخات ن

معرف

خااهی ا ا ب ر ات اس نر ا خ

ن

خ اد ای مک اده ای ارتن اش اه ،دو

────

زبان دوره:
انگلیسی
────

پروژهی رراا هیری یا معماری تاتط ما تاخت خااها ا

Credits (ECTS): 3

اهداف آموزشی:
ه ا ای ن دوره ،تهای ش ادراک فض ا ب رای
ییاای

روی ماتکرار

در رور ا ررااخس ش ایای نرو مفم ا

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

خلق ایاههای رای رراا برای هیرمیااد ،معماراد ،و رراااد مری م

اد

گروه هدف:
ای ن دوره ب رای دار رایاد معم اری و هیره ای ت ایری و ا ایهه ای م رتاط ،ماری ا بررام ری ی
مری ،معماری میظر  ،هیر و رراا

ارائ

اه ات ش و همیی خن ب رای تم ام دار رایاد ب ا یقق

یمام ب درک فضاها و یافتن راها های رراا قاب ثاشرا اتش

5-17 AUGUST
 14-26مرداد

Contact:
DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
اندیشهها و ایدههای خالق
────
راهحلهای نوآورانه در
ایدههای طوفانی

اندیشه نوآورانه انسانمحور

────
متدهای خالقانه

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

هکواق ی تفکییر طراح ی هنییخگا یبفییاوو ییرات یواش ی ییا ییا

راس ی

هک انییر هوک

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

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

هکون تیاا انیخ -

پرها ت کد خ و نمون ریات او ی بیا نخ و کا ح بیاا کا یا اسیبفاه ا کیاک راا ا یان یخ شیما و گروربیاا
رییا و تدییاهرا کا پی

اک شییمدخترنر یدا د ییخ ی ی اسی کی اقییب

کشی خ ،پونییان انجییاه کد ییخ و ا

شانببگ ریات ت می قیوه بیرنر یر کا رنیخ ا انیرکو ،ییا کاردمیان ریا و ییو
یبییخرات ق قان ی – یاندییخ  idea-typingو ییاک

ریان سرشیاک ا

یی ی ت – اکائ ی قییوار کییره ک ی شییما اهان ی و

تفکر طراحانی سیرن و ر کنصبی اسی و رمی ر یوویوب ا یی انجیاه تصیم ماو سیرن و انیخ ریات
حظ ات و طوران ی شوه و انر نک حا ی
یحصییو و نییا قییخیاو اسی
اس

brainswarming
────
مدرسین:
Carolin Scheffler
Julius Falk
────

زبان دوره:

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

یا

Idea-typing

یرات کسی خا ی کا حی ریات بی اک نو وکانی یرات

رییخ  ،رقییراکت هکک ی یبقا ی ییا کاک رتییاا و انجییاه کا ح ی ی نق ی

انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

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

انم ی و ییخوا ر ی گون ی یب ییب نوشب شییخ  ،ایییا هک ییور تحییرم ،تدای ی  ،هکم ناگ ییان و تفییرن
ب اک نگراا ن اش خ ،رقط کدجکاو اش خ!

5-17 AUGUST
 14-26مرداد

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

DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

گروه هدف:
یصاطب انیر هوک هانی

Contact:

ییو اا و هانشیجوناا کوشیررکیر ،قوه گیا و

رات دخ کشب ات ی اشدخ

قی یدیخ ی ردا ی هک گیرو -

031-37753114
Ext:309/605

فعالین و عالقهمندان
عرصه هنر
────
روشهای خالقانه چاپ و
خلق طرحهای ویژه

کاوش انواع سیلک اسکرینها و ساخت
نمونه آثار چاپ هنری
اینننوره دارهاونننشر رد ارا نننچاپهاراررننننپ را ننن یور )screen-printingرداربهصننن د روظننن ر ر
عملننفران ای ر ننفآ دهر رشننمپرداردننپهدر ننف ننپرهر ننهرت دوننررتن هرداربن ررهیوننور ردون یننپر راشن پ ر
خچلفردارآر پیشر نوو .ر

مدرس:
Aysegül Dinccag
Yvan Onur Gülecek
────

یورین رک نون رننپ را نرر نهرهدرآیراررین ر نشرا نچاپهار نفشن هرکنپرهن ی ربنهر ن ر

کخرر دهوظ ،ر پونورپپدنه،ر ن ا و ،رنن ،ر پغن،،رشوهنه،رالن ر رپ

ساخت آثار چاپی هنری
────

معرفی دوره:

نپ را

────
پروژه نهایی:

نچو ،راوچدنپ رهاهارشن ه.رین ربنپدر

ی ردو رنپ ر نفشن هر راررنننورا ن یور کن د )ر نفکن ایرا نچاپهار ن هرکنپرین ران ربنپرنننودو ر
نپ ر ه .ر
هدروچوجه رآر نپیشرک نون ینپ ر خچلنفرهدراینوره دا،رشنمپرکرنپ ی ،ر نینپ،رودپشنفینپر ران ینپ ر

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

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

اهداف آموزشی:
حچ ا راینور نمونپدرد اعنورپپینهر چنویپ ر نپدب ه رکج بنفرننپ را نر.رشن ر نننواپیرهدراینوره دار
آ ننپها ننپر ره ی یننپ رنننپ را ن یوربننپرا ننچاپهارارردو هاوننهیپ،ر ننپتررشننپبل یر رنگن وگفربننهر ننپدر
ب ن هیر ن اهرشننوموپیفرار رب ن ا رنننپ را ن یوردارا ا فاو وننو.رآییننپریمینننوورداایننپ رهیجوچننپ ر ر
آوپل گر پترری رشپبل یردار دهب د فرد ادر فهینو .ر

گروه هدف:
ایننوره داربنن ا رکمننپ فرع دننه نننوایر رالننپلوورر ونننهیننپ رین یننپ ر ننپدب ه ر پونننورا ا ننف،ر
کر ی ننپر ،ر لمننپد ،رین یننپ رری ننپر ریمینننوورب ن ا ر سننپوفر ننهردرننورکحرننو رهدرر ونننه رین ن ر
هادوور نپ بر ردپب رث روپ را ر .ر
ر

5-17 AUGUST
 14-26مرداد

Contact:
DHEI International Office
دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان به
هنر ،معماری و طراحی
────
بررسی و فراگیری

فرصتهای کاوش نشده را به فرم خالقیت
از طریق رنگها و تکنیکهای نقاشی پیدا
کنید.
آن د د ه «نق ش ا

ول باااو  ،ر ا

وین د ه ،ار رارین ،ا رکباا ا وناعو ا
وناعو
کرد، .و
ماا

جر ،ا نق ش ا

ک ا » جویااو م شاابد.

ررکاع دو د فهرا ول رکباو با دهسا ل

ویج د م نر یو .شر فارو وبورباو فرفاه کاو ه بناو نا را اوکریا ،ق ممبرا

مخا ف نق شا

و ،او کا ،اریاو وا برا ها را وسااد دهرا

ه ،رم

کابا را

آمبلش  ،ر

────
پروژه نهایی:
برگزاری نمایشگاه
────

معرفی دوره:
 100س ا پ ا

تکنیکهای کالژ و نقاشی

ا رار رلب ا
کابا را

مادا ا ق ممبرا و جر،او وبورباو

رسابم اللا پ فاد ماوود  ...کا ما کاباو د طا آن دکاروا

و کو ،ر رار دسه أکبو دو د د ک وبوربو نربد.

د ط ا ویاان د ه  ،ا راارین قبو ااو ک ا
وبد ن ود وک نساه ،و س وا ساح

Franziska Goes
────

زبان دوره:
انگلیسی

،بسااب و ک لااو دی اار ماری ا پر ا

طروح شااوه بس ا

ماریا پ باوو وبورباو کارد .را م ویان کباا را فهام شار

و ول رکبااو یااام کااروسااه عا دپ ررچااابن قبو ااو مااا

مدرس:

طروحا ،صاار

،با ن رااار

قبیااه

────

Credits (ECTS): 3

وبورو کرد.
د ی ا ن ویاان د ه ی ا

مجرب ااوو ول ص ا یر ک ر ا

،وراب ا نق شا مساااق ،ناا ی جویااو د لمباااورا
آ

،رو

وبد ا ن و وبوربااو دوشااه کااو م ا بونااو

ماار ا طروحا

حصب ،د دونش ه راار ،او کا ،ار د .ویان د ه ،ا ،رفاعو

معرا

یا ،اارو وقااوومه

نر یشا ر ول رراو آثا کاو د

19-31 AUGUST
 28مرداد تا  9شهریور

آن ی ا د وبوربااو فرفااه ه بنااو ص ا یر و ،ااو نرا یی  ،وو یااو کااو ،بشااارین ،هااارین ااأثبر و دوشاااو
 ،شاو و رو وبورو ی فه.

Contact:

گروه هدف:

DHEI International Office

ما سو ،ارو دونشاجبی ن ف غوااحصاب ن اک شا سا
دونشجبی ن معر

.

ک شا سا و شاو شااورا

راار طروحا

دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

عالقمندان به جهان نقاشی،
گرافیک و تصویرسازی
────
نحوه ساخت کاراکترهای

کاراکترهای منحصربهفرد و افسانهای را
کشف و خلق کنید.
معرفی دوره:
و لزغققا ااتمزمز ،ق اارهققتاو ققاحاراارمز ق

ققااا ا ققاراخزا ققامیا ا سققزاکرامققاتک.ا.حنققااتس ق اتح ق ا

 .کهرام هکاتمققهااد ا ام ققها ارققاکترهاامرققاکا ا ققارا ققاراازاصققهیای ققیا ققاترامنققا یا احققاا ا
ومثزلققیا ققها اققا اتسقق ا.کازققارات ا .کهاا«پققا ککارققاکترها»ااشققمااحققا.امققی زاحققاارققها ز زققاا ا
و،ققصزدا .زققاارققهادنامققهاراکترها ققاااداققاه ققاا اما ققا.ت ا جزققتایاحققتاکتا.کا ققاحیارققها.کاتصق ا

از کلیه آثار
────
مدرس:
Sarah Hartwig

ا

تحق اراک ققاها مققهاشققار ر ققا ا اکتا ققهادققا

امققیر،ققاارققهاوارز ققیا سققمیاتراراکترها ققاراپاحققاا ا

م ر اا فا.اخلکار اارهاواسق امهاحقا قاا اوک زق
ت حتک ققارامصهلققجاو احاسققاررا اوک ز ق
سققارراا ک ق

────
پروژه نهایی:
برگزاری نمایشگاهی

خلققکاراکترها ققاا حیققیاازققاویاتراو ققاحا اراایاتاققیا اتززقق اا ا ققارارح ققاا امجسمهسققارراا

قاتکام ا.ها اش اامیوات احاز

پویا در آثار هنری

قارا قارامصهلقجا قا امقیحا قا اتسقهفا.هاترا

ققاراmark-makingامام ققاایاتاققیااواسققزماامجسققمه-

ققا.تکرا ا اارم ق امققیر ققاارققهاماققاک

اقاتکراتکو قا اخقا.اکتا ا قا.ا .زقا ا.کا صق

ققاراک تح ق ا ققاراا ققهاو ققاحاار،ققزا ا ا

قاراپقز اک راتحق ا .کهاا«اجقمارقاکترها»ا ا«ت قاترا

راکترها»ااشمااخلکاراکترهااخا.اکتا هامرز اسقه عقارامقی احقاا احقا.اخات زقاا ازق ارقهادنامقها اکتا

────

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

ما ققوا امققار ار زققا؛ا ا.کاتمهاققاا .کهاکتا ققااتکتیققها ا ا ققحتکرامماح،ققنا یاترا شققاکاسققاخههاشققاها ا ققها
تشهاتک ذتکراک ماا امهاحجا ها ار.حار ا ا اپاحا امی .زم ا
5-17 AUGUST

اهداف آموزشی:
شص ققز پققا.ترراخالقامققهاامق ق اازققاویا اپهامسققز اخققال ا ققااو ققاحاراکتا مققارکامی .ققا اشققماا
مها ققهاخات زققااشققاارققهاتسققهفا.هاترامققات.ااوک زقق
وا زات اخات ااشا اتحق ا .کهاشقار ر ا ا ا قهادقا

 14-26مرداد

ققاا اک ک ققارامصهلققجا ا قق ایزققجا سققزعیاترا
ایازقا ذ قیا اوا زقااتحقاه قاا.کمااحق اتحجقا.ا

کت کاک ارامهماححا .ا امیر ا ا

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

Contact:
DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشآموختگان و دانشجویان
مهندسی عمران
────
تلفیق متدهای پیشرفته و

از طراحی گذشته تا تصمیمات آینده
معرفی دوره:
دانشگاه باهاوس مباحث ویژههای از مهندسژ سژازه ائا ژی مژ دهژد تژا یفژو وسژف

از مهندسژ مرژنا

سنتی ساختوساز
────
پروژه نهایی:
 6پروژه تخصصی

دئ زمفنیی مژد سژازی و بژبفیسژازی ئا بنستژ ی دنژد ایژ دوئه ،تندفبژ از ئبژ یهژای پایژی مهندسژ

────

ساختوسژژاز بژژا پنوژههژژای تحقفقژژات دژژائبندی دئ زمفنژژی سژژازههژژای فل ژ ی و ب ن ژ  ،مهندس ژ زل لژژی،

مدرس:

ژ وتکنفک ئا دئ پفوند بی ئوشهای ئیاض و اب ائهای تجتر مدئ ائا ی م دهد
خنوسژ هژژای مژژوئد ان اژژائ ایژ دوئهی تابتژ انی دژژادئ سژژاخ

دانشژژجویا حاضژژن بژژنای بژژی دژژائ بژژند

م ژژدهای پفشژژنف یی ام بژژائسژژنج و بژژبفیسژژازی مژژد هژژا و دائبندهژژای مرل ژ

هژژا ،دئ دنژژائ تبژژاد

ایدهها بف بندتدننژداا مژ بابژند بازدیژد از سژایت پنوژههژا و بژندتهژای پفشژنو بیشژ دیگژن از
ف الفتهای ای دوئه است
دئ چائچوب ای دوئه مباحث زین موئدبحث و موزش دنائ م افنند:

Dipl.Ing. Lars
Abrahamczyk
────

زبان دوره:
انگلیسی

 بنئس  ،ائزیاب و دن ن ساخ را های دئ م نض دنش بدید با اس فاده از تکنولوژیهای مدئ

────

 ئوشهای ببفیسازی مددی و ت فف ظنففت باد مانده ،حد ظنففت و تحرل ایرن

Credits (ECTS): 4

 تکنفکهای مد سازی پفشنف ی بنای ببفیسازی و ام بائسنج ساخ ائهای پفچفده مهندس
 اس فاده از  ICTمدئ دئ یناح  ،ساختوساز و بهنهبندائی از سازههای مهندس

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

19-31 AUGUST

Project 2 | Numerical investigation of seismic slope stability

 28مرداد تا  9شهریور

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:
دانشجویا و فائغال حصفال دوئههای دائبناس ائبد و دد نا دئزمفنیی مهندس مرنا و سازه

Contact:
DHEI International Office
دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

همه عالقمندان به عکاسی
────
بررسی آثار عکاسان بهنام

────
آشنایی کامل با امکانات
دوربین عکاسی خود
────

آموزش ویرایش آثار
عکاسی هر یک از شرکت
کنندگان

یاد بگیرید چگونه سبکهای عکاسی را در
تجسم فضای معماری به کار ببرید.

────
مدرس:

Andrea Vollmer
Andreas Meichsner
────

معرفی دوره:
ای ن کارگننا آموزش ن ب ن منظور درک بص ن

فضننا معمننار و اسنناداد از عکاس ن ب ن عنوان ی ن

ابننرار آگننا ب ن ا ب ن ایختنا واکنشهننا بتنن ن اهمت ن دارد .ش ن ک کنن ن گان موموع ن عک ن -
های با موضوع معمار در شنر وایمنار و اان ان آن را ایوناد و نن وی دواهنن کن د .پنتش از پتن ا
سادا موموع شنصن یموین آثنار عکاسنان شنادا شن یمنایش داد دواهن شن و هن فن د بنا

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

ستسام دوربت دود ب اور کامل آشنا دواه گش .
بحثها گ وه روزاین در منورد محانوا و هن ن هنا فنن این ها هن ین
امکاینناو وینن ایش در ی مافننرار فاوشنناب بنن ا هنن ینن

از شن ک کنن گان و

از دایشننوویان ب صننورو فنن د صننورو

5 -17 AUGUST
 14-26مرداد ماه

دواه گ ف .

اهداف آموزشی:
نشننوین یخننا کاوشننخ ای بنن فضنناها معمننار از هن نن هننا داناینن و ارنهننا مرنناروهننا
پسانولت

DHEI International Office

در ف این ها وی ایش ح ف ا

دفتر بین الملل دانشگاه

گروه هدف:
دایشوویان معمار

Contact:

031-37753114 Ext:309/605

عکاس هن و ا اح و هم

اف اد عان من دیخ

عالقهمندان به فراگیری
زبان انگلیسی به شیوههای
نوین
────
مهارتهای شنیداری ،خواندن،
نوشتن و گفتار ،گسترش دایره
واژگان ،دانش گرامری و
فونتیک

مقدماتی و پیشرفته
معرفی دوره:
برنامههای متمرکز زبانی ماا وشیای ماثرر باریی ااایریری زباان ینسییدای یو رارش هاای کچکا
یست .یاا یشو هاا وچسام مسوساان باا زباان ماایوی یز براتانیاا یااالتمتحاس یساتریییا نیچزایداس
اااا کانااایی شمااچز ییی چیهد اس یااس .صاار نظر یز یا کااه یو س ا م متچساام اااا هیقاار ته ااریو
ییواااس اااا واار یم مااییهیااس یو یشو ی  50ساااهته یو مااست یش ههتااه اااا  100ساااهته یو کراااو
ههتااه یاارکت کدیااس مااا یشو هااای مداسااا یااما وی ییوااارن یاا برنامااهی شمچزیاای ویهاای هااایی
یست بریی کدا شمایری بریی مسیوج باالور ش ی سیم بریی کاوشمچزی یو اوج یز کقچو.

────
چهار هفته آموزش زبان
انگلیسی در وایمار آلمان
────
مدرسین:
مدرسانی از کشورهای
انگلیسی زبان
────

اهداف آموزشی:
هس یا یشو های زبان کما باه یاما باریی و چاات مرااوتهاای یادیسیوی چیناسن نچیات
ش رهتاو ش اایریری ومارا ش رداتر ییاار شیاراان یینا رریماری ش چنتیا یماسات .یاا
یشو ها یساسیً بر وشی یووباا اااب باه زباان ینسییدای وأکیاس ییوناس .همندای مسوساان باه یاما
یویئااههاااای یو مااچوی کقااچوهای اااو ی مااریم ش رهدسقااان چیهدااس ییی؛ ش ییبتااه مااا بداایاو
مقتاق چیهیر بچی که یهسی ش هالاق یخصی یما وی نیز یدچی باییر.

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3/6

گروه هدف:
برنامههای زبان او ی ما باریی یینقایچاان ش ااو ییتحصایالن هال اهمداس باه زباان ش شنهااای
که صس یییمه وحصای یو ااوج یز کقاچو ییوناس یریدای یاس یسات .داسی

سا مچوینیااز 18

5-31 AUGUST
 14مرداد تا  9شهریور

ساب یست ش یکثر ی ریی یرکتکددس یو یا یشو بی  20وا  30ساب هدتدس.
*یا یشو بریی مبتساان (س م  )A1/A2یریدی نقس یست.

Contact:
DHEI International Office
دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

عالقهمندان به یادگیری
زبان آلمانی
────
فرصتی خوب برای
یادگیری آلمانی در
وایمار

مهارتهای زبان آلمانی خود را تقویت
کنید و وایمار ،پایتخت فرهنگی آلمان را
بشناسید!

────
دورهای چهار هفتهای
برای تمامی سطوح
────

مدرسین:

معرفی دوره:
برنام ه ی متمرکههز ابههام نیمههان مهها "نیمههان

و یمامههاو" ومه ه ی ه

بخههو ی مههر ر بههرمی اهها ری ی

اساتید ماهر و باانگیزهی
زبان آلمانی

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

────

م رمث فرهنب عظ م نم ی مهم تو و تاواخ نیمام نانا ارا ت
و مان یوه اما به منجهیراان ما ارماهر نرهام ررمه ه

راهم ی مرهاو ههای ابهام نیمهان رهر وم

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

ه ت وه

ی ه ماههت ا

رهر که هرمو

یوهی نیمههان متمرکههز مهها وایم ه ی اههما وم بردههر ررمه ه م ی

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

زبان دوره:
آلمانی/انگلیسی
────

Credits (ECTS): 6

اهداف آموزشی:
اا ری ی بردر اراع مراو های اتاو نراتاو ان مو ی ررمن م
مایا ممن ی ا نیمان ی ترمناا بر رموی موتداط فوا ی با معتما ب ناس با مان ابام
ناناا با کجرو نیمام ی ن مب مهای فرهنب ی تاواخ یماماو

اههن  18اهها م ه باا ه ک ه ب ه ابههام ی

فرهنگ نیمان ع ه منه هاهتن ت ماهن یوههها و اهحرم مختزهر موم ه مه اهرن ی ن هاای به منهو
دز

و ام ن ی ابام نیمان ن امت

 14مرداد تا  9شهریور

Contact:

گروه هدف:
ماههن یوه یا ه هی منجههیراام ی فههاو میت و ه م بهها ه م

5-31 AUGUST

DHEI International Office
دفتر بین الملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

دانشجویان و عالقمندان
فعالیت سازمانی
────
پیوند تئوری و عمل
────
مفهومسازی ،ارتباط،
استراتژی ،تغییر مدیریت

یاد بگیرید چگونه خودتان ،گروهتان و
سازمانتان را با موفقیت مدیریت کنید
معرفی دوره:
در این دوره یادد یا گیریا گونهاخ دندناد گروهتاد و همچناین فراینا هد و ساددتدرهد در سادمید هدی
ایروم را ی یریت کنیا سا آ وینم ا نرکی ا ساینراه در گاروههادی یزا ا باخ هماراه کادر گروها
ی بد
در بیش اول هظریخهد و یفدهیم بارای یا یریت دان ارائاخ یا اند کاخ ادیمف یف ان سادمی ارن اد،
استرانژی نغییر ی یریت و ره ری است
در بیااش دو دوره اامد در گروههاادی کاانگ کاادر دناهیاا کاارد نااد راهحمهاادی باارای سااالا و
یش ال کخ ام نمرین یدفتخایا پیا ا کنیا کاخ ادیم نیریاو ین انا یشادوره راهکدرهادی ممیا بارای
دستیدب باخ ها یا یریت نغییار کدرگادههادی برهدیاخریا ی و یا یریت یتندساب باد نغییار سادمیده و
ره ری در ینقییتهدی ممم ییتیو و اهتید س آ یندسب

اهداف آموزشی:
پسامایاان دوره اامد ی ا داهی ا کااخ گونهااخ اارای ییتیااو ساادمیده را ی ا یریت کنی ا بااد وگااده ام
روی ردهدی باخروم و یشا ال واقیا یادد یا گیریا کاخ گونهاخ نیانری و ممام را باخ ی ا یور پینها

و رهبری
────
مدرس:
Dr. Sven-Ove Horst
────

زبان دوره:
انگلیسی
────

Credits (ECTS): 3

19 - 31 AUGUST
 28مرداد 9-شهریور

ب هی ا ایاان وگااده میینااخ را باارای رفتاادر یتی اهااخ ی تن ا باار میاام و ینفقیااتویی در مماام و مااددا
رفتدری فراهم ی همدی

گروه هدف:
ایاان دوره یندسااب بااخ همااخ داهشاازنیده اساات کااخ مالقخیناا بااخ کدرساادمیده هسااتن و ی دناهناا
ی در هدی دند را برای پیش رد سدمید ده و ی یریت ینفق (B.A؛ و  ) M.Aننسیخ دهن

Contact:
DHEI International Office
دفتر بینالملل دانشگاه

031-37753114
Ext:309/605

