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  ١٣٩٨  تا مهر ٩٧از بهمن  هنر و معماري  هاي علمي دانشكده گزارش عملكرد انجمن 

و انجمن   )فعالترين(برنامه    ٩  بابرنامه ريزي شـهري و معماري هر كدام   هايرشـتهدانشـكده هنر و معماري،  انجمنهاي علمي در مدت مورد گزارش   .١
ه اهميت ببا توجه    اند.-برنامه فعاليت نموده  ٢با   علمي طراحي شــهري و صــنايع دســتي هر كدامهاي  انجمنو ســپس ،  برنامه  ٤ســيقي با موعلمي 

 در فعالسازي انتخابات داشته باشند.  اهتمام الزم را ، مقرر شد كه مديران گروهانجمنهاي علميدانشجويي براي تعيين اعضاي انتخابات 

ســاعت به انجمن   ٢اي  هه خود حتما هفتته و در برناميت فعاليتهاي انجمن پرداخمقرر شــد كه اســاتيد راهنماي انجمنهاي علمي مشــتاقانه به هدا .٢
 اختصاص داده شود. 

د  .٣ ي و ازمديران گروه  پيشـنهاد ـش اتيد راهنماي انجمنهاي علمي را بررـس اع  ٢ اختصـاص    برنامه اـس  نانياطم هاي علميت وقت در هفته به انجمنـس
 حاصل كنند. 

فيد بودن برنامه ها براي طيف غالب . توسـعه كيفي و ماسـاتيد راهنماي انجمنهاي علمي به كيفيت برنامه ها نيز دقت داشـته باشـند د شـد اهپيشـن .٤
 ن مهم است. دانشجويا

 اهها و وورك شاپهاي تخصصي به عنوان ضرورت و مكمل آموزش آكادميك مورد توجه قرار گيرد. برپايي كارگ .٥

(مكان و زمان اجرا) بعد و معماري    هنرو معاون پژوهـشي و رياـست دانـشكده   كردـستان  هنگي معاون فرهنگي دانـشگاهاماجراي فعاليتهاي انجمن با ه .٦
 مقدور است. از تصويب اوليه برنامه و تاييد استاد راهنما 

٧.  
 قطع در مآنها همين امر اـست. بعالوه طراحي ـشهري فقط  ليل فعاليت كم  : انجمن هاي علمي ـصنايع دـستي و طراحي ـشهري نوپا بوده و د١ وـضيحت

  كم فعالي انجمن مربوط به تعداد كم دانشجويان است. كارشناسي ارشد دانشجو دارد و 
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  شده است.  هيدانشگاه ته  يمعاون محترم فرهنگ  يگزارش بر اساس داده ها  نيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

تزمانعنواننهادردف وضع

موافقت29-11-1397 نقد و برر کتاب favela شهرسازی1

ته شهرسازی2 ه مدرن موافقت20-12-1397 نقد و برر کتاب تج

فته GIS شهرسازی3 موافقت08-12-1397 اراه آموز مقدما و پ

لم citizen jane شهرسازی4 موافقت11-12-1397 نقد ف

موافقت28-01-1398 اراه آموز نرم افزار Civil 3D شهرسازی5

موافقت29-01-1398 اراه آموز نرم افزار الت روم شهرسازی6

ته و شهر شهرسازی7 موافقت02-02-1398 شست تخص مدرن

موافقت31-01-1398 اراه مقاله ن شهرسازی8

ان شهرسازی9 س لم  موافقت10-02-1398 نقد و برر ف

گینه صنایع دس 10 ه روش همجو ا شه ای  ا و ظروف ش موافقت08-03-1398 ساخت 

اررد آن در ه  صنایع دس 11 س و  س مبت بر مایندفول اهش اس موافقت11-03-1398 اراه 

تور طرا شهری12 الس ک روزه نرم افزار ا موافقت09-12-1397 اراه 

موافقت12-03-1398 شست تخص انرژی در معماری و شهر طرا شهری13

ا معماری14 موافقت20-12-1397 الس آموز ع

موافقت14-12-1397 معماری و رسانه معماری15

Design Bui معماری16 lder ه جلسه داخ معاونت فرهن 15-04-1398 اراه آموز نرم افزار ارسال شده 

موافقت14-12-1397 اول جلسه معماری خوب معماری17

ا آجر معماری18 ت  موافقت06-12-1397 خالق

موافقت21-02-1398 دوم جلسه معماری خوب معماری19

د انجمن معماری معماری20 موافقت11-12-1397 طرا لوگوی جد

شجوها معماری21 ان ترم دا ا موافقت27-11-1397 آثار 

ند Who dares win Zaha Hadid معماری22 موافقت27-01-1398 نقد مس

مانچه نوازی و اجرا موس  موس 23 موافقت28-11-1397 اراه 

موافقت15-02-1398 اجرای تجر ۵ موس 24

موافقت12-03-1398 اجرای تجر ۶ موس 25

 موس 26
ادواره مستوره  اه کردستان  ش ت همنوازان دا ک

ی اری حوزه ه ا هم موافقت12-02-1398 کردستا 


