بنام خدا
دانشکده :هنر و معماری رشته :شهر سازی گرایش :برنامه ریزی منطقه ای مقطع  :کارشناسی ارشد
نام درس :تاریخ شهرنشینی ایران و جهان تعداد واحد نظری 2 :عنوان درس پیش نیاز :ندارد
نام مدرس :دکترمرتضی طالچیان تمام وقت

محل برگزاری :کالس

هدف کلی درس :هدف آشنایی دانشجویان با روند تاریخی شهر در ادوار گذشته و شناخت تمدنهای گذشته و تأثیر آنها بر روی
شهر به منظور تجربه اندوزی از سوابق شهر در عرصه های طبیعی ،اجتماعی ،حکومتی ،کالبدی و جمعیتی است.

هفته اول

رئوس مطالب
پروسه پیدایش شهرها – شهر سازی و قدمت علم شهر سازی

هفته دوم

دالیل پیدایش تمدنهای مختلف  -عوامل مؤثردرپیدایش کانونهای جمعیتی

هفته سوم

پیدایش اولین کانونهای جمعیتی در خاورمیانه (تمدن های بین النهرین ،سومریان ،بابل ،اکدها ) و
آشنایی با شهرهای آنها
پیدایش تمدن مصر(ابداعات ،سیستم شهری تمدن مصری ها) تمدن حوزه مدیترانه (فنقی ها و شهرهای
این تمدن)
پیدایش تمدن رود سند(تمدنهای هاراپا  -موهنجودارو) تمدن چین(پیدایش کانونهای جمعیتی و دالیل آن
در مرکز ،شمال وجنوب چین  -تایوان)
پیدایش تمدنها در خاور دور(ژاپن،کره) جنوب شرق آسیا (کامبوج،الئوس،ویتنام و )..اقیانوسیه (گینه و)

هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

پروسه شهرنشینی در ایران باستان  -قبل از اسالم (عیالمیان ،مادها ،پارسیان ،سلوکیان ،اشکانیان،
ساسانیان)

هفته هشتم

شهر و شهر نشینی دردوران بعد از اسالم در ایران – تأثیر دین مبین اسالم بر شهرسازی اروپا

هفته نهم

پیدایش شهر و شهر نشینی در اروپا (روم ،یونان)

هفته دهم

پیدایش شهر و شهرنشینی در شمال اروپا و اروپای غربی(سوئد ،اسپانیا،ایتا لیا و)..

هفته یازدهم

پیدایش شهر و شهرنشینی در جهان اسالو (لهستان ،چکسالواکی ،بلغارستان و روسیه )

هفته دوازدهم

پروسه شهرنشینی بین قرون دهم تا هفدهم (قرون وسطی ،رنسانس ،باروک)

هفته سیزدهم

پروسه شهرنشینی در دوران انقالب صنعتی

هفته چهاردهم

ادامه جلسه سیزدهم

هفته پانزدهم

ادامه جلسه سیزدهم

هفته شانزدهم

شهرنسینی وپیدایش شهرهای جهانی

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :پروژه تحقیقاتی
منابع مطالعاتی :منابع فارسی در کالس درس معرفی می شود.
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