بنام خدا
» فرم طرح درس «
دانشكده:

هنر و معماري

نام درس :كارگاه طراحي شهري ١

رشته:

شهرسازي

تعداد واحد نظري:

نام ﻣدرس :دكتر سيد كمال الدين شهرياري

گرايش:

-

طراحي شهري

تعداد واحد عملي:

ﻣﻘﻄﻊ:

٣

تمام وقت  نيمه وقت ﻣدعو

كارشناسي ارشد

عنوان درس پيشنياز- :
ﻣحل برگزاري :كﻼس آزﻣايشگاه 

هدف كلي درس :

شناخت اهميت محله و شاخص هاي كمي و كيفي محله مطلوب و بكارگيري اين شاخصها و شاخص هاي بومي و
محلي در شناخت ،تحليل ،ارائه راهبردها و طراحي تفصيلي موردي بر روي يك محله انتخابي
رئوس ﻣﻄالب
هفته اول

شرح كلي اهداف  ،محتواي نظري و عملي درس  ،سيستم ارزشيابي  -سير تاريخي و مفهوم محله ،چرايي

اهميت ويژه محله

هفته دوم

جايگاه محله و جزءمحله ) واحد همسايگي( در سلسله مراتب كالبدي ،كاركردي ،مفهومي و فضايي شهر

هفته سوم

بررسي و تشريح مقدماتي شرح خدمات طرح راهبردي محله مورد انتظار كار عملي ترم دانشجويان

هفته چهارم

بررسي شاخص هاي كمي محله مطلوب

هفته پنﺠﻢ

بررسي شاخص هاي كيفي محله مطلوب

هفته ششﻢ

تلفيق شاخص هاي كمي و كيفي محله مطلوب و ارائه الگوي محله پايدار

هفته هفتﻢ
هفته هشتﻢ
هفته نهﻢ
هفته دهﻢ
هفته يازدهﻢ

تشريح مفهوم و انواع طرح هاي باﻻدست ،چرائي و چگونگي استخراج اطﻼعات از طرح هاي باﻻدست،
شناسائي افراد وسازمان هاي ذي نفع و ذي نفوذ و مصاحبه با مسئولين و كارشناسان و......
بررسي مطالعات و تهيه نقشه هاي ﻻزم در سطح حوزه فراگير
تشريح و تدقيق موارد ﻻزم مطالعاتي وضع موجود و برداشت ميداني در سطح شناخت حوزه بﻼفصل و

حوزه مداخله مستقيم

كنترل پرسشنامه هاي تكميل شده از ساكنان ،كسبه و اشخاص عبوري محله و ارزيابي و تحليل پاسخ ها
تحليل عملكردهاي موجود در سطح محله و جزمحله در مقايسه با عملكردهاي استاندارد در رده محله و
جز محله و بررسي سرانه ها

هفته دوازدهﻢ

بررسي و تحليل ماتريسي سازگاري  ،مطلوبيت ،ظرفيت و وابستگي كاربري ها و عملكردها

هفته سيزدهﻢ

تدقيق چشم انذاز ،تدوين راهبردها ،سياستهاي اجرائي ،و مشخص كردن پروژه هاي موضوعي و موضعي

هفته چهاردهﻢ

ارايه طرح پيشنهادي دانشجويان در رابطه با پروژه هاي موضعي محله

هفته پانزدهﻢ

ارايه طرح پيشنهادي دانشجويان در رابطه با پروژه هاي موضعي محله

هفته شانزدهﻢ

تحويل نهايي

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:

تحويل پروژه عملي انتهاي ترم ) ٨نمره(  -فعاليتهاي كﻼسي و كركسيون ) ١٢نمره(

ﻣنابﻊ ﻣﻄالعاتي:

 -١معصومي ،سلمان ) ،(١٣٩٠توسعه محله اي در راستاي پايداري كﻼنشهر تهران ،شهرداري تهران .اداره كل مطالعات
اجتماعي و فرهنگي

با توجه به اينكه درس كارگاه طراحي شهري  ١بصورت عملي برگزار مي گردد ازآموخته هاي دروس قبلي استفاده شده و
بنا بر ضرورت برخي منابع در طول ترم به داشجويان ارايه مي گردد.

