بنام خدا
» فرم طرح درس «
دانشكده :هنر و معماري

نام درس :برنامه ريﺰي مسكن

گرايش :برنامه ريﺰي شهري

رشته :شهرسازي

تعداد واحد نظري٢ :

نام ﻣدرس :دكترسيد كمال الدين شهرياري

تعداد واحد عملي- :

تمام وقت  نيمه وقت ﻣدعو

ﻣﻘﻄﻊ :كارشناسي ارشد

عنوان درس پيشنياز- :

ﻣحل برگزاري :كﻼس آزﻣايشگاه 

هدف كلي درس  :آشنايي با نظريه ها و تجربيات جهان در برنامه ريﺰي مسكن ،بررسي ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و كالبدي مسكن ،تجﺰيه و
تحليل برنامه هاي مسكن در ايران ،عوامل عرضه و تقاضا و جايگاه مسكن در سياست ها ،برنامه ها و طرحهاي توسعه شهري

رئوس ﻣﻄالب
هفته اول

شناخت مسئله مسكن

هفته دوم

ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و كالبدي مسكن

هفته سوم

نظريه هاي برنامه ريﺰي مسكن

هفته چهارم

شاخص هاي مسكن در جهان

هفته پنﺠﻢ

شاخص هاي مسكن در جهان

هفته ششﻢ

عوامل عرضه و تقاضاي مسكن

هفته هفتﻢ

مسايل و جايگاه زمين در مسكن

هفته هشتﻢ

جايگاه مصالح ساختماني در برنامه ريﺰي مسكن

هفته نهﻢ

سابقه برنامه ريﺰي مسكن در ايران

هفته دهﻢ

تحليل برنامه هاي مسكن در ايران

هفته يازدهﻢ

فرآيند برنامه ريﺰي مسكن در مقياس ملي

هفته دوازدهﻢ

فرآيند برنامه ريﺰي مسكن در مقياس محلي

هفته سيزدهﻢ

جايگاه مسكن در برنامه ها و طرحهاي توسعه شهري

هفته چهاردهﻢ

مسكن و محيط مسكوني

هفته پانزدهﻢ

الگوهاي مسكن و تراكم

هفته شانزدهﻢ

مديريت ،سازمان ،تشكيﻼت و قوانين مسكن

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:

امتحان كتبي انتهاي ترم )١٦نمره( – مشاركت در مباحث كﻼس ) ٤نمره(

ﻣنابﻊ ﻣﻄالعاتي:

 -١آخوندي  ،عباس ) "، (١٣٧٤سازماندهي نظام توليد و تقاضاي مسكن در ايران"  ،مجموعه مقاﻻت دومين سمينار
سياست هاي توسعه مسكن در ايران  ،جلد اول ،وزارت مسكن و شهرسازي
 -٢پور محمدي  ،محمدرضا ) ، (١٣٨٥برنامه ريزي مسكن  ،انتشارات سمت  ،چاپ سوم

 -٣زبر دست  ،اسفنديار )" ، (١٣٧٩شاخص هاي مسكن و شاخص هاي شهري"  ،مجله اسكان)فصلنامه كميته ملي
اسكان بشر(  ،شماره ١
 -٤عزيزي  ،محمد مهدي )  ، (١٣٨٢تراكم در شهرسازي  ،انتشارات دانشگاه تهران

