




 

1 

 

 فرم ب. ب 

 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 
 

 

 

 دانشگاه شهید بهشتی 

 

 برنامه درسی و مشخصات کلی،

 طراحی شهري  رشتهسرفصل دروس  

 

 ارشد كارشناسی دوره

 
 

 

 

 معماري و شهرسازي دانشکده
 

 
 

 9/07/1398دانشگاه مورخ آموزشی  شورای  مصوب جلسه

 

 

 

 

 

 

مبنگی بگر وگرورت هگا  نامه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگگاهاین برنامه بر اساس آئین

ریزی برنامهشهید بهشتی توسط اعضای گروه علمی  دانشگاه  در  طراحی شهری    بازنگری رشته

بگازنگری و در جلسگه مگورخ   معمااا ی و شهرزااا ی  دانشکده  ایقهمنط  و  طراحی شهریو  

 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید. 9/07/1398
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 درسی   ریزیبرنامه کمیتهاسامی  

 

 استاد  طراحی شهری                مرتبه علمی: تخصص:     نام خانوادگی: علی غفاری سده   و م نا -1

 استاد  طراحی شهری                 مرتبه علمی: تخصص:       نام و نام خانوادگی: کورش گلکار      -2

 دانشیار  مرتبه علمی:    طراحی شهری              نام و نام خانوادگی: کامران ذکاوت         تخصص: -3

 طراحی شهری                 مرتبه علمی: دانشیار  تخصص:مهر  نام و نام خانوادگی: مرجان نعمتی -4

 استادیار  طراحی شهری                 مرتبه علمی: نام و نام خانوادگی: آزاده لك                تخصص: -5

 استادیار  طراحی شهری                 مرتبه علمی: تخصص:         آ حکیمیان نام و نام خانوادگی: پانته -6
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 فصل اول: 

 طراحی شهري  رشته مشخصات کلی 

 ارشدکارشناسی دوره  
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 « ارشدکارشناسیدوره  طراحی شهریگزارش توجیهی برای ایجاد رشته » 
 

 :تعریف -1

راه    مباحثات پیرامون  نیگردد. اول یهه قبل باز مد  نج از پ  شیبه ب  یشهر  ی طراح  یتخصص  ی هادوره  س یتأس  شهیاند

  متعاقباو    رفت یماساچوست برگزار شد صورت پذ  ج یکه در کمبر  ی و در کنفرانس  1956در سال    ی ادوره  ن ینچ  یانداز

 . دیگاه هاروارد افتتاح گردشدر دان 1960رشته در سال   نیا یدوره دانشگاه  نیاول

  ، شهری  ی طراح  یش گرا  ارشد شهرسازی شناسیگردد. دوره کاریبرم  70هه  د  به  ران یدر ا  ی هرش  ی طراح  شموزآ  بقه سا

( و  1371)  شهید بهشتیو شهرسازی دانشگاه    یدانشکده معمار  ،(1370گاه تهران )شدان  یبایز  یهنرها  پردیس در  

( علم و صنعت  به ذکر است که در  1378دانشگاه  افتتاح شد. الزم  ر  ی ارشد شهرسازیکارشناس   1383(  ه  شتبه دو 

 است. شده  كی تفک یشهر یزیرو برنامه یشهر یقل طراحستم

طراح"تکامل    ریس م"شهری  یمفهوم  نشان  ای،  اطالق  قلمرو  که  بسط    نیدهد  موازات  به  و  مستمرا    دانش مفهوم، 

ب  قل یو ص   پاالیش مورد    ،مزبورحوزه    عملیو    ینظر به  است.  فهم    گر،ید  انیقرار گرفته  ایستا بر خالف  و  از    سنتی 

از مکا  ی ف تعری  ارائه  و  استخراج  متضمن   که   شهری  یطراح )مستقل  از زمان،  ث (،  ن واحد    تاو عمد  بسیطابت مستقل 

زنده    ایپدیده  مثابه، به  یشهمواره از لحظه تولد تا مرحله بلوغ خو  یشهر  یرشته است. طراح  نیاز ا  آرایشیو    یبصر

  یشهر  ینموده است. در جهان امروز دانش طراح  بهجرمتفاوت را ت   یتکامل و الگوها  ,ی از دگرگون  سیر شگرفی  ،ایو پو

  ان یاست م   یتیفعال   یشهر  یطراح  مزبور  دگاهیگردد و از دیم  فیتعر  داریبه توسعه پا  ل یجهت ن  موثری  رابزا  مثابهبه  

  یاست که هدفشان سازمانده  یی هاها فراوردهحلو راه  ییفرایند مساله گشا  رندهیدر برگ  نکه توأما  یگروه  و  یارشته

نحو  یه عموم رصع به  ارتقاء ک  یشهر  آن طر  یشهر  یهامکان  تیف ی است که موجب  از  ک  ق،یو    ی زندگ  تیف ی ارتقاء 

 . شودمیشهروندان 

 :هدف -2

کیفی  ارتقاء    ر مند دو نظام  ثرالزم جهت حضور مو  یهاییو توانا  الزم است دانش  یشهر  ی رشته طراحتگان  خآمودانش

آموختگان  . دانشاورندیرشته و حرفه را به دست ب  نیمتنوع ا  یهاشخب  درگوناگون    یها نقش  یایف و ا  محیط شهرها

 :نمودد نخواه فهی انجام وظ  ریز ی هاخود در بخش یبر حسب رشته تخصص یشهر یطراح

  « یشهر  یطراح »ب:    ،ریزیبرنامه  ی رسم  یابزارها  تدوین  نظیر   «ی شهر  یطراح  تیهدا   »   الف:)  یاحرفه  تیفعال  -

 (  ی شهر یطراح  کنترلو

 مشاوره  -

 پژوهش-
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 آموزش و ترویج -

 های زیر در دانشجویان تدوین شده است:ذا برنامه درسی با هدف کسب مهارتل

 افزایش مها ت تحلیلی -1

 مهارت طراحی  افزایش  -2

 مهارت ارتباطی  افزایش  -3

 مهارت اجرایی  افزایش  -4

 

 :ضرو ت و اهمیت -3

رشد    نیبه سرعت در حال رشد است. ا  ی در سطح جهان  ی هرش  یطراح   دی ه جدترش  یبرا  ی دانشگاه  ی هادوره  حافتتا

با تقاوا  یپاسخ   دیرا  به  دانشگاهها  که  استخدام متخصص  یو عموم   یبخش خصوص  نده یفزا  یدانست    ن یا  نیجهت 

داده کمرشته  توسعه  با  همزمان  طراح  ی اند.  سال  ،یشهر   ی آموزش  محتوا  یبازنگر  روند  ر یاخ  ی هادر  برنامه   ی در 

که    یاساس  یهادانش و مهارت  نییتع  ،یبرنامه آموزش  یاست. در بازنگر  افتهی  یاندهی تاب فزاش  یزن  رشتهن  یا  یدرس

شهر طراحان  است  ب  یاحرفه  تیمسئول  یاایف جهت    یالزم  ح  اموزندیخود  ا  . دارد  یات ینقش  دهه    یط  زین  رانیدر 

مهم    یهااز دغدغه  یکی به    زیرو بحث آموزش آن ن  نی نشان داده شده و از ا  یرشه  ی به طراح  یادیگذشته اقبال ز

دانشگاه آموزش  ل یتبد  ی جامعه  گروه  است.  پرسش  یشهر  ی طراح  ی شده  با  حوزه    ی متعدد  ینظر  یها همواره  در 

بوده است. برخ  یفیارتقاء ک   یهاو روش  یشهر  یآموزش طراح به رو  به مسائل  یهااز پرسش  یرو    همچون   یمزبور 

ا  ی شهر  ی طراح  ی آموزش  یانداز گروهها و چشم  تیمأمور» طراحان    ازیموردن  ی اساس  ی هادانش و مهارت»  ،«رانیدر 

با مقاطع    ارشد وره کارشناسیارتباط د»  و  « شیوه مناسب آموزش»  ، «های طراحی از کارگاه  مناسب  ره یزنج»،  "یشهر

 یابد. معنا می «تر و باالتر از خود پایین

 :طول دو ه و شکل نظام -4

دروس در قالگگب   نامه بصورت پژوهش محور تعریف شده اسگگت.ائه پایانارا  بنیمسال    6برنامه دروس طراحی شهری در  

. دهیگگ گرد لیتشگگک ریگگ بگگه شگگرح ز دسگگتهروس در سگگه دساختار  اند.عملی و کارگاهی تعریف شدهنظری    ،دروس نظری

   .نامهو پایان  الزامی صیتخصدروس    -یاریاختصصی  خت

 یدروس بگگرا نیگگ ا ،راسگگتای اهگگداف آموزشگگی دانشگگگاهر  د  ی درصورت امکگگان ارائگگهدروس جبرانالزم به ذکر است که  

گروه بر اسگگاس   یکه شورا  یطیدر نظر گرفته شده بجز در شرا  یآموختگان وروددانشپایه    یهایهمسان نمودن آگاه

شگگان را از یاز دروس ا  یاز برخگگ   تیآموختگان مذکور معاف دانش  یمارمع  یشده در کارشناس  دهیمدارک و دروس گذران

 یواحگگدها اتخگگاذ رانتخاب شگگده از سگگمت گگگروه د  یواحدها  هیکل  دنی. گذراندینما  بیتصو  ازینشیپ  وسدراز    ك یهر  

گگگروه   یم شگگورایمصبر اساس ت  دیالزاما با  شهرسازی  یه کارشناسشتآموختگان راست. دانش  یالزام  یدروس جبران

 .است  یحسب گروه الزام  یکارگاه معمار  ك ی  دنیرا بگذرانند. حداقل گذران  یاز دروس رشته معمار  یتعداد

 

 : تعداد و نوع واحدهای د زی دو ه -5

اسگگت کگگه بگگه   یاب دروس جبرانگگ سواحد بدون احت  32تعداد کل واحد دوره    یآموزش  یهاو حوزه  یدرس  یواحدها

 باشد.  یم  لیشرح ذ

 

 نوع واحد تعداد

 تخصصی الزامی 11
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 تخصصی اختیا ی 16

 پایان نامه 5

 جمع 32

 

 

 .واحد در نظر گرفته شده است 6گرفته شده برای دانشجویان    ظرن  در یدروس جبران

 

 : التحصیالننقش و توانایی فا غ -6

 نیگگ ان اگگگ آموختالزم است دانش  رانیدر ا  یشهر  یحرفه طراح  یکنون  تیو ووع  یشهر  طراحی  یهایژگیبا توجه به و

 :ندینما  افتیدر  زیر  یهانهیزمخود در   یاحرفه  یهاتیرا جهت شروع فعال  کلیدیو   پایه یهاته، آموزششر

   «یو »طراح  «یگزارستایس»بر دو قلمرو  .الف 

 میانی و خردکالن،    مقیاسب. در سه 

های )بافت تگگاریخی(، سگگکونتگاهه یژموجود و  یهاعارف، بافتتموجود م  یهاداخله )بافتم  ی: در سه گونه از بسترهاج 

 (دیجد یهاو در توسعه  رسمیغیر

 یاساسگگ   یهاو مهارت  شبه دو دسته از دان  ییهاتیمسئول  نینچبر عهده گرفتن    یبرا  یشهر  یحموختگان طراآدانش

ا ابعگگاد مگگاهوی های مرتبط ب. دانشردیدو شکل گ  نیا  نیتأم  یرشته الزم است در راستا  نیا  یدارند و برنامه درس  ازین

   ای طراحی شهری.های مرتبط با ابعاد رویهطراحی شهری و دانش

و کارگگگاه و انجگگام  یکالس یتهایشرکت دانشجو در فعال ،یدانشجو در کالس بر اساس مقررات دانشگاهر ضوعالوه بر ح

 شود.یگروه گزارش م  ریو به مد  یابیارز ژهیو  یهااد در فرمتمستمرا توسط اس  یو جمع  یفرد  فیتکال

کننگگده و   افگگتینگگوان درع  بگگهارشد دانشجو نگگه صگگرفا  یکارشناساستاد و دانشجو: در سطح آموزش    یمناسبات آموزش 

فعال داشته و در نقد و گسگگترش مووگگوعات  یالس و کارگاه نقشکدر کار جستجو و انتقال دانش در   دیتمع بلکه باسم

 یگگدو باشگگجدان  یناشناخته بگگرا  یهانده افقیاشمدرس، گ  یسطح آموزش در ورا  نیرشته و حرفه عمل کند. استاد در ا

ده نگگ ل کنیحرفگگه و بگگاالخره تسگگه  مشگگوق و مگگروج  ،یاووعات اخالق حرفگگهموح  طرا  ،یریادگیروش و فنون    یهنمارا

 .پژوهش باشد  پیشرفت

 

 :گرایش/شرایط و ود به  شته -7

 انیگگ از م  یشگگهر  یبگگه دوره طراحگگ   یورود  انیدانشگگجوبگگر ایگگن اسگگت کگگه    دتاکیگگ   طراحی شهری،  نتخاب دانشجودر ا

ارشگگد رشگگته یدر دفترچگگه آزمگگون کارشناس  اسگگت  زمال  شوندانتخاب    یسازو شهر  یمعمار  یهاآموختگان رشتهدانش

و   یمعمگگار  یدروس دوره کارشناسگگ   نیعنگگاو  زیگگ دروس آزمگگون ن  نیگگگردد و عنگگاو  دیگگ با کد مسگگتقل ق   یشهر  یطراح

خاص از الزامات   بیبا ور  اسکیسانجام آزمون    .مات دوره مزبور در نظر گرفته شودو سؤاالت در سطح معلو  یشهرساز

ارشگگد خواهگگد یکارشناس  یهادانشجو در رشته  نشیمربوط به گز  یهانامهنییبر اساس آ  طیشرا  و است.دانشج  نشیگز

 بود.
 

 :مواد و ضرایب امتحانی و...  -8

 ماری و شهرسازی با وریب یك دوره مع  سؤاالت در سطح معلومات •

 2امتحان اسکیس با وریب   •



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصل دوم: 

 جداول دروس 

 

 تخصصی الزامی  -1

 تخصصی اختیاري   -2
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 الزامی  تخصصیس رو: د1جدول شماره      

 

 نام درس 
تعداد  

 واحد

 ساعت 
 پیشنیاز یا همنیاز 

 کارگاهی  عملی  نظری  جمع 

  1  1  2 2  1مبانی نظری طراحی شهری
 

  

  3   3 3 طراحی شهری  1کارگاه

 بیان تصویری 

 1طراحی شهری نظری مبانی 

 1های طراحی شهریروش

 3   3 3 طراحی شهری  2کارگاه

 طراحی شهری  1کارگاه

 2طراحی شهری نظری ی انمب

 2های طراحی شهریروش

 طراحی شهری  2کارگاه 3   3 3 طراحی شهری  3کارگاه
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 اختیاری تخصصی : دروس 2جدول شماره       

 

 نام درس 
تعداد  

 واحد

پیشنیاز یا   ساعت 

 عملی  نظری  جمع  همنیاز

   2  2   2 ها در شهرسازیسیر اندیشه 

  1 1 2 2 ریزی شهری با مبانی و روشهای برنامهی ایآشن

    2  2 2  های شهریمبانی زیرساخت

  1 1 2 2 مبانی طراحی شهری و مسکن

   2 2 2 حیات شهری  مبانی بازآفرینی و تجدید

  1 1 2 2 روانشناسی محیط در طراحی شهری

  1 1 2 2 با نرم افزارهای طراحی شهری  فناوری اطالعات و آشنایی 

   2 2 2 حکمروایی طراحی 

  1 1 2 2 آور در برابر سوانحطراحی شهری تاب 

  1 1 2 2 طراحی محیطی و سالمت 

   2 2 2 روش تحقیق پیشرفته 

  1 1 2 2 1های طراحی شهریروش

  1 1 2 2 2های طراحی شهریروش

  1 1 2 2 2مبانی نظری طراحی شهری 
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 فصل سوم :

 شناسنامه و سرفصل

 طراحی شهري  وس رشته در 

 ارشدکارشناسی دوره  
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 1مبانی نظری طراحی شهری:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

طراحی  نظری  مبانی 

 1شهری

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design 

Theory 1 
 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 می زاال
 1: نظریتعداد واحد  

 1: عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 :  نظریتعداد واحد  

 :   عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 .آن ی های« و سودمند هیم » نظرهومف با  یی آشنا -

 .یشهر  ی« در طراح هیبر ورورت اتکاء » عمل « بر » نظر د یتاک -

 . آنها ك ی و مناقشات تئور یشهر یگوناگون طراح  یهاهیاز نظر یفی با ط یی آشنا -

 . یدرس  فیها و تکل نیدر تمر ینظر یابزارها  یکاربست عمل  قیاز طر  انتقادی  – یل یتفکر تحل تیتقو -

 : سزرفصل د

 زرفصل هفته

 ((Scopingتوویح برنامه درسی/ ارزیابی مقدماتی )تعریف اجمالی مفهوم تئوری، تحدید دامنه مباحث کالس  اول 

 شهری )از تولد تا بلوغ... ( قسمت اول کندوکاوی در تعریف طراحی دوم   

 شهری )از تولد تا بلوغ... ( قسمت دوم  کندوکاوی در تعریف طراحی زوم

 شهری )از تولد تا بلوغ... ( استخراج مدل نظریاوی در تعریف طراحیوک ندک چها م

 شهری )منشور آتن، ... برولین، ولف، بلیك و ...( نقد چارچوب نظری مدرنیزم به مثابه خاستگاه طراحی پنجم 

 سمینار: مطالعه گروهی در کالس ششم

 (هنجاری –های ماهوی )مشترکات نظریه ی صاحب نظرانراآ گفتار اول: مروری برهشهری درس اصول و مبانی طراحی هفتم

 (هنجاری –های ماهوی )مشترکات نظریه گفتار دوم: مروری بر آرای صاحب نظرانهشهری درساصول و مبانی طراحی  هشتم

 گفتار دوم: مروری بر آرای صاحب نظران ه شهری درسجمع بندی ازاصول و مبانی طراحی  نهم

 1شهریحی راط مفاهیم کلیدی دهم

 2شهریمفاهیم کلیدی طراحی  یا دهم

 شهری در عمل: مطالعه گروهی در کالس سمینار طراحی  دوا دهم

 گفتارسه شهری در عمل: درطراحی  زیزدهم

 شهری: بخش اولفرایند طراحی  چها دهم 

 شهری: بخش دوم فرایند طراحی  پانزدهم 

 های عملی  سمینار از پروژه  شانزدهم
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 یابی: شا 

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

پایان  کالسی و امتحان 

 ترم

 ایهای دورهتحویل 
کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 دارد پروژه عملی  50%

 

 

 منابع اصلی: 
• Blake, P. (1977). Form follows fiasco: Why modern architecture hasn't worked Brolin. 

B.C, (1976), The Failure of Modern Architecture. 

• Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of urban design. 

Routledge.  

• Carmona, M., & Tiesdell, S. (Eds.). (2007). Urban design reader. Routledge.  

• Carmona, M., Latham, I., Swenarton, M., & Chatwin, J. (1996). The value of urban 

design. A Research Project Commissioned by CABE and DETR to Examine the Value 

Added by Good Urban Design.  

• Hall, A. (2008). Turning a town around: a proactive approach to urban design. John 

Wiley & Sons. 

• Katz, P. (1994). The New Urbanism. Toward an architecture of community. 

• Krieger, A., & Saunders, W. S. (Eds.). (2009). Urban design. U of Minnesota Press.  

• Lang, J. (1994). Urban design: the American experience. John Wiley & Sons.  

• Madanipour, A. (1996). Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process.  

• Madanipour, A. (2003). Public and private spaces of the city. Routledge.  

• Moughtin, C., & Shirley, P. (2005). Urban design: green dimensions. Routledge.  

• Moughtin, C., Cuesta, R., Sarris, C., & Signoretta, P. (2003). Urban design: Method and 

techniques. Routledge.  

• Moughtin, C., Oc, T., & Tiesdell, S. (1999). Urban design: ornament and decoration. 

Routledge.  

• Smithson, A. (1968). Team 10 primer (Vol. 268). MIT Press (MA).  

• The Urban Task Force. (2003). Towards an urban renaissance. Routledge.  

• Yeang, L. D. (2000). Urban design compendium. English Partnerships/Housing 

Corporation, London.  
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 طراحی شهری  1کارگاه :  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 طراحی شهری   1كا گاه  

تعداد 

 واحد:

نوع   3

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 بیان تصویری 
 1مبانی نظری طراحی شهری 

 1های طراحی شهری   وش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design 

Studio1 

 

تعداد 

 زاعت:

1۴۴ 

 تخصصی 

 الزامی 
کارگاهی:   واحد  تعداد 

3 

 

 اختیا ی
 :  نظریتعداد واحد  

 :  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 و مطالعه و طراحی فضاهای شهری در مقیاس خرد  یتخصص ، یبا واژگان، اصطالحات علم ان یدانشجو یی آشنا -

 :زرفصل د س 

 زرفصل هفته

 آشنایی با موووع و مطالعات نظری, تعریف پروژه و و شناخت کلی فضای شهری اول 

 استخراج اصول کلیدی طراحی فضای شهری دوم   

 هادر مقیاس »حوزه راهبردی« دادهبندی و ارائه گردآوری، طبقه زوم

 هادر مقیاس »حوزه محلی«بندی و ارائه دادهگردآوری، طبقه چها م

 کلی از مطالعه حوزه محلی و تدوین راهبردهای طراحی استنتاج پنجم 

 ها: بازشناسی قوت، وعف، فرصت و تهدید تحلیل داده ششم

 دید تحلیل یکپارچهها: بازشناسی قوت، وعف، فرصت و ته تحلیل داده هفتم

 انداز« تدوین »بیانیه چشم هشتم

 ای(تدوین اهداف )کالن و خرد/ ماهوی و رویه نهم

 ها تدوین سیاست دهم

 (Conceptual Design)طراحی مفهومی  یا دهم

 های مفهومی«های کلی در قالب »گزینهحلتدوین راه دوا دهم

 هاحلتکمیل راه زیزدهم

 های مفهومییابی گزینهبهینه ارزیابی و چها دهم 

 تدوین نقشه »چارچوب طراحی شهری«  پانزدهم 

 طراحی تفصیلی فضای شهری شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

  پایان کالسی و تمرین

 ترم

 دارد %100 %100  ایهای دورهتحویل 

 

 

 

 منابع اصلی: 

 . یتهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاه ، یشصت ما شی ترجمه ها، ساختمان انی م یدر فضا  ی( زندگ 1387)  انیگل، 

  دیتهران: انتشارات دانشگاه شه پور، یل یو صادق سه ی غفار  یترجمه عل  ، یجمع  ی و زندگ یعموم  ی( فضاها 1389) ان ی  گل،

 . یبهشت

 تهران: موسسه علم معمار. ،ی غفار  الیو ل یغفار  ی رجمه علت  ،ی ( شهر انسان1392)  انی گل،

 .یبهشت  د یتهران: انتشارات دانشگاه شه  ،یشهر یطراح هیدر باب نظر ی : تامالتداریمکان پا نش ی( آفر1390کورش )  گلکار،

•  Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of urban design. 

Routledge.  

• Douglas, G. (2015). Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, by 

Mike Lydon and Anthony Garcia: (2015). Washington, DC: Island Press. 256 pages. 

•  Gehl Studio San Francisco, (2016), Planing by doing: How small, citizen-powered 

projects inform large planning decisions, Vol:2. 

• Gehl, J. & Svarre, B. (2013) How to study public life, translated by Karen Ann Steenhard, 

Washington: Island Press. 

• Moughtin, C., & Shirley, P. (2005). Urban design: green dimensions. Routledge.  

• Moughtin, C., Cuesta, R., Sarris, C., & Signoretta, P. (2003). Urban design: Method and 

techniques. Routledge.  

• Moughtin, C., Oc, T., & Tiesdell, S. (1999). Urban design: ornament and decoration. 

Routledge.  

• Trancik, R. (1986) Finding Lost Space: Theories of Urban Design, New York: Van 

Nostrand Reinhold. 
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 طراحی شهری  2کارگاه :  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 طراحی شهری   2كا گاه  

تعداد 

 واحد:

نوع   3

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش
 طراحی شهری  1كا گاه  

 1مبانی نظری طراحی شهری 

 1های طراحی شهری  وش

 

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design 

Studio2 

 

تعداد 

 زاعت:

1۴۴ 

 تخصصی 

 الزامی 
کارگاهی:   واحد  تعداد 

3 

 

 اختیا ی
 :  نظریتعداد واحد  

 :   عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : د س اهداف 

 .یشهر د یجد یهادر رابطه با توسعه ی شهر یطراح تیفعال   ۀبا دامن ان یدانشجو یی آشنا -

طراح  انیدانشجو  نمودن  آشنا - مختلف  محصوالت  انواع  پروژه  یشهر  یبا  توسعه  یهادر  با    یشهر  دیجد  یهامرتبط 

 (. یکار طراح و دستور  ،یبرنامه، پروژه، چارچوب، استراتژ است، ی)س

دانشجو  یاحرفه  تیحساس  ختنیبرانگ - طراح  انیدر  امر  متقابل  ارتباط  به  توجه  و  یشهر  یدر خصوص    ی هایژگ یبا 

 مورد نظر. یمحل  ۀحوز یرساختار یز ،یکالبد  ، یادار-یقانون  ،یاقتصاد ،یاجتماع  ، یعیطب

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 .ی جدید، و اسناد و مقیاس طراحیهاهای طراحی در توسعه آشنایی با ویژگی ساختار کلی آن،درس و مرور  معرفی اول 

 . تعریف پروژهو سایت، و  شنایی با موووعآ انداز مقدماتی حوزه، تدوین چشم دوم   

 . در مقیاس »حوزه راهبردی« هابندی و ارائه دادهسنجش ووعیت سایت شامل گردآوری، طبقه  زوم

 . ر مقیاس »حوزه محلی«د هابندی و ارائه دادهسنجش ووعیت سایت شامل گردآوری، طبقه  چها م

 . در مقیاس »حوزه محلی« هابندی و ارائه دادهسنجش ووعیت سایت شامل گردآوری، طبقه  پنجم 

 . ها: بازشناسی قوت، وعف، فرصت و تهدیدسنجش ووعیت سایت شامل تحلیل داده ششم

 . های طراحیسیاست و تدوین اهداف )کالن و خرد( نداز«،ا تدوین »بیانیه چشماندازسازی شامل چشم هفتم

 . انجام اسکیس عملی: Conceptual Design)طراحی مفهومی )کلی در قالب  های حلتدوین راه هشتم

 . )ماتریس حصول اهداف( های مفهومییابی گزینهارزیابی و بهینهکلی،  هایتدوین راه حل نهم

 . (Urban Design Framework) تدوین نقشه »چارچوب طراحی شهری« دهم

 . ها و دستورکارهای طراحی حوزه  های طراحی«تدوین نقشه »ساختار حوزه  دهمیا

 . انجام اسکیس عملی های سه بعدی برای حوزه طراحی منتخب:طراحی تفصیلی در قالب گزینه دوا دهم

 . هاحل تکمیل راه های سه بعدی برای حوزه طراحی منتخب:طراحی تفصیلی در قالب گزینه زیزدهم

 . یابی گزینه برتر )ماتریس حصول اهداف(زیابی و بهینهار چها دهم 
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 . (بعدی و جزئیاتبعدی طراحی شهری« )ترسیمات مصداقی سهتدوین نقشه »طرح جامع سه پانزدهم 

 .تدوین ووابط و معیارهای طراحی شهری شانزدهم

 

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

السی و پروژه پایان  ک

 ترم

 دارد %100 %100  ایهای دورهتحویل 

 

 

 

 منابع اصلی: 

 .41صفه، شماره  ،یشهر یکاربرد در طراح یبرا (SWOT) یل یتحل كی تکن یساز( مناسب1385گلکار، کورش )

 . یبهشت  دی هران، انتشارات دانشگاه شهت ، یشهر یطراح یۀدر باب نظر ی : تأمالتداریمکان پا نش ی( آفر1390کورش )  گلکار،

)  گلکار، ابزار طراح1385کورش  راهنمایشهر  ی( جعبه  بعد  یۀته  ی:  و طرح جامع سه  بن،   ،یشهر  یطراح  یچارچوب 

 .28-33، ص50ش

)  لنگ، بحرینی،ها و طرحهیرو  یشناس : گونه یشهر  ی( طراح1386جان  ترجمه سیدحسین  دانشگاه    ها،  انتشارات  تهران، 

 تهران. 

• Chiara, J.D. Panero, J. & Zelnik, M. (1994) Time-Saver Standards for Housing and Residential 

Development, McGraw-Hill. 

• Conservation Fund (2004) Green infrastructure-linking lands for nature and people. Case Study2: 

Florida’s ecological network, Arlington, VA: The conservation fund. 

• DETR & CABE (2000) By Design, London: DETR & CABE 

• Forman, R.T. (2008)Urban Regions: ecology and planning beyond the city,Cambridge 

UniversityPress. 

• Gosling, D. (1996) Gordon Cullen: Visions of Urban Design, London: Academy Editions. 

• Hall, A (1996) Design Control, London: Butterworth-Heinemann. 

• Largo, J.A. (2001) Site Analysis: Linking Program and Concept in Land Planning and Design, 

New York: John Wiley & Sons. 
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 اریخی( های ت )بازآفرینی و تجدیدحیات حوزه کارگاه سه طراحی شهری :  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 طراحی شهری   3  كا گاه

تعداد 

 واحد:

نوع   3

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  
   نیا :د وس پیش

 طراحی شهری   2كا گاه  

 و

مبانی با آفرینی و 

 تجدیدحیات شهری

 

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design 

Studio 3 

 

تعداد 

 زاعت:

1۴۴ 

 خصصی ت

 الزامی 
کارگاهی:   واحد  تعداد 

3 

 

 اختیا ی
 :  نظریتعداد واحد  

 :   عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه         یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 یا  سطح استراتژیك طراحی.  ی خی تار یهادر حوزه  یکسب مهارت در طراح -

  آنها بر ر یو تاث یخیتار یهاحوزهدر  یکالبد ،ی طیمح  ست یز  ،یت یریمد ، یفرهنگ  ،یاجتماع ، یبا ابعاد اقتصاد یی آشنا -

 یا تاثیر آنها در سطح استراتژیك  طراحی. ؛یطراح

 .ثروتبه  راث یم لیتبد  وهیو ش ی خی تار ی هانهفته در حوزه یها با ارزش یعمل  یی آشنا -

 . یا طراحی در  مقیاس استراتژیك  یخ یتار یهاحوزه  اتی دحیو تجد ی نیجهان در بازآفر یبا تجارب کشورها یی آشنا -

 .یدر پروژه عمل  ی انتقاد -یل یتفکر تحل تیتقو -

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

  یطراح تیو حساس  هایدگیچیبا پ  انیدانشجو ی مقدمات  ییطرح موووع کارگاه و آشنا اول 

 سنجش ووعیت حوزه راهبردی:  دوم   

 انداز مقدماتی( بررسی اسناد فرادست )تدوین چشم -1

 مطالعات اجتماعی  -2

 تاریخی  -مطالعات فرهنگی -3

 مطالعات اقتصادی  -4

 محیطیمطالعات زیست -5

 مطالعات ابعاد فرم شهری  -6

 زوم

 چها م

 پنجم 

 سفر و بازدید از سایت و برداشت میدانی ششم

 ای: در دو بعد ماهوی و رویه جش ووعیت حوزه محلیسن هفتم

  -تاریخی و هویتی، محیط تشکیالتی -جمعیتی، محیط اقتصادی، فرهنگی -ای: محیط حقوقی، محیط اجتماعیبعد رویه

 اجرایی 

 بعد ماهوی: کاربری زمین، حرکت و دسترسی، فرم کالبدی، ادراکی و بصری، محیط زیستی

 هشتم

 نهم

 های محیطی ز، سنجش و ممیزی کیفیتسنت SWOT دهم
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 انداز چشم یا دهم

 ها اهداف کالن و راهبردها، اهداف عملیاتی و سیاست دوا دهم

 ها های مفهومی و ارزیابی گزینهتدوین گزینه زیزدهم

 طرح جامع فضایی )بسته به موووع کارگاه(  تدوین چارچوب طراحی شهری، چها دهم 

 )در سند چارچوب( و جزییات طراحی )در سند طرح جامع فضایی(  عه و تدوین دستورکارهای طراحیهای توسمعرفی حوزه پانزدهم 

 ی ات یبرنامه عمل شانزدهم

 

 

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 دارد %100 پروژه طول ترم %100 - ندارد

 

 

 ی: منابع اصل 
• Arkham, P. (1996), Conservation and the City, Rutledge. 

• Caves, R. W. (2005), Encyclopedia of the City, Routledge, New York, USA. 

• Cowan, R. (2005), The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, UK. 

• Lees L. et al, Ed. (2012) Gentrification Reader, Rutledge. 

• Montgomery, J. (2008), The New Wealth of Cities: City Dynamics and the Fifth Wave,  

• Muñoz Viñas, S. (2005), Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth-

Heinemann. 

• Roberts, P. & H. Sykes, (2000), Urban regeneration. A Handbook, SAGE Publications Ltd. 

• Talon A. (2010), Urban Regeneration in the UK. 

• UTF (Urban Task Force), (1999), Towards an Urban Renaissance, Taylor & Francis group, 

London. 
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 ها در شهرسازی اندیشه  سیر  :زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

اندیشه د   زیر  ها 

 شهرزا ی

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban History 

 

تعداد 

 زاعت:

32 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 2 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           یلمسفر ع 

 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 ی. های شهرسازآشنایی با مفهوم سیر اندیشه -

 انتقادی از طریق کاربست عملی نگاه تاریخی به روند شهرسازی  –تقویت تفکر تحلیلی -

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 توویح برنامه درسی/ ارزیابی مقدماتی  اول 

 1شهرسازی رنسانس و باروک دوم   

 2شهرسازی رنسانس و باروک زوم

 تونی گارنیه :انقالب صنعتی 19شهرسازی قرن  چها م

 1وین و کامیلیوسیته /شهرسازی بارسلون /زیباسازی شهری /شهرسازی هوسمان) 19 نگری در شهرسازی قرنباز پنجم 

 2وین وکامیلیوسیته /شهرسازی بارسلون /زیباسازی شهری /شهرسازی هوسمان) 19 سازی قرنبازنگری در شهر ششم

 1سبز جنبش باغ  اتوپیا 20شهرسازی اوایل قرن  هفتم

 2سبز جنبش باغ  اتوپیا 20قرن  شهرسازی اوایل هشتم

 شهر درخشان  /  پاسخ به شهر صنعتی /شهر مدرن نهم

 حومه گرایی و نوزایی شهری /شهرسازی بعد از جنگ دوم جهانی دهم

 سازیپست مدرن و جهانی  گرایی،شهر کارا، منطقه /های بعد از مدرنجنبش یا دهم

 اکولوژی  دوا دهم

 سازیمکان زیزدهم

 یکردهای جدید رو چها دهم 

 های عملی دانشجویان .ارائه از پروژه پانزدهم 

 های عملی دانشجویان .ارائه از پروژه شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

پایان  کالسی و امتحان 

 ترم

 دارد دارد %50 دارد %50 ایهای دورهتحویل 

 

 

 

 منابع اصلی: 
• Duany, A., Plater-Zyberk, E., & Speck, J. (2001). Suburban nation: The rise of sprawl 

and the decline of the American dream  

• Born, K. M. (1998). Urban Renewal in London and Hamburg: A Story of Urban Planning 

and the Conflict Between Modernization and Social Engineering. Urban Studies, 35 (9), 

1600.  

• Harvey, D. (1990). Postmodernism in the city: architecture and urban design. The 

Condition of Postmodernity, Oxford & Cambridge, Blackwell.  

• Mumford, E. (1992). CIAM urbanism after the Athens charter. Planning Perspective, 7 . 

• Hise, G. (2006). Teaching Planners History. Journal of Planning History, 5 . 

• Hall, P. The City of Monuments: The City Beautiful Movement: Chicago, New Deli, 

Berlin, Moscow, 1900-1945.  

• Lynch, K. (1995). City sense and city design: writings and projects of Kevin Lynch. MIT 

press.  

• LeGates, R. T., & Stout, F. (Eds.). (2011). The city reader (p. 89). London: Routledge.  

•  Bridge, G., & Watson, S. (Eds.). (2010). The Blackwell city reader. 

• Stout, F. (2020). The city reader. Routledge.  

• Webber, M. M. (2016). The urban place and the nonplace urban realm (pp. 79-153). 

University of Pennsylvania Press.  

• Wannop, U. A. (2014). The regional imperative: regional planning and governance in 

Britain, Europe, and the United States. Routledge.  

• Banerjee, T., & Loukaitou-Sideris, A. (Eds.). (2011). Companion to urban design. 

• Banerjee, T., & Loukaitou-Sideris, A. (Eds.). (2019). The New Companion to Urban 

Design. Routledge. 
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 ی شهر یزیربرنامه یهاو روش  یبا مبان ییآشنا  :زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

و  مبانی  با  آشنایی 

برنامه وش  یزی های 

 شهری

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Introduction to 

Fundamentals and 

Methods of Urban 

Planning  

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 ی تخصص

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1: عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           یلمسفر ع 

 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 .های شهریریزی کاربری با مبانی برنامهآشنایی  -

 .های حمل و نقل و ترافیك آشنایی با اصول نظام -

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ریزیآشنایی مقدماتی و ورورت برنامه اول 

 ریزی راهبردی کیه بر برنامهریزی شهری با تآشنایی با فرایند برنامه دوم   

 زمین ریزی کاربریآشنایی با فرایند برنامه زوم

 های شهریوم سیستم و آشنایی با سیستممفه ای برمقدمه چها م

 آوری اطالعات      های مختلف جمعآشنایی با روش پنجم 

 های برداشت اطالعات کالبدیآشنایی با روش ششم

 های بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی بویژه کاربرد جمعیت در شهرسازی روش هفتم

 های حمل و نقلریزی سیستم دسترسی و برنامهآشنایی با شبکه  هشتم

 بررسی و تحلیل اراوی بدون کاربری و دارای پتانسیل توسعه نهم

 یابی آشنایی با اصول و مبانی مکان دهم

 آشنایی با مباحث سازگاری و ناسازگاری یا دهم

 های ارزیابی و تحلیل در شهرسازی آشنایی با روش دوا دهم

 ی کیفیت ابنیه و محیط شهری های بررسروش زیزدهم

 های استقرار کاربریآشنایی با روش چها دهم 

 های شهریهای تعیین سرانه روش پانزدهم 

 ها های تعیین انواع تراکمروش شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

 دارد %50 %50 - دارد

 

 

 ی: منابع اصل 

آمر شهرسازان  طرح(  1386  )یکا انجمن  انواع  و  طرح  برنامهتهیه  استاندارد  شهرسازی  ها،  انجمن  شهری  طراحی  و  ریزی 

اعتماد   گیتی  مترجم:  بهزادفر    -آمریکا،  رفیعیان    -مصطفی  و    -مجتبی  مهندسان  جامعه  تهران:  کاظمیان،  غالمروا 

 گروه شهرسازی. مشاوران، 

های جامع و تفصیلی در ایران، با تاکید  ی: مفاهیم، روندها و الزامات طرحهای شهرساز برنامه  ها و طرح  ( 1395)  زادفر، م به

 بر ووعیت تهران، تهران: نشر شهر تهران.

 های شهری، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.سرانه کاربری( 1378 )؛ مسائلی، ص حبیبی، م

دا زعبدی  نظریه  (1394  ) نشپور،  بر  برنامدرآمدی  برنامهریههای  بر  ویژه  تاکید  با  تهران:  زی:  سوم،  چاپ  شهری،  ریزی 

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  (1396 ) عزیزی، م

 رات دانشگاه تهران.شبکه ارتباطی در طراحی شهری، چاپ دهم، تهران: انتشا (  1396)قریب، ف

آ؛ چپین، ف کایزر،  د؛  انتشارات  برنامه  (1393  )گادزچاک،  تهران:  منوچهر طبیبیان،  ترجمه  زمین شهری،  کاربری  ریزی 

 دانشگاه تهران.

• American Planning Association (2006) Planning and Urban Design Standards, New Jersey: John 

Wiley & Sons. 

• Berke, P. and Godschalk, D. 2006, Urban Land Use Planning, Fifth Edition, University of Illinois 

Press. 

• Biddulph, M. (2007) Introduction to Residential Layout, Oxford: Elsevier. 

• Jepson, E. J., & Weitz, J. (2020). Fundamentals of plan making: Methods and techniques . 

Routledge.  
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 یشهر یهارساختیز ی مبان  :زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

های مبانی  یرزاخت

 شهری

 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Fundamentals of 

Urban 

Infrastructure 

 

تعداد 

 زاعت:

32 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 2: نظریتعداد واحد  

 :  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 .و نقل و حرکت آشنایی با نظام حمل -

 .آشنایی با نظام توزیع آب و برق و مخابرات و فاوالب در شهر -

 .ITهای آشنایی با نظام زیرساخت -

 . آشنایی با جانمایی و خصوصیات تاسیسات شهری -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 های شهری و مباحث عمومی مرتبط ترمرت آشنایی طراحان شهر با زیرساختای بر ورومقدمه اول 

 CNGهای گاز شهری و ریزی، طراحی و ووابط شبکه آشنایی با برنامه م دو  

 ریزی پسماند شهریآشنایی با مدیریت و برنامه زوم

 ریزی، طراحی و ووابط شبکه فاوالب شهری آشنایی با برنامه چها م

 آشنایی با قنات بعنوان یك زیرساخت مهم مصنوع شهری ووابط و حرائم آن  پنجم 

 آوری آبهای سطحیهای جمعریزی، طراحی و ووابط شبکه ا برنامهآشنایی ب ششم

 روشنایی رسانی شهری و های برق ریزی، طراحی و ووابط شبکه آشنایی با برنامه هفتم

 های مخابراتی ریزی، طراحی و ووابط شبکه سیستمآشنایی با برنامه هشتم

 ها های آتشنشانی و پمپ بنزینایستگاهریزی یابی و برنامهآشنایی با ووابط و مقررات مکان نهم

 هاا ووابط و مقررات حرائم زیر ساختآشنایی ب دهم

ها در سلسله مراتب شبکه  ترک و آرایش تقریبی شبکه زیرساخت های مشریزی، طراحی و مقررات تونل آشنایی با برنامه یا دهم

 دسترسی

 ای آب شهری از تولید تا مصرف هو مقررات شبکه ریزی، طراحی آشنایی با برنامه دوا دهم

 های طبیعی و مصنوع سبز آشنایی با زیرساخت زیزدهم

 های دسترسی و موازات آن کرکسیون شبکه دسترسی پروژه کارگاهی طراحی شهریریزی و ووابط شبکه آشنایی با برنامه چها دهم 
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 ، کشتارگاه، ترمینال و میادین ITCهری، تابلوهای شهری،  اورژانس شهای بهداشتی شهری،  سرویس یابی  آشنایی مختصر با مکان  پانزدهم 

 ریزی، طراحی و اجرای چند نمونه پروژه اجرایی )شبکه دسترسی فاوالب و فضای شهری( بررسی مسائل و مشکالت برنامه  شانزدهم

 

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

 دارد %50 %50 - دارد

 

 

 منابع اصلی: 

 . یدیو فاوالب، تهران: انتشارات شه ی: کتاب اول، آبرسانیشهر یهارساختیز  (1388 )،  بهزادفر، م

شهردار  (1383  )،  ا  ا، یدنیسع سبز  شهر8  ی کتاب  زائد  مواد  شهردار  ،ی:  سازمان  انتشارات  تهران:  سوم،  و  یچاپ  ها 

 کشور. ی هایاریده

ها و  یچاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان شهردار  ،یخدمات شهر  سات ی: تاس 8  ی بز شهردارکتاب س   (1390  ) ،  ا  ا، یدنیسع

 کشور. ی هایاریده

نادران، عیصناع انتشارات سازمان شهردار  ، یشهر  یها   ابانی خ  ی طرح هندس  (1390  ) ،  ها، ج؛  تهران:  اول،  ها و  یچاپ 

 کشور. ی هایاریده

 تهران. ی هایتهران: انتشارات سازمان شهردار ل،یزلزله و س ،یشهر یاحبحران در نو ت یریمد (1382 )،  م ، یعبدالله 

رآ  ند، یلیسیو و  نهارت، ی،  ورل،  )شهر  ی پسماندها  ی مهندس   ( 1389  ) ،  د،  ترجمه:  یجامد  بندان،    دروا یحم (،  عالقه  پور 

 شور.ک  یهایار ی ها و دهیتهران: انتشارات سازمان شهردار ، یشهسوار ی زاده، علیحمص یعل  ؛یساسان سام 

• Au-Yeung, B., Yigitcanlar, T., & Mayere, S. (2011). Integrated Sustainable Urban 

Infrastructure Management. In Green Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and 

Applications (pp. 902-919). IGI Global.  

• Conservation Fund (2004) Green infrastructure-linking lands for nature and people. Case Study2: 

Florida’s ecological network, Arlington, VA: The conservation fund.  

• Hamada, M., Koike, T., Suzuki, T., 2014, Urban Infrastructure Handbook, CRC Press. 

• Meyer, M. D. (2016). Transportation planning handbook. John Wiley & Sons.  

• Kelly, E. D. (2012). Community planning: An introduction to the comprehensive plan. 

Island Press.  
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 و مسکن یشهر یطراح ی مبان  :زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

و   ی شهر  یطراح  یمبان

 مسکن 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 انسان محیط

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design and    
Housing Theory 

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 صی تخص

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 : اهداف د س

 ی مسکون یهاهای مرتبط با طراحی محالت و مجموعهمقدماتی در زمینۀ نظریه کسب دانش -

  ،یطی محستیز   ،یو فرهنگ  ی اجتماع  ،ی)نظام اقتصاد  یمسکون  ی هاحوزه  یبر طراح  رگذاریبا ابعاد مختلف و تاث  یی آشنا -

 ( ی همگان ی فضاها  ،یادراک  ،یمنظر شهر ، یفرم کالبد

 ی عمل   فیو تکال هانیدر تمر ی نظر یاربست مبانک قیاز طر ی انتقاد -یل یتفکر تحل تیتقو -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ه یاول سیبا درس، طرح مسئله و سنجش مقدماتی، اسک یی توویح برنامه و آشنا اول 

 مسکن  یو طراح  یز ی شناخت ابعاد و نظامات مختلف د  عمل برنامه

 طراحی مسکن، فرایند طراحی مسکناسناد و منابع متعدد موجود در حوزه کیفیت در  مروری بر دوم   

 Communityهای ایجاد اجتماع محلی از طریق طراحیهای اجتماعی، جنبش(، اجتماع محلی، سرمایه1مسکونی ) هایبعد اجتماعی درمحله زوم

by Design  

  تامنی(، 3)تی خاص )زنان، کودکان، سالمندان(های جمعی(، گروه2مسکونی ) های محله بعد اجتماعی در چها م

 مسکونی  هایبعد کاربری زمین در محله پنجم 

 مسکونی  هایها در محلهبعد حرکت و دسترسی و زیرساخت ششم

 مسکونی  هایبعد کالبدی در محله هفتم

 مسکونی  هایبعد ادراکی و بصری در محله هشتم

 مسکونی های بعد اقتصادی در محله نهم

 د  عمل   هیكا بست نظر

 شناسی تك مسکننهگو اسکیس یك: دهم

 شناسی تك مسکنادامه اسکیس یك: گونه یا دهم

 طراحی الگوی واحد همسایگی  اسکیس دو: دوا دهم

 طراحی الگوی واحد همسایگی  ادامه اسکیس دو: زیزدهم

 اسکیس سه: طراحی در مقیاس کالن چها دهم 
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 ادامه اسکیس سه: طراحی در مقیاس کالن پانزدهم 

 ها سکیسا بندیجمع  شانزدهم

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 ندارد

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم 
 دارد طول ترم پروژه 50%

 منابع اصلی: 

( هلموت  خانه1391شرام  ترجمه    یافق  یها (  دا  ، یمی رکریم  م یمر  ، یغفار  ی علمتراکم،  شهانتشارات    ، یبهشت  د ینشگاه 

 تهران. 

،  55صفه شماره    ، یمسکون  ی هامجموعه  یشهر در آموزش معمار  ی( نقش طراح 1390مرجان )  مهرینعمت  ،یعل   غفاری

 تهران.   ،یدبهشت ی دانشگاه شه  ، یو شهرساز یدانشکده معمار

  دی . انتشارات دانشگاه شهپوراهللدی  ر یام  مهر، یالسادات نعمت( ترجمه مرجان1396)  دار یپا  یها محله  ان یبن   ،یآو  دمن، یفر

 تهران. ، یبهشت

 تهران. پور،یماهوت نیترجمه دکتر حس  دار،اطیح  یمسکون یهاخانه ی پولوژی( ت1382)  کویانر کامبی
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 یشهر اتیح د یو تجد  ینیبازآفر ی مبان  :زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 دیو تجد  ینیبا آفر  یمبان

  یشهر  اتیح

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Regeneration 

 

 

تعداد 

 زاعت:

32 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 2: نظریتعداد واحد  

 :  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملمیلی عآمو ش تک

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

 ی شهر اتی ح دی های مرتبط با تجدکسب دانش مقدماتی در زمینۀ نظریه -

  دیتجد ندیفرا ی ازهاینشی ها و پ (، گامیبد کال ، یط یمح ست ی ز ،ی تیریمد ،یفرهنگ  ، یاجتماع ، یبا ابعاد )اقتصاد یی آشنا -

 یشهر  اتیح

 به ثروت  راثیم لی تبد وهیو ش یخ یتار یهانهفته در حوزه یهابا ارزش یی آشنا -

 د یجد یهامی )جهان( و پارادا ی نگرش به اقدامات شهر تحول ر یبا س آشنایی  -

 ( رانی)ا ی نگرش به اقدامات شهر تحول ر یبا س آشنایی  -

 ی شهر ات یح  دیجهان در تجد یهابا تجارب کشور یی آشنا -

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 توویح برنامه و آشنایی با درس، طرح سوال و سنجش مقدماتی  اول 

سیر تحول تاریخی دوره اول: بعد از انقالب صنعتی تا پایان جنگ جهانی اول، دوره دوم: بعد از جنگ جهانی اول تا پایان   دوم   
 ره سوم: بعد از جنگ جهانی دوم تا زمان حاوردو  جنگ جهانی دوم )منشور آتن( ،

 مدرن، مدرنیته و مدرنیزاسیون  تجربۀ مدرنیته: زوم

 مروری بر واژگان اصلی چها م
Reconstruction, Revitalisation, Urban Renewal, Redevelopment& Regeneration 

 تجربه مدرنیته، فاوست  پنجم 

 : بعد طراحی1ابعاد تجدیدحیات  ششم

 تجربه مدرنیته، مارکس  فتمه

 : بعد اقتصادی 2ابعاد تجدیدحیات  هشتم

 تجربه مدرنیته، بودلر نهم

 : بعد اجتماعی و اجتماع محلی 3ابعاد تجدیدحیات  دهم

 (: مناطق فرهنگی و ... 1) :  بعد فرهنگی و گذران اوقات فراغت4حیات  ابعاد تجدید یا دهم

 ها ها و دانشگاهموزه(:  1) بعد فرهنگی و گذران اوقات فراغت : 4حیات  ادامه ابعاد تجدید دوا دهم
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 حیات شهری : بعد مسکن در تجدید5حیات  ابعاد تجدید زیزدهم

 تجربه مدرنیته: روسیه  چها دهم 

 تجربه مدرنیته: امریکا پانزدهم 

 بندیتجربه مدرنیته ایرانی و جمع شانزدهم

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 ندارد

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 دا د  طول ترم پروژه 50%

 

 

 

 منابع اصلی: 

 طرح نو. ته،یتجربه مدرن (1381 )برمن مارشال 

• Arkham, P. (1996), Conservation and the City, Rutledge. 

• Cowan, R. (2005), The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, UK. 

• Caves, R. W. (2005), Encyclopedia of the City, Routledge, New York, USA. 

• Lees L. et al, Ed. (2012) Gentrification Reader, Rutledge. 

• Montgomery, J. (2008), The New Wealth of Cities: City Dynamics and the Fifth Wave,  

• Muñoz Viñas, S. (2005), Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth-

Heinemann. 

• Roberts, P. & H. Sykes, (2000), Urban regeneration. A Handbook, SAGE Publications Ltd. 

• Talon A. (2010), Urban Regeneration in the UK. 

• UTF (Urban Task Force), (1999), Towards an Urban Renaissance, Taylor & Francis group, 

London. 
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 در طراحی شهری  طیمح یروانشناس:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

د    محیط   وانشنازی 

 طراحی شهری 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

  س به انگلیسی: عنوان د
Environmental 

psychology and 

Urban Design 

  

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      گاه کار          یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

نظر  انیدانشجو  یی آشنا - بنهیبا  موووعات  و  روز    ،یط یمح  یروانشناس  ی ادیها  مطرح  مباحث  و  موووعات  ارتباط 

 ی شهر ی طراح یکاربرد آنها در مباحث عمل یو چگونگ ،یشهر ی طراح یبا موووعات نظر ی طی مح ی روانشناس

   یع یانسان ساخت و طب ط یتر رابطه انسان و مح قیو عم شتر یو درک ب فهم  -

 ی شهر یو استفاده از آنها در رشته و حرفه طراح یط یمح یموجود در رشته روانشناس  ات ینقادانه ادب یابیارز -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ، سنجش آغازینو حرفه طراحی شهری ارتباط آن با دانشو  ساختار کلی آندرس، مرور  معرفی اول 

 کاربرد و سودمندی برای طراحی شهری  ،(scopeماهیت روانشناسی محیطی، منشاء و تاریخچه، حد و مرز ) دوم   

 Perceptionآنهای فرایند ادراک و نظریه زوم

 تاثیر فرهنگ بر ادراک  چها م

 Spatial Cognitionفرایند شناخت و شناخت فضایی   پنجم 

 های گیبسون و بارکر هقابلیت محیطی، نظری ششم

 Environmental Evaluationهای فردی  ارزیابی محیط: تفاوت هفتم

 دلبستگی و هویت مکانی، و اختالل در آن هشتم

 Personal space & Territorialityشخصیقلمروگرایی و فضای  نهم

 Crowding & Densityتراکمازدحام و  دهم

 ش فیلم و مباحثهشهر، فضاهای عمومی شهری نمای  یا دهم

 دلبستگی به مکان و رفتارهای دوستدار محیط زیست  دوا دهم

 های طبیعی و شفابخش( های مسکونی سالم، محیططراحی شهری و سالمت: )محیط زیزدهم

 آوری محیطی و تغییرات آب و هوایی تاب چها دهم 

 ان )بحث و گفتگو(های دانشجویروانشناسی محیطی به همراه ارائه روندهای جدید   پانزدهم 

 های دانشجویان )بحث و گفتگو(روانشناسی محیطی به همراه ارائه روندهای جدید   شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 پروژه عملی  50%

  و دارد )انجام تحقیق

آن به صورت   ارائه

 سمینار( 

 

 

 

 منابع اصلی: 

 طراحان، تهران: آرمانشهر.  یبرا ط یمح  یروانشناس   یالفبا (1391)  پاکزاد، ج؛ بزرگ، ح

 .یتهران: نشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاه  ، یشصت  مای ها، ترجمه شساختمان ان یم یدر فضا  یزندگ   (1361) ی  گل،

فر، تهران: انتشارات  ینیع  روایاری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علآفرینش نظریه معم (1386) ج  لنگ،

 دانشگاه تهران.

• Bechtel, R. B., & Churchman, A. (Eds.). (2003). Handbook of environmental psychology. 

John Wiley & Sons.  

• Fleury-Bahi, G., Pol, E., & Navarro, O. (Eds.). (2017). Handbook of environmental 

psychology and quality of life research. 

• Gifford, R. (2007). Environmental psychology: Principles and practice (p. 372). Colville, 

WA: Optimal books.  

• Gifford, R. (2016). Research methods for environmental psychology. John Wiley & Sons. 

• Kopec, D. A. (2018). Environmental psychology for design.  
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 افزارهای طراحی شهری فناوری اطالعات و آشنایی با نرم:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

فناو ی اطالعات و آشنایی 

نرم طراحی با  افزا های 

 شهری

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :پیش  د وس

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Information 

Technology and 

urban design 

softwares 

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: لمآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

فناور  ان یدانشجو  یی آشنا - اثرات  ارتباطات    یهایبا  و  ا  ی در شهر وجوامع شهر  ICTاطالعات  از  استفاده  ها در  یفناور  نیو 

   ،یشهر ی و طراح یزیربرنامه 

  یمحور و جهان  -اقتصاد دانش  ی ریگ: شکلیعمده جهان  یانقالب اطالعات و روندها  ده یبا ابعاد مختلف پد  انیدانشجو  یی شناآ -

 شدن  

 ,Adobephotoshop یک یگراف  یافزارهااز جمله نرم یشهر  یقابل کاربرد در طراح یافزارهابا انواع نرم  انیدانشجو  ییآشنا -

illustrator  مانند  نیبر زم  ی مبتن ی هاداده ل یو تحل یروآگرد  ی افزارهانرمGIS, Arcmap  وspace syntax. 

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 (ICT) ارتباطات و اطالعات  هایفناوریبا   آشنایی ساختار کلی آن،درس و مرور  معرفی اول 

 شدن جهانیو  محور -اقتصاد دانش: جهانی عمده دهاینرو و اطالعات انقالب پدیده مختلف ابعادمروری بر  دوم   

 در کشور  ارتباطات و اطالعات هایفناوریبخش  ووعیت زوم

 های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حکمروایی شهر، و ساختار کالبدی شهرو توسعه  ارتباطات و اطالعات هایفناوری چها م

 شهری  و حرفه طراحی ارتباطات و اطالعات هاییفناور پنجم 

 و نقش طراحان شهری  ICTهای سیستمها، الگوها و روش ششم

 افزارهای قابل کاربرد در طراحی شهری: گرافیکی و تحلیلی انواع نرم آشنایی با  هفتم

 GIS مانند  نهای مبتنی بر زمیوری و تحلیل دادهآگرد افزارهایآشنایی با نرم هشتم

 پایه در نظام اطالعاتی  مفاهیم  نهم

 و عناصر اصلی آن  GISتعریف  دهم

 افزارهای پرکاربرد در طراحی شهریمو ارتباط آن با بقیه نر  GISهای قابلیت یا دهم

 و کار با منوهای مختلف آن )قسمت اول(  GISاطالعات در  نحوه مدیریت و دسته بندی دوا دهم

 و کار با منوهای مختلف آن )قسمت دوم(  GISاطالعات در  نحوه مدیریت و دسته بندی زیزدهم
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 ، قسمت اول GISاطالعات در  نحوه ویرایش چها دهم 

 ، قسمت اول GISاطالعات در  نحوه ویرایش پانزدهم 

 GISهای رستری و برداری، و نحوه کاربرد آنها در آشنایی با داده شانزدهم

 

 

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 پروژه عملی  50%

پروژه   كی هیدارد )ته

 (یشهر یطراح یعمل

 

 

 

 منابع اصلی: 
• Brail, R. K., & Klosterman, R. E. (2001). Planning support systems: Integrating 

geographic information systems, models, and visualization tools. ESRI, Inc.  

• Castells, M. (2014). Technopoles of the world: The making of 21st century industrial 

complexes 

• James, J. (1999). Globalization, information technology and development. Springer.  

• Laurini, R. (2018). Information systems for urban planning: a hypermedia cooperative 

approach. CRC Press.  

• Shiode, N. (2000). Urban planning, information technology, and cyberspace. Journal of 

Urban Technology, 7 (2), 105-126.  
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 حکمروایی طراحی:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 حکمروایی طراحی

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :ینظرتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Design Governance 

 

تعداد 

 زاعت:

32 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 2: نظریتعداد واحد  

 :   عملیتعدا واحد  

   ندارد   دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

برنامه  یشهر  یارشد طراحیدوره کارشناس  انیدانشجو  ییآشنا -   ی زیربرنامه  یها احکام و چارچوب  ،با مفاهیم  یشهر  یزیرو 

 است.  یشهر ی ها و طراحیریزو عمل در برنامه یتئور نیارتباط ب  ی برقرار وهیو ش ییاجرا

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ارزیابی مقدماتی  /توویح برنامه درسی اول 

ریزی ریزی اجرایی با برنامهای : ارتباط برنامهریزی مدیریت برنامهاه برنامهتعریف مدیریت، وظاایف مدیریت، جایگ دوم   

 1ریزی اجراییدی، ماهیت، ویژگی و مراحل برنامهراهبر

ریزی راهبردی، ریزی اجرایی با برنامه: ارتباط برنامهایریزی مدیریت برنامهاه برنامهت، وظاایف مدیریت، جایگتعریف مدیری ومز

 2ریزی اجراییژگی و مراحل برنامهماهیت، وی

 1مفهوم مدیریت شهری چها م

 2مفهوم مدیریت شهری پنجم 

 ها حکمروایی شهری: نظریه  ششم

 هری: مصادیقحکمروایی ش هفتم

 بندیحکمروایی شهری: جمع  هشتم

 تحقق پذیری طراحی شهری: مصادیق نهم

 تحقق پذیری طراحی شهری: تجربه ایران  دهم

 پذیری طرح و موووع مشارکتعی و اقتصادی و اثر آنها بر تحققهای اجتماها و محیطارچوب چ یا دهم

 پذیری طرح و موووع مشارکتتحقق برای های تشکیالتی الزمها و محیطچارچوب  دوا دهم

 روانی  -عوامل انسانی   -8ری طرح یذپ ونی و بستر حقوقی الزم برای تحققی قانهاچارچوب  زیزدهم

 هامالی و اعتباری برای اجرای پروژه بندی و تخصیص منابع  مهارتهای فنی و مؤثر برای تحقق پذیری )مشارکت مؤثر( و بودجه  چها دهم 

 های عملی دانشجویان ز پروژهارائه ا  پانزدهم 

 های عملی دانشجویان ارائه از پروژه شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

  پایان کالسی و امتحان

 ترم

 ایهای دورهتحویل 
کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 دارد پروژه عملی  50%

 

 

 منابع اصلی: 

 .دانشگاه هنر ،(1385) ی اسد رج یا -پور ناصر برک ،یشهر  ییو حکمروا تیریمد

• Carmona, M., De Magalhaes, C., & Natarajan, L. (2016). Design governance: The CABE 

experiment. Routledge. 

• Ryser, J. (2017). Design governance: the CABE experiment.  
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 آور در برابر سوانح طراحی شهری تاب:  صل د سزرف

 عنوان د س به فا زی: 

تابط شهری  د   راحی  آو  

 برابر زوانح 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Resilient Urban 

Design 

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 زامی ال
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

دانشجو - زمین آشنایی  در  مرتبط  ادبیات  مطالعه  و  تخصصی  علمی،  اصطالحات  واژگان،  با  برنامهیان  و  مدیریت  ریزی ه 

             بازسازی 

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 انداز اولیه از کالسچشم  آزمون و ارائهپیش اول 

 ارائه مفاهیم اولیه دوم   

 ریزی و طراحی شهری معرفی مفاهیم مرتبط با برنامه زوم

 کاربری زمین -ابعاد ماهوی طراحی شهری چها م

 آوری شهری با تاب  برداشت میدانی از کاربری زمین و انطباق  پنجم 

 دسترسی وحرکت -آورتاب ابعاد ماهوی طراحی شهری ششم

 آوری شهریرداشت میدانی زیرساخت شهری و تابب هفتم

 فرم کالبدی  -آورتاب ابعاد ماهوی طراحی شهری هشتم

 ها و قطعات شهری(کالبدی )بلوک  برداشت میدانی فرم نهم

 بندی فضاهای همگانیاستخوان  -آورتاب ابعاد ماهوی طراحی شهری دهم

 آور شهری ی شهری و عناصر سازمان فضایی تاببرداشت و تحلیل سازمان فضای یا دهم

 منظر شهری  -آورتاب ابعاد ماهوی طراحی شهری دوا دهم

 حلیل جهت یابی و خوانایی منظر ذهنی برداشت و ت زیزدهم

 های تحلیلو تکنیك  GISآشنایی با  چها دهم 

 افزارشهری مورد مطالعه و تحلیل با نرمبرداشت میدانی بافت  پانزدهم 

 آور اصول و ابزارهابندی طراحی شهری تابجمع  شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

آزمون کتبی پایان  50%

 ترم
 دارد تمرین کالسی  6

 

 

 

 منابع اصلی: 
• Lahoud, A. (2010). Post‐Traumatic Urbanism. Architectural Design, 5 (80), 14-23. 

• Donovan, J. (2013). Designing to heal planning and urban design response to disaster 

and conflict.  

• Yamagata, Y., & Maruyama, H. (2016). Urban resilience. Springer.  

• Brunetta, G., Caldarice, O., Tollin, N., Rosas-Casals, M., & Morató, J. (Eds.). (2018). 

Urban resilience for risk and adaptation governance: Theory and practice. Springer.  

• Abhas, K., Miner, T. W., & Stanton-Geddes, Z. (2013). Building Urban Resilience. 

Principles, Tools, and Practice. Directions in Development. World Bank. Washington DC.  

• Ewing, R. H., Clemente, O., Neckerman, K. M., Purciel-Hill, M., Quinn, J. W., & Rundle, 

A. (2013). Measuring urban design: Metrics for livable places 
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 و سالمت  طراحی محیطی:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

 و زالمت   طراحی محیطی

 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : یعملتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Environmental 

Design & Health 

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      ه کارگا           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

نظریه - با  بنیادی  آشنایی دانشجویان  و موووعات  و مباحث مطرح روز    سالمت ها  ارتباط موووعات    سالمت محیطی، 

 محیطی با موووعات نظری طراحی شهری، و چگونگی کاربرد آنها در مباحث عملی طراحی شهری

 تر رابطه انسان و محیط انسان ساخت و طبیعی  یشتر و عمیقفهم و درک ب -

 محیطی و استفاده از آنها در رشته و حرفه طراحی شهری سالمتارزیابی نقادانه ادبیات موجود در  -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ی طراحی: معماری، معماری منظر، طراحی شهر ارتباط آن با علومو  ساختار کلی آندرس، مرور  معرفی اول 

 توجه به سالمت در علوم مرتبط با محیط انسان ساخت و شهرها  منشاء و تاریخچه دوم   

 ای، با تاکید بر حوزه پژوهشی سالمت و طراحی محیطیرویکرد میان رشته  تاریخچه زوم

 های شهری و مسکن در حوزه سالمتهای محیطسالمت و طراحی محیطی، چالش مفاهیم و تعاریف چها م

 های محیط کالبدی تاثیرگذار بر سالمت جسمانی: هوا، آب، خاک، آلودگی صوتی و اقلیم کالن و خردکیفیت  پنجم 

 های تغذیه و فعالیت بدنیهای مسکونی: محیطانرژی در محیط  توزیع ششم

 های مسکونی سالم( مسکن و سالمت )محیط هفتم

 های شهری، تراکم و ازدحام در مسکن و محیطه اجتماعیدسترسی، اجتماع پذیری و سرمای ارتباطات در محیط: قابلیت هشتم

 )فضاهای قابل دفاع(، ثبات و خودکفایی اقتصادی ترافیك سواره، جرم و جنایت ایمنی و امنیت و استرس: نهم

 آسیب پذیر: کودکان و نوجوانان، زنان، سالمندان، افراد دارای محدودیت  های جمعیتیگروه دهم

 نمایش فیلم و مباحثهو سالمت:   ریمحیط شه مسکن، یا دهم

 های طبیعی و شفابخش محیطسالمت:  معماری منظر و دوا دهم

 های طراحی جوامع سالمت محورو روش  اصول زیزدهم

 HIA  "سالمت ارزیابی آثار"آشنایی با  چها دهم 

 گفتگو(  های دانشجویان )بحث وبه همراه ارائهمحیطی،  جدید  سالمت در علومهای حوزه  پانزدهم 

 های دانشجویان )بحث و گفتگو(به همراه ارائهمحیطی،  جدید  سالمت در علومهای حوزه  شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 پروژه عملی  50%

  دارد )انجام تحقیق و

آن به صورت   ارائه

 سمینار( 

 

 

 منابع اصلی: 

 .87-100، ص56صفه، ش  ، یشهر یبعد سالمت طراح (1391 ) پ  ان، یم یحک

،  15، ش8افراد، آرمانشهر، سال  ی بر چاق  رگذار یتاث   ی کالبد  یها یژگیمحور: وسالمت  ی شهر  یفضاها   (1394  )   پ  ان، یم یحک

 .215-224ص 

)  ان، یم یحک ک(  1395پ  فعال  ی شهر  یطراح  ی هاتیف ی »نقش  در  شده  محله   یبدن  ت یادراک  مورد«ساکنان  نمونه    ی، 

 .72آباد« و »شهرک قدس« تهران، صفه »سعادت محالت

  

• Frank, L., Engelke, P., & Schmid, T. (2003). Health and community design: The impact of 

the built environment on physical activity. Island Press. 

• Frumkin, H., Frank, L., Frank, L. D., & Jackson, R. J. (2004). Urban sprawl and public 

health: Designing, planning, and building for healthy communities. Island Press. 

• Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to study public life. 

• Gifford, R. (2016). Research methods for environmental psychology. John Wiley & Sons.  
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 شرفته یپ  قیروش تحق:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

  وش تحقیق پیشرفته

 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Advanced research 

method 

 

تعداد 

 زاعت:

32 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 2: نظریتعداد واحد  

 :   عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 س:زال ا ائه د 

 

 : اهداف د س

تدوین    آشنایی دانشجویان با مبانی و اصول تحقیق در طراحی شهری و دستیابی به دانش و آگاهی در موووعات: -

پرسشع و  اهداف  تحقیق،  مسئله  تنوان،  روشها،  تحقیق،  روش  و  تحقیق  طرح  و  دوین  منابع  جستجوی  های 

 مستندسازی آنها.  

 لعات و طراحی شهری.های مختلف تحقیق در مطاآشنایی با روش -

 آشنایی با نحوه انتشار نتایج پژوهش -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 شهری و علوم طراحی  های تحقیق در طراحیاهمیت و ویژگی ساختار کلی آن،درس و مرور  معرفی اول 

 در انتخاب آن نحوه انتخاب موووع تحقیق و ارتباط آن با مسائل شهری جاری کشور، عوامل موثر دوم   

 های اجتناب از سرقت علمی ایی با اصول اخالقی تحقیق و شیوه آشن ومز

 Research designطرح تحقیق  نحوه تدوین چها م

 های جستجو داخلی و خارجی معتبرانواع منابع و پایگاه آشنایی با  پنجم 

 مورد تحقیقو تحدید موووع  اهمیت آن مسئله و ورورت/ نحوه بیان ششم

 های تحقیقو پرسش ه تدوین اهدافآشنایی با نحو هفتم

 جهت تدوین مطالعات نظری تحقیق بندی آنها،گردآوری و طبقه منابع نظری و   در نحوه جستجو هشتم

 جهت تدوین مطالعات تجربی تحقیق بندی آنها،ی تجربیات موفق و گردآوری و طبقه نحوه جستجو نهم

 آشنایی کلی با روش تحقیق، انواع آن )قسمت اول( دهم

 آشنایی کلی با روش تحقیق، انواع آن )قسمت دوم(  یا دهم

 های مفهومی، نظری و عملیاتی تحقیقتدوین چارچوب نحوه دوا دهم

 های تحقیقابزار گرداوری داده  زیزدهم

 های تحقیق روش های تحلیل داده چها دهم 

 ابع افزارهای استناد من منابع تحقیق و آشنایی با نرم نحوه مدیریت پانزدهم 

 انتشار نتایج پژوهش های با انواع شیوه آشنایی شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 پروژه عملی  50%

یك  دارد )تهیه

پروپوزال کامل تحقیق  

 در طراحی شهری( 

 

 

 صلی: منابع ا

 فر، انتشارات دانشگاه تهران.ینی ع روا یعل  ترجمه ،یدر معمار   قیتحق  یروشها (1388)، و وانگ، د گروت، ال 

 .  17-28، 145روستا، ش طی باورانه در پژوهش، مسکن و مح ت یکم  یزدگ بر افسون ی نقد ، یآمارزدگ (1393)، ک گلکار،

 جامعه شناسان، تهران.ود روش، انتشارات   یفی ک قیروش تحق (1392)،  ا محمدپور، 

 .46-39،ص 39ش   ،ی. آباد یمتداول آن در معمار ی هاو روش ق یبر مقوله تحق  یمرور (1382 ) ، ا ،یمحمود

• .Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.  

• Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods 

research. Sage publications.  

• Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing 

among five approaches. Sage publications.  

• Farthing, S. (2015). Research Design in Urban Planning: A Student′ s Guide. Sage.  
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 1-یشهر یهای طراحروش:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

طراح وش -یشهر  یهای 

1 

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban design 

methods and 

techniques 1 

 

تعداد 

 عت:زا

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

شامل    ی مختلف فرم شهر  ی هاهیدر ال  یط یمح   یهاداده  ل یبرداشت و تحل  ی هاك ی با روش و تکن  انیدانشجو  یی آشنا -

نظام    ،ی همگان  ی فضاها  یبند نظام استخوان  ، ینظام فرم کالبد  ت، یو فعال  ن یزم  ینظام کاربر  ، ینظام حرکت و دسترس

 . یمنظر شهر

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 جایگاه درس در دوره طراحی شهری، معرفی »فرایند طراحی شهری«  ساختار کلی آن،ر درس و مرو معرفی اول 

 تمرین »فرایند طراحی شهری«  ارائه دوم   

 مدلی برای سنجش ووعیت فرم شهری )محمل طراحی شهری(  ارائه نظام/ زوم

 های »فرم شهری« تمرین ابعاد و سنجه ارائه چها م

 کالبدی«  فرمهای برداشت و تحلیل »تکنیك  پنجم 

 فضای بافت شهری -شناسی و تودهریخت کار در کالس و انجام تمرین تحلیل ششم

 بندی فضاهای همگانی« های برداشت و تحلیل »استخوان تکنیك  هفتم

 شهری و بررسی منظر ذهنی از دید ساکنان  بندی فضاهای همگانی بافتاستخوان تمرین برداشت و تحلیل  ارائه هشتم

 مقیاس کالن - ای برداشت و تحلیل »منظر شهری«هتکنیك  نهم

 چارچوب مدیریت بصری منظر شهری  -ای از شهر(حلیل منظر شهری مقیاس کالن)منطقه تمرین برداشت و ت ارائه دهم

 مقیاس خرد - های برداشت و تحلیل »منظر شهری«تکنیك  یا دهم

 گذاری و تحلیل توالی بصری عالمت -)فضای شهری(تمرین برداشت و تحلیل منظر شهری مقیاس خرد  ارائه دوا دهم

 محیطی« های برداشت و تحلیل اطالعات در »مؤلفه زیستتکنیك  زیزدهم

 GISبا استفاده از  اقلیم خُرد های طبیعی،فرم آب و الیه تحلیل فرم توپوگرافی،تمرین  ارائه چها دهم 

 ملکردی«های برداشت و تحلیل اطالعات در »مؤلفه ع تکنیك  پانزدهم 

 های رفتاری ان فضا و برداشت و تحلیل قرارگاهتمرین تحلیل نظام حرکت و دسترسی با استفاده از تکنیك چیدم ارائه شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 ه عملی پروژ 50%

دارد )مجموعه تمامی  

 های کالسی( تمرین

 

 

 

 منابع اصلی: 

 . یبهشت دیتهران: انتشارات دانشگاه شه  ،یشهر  ی در طراح طی مح ت یف ی ابعاد سازنده ک( 1395)ذکاوت، ک

 . یمی تهران، سل ون، ینیترجمه کورش گلکار و سولماز حس  ،یشهر یطراح  ت ی( اسناد هدا1385ر ) کوآن،

 .38-65، ص 32صفه، ش   ،یشهر ی طراح تیفیسازنده ک  یهالفه( مؤ1380ک ) گلکار،

• DETR & CABE (2000)  By Design, London: DETR & CABE. 

• Kropf, K. (2018). The handbook of urban morphology. John Wiley & Sons.  

• Lynch, K., Lynch, K. R., & Hack, G. (1984). Site planning 

• Moughtin, C., Cuesta, R., Sarris, C., & Signoretta, P. (2003). Urban design: Method and 

techniques. Routledge.  

• Shirvani, H. (1985). The urban design processes. Van Nostrand Reinhold Company.  
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 2-یشهر یهای طراحروش:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

طراح وش -یشهر  یهای 

2 

 تعداد

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :د وس پیش

 1-یشهر  یهای طراح وش

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban design 

methods and 

techniques-2 
 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریواحد  تعداد 

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد           ی: ملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

)چشم    یسازمی تصم  یاه روش  ،یط یمح  یها داده  دهیچی و پ   کپارچهی  لیتحل   یهاك ی با روش و تکن  انیدانشجو  ییآشنا -

 یشهر یطراح ت یبا انواع اسناد هدا یی آشنا ،یشهر  یطراح ندیاهداف در فرا ن ی( و تدویاندازساز

 یشهر  ی هاو اجرا در طرح یریو مبحث تحقق پذ ،یشهر یهاطرح یابی ارز ی هابا روش یی آشنا -

 

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 1های طراحی شهریها و تکنیك ا درس روشبارتباط آن و  ساختار کلی آندرس، مرور  معرفی اول 

 های محیطی )تحلیل ساده، پیچیده و یکپارچه(های تحلیل دادهآشنایی با روش دوم   

 SWOTهای ی طراحی شهری در ارتباط با گزارههااتی کیفیتتعریف عملیو ارائه تمرین درباره  انجام زوم

 انداز مشارکتی ¬ن، مدل سی.دی.اس، چشمواندازسازی: مدل اُرگ آشنایی با فرایند چشم چها م

 فضای شهری یك محله/ اندازساز چشمو ارائه  کار در کالس و انجام تمرین تدوین پنجم 

 های طراحی شهری راهبردها و سیاستریزی شهری در جهان، اهداف، مهریزی راهبردی، تحوالت برنابرنامه  معرفی ششم

 Design Policyو کاربرد آن عآشنایی با سیاست طراحی شهری، انوا هفتم

 های داخلی و خارجی موفق(طراحی شهری )معرفی و تحلیل نمونه های ارائه تمرین تدوین اهداف و سیاست هشتم

 های طراحی شهری« « و نقشه »ساختار حوزه معرفی سند »چارچوب طراحی شهری نهم

 های داخلی و خارجی موفقارائه تمربن معرفی و تحلیل نمونه دهم

 کد طراحی شهری« » معرفی اسناد »راهنمای طراحی شهری« و یا دهم

 های داخلی و خارجی موفقارائه تمربن معرفی و تحلیل نمونه دوا دهم

 ساز« و »طرح جامع سه بعدی« معرفی اسناد دستورکار »توسعه و ساخت و زیزدهم

 قهای داخلی و خارجی موفارائه تمربن معرفی و تحلیل نمونه چها دهم 

تحقق پذیری و پایش در فرایند  با  آشنایی افزارهای مرتبط،نرمانواع آن و  آشنایی با ارزیابی در فرایند طراحی شهری، پانزدهم 

 طراحی شهری 

 های شهری پذیری طرحشناسی عدم تحققهای شهری و آسیبموفق ارزیابی طرحهای موفق و ناتحلیل نمونه  شانزدهم
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 ا  شیابی:

 میان ترم  مر تا  شیابی مس
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

 کالسی 
 

کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 پروژه عملی  50%

دارد )مجموعه تمامی  

 های کالسی( تمرین

 

 

 منابع اصلی: 

برک  ،یع یرف  و  ارز  یکردهایرو  )1393(  پورر  محور  کارکرد  و  محور  برنامه  ی ابی انطباق  در    ن،یزم  یکاربر  یزیراجرا 

 .65-76، 4، ش19 دوره با، یز ی انطباق محور در شهر لواسان، هنرها یاب ی: ارزیموردپژوه

 .41صفه، شماره  ، یشهر یکاربرد در طراح یبرا  (SWOT)  یل یتحل كیتکن  یساز ( مناسب1385ک ) گلکار،

 . یبهشت  دی ن، انتشارات دانشگاه شهراته ، یشهر یطراح یۀ در باب نظر  ی: تأمالتداری مکان پا نشی( آفر1390ک ) گلکار،

)  لنگ، طراح1386ج  گونه یشهر   ی(  طرحهیرو  یشناس :  و  بحرینی،ها  سیدحسین  ترجمه  دانشگاه    ها،  انتشارات  تهران، 

 تهران. 

• Carmona, M. (2001) Housing Design Quality through Policy, Guidance and Review, London: 

Spon. 

• Carmona, M. (2002). Housing Design Quality: through policy, guidance, and review. 

Taylor & Francis.  

• DCLG. (2006). Preparing Design Codes: A Practice Manual, RIBA Publishing 

• Oliveira, V., & Pinho, P. (2010). Evaluation in urban planning: Advances and prospects. 

Journal of Planning Literature, 24 (4), 343-361.  

• Punter, J. (2010). The Vancouver achievement: Urban planning and design. UBC Press.  
 

  



 

45 

 

 

 2مبانی نظری طراحی شهری:  زرفصل د س

 عنوان د س به فا زی: 

طراحی  نظری  مبانی 

 2شهری

تعداد 

 2  واحد:
نوع  

 واحد

 

 جبرانی

 

 :نظریتعداد واحد  

   نیا :پیش  وسد 

مبانی نظری طراحی 

 1شهری

 : عملیتعداد واحد  

 عنوان د س به انگلیسی: 
Urban Design 

Theory  2 

 

تعداد 

 زاعت:

۴۸ 

 تخصصی 

 الزامی 
 :نظریتعداد واحد  

 : عملیتعداد واحد  

 اختیا ی
 1: نظریتعداد واحد  

 1:  عملیتعدا واحد  

 ندارد    دارد            : یملآمو ش تکمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه      کارگاه           یلمسفر ع 

 زال ا ائه د س:

 

 : اهداف د س

شهری )تعریف، فلسفه، مفهوم    طراحی  ?HOWو چگونگی تحقق   ?WHY، فلسفه  ?WHATآشنایی با چیستی   -

 کامل یابنده.  و تای پویا شهری به عنوان حوزه کیفیت محیط و معرفی طراحی 

 (  (Urban Design Principlesشهری آشنایی با اصول طراحی -

 ( (Urban Design Process شهری  آشنایی با فرایند طراحی -

 شهری.  تأکید بر ورورت اتکاء »عمل« بر »تئوری« در طراحی  -

 .رسد  ف تکالی و ها تمرین در  نظری ابزارهای عملی  کاربست طریق از انتقادی  –تقویت فکر تحلیلی   -

 :زرفصل د س

 زرفصل هفته

 ارزیابی مقدماتی  /توویح برنامه درسی اول 

 1بخش  های طراحی شهری چیست ؟نظریه  دوم   

 2بخش های طراحی شهری چیست ؟نظریه  زوم

 نو تجربه گرایان /های رفتاری در طراحی شهرنظریه  چها م

 های نو خردگرایانه در طراحی شهرینظریه  پنجم 

 طالعه گروهی در کالس: مسمینار ششم

 نظران گفتار اول: مروری بر آرای صاحبرسهدهای رقیب مفاهیم پایه در طراحی شهری از منظر نظریه  هفتم

 نظران گفتار دوم: مروری بر آرای صاحبرسهدهای رقیب مفاهیم پایه در طراحی شهری از منظر نظریه  هشتم

 های رقیبنظر نظریه ز ممفاهیم پایه در طراحی شهری اجمع بندی  نهم

 ها هایی از تحقق نظریه » عمل « مثال » نظریه « در دهم

 ها » طراحی فضایی شهر « نظریه  یا دهم

 : منظر عینی شهر 1های منظر شهری نظریه  دوا دهم

 شهر ذهنی: منظر   2های منظر شهری نظریه  زیزدهم

 های متاخر طراحی شهریآشنایی با نظریه چها دهم 

 های عملی . سمینار از پروژه  دهم پانز
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 های عملی . سمینار از پروژه  شانزدهم

 

 ا  شیابی:

 میان ترم  ا  شیابی مستمر 
 های نهایی آ مون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری 

بر اساس فعالیت  

  پایانکالسی و امتحان 

 ترم

 ایهای دورهتحویل 
کتبی پایان  آزمون 50%

 ترم
 دارد پروژه عملی  50%
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