
   

 (درس اصلی -واحد نظری 2) شهری یبهسازی و نوساز
 (کارشناسی ارشد)  ریزی شهری برنامه گروه -تهران مرکز –دانشگاه آزاد اسالمی  29تحصیلی  اول سالنیم

 00.11~02.91 : ها شنبهچهار

 .پیش نیاز ندارد

   rezaei@iau.ae ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تهران مرکزمحمود رضاییدکتر : زیر نظر

            
https://sites.google.com/a/iau.ae/mahmudrezaei/home 

 هدف

 :بادانشجویان آشنایی 

 و ایران های کهن در سطح جهان ی بافت مفاهیم اساسی و اولیه 

  مرمت شهری های و نظریهمفاهیم  

 ها فعالیت

 : این درس عبارتند ازمرتبط با  های موضوع

 ها و معرفی مفاهیم و واژگان مرمت شهری بندی بافت دسته 

  جهان  ودر ایران  های کهن ها و شکل گیری بافت ویژگی 

 ی بهسازی و نوسازی شهری های پایه معرفی نظریه 

 های مداخله در بافت شهری بررسی روش 

 های جهانی در رابطه با بهسازی و نوسازی شهری گرهمعرفی کن 

مداخله در بافت کهن   های روش»ی  ای درباره ی مقاله تهیه و ارایهبه  از دانشجویان -نفره 9حداکثر –هر گروه 

برای این منظور یک شهر در ایران توسط هر گروه انتخاب شده و . خواهد پرداخت« در یکی از شهرهای ایران

کاررفته از طریق  روش به. شود ریزان با آن معرفی می یدایش بافت کهن و نحوه رویارویی برنامهشکل گیری و پ

های  و نیز مرور نظریه ها و کنگره شهر در جهاندو و های موجود در شهر ایرانی  ی تجربه  و مقایسه ارزیابی

 .بودخواهد  مرمت شهری

 :شداهد خونیز توسط هر گروه مرور موارد زیر برای این منظور 

 (دو تجربه)جهانیموفق تجربه ایران در یک شهر و مرمت های تجربه  نمونهمعرفی : 0سمینار  -0

معرفی دو منشور یا  و های جهانی در مرمت شهری نظریهپرداز  دو نظریهمعرفی : 9سمینار  -9

 جهانی مرمت شهری کنگره

  تحویل خواهند دادسی ر کنفرانس و طبق برنامه ی کالهدررابطه با  را خودتمرینات دانشجویان. 

 شود پیشنهاد می آموزشی بازدید از بافت کهن یک یا دو شهر بسته به هماهنگی دانشجویان و گروه. 

 های بنیاد آقاخان و یا هر تجربه موفقی صورت گیرد تواند از میان تجربه تجربه جهانی می . 

mailto:rezaei@iau.ae
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  راه سازی در بافت  اگون چگونه پیادهاز میان راهبردهای گون»پرسش اصلی در مقاله دانشجویان این است که

ی مربوط به این پرسش این است ها پرسش «تواند به بهسازی بافت کمک کند؟ میدر ایران  کهن شهر انتخابی

هایی از آن تا  هایی برای این بافت یا بخش بافت کهن شهر انتخابی چگونه شکل گرفته است؟ چه برنامه که

راهبردهای مداخله در بافت کهن شهر انتخابی ها کدام است؟ افتمشکالت این بکنون صورت گرفته است؟ 

 چیست؟ 

 نحوه ی ارزیابی 

 (درصد 91هر سمینار ) %41  کالسی     سمینارهای 

 (%01ارایه متن و تصاویر %+01مستندسازی%+01نتیجه گیری %+ 01روش پژوهش) %41  تحویل نهایی مقاله 

  91  میان ترمکالسی و آزمون% 

   (پی نوشت اول) تشویقیامتیاز                  مشارکت موثر 

  (دومنوشت  پی)% 011        نهایی     کتبی امتحان 

مربوط به درس به استاد  متندر تهیه به چاپ مقاله خود اقدام و یا درصورتیکه گروهی از دانشجویان  –پی نوشت اول 

 . هند شدبرخوردار خوا( درصد91تا ) تشویقیمربوطه کمک نمایند از امتیاز 

 .محاسبه خواهد شدی آموزشی گروه  ل برابر با آیین نامهبارم امتحان نهایی در ک –پی نوشت دوم 

 .شدمنجر به نمره صفر خواهد دزدی ادبی  -نوشت سوم پی

 .تغییر یابند آزمون میان ترمتمام موارد ذکر شده در باال ممکن است برای ارتقا کیفی آموزش تا قبل از  

 



   

 منابع پیشنهادی

 :های اصلی کالس منبع

 یبی، انتشارات دانشگاه تهران د محسن حبنوشته دکتر سی« مرمت شهری»

 کتاب منشور مرمت شهری، دکتر محمد منصور فالمکی

 یهای کهن شهری، دکتر کیومرث حبیب بهسازی و نوسازی بافت

 

1) Urban Pattern, by Simon Eisner and Arthur Gallion  

2) The city in history: its origins, its transformations, and its prospects, Lewis Mumfurd  

3) The history of city form by James Morris 

4) Urban Form in the Arab World, Past and Present, by Stefano Bianca 

5) Iranian Cities, by Heinz Gaube,ISBN-10: 0814729711,ISBN-13: 978-0814729717 

6) Iranian Cities: Formation and Development, by Masoud Kheirabadi 

8) History of Civilization, by Will Durant 

9) Man makes himself by G. Childe 

10) Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, by James 

Marston Fitch 

11) The Evolving Arab City by  Yasser Elsheshtawy  

12) History of Architecture by Leonardo Benevolo  

13) Art through the ages, by Helen Gardner 

14) Sophi’s World, by Jostein Gaarder  

15) History of Early Iran by George CAMERON 

 برخی منابع برای شهرهای ایران

  ۵۴۳۱٫و نشر کتاب،تهران،سال .انتشارات بنگاه ترجمه.کشاورز  دیاکونف،ترجمهء کریم.،تالیف متاریخ ماد

،ترجمهء کریم کشاورز،انتشارات موسسه مطالعات هیجدهم  ،تاریخ ایران از دوران باستان تا سدهپیکولوسگا با و دیگران

  اجتماعی،  و تحقیقات

  ،۵۴۳۳نیا،تهران   ،ترجمهء مسعود رجبمیراث باستانی ایرانرد فرای،ریچا

http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?term=Elsheshtawy%2c+Yasser&restrictBy=author&page=1
http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?term=Elsheshtawy%2c+Yasser&restrictBy=author&page=1


   

  ۵۴۳۳  ،ترجمه دکتر محمد معین،تهرانایران از آغاز تا اسالمگیرشمن،

کشور در زمان ساسانیان رجوع کنید به احمد بن ابی   برای فهرستی از شهرهای ایرانی در هریک از استانهای چهارگانه

  ۵۴۳۱اول،ترجمهء دکتر محمد ابراهیم آیتی،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران،  جلد  تاریخ یعقوبییعقوب،

  ۵۴۳۱،ترجمهء حمزه سردادور، تهران،جغرافیای تاریخی ایرانبارتلد،تذکرهء .و.و

  ۵۴۳۱انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران،  ،تالیف م،دیاکونف،ترجمهء روحی اربابایران باستان

  :تالیف محمد یوسف کیانی یرانشهرهای اجلدی  5کتاب 

  نظری اجمالی به شهرنشینی وشهرسازی در ایران

  م. شهرنشینی وشهرسازی درهزاره پنجم ق 

  م. شهرنشینی وشهرسازی از هزاره چهارم تا اول ق

  شهر وشهرنشینی در نیمه شرقی فالت ایران

  شوششهرهای اورارتویی،شهرنشینی ایالمی در شوش، شهرنشینی هخامنشی در 

  شهرهای اشکانی، شهرهای ساسانی،شهرهای اسالمی

  .انتشارات آرمانشهر .شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله قاجاریان(. بدون تاریخ. )ج, پاکزاد

  .آزاد کتاب: تهران .(رویکردی به محله های تاریخی)باز زنده سازی شهری (. بدون تاریخ. )ا, تایسدل

زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و )مکتب اصفهان در شهرسازی (. 0920. )ز, ریاه &, .س. د, حبیبی

  .دانشگاه هنر: تهران (.قواعد دستوری

  .سازمان میراث فرهنگی شهر یزد .محالت تاریخی شهر یزد(. 0900. )ح. م, خادم زاده

  .جهان جام جم .ی تاریخیمرمت و احیای بناها و بافت ها(. بدون تاریخ. )ش, تاجیک &, .ح, عالی

  .بررسی نقش فضایی بازار در ساختار شهرهای ایرانی(. بدون تاریخ. )م, عباس زادگان

  .مرمت بافت تاریخی شهر یزد(. بدون تاریخ. )ح. م, کالنتری خلیل آباد

 

 

 



   

 شهری یبهسازی و نوساز -بندی برنامه زمان

 جلسات 18.30~18.00                                                                                              19.30~18.30 منابع اصلی

1)Urban Pattern, by Simon Eisner and 
Arthur Gallion 
2)The city in history: its origins, its 
transformations, and its prospects, Lewis 
Mumfurd 
3)  The history of city form by James Morris 
4) Urban Form in the Arab World, Past and 
Present, by Stefano Bianca 
5) Iranian Cities, by Heinz Gaube 
6) Iranian Cities: Formation and 
Development, by Masoud Kheirabadi 
8) History of Civilization, by Will Durant 
9) Man makes himself by G. Childe 
10) Historic Preservation: Curatorial 
Management of the Built World, by James 
Marston Fitch 

 معارفه و شرح درسی شهری
92 

 -شهریور

 مهر9
 9و0

 1سخنرانی 

پیش از ) و ساختار بافت کهن ایران و جهان   شکل

 (اسالم، باستان،

 9 مهر 01 بندی، انتخاب شهرها و منابع گروه

 2سخنرانی 

ی اسالم،  دوره)و جهان گیری بافت کهن ایران  شکل

 (قرون وسطی

 مرور مطالب قبلی و کرکسیون 

 4 مهر 02

 تعطیل رسمی
94 

 5 (تعطیل)مهر

 3سخنرانی

 (پیش از مدرن)گیری بافت کهن ایران و جهان  شکل
 6 آبان 0

Habibi,S .M.(1381), Urban Renovation, 
international definitions, Theories, 

Experiences, Charters & Declarations, 
Urban Methods and Operations, Tehran 
University Press: Tehran[original text in 

Farsi Language] 

 4سخنرانی   

 مفاهیم مرمت شهری ها و بندی بافت دسته

 
 2 آبان 0

 5سخنرانی 

 ی بهسازی و نوسازی شهری های پایه معرفی نظریه

 

 0 آبان 05

 2 آبان 99 -سمیتعطیل ر-

 01 آبان 92 کرکسیون  

 00 آذر 6 آزمون میان ترم
 کرکسیون

 9 آذر 09

 9و 0سمینار 
 09 آذر 91
 04 آذر 92
 05 دی 4

 تحویل نهایی –پرسش و پاسخ 
 06 دی 00

 امتحان کتبی نهایی  
ی  طبق برنامه

 گروه 
02 


