
   

 برنامه درسی

 (درس اصلی -واحد نظری 3)شهری  طراحینظریه های 

 (کارشناسی ارشد)  طزاحی شهری گروه -تهران مرکز –دانشگاه آزاد اسالمی  29سال تحصیلی  –ترم اول 

 2:99~09:91 : ها شنبهچهار

 .پیش نیاز ندارد

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

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

 هدف

 :بادانشجویان آشنایی 

  طراحی شهریموجود در های  نظریه مرورشناخت و 

  ها و فرآیند طراحی شهری روشآشنایی با 

 ها فعالیت

 :گانه زیر خواهد پرداخت های سه ارایهبه  از دانشجویان -نفره 3حداکثر –هر گروه 

 (ی یک پیوست شماره) پردازان آن دسته به کمک نظریه  گانه های هشت رفی یکی از نظریهمع -سمینار یک -0

علوم پیچیدگی و پیوند آن با جدید  (های یا نظریه)پردازان  نظریهپژوهش در آرای یکی از  -سمینار دو -9

 (پیوست دو)طراحی شهری 

 3سمینار  -ها انتخاب یک یا چند پروژه طراحی شهری موفق و بررسی فرآیند طراحی در آن -3

 : مورد بحث در کالس عبارتند ازمرتبط با نظریه ها و روشهای طراحی  های موضوع

 و سیر تکامل آن فلسفه وجودی، مفهوم طراحی شهری 

 و طراحی شهری ی طراحیانواع نظریه ها 

 رآیند طراحی در پروژه های طراحی شهریف 

 ها و بازتاب آن در فضاهای شهری  ارتباط نظریه 

 .تحویل خواهند دادهر کنفرانس و طبق برنامه ی کالسی ، دررابطه با  را خودتمرینات دانشجویان 

  

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


   

 نحوه ی ارزیابی 

 (درصد تحویل 91تا 09درصد ارایه و 91تا  09هر سمینار ) %21تا  01کالسی       سمینارهای 

 درصد 91تا  %01 های کالسی و پرسش آزمون میان ترم 

        (اضافی% )91مشارکت موثر 

o  (پی نوشت اول) مشارکت در آماده سازی کتاب منبع 

o تشکیل کنفرانسی گسترده در سطح کالس یا دانشگاه 

 (نوشت دوم پی% )011نهایی         کتبی ن امتحا 

ه و دانشجویان دکه توسط استاد مربوطه تالیف شاست توصیه شده برای کالس ، کتابی  های منبعیکی از  –پی نوشت اول 

 . عالقه مند می توانند در ارتقا آن مشارکت داشته باشند 

 .ی آموزشی گروه محاسبه خواهد شد نامهل برابر با آیین بارم امتحان نهایی در ک –پی نوشت دوم 

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

   تواند به دلخواه یکی از  ادغام شده و دانشجو می 9و 0با توجه به تاخیر در شروع ترم و جمعیت کالس، سمینار

 .نمایدهای مربوطه را انتخاب  موضوع

  به دلیل بیان شده برخی مباحث کالس به صورت پرس و پاسخ و در صورت امکان با هماهنگی گروه آموزشی در

 .العاده برگزار خواهد شد جلسات فوق

  



   

 

  

 جلسات 12.10~11.25                                           ~10.40 11.25                                         10.40~9.55 منابع اصلی

و از » ،(ب0309)رضایی، محمود، 

تفاوت نگرشی طراحی )های دیگر  پارادایم

معماری و   ی همجل، «(شهرسازان و معماران

 تابستان ، 00 و 01 ی  هشهرسازی، شمار

0309 

شهری   طراحی، (0301)رضایی، محمود،  -

آوری  تأثیرات و نقش فن)در هزاره سوم 

ارتباطات در نوین اطالعات و 

 -ی علمی ، درج شده در نشریه(شهری طراحی

تا  1 ی  ، صفحه11 ی  ، شماره پژوهشی صفه

 .0301سال پانزدهم، بهار و تابستان   ، 90

بازنگری  : قیاس درطراحی، 0329رضایی، 

معماری  ها درفرآیند طراحی ها و پنداره انگاره

 معاصر

،شکل گیری نظریات ( 0200)لنگ،جان،

معماری ، نقش علوم رفتاری در طراحی 

 محیطی 

 1سخنرانی 

 مفهوم طراحی شهری
 0 آبان 0 معارفه و شرح درس

 2 سخنرانی

 نظریه ها و انواع آن ها

 گروه بندی و کرکسیون

 9و 0 سمینار
 9 آبان 0

  3 سمینار کرکسیون

 

 3سخنرانی

 (ادامه)نظریه ها و انواع آن ها

 9و  0سمینار کرکسیون 

 
 3 آبان 09

ها و  بازنگری انگاره» ، 0329رضایی، 

 «ها درفرآیند طراحی پنداره

، الگوهای جدید در (9113)جنکس،چارلز،

 نظریه های معماری

،  طراحان چگونه می (0221)الوسن،برایان،

 اندیشند، ابهام زدایی از فرآیند طراحی

، مفاهیم در (0202)مک گینتی،تیم،

ای بر معماری، صفحات  معماری،در مقدمه

 ، مک گراو هیل، نیویورک(930 – 910)

 1 آبان 99 تعطیل رسمی

  3سمینار  کرکسیون
 4سخنرانی 

 فرآیند طراحی

 9و0کرکسیون سمینار 

 
 9 آبان 92

 6 آذر 6 9و 0سمینار  کرکسیون 

 9و 0سمینار 
 0 آذر 03

 0 آذر 91
 2 آذر 90 3کرکسیون سمینار -آزمون میان ترم 

 01 دی 1 3سمینار 

 پرسش و پاسخ و کرکسیون: جلسه فوق العاده
ا هماهنگی ب

 گروه
00 

  امتحان کتبی نهایی 

 

برابر با تاریخ 

 امتحانات
00 



   

 

 برای هر نظریه منابع پیشنهادیهای طراحی شهری و  نظریه -9تا  0جدول های  -1پیوست 

 (شهرو نمای هنری ای، دیداری،  فضایی، ریخت شناسانه، زمینه) کالبدی های برخی انگاره.1جدول 

 رده
 سال پرداز انگاره نوشتار

   پنداره
بندی  مطابقت با الیه
 کارمونا 

 هاای  مایه بن هماهنگ با ریزی شهر  برنامه 0
 هنری

 ریخت شناسی ها، یادبودها ساختمان، ها میدانها،  نای خیاب ها چهارراه 0002 کامیلو زیته

 دیداری آن دیداریی  و نشانه آمیزشی  خیابان و شیوه نمای 0212 آنوین ریموند کاربردریزی شهری در  برنامه 9

 ای زمینه زمینه گرایی در برنامه ریزی روستا 0216 توماس شارپ آناتومی روستا 3

 فضایی کیفیت حسی در مقیاس فضاییفرآیند دستیلبی به  0206 لینچ مدیریت حس منظقه 1

 دیداری جاشهر و  دریافتدر  ها دیگر زمینهبر  دریافت دیداری برتری 0260 گوردن کالن منظر شهر 9

 ریخت شناسی مسکونی ریزگانی تا بخش ی  سنجهالگو از  903شناسی  ریخت 0200 کریستوفر الکساندر یک زبان الگو 6

 ریخت شناسی فضاهای کالبدی شهر بندی گونه 0202 راب کریر فضای شهری 0

انداز شاهری، توساعه و مادیریت     چشم 0
 تاریخی

 ریخت شناسی ریخت شناسی شهر بر اساس مدیریت شهری در طی دوران 0200 وایت هند

و باه   هاا هساتند   ی کاربری های نوین در کناره شهرهای کالن که دارای همه گاه گیری زیست جای 0220 جول گاریو شهر لبه 2
 .اند ها وابسته آزاد راه

 فضایی

 ای زمینه .موفقیت طراحی مدیریت و نگهداری شهرها در گرو زمینه گرایی و مردم مداری است 0229 فرانسیس تیبالدز ساخت شهرهای مردم مدار 01

 دیداری ها، اثاثیه، رنگ تندیسها،  نشانه ، بام،نما، خط آسمان، چهارراهنما،  0229 کلیف ماتین (ها آرایش و آذین)طراحی شهری  00

09 

 

 

 

از نظاار )شااهر تهااران  یمطالعااات کالبااد
 (شناسی اییاری و زیباابص

 0226 منوچهر مزینی

0309 

 (ورودی، خط آسمان، نیمرخ، تندیس)پیکر  -0
 (کوینشانه، لبه، گره، )سیما  -9

 (  فضا، نما، اثاثیه)چهره  -3

 دیداری

 و باه ( پیتار کلتاورپ  ) ،پساین شاهر   کالن 03
آناادره )شهرسااازی  هااای مایااه باانسااوی    

 (یرگبدوآنی، الیزابت پالتر ز

 (زیبرگالیزابت پالتر )طراحی  بازنگری

نهضت نئواربانیزم 
آندره  ،پیتر کلتورپ)

دوآنی، الیزابت پالتر 
 (یرگبز

0223 

 0229و

 0221و

 

 

 شهر همگانی ی پهنههای کالبدی و  سویه    توجه به

 

 

 

 

 0209 رسی آلدو معماری شهر 01 ریخت شناسی

یک نظریه سااختاری  : فضا ماشین است 09
 معماری

 ریخت شناسی نگاه ساختاری و  تحلیلی نوین به فضا و تعمیم آن به علوم انسانی مرتبط 0226 بیل هیلیر 

بااه سااوی یااک شااکل  : طراحاای شااهر 06
 شهری پایدارتر

درنظر گرفتن جنبه های اجتمااعی، اقتصاادی، محیطای و کالبادی     تحلیل فضایی شهر گالسکو و  0222 فری
 در شکل گیری فضای شهری پایدار

 فضایی

 (75، ص1131رضایی، )برگرفته از  
 



   

 

 (شهر همگانی  ی پهنهی رفتارهای کارکردی، گزینشی و اجتماعی در  برپایه) رفتاریهای  انگاره برخی .2جدول 

 پرداز انگاره سال نوشتار رده
بندی  مطابقت با الیه ه    پندار

 کارمونا

شاااهرهای بااازرگ  زنااادگیمااارگ و  0
 آمریکایی

 ی گنجیناه  بوساتان ،  میدانچاه خیابان، هنری نیست و  ی یادوارهآن یک  زندگی درپیچیدگی و  از رویشهر  زبجین جیک 0260
 .ست ها انسان رفتار و فعالیت

 (همبودی)اجتماعی 

 

9 

 سامان کاربردهای بی

 اجتماعی های الیههای پنهان  آسیب

 همگان ازبین رفتن

0201 

0209 

0200 

 

 ریچارد سنت

 .هاست  نامناسب دسترسی   شایماناز  برگرفتهشهر  همگانیافول حیات 

 بیگانگان کنشی همو  گفتار ،ها ناشهر و خیاب کانونبررسی 

 (همبودی)اجتماعی 

امنیات فضاا باه کماک اجتمااع ماردم ممکان        . ی طراحی کالبد و الگوی جرم رابطه وجود دارد میان شیوه نیومن اسکار 0209 فضای قابل دفاع 01
 . است

 (همبودی)اجتماعی 

 0200 ی انسانی شکل شهر سویه 0

0209 

اموس 
 راپاپورت

 کارکردی باهم کنشبرای ایجاد  مردم شورآوردن به

یان بنتلی و  0209 محیط های پاسخده 2
 همکاران

 حق انتخاب مردم وطراحی مکان 

پاذیری، تناسابات    نفوذپذیری، تنوع، سهولت درک و خوانایی، انعطاا   :هفت عامل در پاسخدهی محیط 
 بصری، غنای احساس و رنگ تعلق

 (همبودی)اجتماعی 

 

9 

 

 مردم   به  نگرشسازی با  خانه

 و

 مردمیجاهای 

0206 

 و

0221 

 

کوپر کلر 
و  مارکوس
 سرکیسیان

 جا فضا، مردم،سکونتی  های انبوهارزیابی 

، هاا  آموزشاکده ، فضاای بااز   کوچاک هاای   بوستان، برزنیهای   بوستانشهری،  های میدانچه: هفت نوع فضا
 ی سالمندان، فضای باز کودکان، فضای باز درمانی فضای باز مسکونی ویژه

 کارکردی

 

3 

 جایگاااه: ی معماااری انگااارهآفاارینش 
 پیرامون رفتاری در طراحی  های دانش

در  «شااهری طراحاای» انسااانی  ی سااویه
 ی شهرها آینده

0200 

0229 

0221 

 

 جان لنگ

 های رفتاری انسان رارگاهقبر  پافشاریبا  پیرامون   ی شایستهشناخت 

 انسانی ی سنجهبر  پافشاری

 کارکردی

 
1 

 

در کشاورهای   همگاانی ی فضاای  بررس
 اسکاندیناوی و

 ها ساختمانزندگی در فضای میان 

 

0200 

 

 گل یان

 

 اجتماعی ،گزینشی، ناگزیرهای  رفتار

و نیااز ( همبااودی)اجتماااعی 
 افزایش بعد گزینشی به رفتار

 

6 

 

در فضااهای شاهری    اجتمااعی زندگی 
 کوچک

0201 

0200 
 (فیلم)

 

 وایتویلیام 

 ، در شهر رفتار مردمبررسی 

 آشنا و آشنا ، نیمهبیگانه کنش هم  

 (همبودی)اجتماعی 

برای مکان در قلمارو هاای    دادخواستی 0
 عمومی

 کارکردی مکان سازی در فضاهای شهری  پیتر بوچانان 0202

 دی او ایی 0229 راهنمای خط مشی برنامه ریزی 00

 دی او تی

 کارکردی دستور العمل طراحی بر اساس الگوهای رفتاری

 (06،ص 1131رضایی، )برگرفته از 

  



   

 (شهراز  آزمودنی ذهنی وو برداشت  دریافت) پنداشتی های انگاره برخی.1جدول 

  (69،ص 0303رضایی، )برگرفته از 

      پنداره سال پرداز انگاره نوشتار رده

 سیمای شهر 0

 (منظر ذهنی شهر)

 

 کوین لینچ

 

 

0261 

 

 

  ، راهکویلبه، نشانه، گره، 

 ، ساختارچم، چبود

 .صورت شمایلی است   ذهنی مردم به  ی هوار طرح

9  

 

 ارزیابی سیمای شهر

 

 

 یبرداشتهای  دیدگاه 0221 سرجک ن

، من و ولویلالت 3
 هولویل

0206-0209 

 

 (مردمبه دست اطالعات فضایی  واکنش  ی دریافت  شیوه) پیرامونیشناخت 

 مور و همکاران 1

 

0209 

 

 (مردم به دست جا ارزیابی  ی هنحو) پیرامونیارزیابی 

 (پیرامون خوددر  مردمی فعالیت و انتخاب  شیوه)رفتار محیطی  0260 آنسلم استراوس تصاویر شهر آمریکایی 9

 .ذهنی مردم نمادین است های نگاره

 .های اجتماعی شهرها شوند اتومبیل ها می توانند سبب مرگ مکان 0200 دنالد اپلیارد  های سرزنده خیابان 6



   

 (ی بوم شناختی های کالبدی در الیه پنداره ی برپایه)شهر  گسترش پایدار های برخی انگاره.4جدول 
 کلیدی      ی پنداره سال پرداز انگاره نوشتار ردیف
 شهری های پرسمانرویارویی با  شناختی بوم های روش 0262 مک هارگ طراحی با طبیعت 0

 طبیعت طراحی شهرها با توجه به    تغییر در نگرش به 9111 پرناسان ویستن  زبان چشم انداز 9

ساوی یاک      باه : یناد طبیعای  آشکل شهر و فر 3
 گرایی شهری بوم

 شهرها ی گسترش آیندهطبیعت در  ی الیهنگرش به  0202 مایکل ها 

دهای   ای بارای شاکل   پایاه )اکولوژی شهری  1
 (شهرها

 محیطی های زیست نگرانی 0229 فردریک اشتاینر

 پایدار گسترش

 ها اکوسیستم نگهداری ازها،  آلودگی کاستنکارآیی انرژی،  0221 تلی و همکاراننب شناختی بومشهری  طراحی 9

ایی.او.دی همین میراث مشترک 6
1
برای  

 دولت انگلیس

1990 

 

 اندازهای شهری طبیعت و چشم نگهداری

 پیشین و نودر شهرهای  شناختی بوم  شهرسازی  های مایه بنکارگیری  به 9101 محسن مصطفوی شناختی بومشهرگرایی  0

راهنمااایی باارای : هااای پایاادار گاااه سااکونت 2
 برنامه ریزان، طراحان و سازندگان

 های مختلف تقسیم بندی راهنمای طراحی پایدار در مقیاس  0221 بارتون

 (61،ص0303رضایی، )برگرفته از 

  

                                                             
1 DOE 



   

 

 ی حس مکان  های سه گانه های بررسی شده در این پژوهش در سویه رده بندی انگاره -7جدول 
  (حس مکان)« جا»های چگونگی دریافت   سویه

 الیه بندی یک (  بررسی شده در پژوهش)پردازان  انگاره

ی الگوی کانتر و  برپایه)

 (پانتر

 بندی دو الیه

 (ی الگوی کرمونا برپایه)

 

 

 

 کالبدی

، (0202)ها ، (9111)پرناس، (0262)هارگ ، (0221)، بارتون و همکاران(0223)، بلوارز(0226)جنکز و همکاران( 0226)، کاپلند(0220)راجرز شناختی  بوم

 (0221)ایی.او.، دی(9101)، مصطفوی(0221)، بنتلی و همکاران(0229)اشتاینر

 (0221)ها ، (0206)، لینچ(0222)، فری(0220)، گاریو(0223)کلتورپ فضایی

 (0209)، روسی(0200و 0200)، الکساندر(0200)هند ، وایت(0226)، هیلیر(0202)، کریر(0002)زیته ریخت شناسی

 (0299)، نیرن(0216)، شارپ(0229)، تیبالدز(0262)تورسک ای زمینه
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