
 (2های درس کارگاه شهرسازی )شرح تفصیلی سرفصل
مش الت   یو عمل  یدر درک علم یحرفه ا یها ییو توانا یعمل یو جنبه ها یدرس کاربرد دانش نظر نیا یهدف از اجرا

-Problemمشالل س و   یزیو برنامه ر یابیکارگاه مشالل  نیاست. در ا یعرصه شهر کیدر  یزیربه منظور برنامه یشهر

Orientedرا در  یمتف او  ش هر یهامش الت  عرص ه لی و تحل هی تجز انیو دانشجو هبرخوردار بود یا ژهیو تی( از اهم

کارگاه  ندی. فراگرددیمو برنامه توسعه شهری تدوین ه یارا هاآن یبرا یمقدمات شنهادا یدستورکار خود قرار داده و سپس پ

درک  ،ییشناس ا یبرا ازیاطتعا  مورد ن یکوچک انتخاب شده، گردآور یواحد شهر کیصور  است که ابتدا  نیحاضر بد

چ ارچوب  هیشده، به ارا یابیمورد مطالعه انجام خواهد شد و با توجه به مشالت  رد یعرصه شهر یمشالت  شهر لیو تحل

 پرداخته خواهد شد. یعرصه شهر نیا یطرح توسعه برا

 

 شرح خدمات -نخست

 تعیین و بررسی حوزه خدمات گیرمعرفی کلی منطقه دربرگیرنده شهر و قسمت اول: 

 معرفی کلی منطقه  استان( و موقعیت شهر در آن -1

 های جغرافیایی و طبیعی، جمعیتی و فرهنگی منطقهمعرفی کلی ویژگی -2

 تعیین روستاهای خدما  گیر مستقیم روزانه از شهر -3

 نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدما  گیر -4

 کمبودهای تأسیسا  زیربنایی، خدما  رفاهی و تجهیزا  روستاهای خدما  گیر شناخت -5

 هرقسمت دوم: بررسی و شناخت ش

 خصوصیا  اقلیمی و زیست محیطی شهر -1

موقعیت جغرافیایی شهر و حریم  عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپ وگرافی، ش یبهای اص لی  -1

راف آن، و همچن ین س ایر عوام ل جغرافی ایی موثر در طرح و منطقه بندی آنها در سطح شهر و اط

 محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر(

زمین شناسی  جنس خاک، نوع اراضی و پوشش گیاهی، زمین لغزش و زلزله، سیل و سایر ح واد   -2

 غیر مترقبه(

و  منابع سطحی و زیر زمینی آب و نحوه تأمین آن در شهر و سیستم حرکت و دفع آبه ای س طحی -3

 وضعیت مسیل ها و رودخانه ها در شهر

 هواشناسی  دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب( -4

 خصوصیا  جمعیتی و اجتماعی شهر  -2

خصوصیا  جمعیتی و ترکیب و تحوال  آن  وضع جمعیت در گذش ته و ح ا ، می زان و وض عیت  -1

 مهاجر ، جنس، گروه های سنی، بعد خانوار، سواد، شاغلین و غیره(

 شهر و تغییرا  آن در مناطق و محت  مختلف تراکم جمعیت در -2

بر  خصوصیا  اجتماعی و فرهنگی شهر  و محت  آن، و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی شهر -3

 اساس پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان و نخبگان شهری

 خصوصیا  اقتصادی -3

 ادیع آن در هر یک از بخشهای اقتصاوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نو -1

 بیالاری در بخش های مختلف اقتصادیجمعیت فعا ، اشتغا  و  -2

 مناطق مختلف شهرارزش زمین و ساختمان های مسالونی و غیر مسالونی و تغییرا  آنها در  -3

 خصوصیا  کالبدی -4

 دورنمای شهر  فرم شهر، سیما، منظر، توده و حجم( -1



به س طوح، درص د و س رانه نحوه استفاده از اراضی شهر برحسب کاربریهای مختلف موجود و محاس -2

 آنها، در کل شهر

نحوه توزیع خدما   آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غی ره( در س طح ش هر، ب ا در  -3

 نظر گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی هر یک از خدما 

 تاریخچه، علل پیدایش، روند رشد و توسعه کالبدی شهر و محت  آن از ادوار گذشته تا کنون -4

 دی بافتهای شهردانه بن -5

ر و چگ ونگی رواب آ آنه ا ب ا ساختار وسازمان شهری همراه با تعیین محدوده محت  مختل ف ش ه -6

 یالدیگر

 پدافند غیر عامل و نیازهای کالبدی آن در شهر و حریم آن -7

های زیست محیطی و مواهب طبیعی شهر و ح ریم های گردشگری، شناخت ارزشها و فرصتمالان -8

 آن

 طبقا  ساختمانی در مناطق، نواحی و محت  مختلف شهربررسی تراکم و  -9

وضعیت کلی ساختمانهای مسالونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص های کمی و کیف ی،  -10

مالالیت، نمای ساختمان، نوع مصالح، کیفیت و قدمت س اختمان  قاب ل اس تفاده، نوس از، مرمت ی، 

 ار بنا در زمین و غیرهتخریبی(، تجهیزا  و تأسیسا  بهداشتی، جهت استقر

مالالیت اراضی در شهر، با تفالیک نوع مالالیت دولت ی، خصوص ی و عم ومی  ش هرداری، اوق اف( و  -11

 تأثیرا  آن در شهر

اخذ اطتعا  مربوط به بافتها، بناها، محوطه های تاریخی و حرایم و ضوابآ و طرح های مربوط ب ه  -12

 آنها

شباله های تأسیسا  شهری  آب، فاضتب، ب ر،، خصوصیا ، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و  -13

 مخابرا ، اینترنت، گاز و غیره( سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امالانا  آنها

رفاهی ی ا  -وضع کمی و کیفی تجهیزا  شهری  ایستگاههای سوخت گیری، مجتمع های خدماتی -14

نشانی و غی ره( کمبوده ا و بین راهی، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع پسماندهای جامد، آتش 

 مشالت  و امالانا  موجود در این زمینه

نظام سلسله مراتب شباله راههای درون شهری و برون شهری و ارتباط آن با عملالردهای ش هری از  -15

 لحاظ شباله بندی خیابان ها، تقاطع ها، میادین، کمربندی و معابر پیاده و مسیرهای دوچرخه

 نگریتدوین بیانیه مشکالت و آینده سمت سوم: تحلیل منطقه و شهر وق

 ردیابی مشالت  طبیعی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ترافیالی -1

 تعیین عملالرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده -2

 ندهگیر از آن در آیاحتماال  رشد و پیش بینی های جمعیت شهر و روستاهای خدما  -3

برآورد کمبودها و پیش بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسالن، تأسیسا  زی ر بن ایی، خ دما  رف اهی و  -4

 سایر کارکردهای اصلی شهر

 ارزیابی امالانا  رشد کالبدی و توسعه شهر -5

 قسمت چهارم: تدوین برنامه راهبردی و تولید سناریوهای گزینه توسعه شهر و برنامه فیزیکی

 انداز توسعه شهرچشمتدوین  -1

 تدوین اهداف کتن و خرد توسعه شهری -2

 تدوین سناریوهای گزینه توسعه شهری -3

ه ای ی س بز، فض ای ب از و مال انهافض اتوسعه محدوده ش هری، توس عه تدوین ایده کلی با الگوی مرتبآ با  -4

 غیر عامل در شهر پدافندگردشگری و 



شهری  کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سیستم دف ع زبال ه، پیش بینی مالان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزا   -5

 آتش نشانی و غیره(

 برنامه ریزی کاربری اراضی شهر  کاربریهای پیشنهادی( -6

 موضوعی شهر  -های موضعیتدوین فهرست برنامه -7

 

 اسناد قابل تحویل -دوم
 فحه(ص 100مستند گزارش برنامه توسعه شهری شامل تمام مطالعا  شرح خدما   حداکثر  -1

آلبوم کلیه نقشه ها منطبق بر دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب شورایعالی شهرسازی و معم اری ای ران  -2

 شامل  و نه محدود به(:

 نقشه کاربری زمین موجود شهر -

 نقشه ساختار فضایی موجود شهر -

 نقشه شباله معابر موجود شهر -

 نقشه محدوده و حریم موجود شهر -

 الگوی پیشنهادی توسعه شهرنقشه ساختار فضایی و  -

 نقشه محدوده و حریم پیشنهادی شهر -

 نقشه کاربری زمین پیشنهادی شهر -

 نقشه شباله معابر پیشنهادی شهر -

 مستند پاورپوینت برای هر یک از مراحل انجام پروژه و ارائه آن در کتس -3

ردی ابی ش ده ش هر و  تدوین حداقل دو پوستر برای معرفی شهر، برنامه های موجود توسعه شهری و مشالت  -4

 ریزی توسعه شهرچارچوب برنامه
 

 


