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 :انجام کاربرگها به موارد زیر توجه نماییدپیش از : دانشجویان گرامی

 .کلیه کاربرگها به صورت گروهی بوده و کل اعضای گروه در انجام آنها نقش خواهند داشت  )1

 . نفر می باشد5 تا 3تعداد اعضای گروههای کاری بین  )2

حاظ موضعی بایستی بر روی یک شهر اجرا شوند اما بـه دلیـل پـاره ای از محـدودیتهای اجرایـی،                      کاربرگها به ل   )3
 .ناگزیر بر روی محالت شهر زنجان پیاده سازی خواهند شد

شـامل کتـاب،   (ازی های کاربرگها، تعدادی منابع و نمونـه کـار شهرسـ    جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم و خواسته       )4
تهیه شده که به تدریج به صورت کپی یا فایل از طریق سایت در اختیار دانشجویان قـرار                  ) جزوه، مقاله و اسالید   

 .خواهد گرفت و دانشجویان موظفند پس از مطالعه این منابع نسبت به انجام هر کاربرگ اقدام نمایند

انتخاب می شود که هرکدام از آنها بـر اسـاس   ) 2بدست امده در طرح شهرسازی  (این درس دو مسأله اصلی      در   )5
 . صورت جداگانه دنبال می شوداین کاربرگ ها با یکی از اساتید درس به

 دانـشگاه آزاد    سی شهرسازی مهنددر گروه   و راهنمای تهیه شده     بر اساس سرفصل مصوب و ابالغی وزارت علوم          )6
 زینه هـای مداخلـه بـرای تحلیـل    ارائه راه حل و گ    با محوریت   ) 3(، ساختار درس طرح شهرسازی    اسالمی زنجان 
برای دستیابی آسانتر دانشجویان و اساتید به       تدوین شده و     )2(شناسایی شده از طرح شهرسازی      مسائل شهری   

 :به شرح زیر طراحی شده است کاربرگ عملی 12 گام اصلی و 5این موضوع در قالب هدف سیالبس، 

  :گام اول
  ) و اولیه پروژهطرح پیشنهادی (تهیه پروپزال):1(کاربرگ شماره 
  تدوین شرح خدمات):2(کاربرگ شماره

  
  :گام دوم

  ، بررسی و کاربرد آنها در پروژهونه های مشابه خارجی نم و گردآوریجستجو):3(کاربرگ شماره
  ، بررسی و کاربرد آنها در پروژهنمونه های مشابه داخلی  و گردآوریجستجو ):4(کاربرگ شماره

  
  :گام سوم

 و تهیه SWOTو   AIDAاستفاده از تکنیک های ارائه ایده و کانسپت با با (ارائه گزینه های مداخله ):5(کاربرگ شماره
  )ایدئوگرام

  .خلههای مدا برای هر یک از گزینه  پردازی سناریو):6(کاربرگ شماره
  

  :گام چهارم
 AHP در شهرسازی با تاکید بر روش های مختلف ارزیابیو آشنایی با شناخت ):7(کاربرگ شماره 
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و نرم افزار  AHPبا استفاده از (انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از روش ارزیابی مناسب):8(کاربرگ شماره
ExpertChoice) 

  
  :گام پنجم

   و اجزای آنها به همراه اینفوگرامتهیه نقشه های اجرایی ):9(کاربرگ شماره
  ضوابط و مقررات اجرایی طرح )10(کاربرگ شماره
  ی طرح مدیریت اجرا تهیه برنامه ):11(کاربرگ شماره

   شیت بندی و ارائه نهایی):12(گ شمارهرکارب
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  :1کاربرگ شماره
  ) و اولیه پروژهطرح پیشنهادی( Proposal تهیه پروپزال 

یـا  (روژه از سوی مجـری       اولیه و پیشنهادی پ    ساختاربه عنوان   در پروژه های اجرایی پروپوزالی      عموالً  م
برای کارفرما تهیه می شود که بایستی به تایید و تـصویب کارفرمـا برسـد تـا قابلیـت اجرایـی                      ) رمشاو

 RFP   1  آن بهبرخی پروژه ها نیز کارفرما از مشاور درخواست پروپوزال می نماید که در . داشته باشد
   .گفته می شود

العـات و خروجـی     طاسـاس م  بـر   موضوع انتخاب شده تهیه نمایید؛      / این کاربرگ بایستی پروپوزالی برای مسأله     در  
اصول بنیادین مساله شناسی دو مساله اصلی را         و مطابق با      مسائل محله را شناسایی کرده اید      که)2(های طرح شهرسازی    

 . و هریک را به صورت جداگانه با اساتید به پیش بریددر سطح محله انتخاب کنید

 : اصل بنیادین مسئله شناسی10 
 .بر اساس فرایند مطالعاتی باشد .1
 .صریح و بدون ابهام باشد .2
 .قابل سنجش کمی باشد .3
 .ابل استناد به محدوده زمانی و مکانی باشدق .4
 .برخواسته از واقعیت باشد .5
 .بر اساس وفاق جمعی و اجماع کارشناسی باشد .6
 .استمرار و توالی داشته باشد .7
 .قابل مداخله و کنترل باشد .8
 .قابل انطباق با قوانین و مقررات باشد .9

 .در فرایند سیستمی قابل تحلیل باشد .10
  .)صل انطباق داشته باشند ا6مسائل باید حداقل با (

  :دقت شودضمنا 

 .صورت مساله باید شکل سوالی داشته باشد) الف 
  .دون ابهام باشدمساله باید روشن و ب) ب
  .از کاربرد اصطالحات و واژگان ارزشی خودداری شود )ج
  .مساله درحد کنترل پذیر و اخص مطرح شود.اخص و صحیح باشد) د 
  .شود) مکانی و زمانی(و تحدید )  جامع و مانع( مسأله باید تدقیق  )ـه

  

                                                            
1  Request For Proposal 
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  :اصلی هر پروپوزال عبارتند ازخشهای ب 

  طرح مساله)1 

وضـع   فاصله ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و                له یک فاصله و شکاف است،     أسم
یک دیوار یا مانعی است که سـر راه تحقـق           ه  لأسم می توانیم تعابیر دیگری هم از مسئله داشته باشیم مثالً اینکه          . مطلوب

دارد اما   تمام این تعابیر یک مفهوم    . که حرکت ما را دچار مشکل می کند       است  ی  عامله  لأسم اهدافمان قرار گرفته، یا اینکه    
 .به یک فاصله یا شکاف، از نظر تصویری، واضح تر استه لأسمتشبیه 

ایـن   از همین جا می توان نتیجه گرفت که برای پـر کـردن            . یعنی پر کردن این شکاف    ه  لأسمبا توجه به این تعریف، حل       
تغییر دهیم تا با وضع مطلـوب مـان منطبـق            یا باید وضع موجودمان را    : پیش روی ماست  ) راتژییا دو است  (شکاف، دو راه    

تغییر دهیم و  به بیان دیگر یا باید خود را     . بکاهیم تا با وضع موجود ما سازگاری پیدا کند         شود، یا از انتطارات و توقعات خود      
این ها دو استراتژِی کلی حل مسئله       . که می خواهیم بسازیم    رمانند محیط کنیم یا اینکه محیط را تغییر دهیم و آن را آنطو            

کنیم و هم وضع موجودمـان را   هم از ایده آل گرایی خود کم. ما باید ترکیبی از این دو را به کار ببندیم    هستند اما در عمل   
  )http://www.cmpclinic.comسایت کلینیک مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی : مأخذ( .تغییر دهیم

  

  

  

  

  

  

  

 با این کار نـسبت بـه متغیرهـای تـاثیر         .  مساله کرد  لبه تجزیه و تحلی     ، اقدام  بیان مسأله توصیه می شود تا قبل از نوشتن        
برای این کار می توان یکی از       . استفاده نمود   می توان   بیان مسĤله  گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن            

 : تحلیل مساله عبارتند ازمتداولترین روش ها برای تجزیه و.  بکاربستروش های موجود را
  علیتشبکه  
  نمودار استخوان ماهی 
 )،چرا؟ چگونه؟ ،چی؟ جا؟ ،ک،کی؟ ، که؟ ( نمودارشش کلمه ای 

  

سیستم 
 شهر

  آینده  حال

 حل

 مسائل شهری

 زمان

یت
طلوب

م
 

سیستم 
 شهر
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  : در متن آورده شود موارد زیر نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب  بیان مساله تحقیق باید بهبرای
  اطالعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه 

   دقیق مسأله وصیف ت 
  نحوه بروز یا وقوع  
  هو شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعوسعت  
  عوامل دخیل در بروز مسأله  
  نحوه برخورد فعلی با مساله  
  دمساله می اندیشیآنچه درمورد راه حل  
  د که از حل مشکل انتظار می رو فواید پژوهش و نتایجی 
 که مساله اصلی که باعث دغدغه ذهنی شما و شودباید به طور صریح و دقیق مشخص در بیان مسأله بنابراین 

  .رماست،چیستفکار

  رتوضر)2
مسائل و مشکالتی را که از فقدان توجه به این مساله در شهر  . را برای کارفرما توجیه کنیدضرورت انجام این پروژه 
  .ناشی شده است را به طور واضح شرح دهید) محله(

  
  :اهداف)3

می اصلی ل مساله است و شامل دو دسته هدف ایده و آرمانی برای رفع و ح .مقصد نهایی از انجام پروژه است هدف،
  : باشد

اهداف کلی باید قابل حصول باشند و به صورت صریح و روشن بیان شوند و هیچ گونه  Goals: )کلی(اهداف کالن
 .ابهامی در آنها نباشد

این  .در زیر مجموعه هر هدف کلی می تواند یک یا چند هدف خرد مشخص گردد : Objectives)جزئی(اهداف خرد
  .ه منظور واضح نمودن بیشتر هدف کلی تعیین می شود و عملی بودن و کاربردی بودن آنها مورد تاکید استاهداف ب
  .است با دستیابی به اهداف خرد، هدف کلی قابل حصول خواهد بودبدیهی 

  
  شناسیروش )4
  .شریح شودت) تکنیک ها( و همچنین ابزارها و فنون اهدافعلمی دستیابی به وش ر
  

  .چارچوب نظری از مبانی نظری منتج می شود :چارچوب نظری)5

طه با مبانی نظری شامل بررسی نظریه ها،مطالعات،پژوهش ها و اقدامات انجام شده توسط دیگران در راب:مبانی نظری
  .موضوع پژوهش ما و دسته بندی و تحلیل آنها می باشد
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  مدل تحلیلی پژوهش     مبانی نظری                         چارچوب نظری 

مبانی نظری با شرایط بومی و محلی و همچینین توانمندی ها و دیدگاههای محلی، چارچوب نظری را مشخص تلفیق 
  .خواهد ساخت

 که در آن روابط بین متغیرها بیان شده است،به ان  نظری را در قالب دیاگرامی نشان دهیماگر چارچوب :مدل تحلیلی
  :به عنوان نمونه .می گویندمدل تحلیلی 

 ،"اجتماعی" که دارای ریشه های "زنان در فضاهای شهری استو فعالیت حضور امکان عدم " فرض کنیم مساله ی ما
  : مدل تحلیلی پژوهش ما به صورت زیر خواهد بودت صوردر این.می باشد "کالبدی" و "فرهنگی" ،"اعتقادی"

  

  
  

نه از طریق مداخله  در سایر  به ارائه راه حل بپردازد،باید توجه کنیم که یک شهرساز برای حل یک مساله باید از طریق مداخله در کالبد (
  ).ه در حیطه تخصص سایر علوم قرار دارد ک... مثل عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و،عوامل

  

  

  

 هایریشه
 فرهنگی

ریشه های
 کالبدی

ریشه های 
 اعتقادی

ریشه های
 اجتماعی

عدم حضور
زنان در  

فضای شهری
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  :2کاربرگ شماره
  (Service Description) شرح خدماتتدوین  

شـرح  «تظـار ضـمیمه قـرارداد مـی گـردد کـه بـه آن                تمامی پروژه های اجرایی، شرحی از اقدامات مورد ان        در  
بـه روشـنی    ) مـشاور (خدمات موجب می گردد تا انتظارات متقابل کارفرما و مجری           شرح  . می گویند » خدمات

یـن   ا.بایستی چه انتظـارتی داشـته و یـا نداشـته باشـند     تعریف شده و هر دو طرف دقیقاً بدانند از طرف مقابل      
  .بودد موضوع در جلوگیری از اختالفات حقوقی و ارتقاء کیفیت انجام پروژه بسیار موثر خواه

  :این بخش ها عبارتند از.باید توجه داشت که هر شرح خدمات از سه بخش اصلی تشکیل شده است
  

  بخش اجزای مطالعاتی و داده های مورد نیاز )الف
  )شناخت.(بطه با پروژه چه داده هایی باید جمع آوری شده یا مورد مطالعه قرار گیرندیعنی باید مشخص کنید که در را

  
   و ارزیابی داده هاتحلیلبخش چگونگی  )ب

چگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و چگونه با یکدیگر ترکیب  گردآوری شده اند،)الف( خش بدریعنی داده هایی که 
  )تحلیل( .شوند

  
   طرح پیشنهادیبخش )ج

به عنوان خروجی تولید خواهید ... نمودارها و  گزارش ها، ،چه نقشه ها  طرح و پروژه شما چه خواهد بود؟یعنی خروجی
  )طرح( کرد؟

  
آشنایی با نحوه تدوین شرح خدمات توصیه می شود مروری بر نمونه شرح خدمات های تیپ در حوزه شهرسازی جهت 

شرح خدمات ها را که لیست آنها در ذیل آمده این . ییدح خدمات پروژه خود نماداشته باشید و سپس اقدام به نگارش شر
  .شهرآفرین دانلود نماییدمی توانید از سایت 

  

  :عبارتند ازتیپ نمونه های مهمی از شرح خدمات 

  شرح خدمات بافت فرسوده 
  شرح خدمات طرح منظر شهری 
  12شرح خدمات تیپ  
  19شرح خدمات تیپ  
  شرح خدمات آماده سازی زمین 
  یشرح خدمات طرح تفصیل 
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  :3کاربرگ شماره
  ه، بررسی و کاربرد آنها در پروژخارجیونه های مشابه  نم و گردآوریجستجو 

ابتکارها و راه حل هایی است که در این پروژه ها با توجـه   آشنایی با ایده ها،    ف از بررسی نمونه های مشابه،     هد
نکته ای که باید مورد توجه قرار کیرد این است که هر مساله شهرسازی بـا                 .به ویژگی های آنها ارائه شده است      

 .لذا راه حل آن خـاص خـود مـساله اسـت    موضعی و موضوعی آن منحصر به فرد بوده و   توجه به شرایط زمانی،   
اما می توان از نقـاط قـوت و           حل یک مساله شهری را به سایر مسائل شهری تعمیم داد،           هبنابراین نمی توان را   

  .استفاده کرد خود پروژهدر ضعف سایر پروژه های مشابه 
  

  :به ترتیب زیر عمل کنیدخارجی برای یافتن نمونه های مشابه 
  .ه و معادل التین آنها را بیابیدواژه های مرتبط با موضوع پروژ )1

در  .در برخی از کتب ترجمه شده فارسی در حوزه شهرسازی نمونه هایی از پروژه های شهری معرفی شده انـد                   
  .ه خود را بیابیدژمرحله اول سعی کنید موارد مرتبط با پرو

  :ها عبارتند ازبرخی از این کتاب 
  انتشارات دانشگاه تهران ، بحرینیترجمه دکتر سید حسین ،طراحی شهری ):1938(جان لنگ،

  ندانشگاه تهرا ،ترجمه دکتر فریدون قریب معماری و طراحی فضاهای باز، ،میدان های شهری: )1941(یورگن کنیرش،
  

برخی از سایت های اینترنتی شهرسازی، به معرفی پروژه های موفق شهرسازی در سطح جهـان مـی                  نین  چهم
  :  به موارد زیر می توان اشاره کردپردازند به عنوان نمونه

1‐ www.PPS.org  (Projects for Public Spaces) 
2‐ www.Planning.org (APA) 

  .از اساتید نیز کمک بگیریدمی توانید در این راستا همچنین 
  
در این کتب معرفی نمونه ها بسیار خالصه انجام شده است سعی کنید بـا اسـتخراج واژه   با توجه به این که       )2

موضوع مـورد نظـر را       ،و یافتن معادل التین مناسب برای آنها      از این کتابها    های کلیدی مرتبط با موضوع پروژه       
  . و داده های کامل تر و مفصلی را در مورد آنها بیابیددر شبکه اینترنت جستجو نمایید

  
  .پیدا کنیدسعی کنید تصاویر و عکس های مرتبط با نمونه مشابه را در اینترنت  )3
  
  . دانلود کنیدGoogle Earthنقشه ها و تصاویر ماهواره ای مربوط به نمونه مشابه را از طریق  )4
نمایید که اخیراً گوگـل     قت   د .سعی کنید این تصاویر محدوده و منطقه پروژه را نیز تا حد زیادی مشخص کند              (

  )شهری را فراهم می کندنمایش جداره های  ایجاد کرده که امکان Street Viewارث قابلیتی را تحت عنوان 
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  :پس از یافتن نمونه های مشابه خارجی موارد زیر را در هر یک از آنها مشخص کنید
موقعیت در شهر به همراه تصویر ماهواره ای محدوده پروژه کـه             شهر، شامل کشور، ( ی پروژه موقعیت مکان  )الف

 .)محل پروژه بر روی آن مشخص شده باشد

 .توضیحی در رابطه با مساله ای که برای کارفرمای آن پروژه وجود داشته است) ب

هزینه احـداث   (قتصادیتوضیحاتی پیرامون شرایط اجتماعی و فرهنگی محدوده  و وضعیت پروژه به لحاظ ا             ) ج
 ...)شرایط اجتماعی و فرهنگی محدوده ای که پروژه در آن اجرا شده است و  پروژه،

 )چه نهادها و یا افرادی مدیریت و اجرای پروژه را بر عهده دارند؟.(متولیان و مجریان پروژه را مشخص کنید )د

بـه   SWOTول  آن را در قالـب جـد       پـروژه چیـست؟   این نمونه   از نظر شما نقطه قوت،ضعف،فرصت و تهدید        ) هـ
 .بیان کنیدصورت مختصر 

          مطالعه این پروژه چه ایـده ها،کانـسپت هـا و راهکارهـایی را در رابطـه بـا مـساله شـما در ذهنتـان شـکل                            ) و
  .تشریح کنید آنها را می دهد؟

  
  . نمونه خارجی را با توجه به مواردی که گفته شد گردآوری و مدون نمایید4حداقل تعداد 
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  :4کاربرگ شماره
  هپروژ، بررسی و کاربرد آنها در داخلیونه های مشابه  نم و گردآوریجستجو

  
ابتکارها و راه حل هایی است که در این پروژه ها با توجـه   آشنایی با ایده ها،    ف از بررسی نمونه های مشابه،     هد

توجه قـرار کیـرد   مورد ) ایرانی(نمونه های داخلی مورد در نکته ای که باید    .به ویژگی های آنها ارائه شده است      
ی خـارجی تـشابه زیـادی از نظـر عوامـل اقتـصادی،            این نوع پروژه ها بر خالف نمونـه پـروژه هـا            هاین است ک  

جـستجوی ایـن نـوع پـروژه هـا نیـز            و لذا توصیه می شود در        با پروژه شما خواهند داشت    اجتماعی و فرهنگی    
  .اهتمام الزم را به خرج دهید

  :د از منابع زیر استفاده کنندینداخلی می توادانشجویان عزیز برای یافتن نمونه های مشابه 
o سایت شهرداری ها  
o سایت سازمان مسکن و شهرسازی  
o سایت سازمان همیاری شهرداری ها  
o سایت نوسازی شهرداری تهران  
o پروژه های میراث فرهنگی در خصوص بافت ها و بناهای تاریخی  
o یافته های دانشجویان ترم های پیش در رابطه با پروژه مطالعاتیشان  

 : نشریاتی که نمونه موردی معرفی کرده اندکتاب ها وهمچنین 

  ...بافت قدیم یزد و کتاب های دکتر توسلی در رابطه با خیابان کارگر تهران،میدان حسن آباد تهران،-1
  ینشریه آباد-2
3-... 

  
گفته شـد گـردآوری و مـدون        برای نمونه های خارجی      را با توجه به مواردی که        داخلی   نمونه   4حداقل  تعداد  
  .نمایید

  
  
  

  


