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 فهرستي از عناصر كالبدي موجود در سيستم محله -1

 نمودار سيستمي عناصر و ارتباط ميان آنها - 2
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انواع مسائل شهري در ارتباط با نوع و تعداد  - 3
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 توضيحات نوع تمرينهفته

1 

نفره و انتخاب يك محله در  3گروه بندي 
  شهرداري تهران 17و منطقه  4منطقه 

له مورد نظر را از يكي از اين دو منطقه انتخاب ها بايد محتمامي گروه
  .كنند

هيچ گروه تك نفره و يا باالتر از سه نفره با هيچ : تذكر
 .استداللي پذيرفته نيست

نوشتن يك چشم انداز مقدماتي به عنوان 
  تمرين

 اطالعات مربوط به حوزه فرداست آوريجمع 2
  .در اين طرح منظور منطقه انتخابي است

  به شرح خدمات پيوست با توجه
  شناخت حوزه فرادست: تدوين گزارش سند يكم تكميل اطالعات حوزه فرادست 3
  تحويل مقدماتي سند اول 4

 انجام مطالعات مربوط به حوزه بالفصل 5
 اي است كه محله در آن استقرار يافته استدر اين طرح منظور ناحيه

 با توجه به شرح خدمات پيوست

 ي سند دوم تحويل مقدمات 6
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  .به توضيحات داخل پرانتز دقت كنيد:  1تذكر
  .حتما اطالعات هر بخش در فرمت گزارش ارائه شود: 2تذكر 
شود الزم است كه به شيوه در تمامي مواردي كه مطلبي از جايي برداشته و استفاده مي: 3تذكر

  .رفرنس بدهيد APA دهيرفرنس
  

 فرادست حوزه مطالعات( اول بخش خدمات شرح( 

 )تصویر -نقشه –گزارش (یبررس مورد منطقه یمعرف -١

منظور موقعیت منطقه انتخابی در تهران و  چگونگی ارتباط آن با مناطق همجوار و مواردی از این دست ( ی عموم تیموقع - 

 .)باشدمی

 .)منظور طول و عرض جغرافیایی منطقه است( یاضیر تیموقع - 

های شاخصی که در منطقه وجود دارد باید حوزه نفوذ را با توجه به تعاریفی که آموخته با توجه به کاربری( نفوذ حوزه و میحر - 

برای مثال اگر در منطقه شما یک دانشگاه سراسری معروف قرار دارد حوزه نفوذ آن کاربری کل کشور . اید مشخص کنید

 :)ه زیر آورده شوداطالعات این بخش در یک جدول مانند نمون. است

  مقیاس خدمات رسانی  کاربری شاخص

-ای، شهری، فراشهری، ملی، بینای، فرامنطقهمنطقه(

  )المللی

    

 

 فرادست اسناد و هاطرحو بررسی  یمعرف .١

دقت کنید به طور حتم . است... منظور اسنادی مانند طرح تفصیلی منطقه، طرح جامع تهران، طرح ترافیک تهران و ( 

و الزم است جایگاه منطقه خود را در هر . ین ورژن طرح تفصیلی منطقه خود را برای تکمیل این سند داشته باشیدباید آخر

 )کی از اسناد ذکر شده معرفی کنید

 :شناخت جامع و بکپارچه .٢

گیرد و به گیری از اسناد فرادست و اطالعات موجود در پرتال شهرداری صورت میمطالعات شناخت منطقه شما با بهره(

 :)شرح زیر است

 )عکس -نقشه  -گزارش ازمندین(یخیتار مطالعات  . أ

 یبررس مورد شهر یکالبد تحول اتیکل - 

 )یزمان مختلف یها دوره یها نقشه) منطقه تحول ریس( منطقه گسترش و یریگ شکل روند - 

 امروز به تا گذشته از توسعه جهت نییتع - 

 یزمان دوه هر در شاخص عناصر و ها یکاربر یبررس - 

 )متن -نقشه – عکس( آنها یمعرف و منطقه دهنده لیتشک مهم یخیتار عناصر و اجزاء - 

 یخیتار یتهایمحدود و توانها - 

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه -، گزارشازمندین( یاجتماع مطالعات  . ب

 ...)جمعیت منطقه به تفکیک سن و جنس و ( یتیجمع مطالعات - 

 ...)هرم سنی و جنسی، نرخ رشد و (� یتیجمع تحوالت روندبررسی  - 

 :شامل یتیجمع یفیک اتیخصوص - 

 یجنس و یسن ساختار یبررس 
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 خانوار بعد 

 مهاجرت تیوضع 

 یفرهنگ یها یژگیو - 

 فراغت اوقاتنحوه گذران  - 

 یاجتماعیتهایتوانهاومحدود - 

 ) جدول ،نمودار، گزارش ،ازمندین(یاقتصاد تمطالعا  . ت

 یاقتصاد غالب تیفعال - 

 یاقتصاد یتهایمحدود و توانها - 

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارش  ازمندین(یطیمح ستیز مطالعات  . ث

 :شامل ییایجغراف مطالعات - 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار( تابش هیزاو( 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار( باد( 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار(حرارت هدرج( 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار(رطوبت( 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار(بارش( 

 اگرامید -نقشه – جدول – نمودار(بیش( 

 ییایجغراف یتهایمحدود و توانها 

 )یعیطب یچشماندازها(یعیطب باز و سبز یفضا عمده اتیخصوص و ساختار - 

 )عکس نقشه، ،یمعرف( یطیمح ستیز صشاخ عناطر ییشناسا - 

 نیزم و خاك جنس - 

 ها گسل و یزیخ لرزه تیوضع - 

 ریگ لیس نقاط و البیس تیوضع - 

 منطقه یها ندهیپاال  - 

 منطقه اسیمق در ها ندهیآال  - 

 � منظر، � صوت، � هوا،� خاك، � آب:ی شاملآلودگ لیدال  و الوده یاجزا یبررس - 

 یطیمح ستیز یها تیمحدود و توانها یبررس - 

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارش ازمندین( مسکن و یکالبد لعاتمطا  . ج

 منطقه یکالبد تحول ریس یبررس - 

 منطقه یکالبد تحوالت و یریگ شکل یاصل علل - 

 یکالبد یها یژگیو یمعرف - 

 منطقه ساز و ساخت روند یبررس - 

 مسکن تنوع یبررس - 

 هیابن قدمت یبررس - 

 هیابت تیفیک یبررس - 

 تعدادطبقاتیبررس - 

 مسکن و نیزم تمیق یبررس - 

 مسکن تصرف و تیمالک یالگوها - 

 یکالبد یها تیمحدود و توانها یبررس - 

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارش ازمندین(یکاربر مطالعات  . ح

 منطقه شاخص و کالن یها یکاربر یمعرف - 

 یتجار و یخدمات شاخص یمحورها و ها راسته یمعرف - 
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 تیفعال و کار یفضاها استقرار عیتوز تیوضع یبررس - 

 ها یکاربر یپراکندگ - 

 ) یا منطقه ،یا فرامنطقه ،یفراشهر( ها یکاربر یخدمات اسیمق یبررس - 

 یکاربر یها تیمحدود و توانها یبررس - 

 )جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارشازمند ین(یدسترس و حرکت مطالعات  . خ

 انتخابی  منطقه یکیتراف بارز یها یژگیو - 

 )شاخص یمحورها /یدسترس مراتب لهسلس / یارتباط یها شبکه :شامل( معابر شبکه - 

 :شامل یعموم نقل و حمل تیوضع - 

 یعموم نقل و حمل انواع 

 ها ستگاهیا 

 پراکنش 

 )ایعمومی و حاشیه( ها نگیپارک - 

 )باید ترسیم شوند مقطع حداقل دو خیابان اصلی منطقه انتخابی(  مقاطع - 

 در شبکه ارتباطی و معابر نیمعلولجایگاه  - 

 یدسترس یها تیتوانهاومحدود یبررس - 

 )دئوگرامیا -عکس -نقشه - گزارش ازمندین( منطقه یمایس و ییفضا سازمان مطالعات  . د

 منطقه یبصر شاخص عناصر یمعرف - 

 )دئوگرامیا و نقشه(منطقه یاصل یها یورود - 

 )دئوگرامیا و نقشه(ها نشانه - 

 )دئوگرامیا و نقشه(ها لبه - 

 )دئوگرامیا و نقشه(گره - 

 )امدئوگر یا و نقشه( منطقه یاستخوانبند - 

 ها کانون یمعرف - 

 شامل : منطقه یدهاید یمعرف - 

 گسترده دید � 

 یا نشانه عنصر به دید � 

 كیپانورام دید � 

 یپ در یپ دید � 

 

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارش ازمندین)(زاتیتجه و ساتیتاس( شهر یرساختهایز مطالعه  . ذ

 آب نیتام منابع - 

 آب عیتوز و رهیذخ نیتام ساتیتاس - 

 یسطح یهاآب دفع و فاضالب - 

 برق - 

 تلفن - 

 گاز - 

 کشتارگاه - 

 گورستان - 

 یآتشنشان - 

 زباله دفع ستمیس - 

 زباله افتیباز - 
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 منطقه سوات نیتدو  . ر

  

  

  )حوزه بالفصل مطالعات( دوم بخش خدمات شرح

 - نقشه –گزارش ( )منظور ناحیه ای است که محله انتخبی شما در آن قرار گرفته است( بررسی مورد هیناح معرفی -٢

 )تصویر

 )موقعیت ناحیه در منطقه - مواحی همجوار با ناحیه( عمومی موقعیت - 

 )ر حوزه فرادستا توضیحات ذکر شده دمطابق ب( نفوذ حوزه و حریم - 

عنصر شاخص ناحیه را با توجه به تقسیمات ( شهرداری مصوب ناحیه و بندی ناحیه اصول براساس بندی ناحیه یسهمقا - 

 )ریزی تعیین کنید و با توجه به شعاع خدمات عنصر شاخص، ناحیه بندی را مشخص کنیدکالبدی شهر از کتب برنامه

 شناخت جامع ناحیه -٣

 )عکس -نقشه -گزارش  نیازمند(تاریخی مطالعات  .أ 

احیه را با دقت های شاخص تاریخی ناحیه و عناصر تاریخی موجود در ناحیه را معرفی کنید و همچنین روند شکلگیری نویژگی(

 ).بیشتری نسبت به مرحله قبل تعیین کنید

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه  -گزارش ازمندین( یاجتماع مطالعات  .ب 

 )های اجتماعی و جمعیتی ناحیه با منطقهمقایسه ویژگیناحیه و و جمعیتی   اجتماعیهای شاخص ویژگی(

 ) دولج -نمودار -گزارش  ازمندین( یاقتصاد طالعاتم  .ج 

  )ناحیه با منطقه اقتصادی هایمقایسه ویژگیناحیه و  قتصادیاهای شاخص ویژگی(

 )جدول -نمودار -عکس -نقشه  -گزارشازمند ین( یطیمح ستیز مطالعات  .د 

  )ناحیه با منطقه زیست محیطی هایمقایسه ویژگیناحیه و  زیست محیطیهای شاخص ویژگی(

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه  -گزارش ازمندین(  مسکن و یکالبد مطالعات  .ه 

 )ناحیه با منطقه کالبدی هایمقایسه ویژگیناحیه و  کالبدیهای شاخص ویژگی(

 ) جدول -نمودار -عکس -نقشه  -گزارشازمند ین(یکاربر مطالعات  .و 

 )ناحیه با منطقه کاربری هایمقایسه ویژگیناحیه و  کاربریهای شاخص ویژگی(

 )جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارش ازمندین(یدسترس و حرکت مطالعات  .ز 

 )ناحیه با منطقه حرکت و دسترسی هایمقایسه ویژگیناحیه و  حرکت و دسترسیهای شاخص ویژگی(

 )دئوگرامیا -عکس -نقشه  -گزارش ازمندین(شهر یمایس و ییفضا سازمان مطالعات  .ح 

  )جدول -نمودار -عکس -نقشه -گزارشازمند ین)(زاتیتجه و ساتیتاس( شهر یرساختهایز العهمط  .ط 

 یبررس مورد هیناح سوات نیتدو  .ي 


