
 به نام خدا                                                             

 دانشجویان عزیز، با سالم؛

مختلفی از روستا پرداخته شود که  کاربری های، قرار است به طراحی  طراحی معماری روستاشناخت و در درس 

ه به اقلیم روستا، بوم آورد بودن در طی فرآیند طراحی و برای دستیابی به نتایج مطلوب، موارد مهمی همچون توج

مصالح ، توجه به نیازهای ساکنین و ... حائز اهمیت می باشد. بنابراین در گام اول، به شناخت وضع موجود روستا 

نقاط ضعف و قوت روستا و نیز پتانسیل ها و که منجر به دست یافتن به می شود پرداخته از جنبه های گوناگون 

فرآیند طراحی آغاز  در گام دوم، با توجه به اطالعات به دست آمده در مرحله قبل، گردد.می نیازمندی های روستا 

 می گردد.

با توجه به توضیحات داده شده در کالس، قرار بر این شد دانشجویان بعد از انتخاب روستا ، طرح هادی آن را تهیه 

پروژه ، یا در صورت داشتن طرح هادی  تاکنند. )طبق توضیحات داده شده، با استفاده از سایت بنیاد مرکز روس

الزم به ذکر می باشد که فایل طرح هادی ، یک فایل پی دی اف . خود،می توانید از آن استفاده نمائید.( 1روستا 

در  مرحله شناخت روستا شامل توضیحات در مورد بخش های مختلف روستا  ، نقشه ها و جداول می باشد و 

 .گرفته شودحتما باید از طرح هادی کمک 

)و نه کپی کردن( به صورت خالصه فاده از مطالب آن ستبا مراجعه به طرح هادی روستا و الطفا مباحث زیر را 

 "درآمدی بر شناخت معماری روستای ایران"کتاب در صورت امکان تهیه  نمائید.برای مرحله شناخت جمع آوری 

 طالعات استفاده نمائید.، می توانید از فصل اول این کتاب نیز در گرد آوری انویسنده: اکبر زرگر

 :جلسه اول 

 شناخت و بررسی موقعیت روستا: -1

ظر در استان، شهر، بخش، دهستان و در تای مورد ناین مبحث شامل: بررسی محدوده و موقعیت روس

 )به همراه ارائه نقشه های آنها ( می باشد. روستانهایت خود 

 

 :بررسی مباحث جمعیتی روستا -2

 می باشد.  .....مهاجرت ها و میزان،افراد ساکن در روستا تعداد و درصدتعداد افراد پیر و جوان،این مبحث شامل: 

  

 :مباحث اقتصادی روستا بررسی -3

اقتصاد غالب روستا می باشد که ساکنین روستا از طریق آن امرار معاش می بررسی  هدف ، این بخشدر 

 کار در خارج از روستا و.... صنایع دستی ،مثال : کشاورزی، دامداری، کنند.


