بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :مرمت و بهسازی محیط
نام مدرس :دکتر سارا نهیبی

رشته :مهندسی طراحی محیطزیست
تعداد واحد نظری:

تمام وقت■ نیمه وقت مدعو

گرایش- :

تعداد واحد عملی:

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
تعاریف و مفاهیم :مقدمه ،شناخت مفاهیم و واژگان فرسایش و مرمت
هفته اول و
پنجم

تعریف واژگان بهسازي ،نوسازي و بازسازي ،تجدید حیات ( ،)Revitalizationانطباق به روزکردن ( ،)Adaptationاحیاء
( ،)Restorationتعمیر ()Repair
 Historical sitesسایتهاي تاریخی Ethnographic landscapeمنظر بومیHistoric Designed Landscapes،
مناظر تاریخی طراحی شده
مرمت و بهسازي باغها و منظرهاي تاریخی:
اصول حفاظت باغها و منظرهاي تاریخی

هفته ششم و

وجوه داراي اهمیت در ساماندهی و مرمت باغهاي تاریخی

هشتم

ضرورت حفاظت ،مرمت و احیا باغ ایرانی
تشریح فرآیند حفاظت ( )Conservationو مرمت ()Restoration
تفسیر(  )interpretationو برنامهریزي ( )Reconstructionباغهاي تاریخی
مرمت و بهسازي بافتهاي تاریخی و فرسوده:

هفته نهم

تعریف و معیارهاي تشخیص بافت فرسوده ،تعریف سکونتگاههاي غیررسمی
امتحان میان ترم

هفته دهم و
یازدهم
هفته دوازدهم

معرفی نظریه پردازان جهانی مرمت شهري:
کامیلوسیت(  ،)1843 – 1903لوکوربوزیه ( ،)1965-1887کوین لینچ ( ،)1918 -1984کریستوفر الکساندر ( )1936و غیره
تجارب جهانی مرمت شهري:
چین ،انگلستان ،آمریکا و غیره
بهسازي و نوسازي محیطهاي شهري در ایران:

هفته سیزدهم و

سیاستها و برنامههاي اجرایی بهسازي و نوسازي شهري در قبل از انقالب اسالمی

چهاردهم

سیاستها و برنامههاي بهسازي و نوسازي شهري در دوره پس از انقالب اسالمی
نقش ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی در ارتقاي حضور باغ در شهر امروز
شرح خدمات یا فرآیند تهیه طرحهاي مرمتی:
شناخت وضع موجود محیط

هفته پانزدهم

شناخت مشکالت و محدودیتها
بررسی اهداف ،تعیین راهبردها
تحلیل و نتیجهگیري

هفته شانزدهم
توجه:

مقایسه تطبیقی برنامهریزيهاي مرمتی در کشورهاي توسعه یافته با ایران:
مقایسه تطبیقی برنامهریزيهاي مرمتی در کشورهاي توسعه یافته با ایران

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نی مسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
امتحان آخر ترم ،امتحان میان ترم ،نظم و انضباط و فعالیت کالسی ،ارائه درس و تحویل مقاله
منابع مطالعاتی:

 .1لطفی ،سهند )1391 ( ،تبارشناسی بازآفرینی شهري از بازسازي تا نوزایی ،انتشارات آذرخش
 .2مشهودي ،سهراب )1373 ( ،شناخت ظرفیت پذیري بافتهاي تاریخی .مجموعه مقاالت سمینار سیاستهاي توسعه مسکن
 .3مزینی ،منوچهر )1368( ،روشهاي علمی تحلیل مسائل شهري .انتشارات دانشگاه تهران
 .4فالملکی ،منصور )1375( ،باززنده سازي بناها و شهرهاي تاریخی .دانشگاه تهران
 .5فروحی ،حمید )1389( ،فکرآفرینی در احیاي تهران تاریخی ،مقالههایی دربارهي مهمترین چالشهاي شهري تهران ،انتشارات آذرخش
 .6فالمکی ،منصور ،)1380( ،باززندهسازي بناها و شهرهاي تاریخی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
 .7کسمائی ،مرتضی ،)1372( ،پهنهبندي اقلیمی ایران و مسکن و محیطهاي مسکونی ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،تهران
 .8کسمائی ،مرتضی ،)1383( ،اقلیم و معماري ،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن ،تهران
 .9مدنیپور ،علی ،)1384( ،طراحی فضاهاي شهري ،شرکت پردازش و برنامهریزي شهري وابسته به شهرداري تهران ،تهران
10. -Traditional Buildings in Ireland, Mourne heritage Trust, 2004.
11. -Conservation Guidelines setting & Landscape, Department of the environment, 2002.
12.-The American community Gardening Association, 2002.

