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 فضاَای شُری ي تؼامل اجتماػی

 ومًوٍ مًردی: میدان بُارستان تُران

 
 ثمیه شود

  ایسیضی ؿْشی ٍ هٌغمِواسؿٌاػی اسؿذ تشًاهِ -1

 

 

 

 

  چكیدٌ
ای هختلف یه ّتش جٌثِسٍد صیشا ایي ًگشؽ ؿواس هیتشیي هؼائل سٍص ّش جاهقِ تِایذئَلَطی ٍ ًگشؽ ػیاػی ّش حىَهت، یىی اص هْن

 ؿْش، اص لحاػ والثذی ٍ فضای واسوشدی ٍ سفتاسّای اجتوافی تاثیشگزاس اػت. 

ؿٌاختی ؿٌاختی لاتل تقشیف ٍ توایض اػت. دس سٍیىشد ّؼتیؿٌاختی ٍ سٍؽفٌَاى ایذئَلَطی غالة اص دٍ جٌثِ ّؼتیدهَوشاػی تِ

ؿٌاختی، غالثا تِ ؾش اػت، دس حالیىِ دهَوشاػی تِ ؿیَُ سٍؽدهَوشاػی، ؿیَُ صیؼت ٍ سٍؽ تفىش ٍ استثاعات پَیای اًؼاًی هذ ً

پشداصد. دس هَلفِ اٍل دهَوشاػی ، استثاعات غیش اجثاسآهیض دس آهیض حاوواى هیجایی هؼالوتّای ػیاػی ؿْشًٍذاى ؿیَُ جاتِهـاسوت

عَس ولی، ٍ تشگضاسی اًتخاتات ػیاػی ٍ تِ گیشی ٍجِ دٍم، ٍجَد پاسلواى، احضابفضای فوَهی تشٍص پیذا خَاّذ وشد، دسكَستیىِ ؿىل

 گیشی ًْادّا اػت وِ اهىاى ٍجِ اٍل سا فشاّن ػاصد.ؿىل

ػاالسی ٍ فضاّای ؿْشی ًاؿی اص ایي تفىش تیاى ؿذُ ٍ دس عی آى، تا اػتٌاد تِ ًمؾ ٍ واسایی هـاسوت دس دس همالِ صیش، استثاط تیي هشدم

 َى، پشداختِ ؿذُ اػت. هیادیي هَفك ػیاػی اص دٍساى تاػتاى تا وٌ

فٌَاى ًوًَِ هیذاى تْاسػتاى تْشاى ّای حىَهتی اًجام گشفتِ ٍ دس آى تِعَس خاف تش سٍی هیذاىایي چىیذُ حاكل پظٍّـی اػت وِ تِ

 هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت.

 

 ػاالسی، فضای ؿْشی، هیذاى، هـاسوتدهَوشاػی ٍ هشدم کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1

ّای تاسیخی، تش خالف آًچِ وِ هغالقات تاسیخی دس هَسد ایذُ عشاحی والثذی فضاّای ؿْشی، خلَكا هیذاى فولىشد    

سػاًی ٍ ّای ؿْشًٍذی، تا ّذف سٍیاسٍیی، هزاوشُ، اعالؿدّذ وِ هحلی تشای تجویـ گشٍُفضاّای فوَهی ؿْشی ًـاى هی

-اػت ٍ تِوٌٌذُ تشافیىی ٍ تذل تِ یه الواى ؿْشی ؿذُخؾوٌٌذُ ٍ پاػت،اهشٍصُ تِ یه جوـگیشی ٍ هـاسوت تَدُتلوین

سٍّا ٍ تٌذی هیذاى تِ الیِ خاسجی پیادُاػت. اهشٍصُ  تمؼینهشٍس تا گؼتشؽ ایي ًمؾ، ػْن ؿْشًٍذاى دس آى واّؾ یافتِ

ػَم، هحل تجوـ ٍ  ّای فقال ؿْش(، حلمِ ٍػغی فثَس تشافیه ػَاسُ ٍ پخؾ ٍ تمؼین آى ٍ حلمِّا تشای تقاهل)دیَاسُهغاصُ

-ای آػاى، واهال هـَْد اػت. دس اسصیاتی هؼائل ؿْشی، غالثا ًتایج ٍ ساُتقاهل جوقیت ؿْشی تا فضاّای هٌاػة ٍ دػتشػی

ؿَد، اها پغ اص تشسػی هتَجِ خَاّین ؿذ وِ تغییشات عثك ّا دس ًگاُ اٍل تاویذ تش خلَكیات  والثذی، تحلیل هیحل

ؿذُ سا تِ ًفـ فوَم گزاساى، عثك ؿیَُ ًگشؽ خَد تحَل ایجادن كَست گشفتِ ٍ ػیاػتّای حاوّا ٍ ٍ ػیاػتًگشؽ

هذاسی گیشی جَاهـ اٍلیِ تش اػاع ؿْشًٍذاًذ. تا تَجِ تِ ایٌىِ ؿىلاًذ ٍ تا ًاتؼاهاًی تشخَسد هٌفقل ًذاؿتِػاهاًذّی وشدُ

ت ٍ ؿْش سا پزیشفتِ تَدًذ تا تغییشات ٍ تحَالت ّن هشداًی ّن وِ دس ایي اكل اػاػی ٍ حیاتی اكالت دٍلتَدُ اػت، دٍلت

-اًذ تذیي كَست وِ لضٍم تغییشات سا پزیشفتِ ٍ ایذئَلَطی خَد سا تا حذ اهىاى دس چْاسچَتی هشدمتشخَسد دهَوشاتیه داؿتِ

ؿْشًٍذهذاسی یىی اص وِ -اًذ. اص آًجایی وِ اكالت دهَوشاػی ٍ هلضٍهات آىوشدُهحَس تِ جاهقِ فشضِ هیاًؼاىػاالس ٍ فشهی 

ًیاص تِ یادآٍسی ٍ تاصػاصی هذاٍم داسد، دس ساػتای تَػقِ یا ػاهاًذّی تخـی اص ؿْش یا ول آى، آًچِ وِ  -اسواى آى اػت

سٍ ٍ وٌذ، ًحَُ تشخَسد هٌاػة تا هؼایل پیؾاّویت داسد تٌْا خلك فضاّا ٍ فٌاكش جذیذ ًیؼت، تلىِ آًچِ وِ خَد ًوایی هی

-ػاالسی ٍ ؿْشًٍذهذاسی سا دس ػیاػتدّذ.وَتاّی ؿْشػاصی وِ فوذا یا ػَْا هشدمتِ جاهقِ ؿْشی هی تاصخَسدی اػت وِ

سیضی ٍ عشاحی ؿْشی خَد ًادیذُ گشفتِ اػت، پزیشفتِ ٍ تا تَجِ تِ اكَل اػاػی حضَس ؿْشًٍذاى تشای تذاٍم ّای تشًاهِ

 َّیت ٍ هقٌای آى وَؿیذ.ػاصی آًْا تا تَجِ تِ تقشیف صًذُفضاّای فوَهی تایذ دس تاص

 

 ن آمًضًع تحقیق ي ضريرت -2

فٌَاى یىی اص فضاّای هْن ؿْشی دس ػاختاس تْشاى، پیَػتِ ؿاّذ حضَس هشدهی تَدُ وِ دس هیذاى تْاسػتاى تْشاى تِ      

اًذ. دس تقاهل تَدُ ؿىلی یىپاسچِ تا یىذیگش آهذًذ ٍ تِّن هیهماتل هجلغ ایشاى تشای هماكذ گًَاگَى ػیاػی ٍ اجتوافی گشد

یاتی اها اهشٍصُ ایي هیذاى دچاس اغتـاؽ ٍ تی ًؾوی ؿذُ اػت. تشای دػتیاتی تِ فلت ایي هؼالِ تْتش اػت وِ اص عشیك سیـِ

ًگش تَدُ تا تتَاًذ فشم ٍ اكالت خَد سا گیشی هیذاى تْاسػتاى آًمذس لَی ٍ آیٌذُواسوشدی فضا پیؾ سفت. آیا ایذُ ایجاد ٍ ؿىل

سیضی وٌذ؟ هؼایل پیؾ آهذُ دس دسػتی تحلیل ٍ تشًاهِذ ٍ تا هحَسیت دهَوشاػی ٍ ؿْشًٍذهذاسی  تغییشات سا تِحفؼ وٌ

تِ آى هقٌاػت وِ ًواد  اػت ٍ ایياؽ یقٌی هشدم ٍاسی، هَسد غفلت ٍالـ ؿذُهیذاى تْاسػتاى تِ دلیل آًؼت وِ اكل ٍجَدی

 اى لشاسداسد، ًادیذُ اًگاؿتِ ؿذُ اػت. فؾین ٍ پشلذست اػت هشدم ػاالسی وِ دس تذًِ هیذ

یىؼاى  2دهَوشاػی ٍ فضای فوَهی 1هفاّین فضا ٍ دهَوشاػی آًمذس تْن هشتثظ ّؼتٌذ وِ تش اػاع فمایذ ّاتشهاع     

سفت اص ایي هـىل، تاصػاصی فضای فوَهی یقٌی دهَوشاػی اػت ٍ تشای تاصػاصی پٌذاؿتِ ؿذُ اًذ تٌاتشایي ساُ تشٍى

سا دس یىایه جشیاًات صًذگی تَاى آىتتذا تایؼتی تِ آى تاٍس داؿت ٍ لضٍم ٍجَدیؾ سا پزیشفت. آًگاُ اػت وِ هیدهَوشاػی، ا

 ؿٌاختی دهَوشاػی ارفاى وشد. تقشیف وشد ٍ تؼشی داد ٍ تِ سٍیىشد ّؼتی
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ٍیظُ فضای تِ 3ضاّای ؿْشیػاالس دس ؿیَُ تشخَسد تا فمتِ ّویي هٌؾَس ایي همالِ، تاثیش ًَؿ ًگشؽ ًؾام ػیاػی هشد     

فٌَاى ًوًَِ، ؿشایظ ٍضـ هَجَد ٍ فوَهی اكلی ؿْش یقٌی هیذاى تشسػی خَاّذ ؿذ. دس ساػتای تحمك ایي هَضَؿ ٍ تِ

 هغلَب هیذاى تْاسػتاى تْشاى هَسد تَجِ ٍ تشسػی لشاس خَاّذ گشفت. 

 مباوی وظری ي ػلمی -3

 فضای ؿْشی  الف( 

-ّا سا دس دٍ دػتِ عثمِتٌذی ولی آىَط تِ فضای ؿْشی تؼیاس هتٌَؿ ّؼتٌذ؛ اها دس یه تمؼینتقاسیف ٍ ًؾشیات هشت        

وٌٌذ. دػتِ اٍل ًؾشیات هشتَط تِ والثذ ٍ خلَكیات فیضیىی فضاّای ؿْشی ّؼتٌذ ٍ دػتِ دٍم ًؾشیاتی ّؼتٌذ تٌذی هی

دس تحمیك حاضش  فضاّا تَجِ ٍ پشداختِ ؿذُ اػت. ّا تِ حیات هذًی ٍ تقاهالت اجتوافی ٍ الگَّای سفتاسی دس ایيوِ دس آى

 اًذ.آًچِ وِ هذ ًؾش اػت، تاویذ تش ًؾشیاتی اػت وِ تِ حیات اجتوافی فضاّای ؿْشی ٍ فَاهل هَثش دس آى پشداختِ

ضای ّا، تٌاّای هختلف فشٌّگی، اجتوافی، اداسی، تجاسی ٍ هاًٌذ آى ٍ ّوچٌیي فٌاكش ٍ اجفضای ؿْشی تِ تشویثی اص فقالیت

اػت ٍ اص ّای تلشی تـىیل ؿذُكَستی آساػتِ، ّواٌّگ ٍ ٍاجذ ًؾن ٍ صیثایی ٍ تالغثـ تا اسصؽؿَد وِ تِؿْشی اعالق هی

ّا ٍ سفتاسّا، دس یه ّا، فقالیتفٌَاى فشكِ تجوـ اًؼاىتاؿذ. فضای ؿْشی تِای هحلَس وٌٌذُ هیًؾش فیضیىی داسای تذًِ

ؿًَذ، ذ. سٍیذادّایی وِ دس گزؿتِ حادث ؿذُ ٍ دس خاعشات جوقی ٍ فشدی ثثت هیوٌوالم سٍیذادّای هختلف فول هی

ٍلایقی وِ دس حال حاضش دس صًذگی سٍصهشُ ؿْشًٍذ ًمؾ ایفا وشدُ ٍ ّوچٌیي اهیال ٍ تَلقاتی وِ اص آى هىاى تشای تْثَد 

تاؿذ، ًمؾ تاص ؿْشی اسصؿوٌذ هیسیضی ؿْشی تشای فضای وٌذ. آًچِ دس داًؾ عشاحی ٍ تشًاهِاؽ تلَس هیصًذگی جوقی

تَاًٌذ تا ػاختاس والثذی ٍ وٌذ. فضاّای ؿْشی هیاجتوافی ٍ تقاهلی اػت وِ ایي فضا دس صًذگی جوقی ؿْشًٍذاى ایفا هی

(. ایي فضاّا تایذ تتَاًٌذ تا تَجِ 1379)حثیثی، اؽ فشكِ هغلَتی تشای سؿذ ٍ تالٌذگی جاهقِ هذًی اسائِ دّذواسوشد اجتوافی

ّای ػٌی، جٌؼی ٍ اجتوافی، هحیغی اهي، ػالن، پایذاس ٍ جزاب سا تشای ّوِ افشاد ّای هیاى افشاد ٍ گشٍُّا ٍ تفاٍتؿثاّت تِ

 (.22، 1387فشاّن وشدُ ٍ تِ ًیاص تواهی الـاس اجتوافی پاػخ هٌاػة تذٌّذ)توذى،

ؿَد، صیشا ایي تشداؿت اص اختواًی تقشیف ًویهقتمذ اػت وِ فضای ؿْشی كشفا دس اتقاد ٌّذػی ٍ صٍایای گًَاگَى ػ 4وشیش 

ؿٌاختی، ػَْلت استثاعات اجتوافی ٍ سفتاسی اػت وِ ّای صیثاییفضا اكَال دس استثاعات للوشٍ هقواسی حاون اػت ٍ ویفیت

(. تش ایي اػاع، دس ساػتای تاویذ تش اّویت سفتاسّا ٍ تقاهل 1375،22تخـذ) وشیش،تِ یه فضا هاّیت فضای ؿْشی هی

داًذ وِ سٍح ًیض فضای ؿْشی سا دس فیي تجؼن فیضیىی خَد، هىاى تقاهل ٍ سفتاسّای جوقی اًؼاى هی 5اجتوافی افشاد، تیىي

تَاًذ هتٌاػة تا ًیاصّای هىاًی ٍ صهاًی افشاد دّذ. یه فضای ؿْشی هیاجتوافی ٍ هغلَتیت جوقی سا دس خَد پشٍسؽ هی

تَاى فضای حاضش ّشگًَِ فضایی سا ًویتشتیة دسحالتذیي (Golany,1996).جاهقِ خللت هغلَب یا ًاهغلَب پیذا وٌذ 

 ؿْشی للوذاد وشد. 
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  6هیذاىب(

ّا (. هیذاى16، 1383واس تشد، هیذاى تَد)وشیش،تِ احتوال لَی اٍلیي توْیذی وِ اًؼاى تشای اػتفادُ اص فضای ؿْشی تِ         

گیشًذ ٍ واسوشدی استثاعی، ّا یا دس هحل تماعـ لشاس هیدُ وِ یا دس وٌاس ساُای وواتیؾ هقیي تَفضاّای تاص ٍ ٍػیـ تا هحذٍدُ

ایي اػاع هیادیي اص (. تش 82، 1371اجتوافی، تجاسی، ٍسصؿی، ًؾاهی ٍ یا تشویثی اص دٍ یا چٌذ واسوشد سا داسًذ )ػلغاى صادُ،

ی ؿْشی دس رٌّیت ؿْشًٍذاى ّؼتٌذ تا حذی وِ هقوَال ػاوٌیي یه ؿْش، هٌاعك هختلف ؿْشؿاى سا تَػظ تشیي فضاّاهْن

سٍد وِ ًاؿی اص هفَْم هیذاى ٍ هؼتمل اص ًَؿ آى اػت. وٌٌذ. اص ایي هیادیي تَلقاتی اًتؾاس هیهیادیي آى اص ّن تاصؿٌاػی هی

 (.  1383،42سٍد )پاوضاد،وِ اص هیذاى اًتؾاس هی تشیي هقیاسّایی اػتپزیشی ٍ یىپاسچگی هْنػىَى، تجوـ

ّای تاؿٌذ ٍ اص ایي تیي، هیذاىؿْشی هی ّایّا، هیذاىتشای تشسػی تاثیش ایذئَلَطی تش فضاّای ؿْشی یىی اص تْتشیي ًوًَِ

ُ ٍ ّن فٌاكش ػیاػی تَد-ّا ٍ تجوقات اجتوافیّایی وِ ّن اص لحاػ تاسیخی ٍ ّن اهشٍصُ هىاى فقالیتحىَهتی ) هیذاى

فیضیىی حىَهتی تلوین گیشًذُ دس آًْا جا ًوایی ؿذُ تاؿذ ( وِ ّن اص لحاػ رٌّی ٍ ّن فولىشدی تتَاى تاثیشات ایذئَلَطی 

 سا دس آًْا تشسػی ًوَد. 

ػاالسی ٍ وِ ًواد هشدم-دلیل آًىِ جایگاُ هجلغ ؿَسای هلی ػاتك ٍ هجلغ ؿَسای اػالهی فقلیهیذاى تْاسػتاى تْشاى تِ

هذاسی دس ایشاى تَدُ اػت وٌٌذُ لاًَى ٍ لاًَىّوَاسُ ًمؾ ػیاػی خَد سا حفؼ ًوَدُ تٌاتشایي تذافی -هذاسی ّؼتٌذؿْشًٍذ

وِ دس صًذگی اجتوافی اهشٍص، سؿذ اجتوافی ٍ فشٌّگی تِ هَاصات سؿذ ػیاػی هَسد تَجِ اػت حضَس ّوِ الـاس سا اص آًجایی

اّایی تا واسوشد جوقی ٍ دس ػغحی پَیا ٍ هغاتك تا اكالت ٍ فشٌّگ ؿْشی ایشاًی وٌذ وِ التضای آى ٍجَد فضایجاب هی

اًذ، ؿشایظ الصم تشای ایي اػت. هؼلوا فضاّای تا َّیت وِ دس جشیاى تاسیخ ّوَاسُ هحول گشد ّوایی ّای هشدهی تَدُ

خذادّای اسصؿوٌذی تَدُ اػت ٍلَؿ دٍ ّا سا داسًذ. هیذاى تْاسػتاى ًیض دس عَل حیات خَد ّوَاسُ ؿاّذ تجوقات ٍ سفقالیت

ػاالسی دس تذًِ ؿشلی ( هَجة هؼتمش ؿذى ٍ تَػقِ تضسگتشیي ًواد هشدم 1357اًمالب ایشاى ) اًمالب هـشٍعِ ٍ اًمالب ػال 

 اًذ.هیذاى ؿذُ
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 Square 

هيذاى تْاسستاى دس تَسعِ تْشاى اص اٍاخش 
ُ.ش.0011شالذيي ضاُ تا حذٍد عْذ ًاص  

ُ.ش0001تا  0011تَسعِ هيذاى اص  ٍضع هَجَد هيذاى تْاسستاى  

هيذاى تْاسستاى دس آغاص ضکل گيشي تِ عٌَاى جلَخاى تاغ 
ُ.ق.0721ًگاسستاى   
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هشٍس، تٌا تِ ذاى تْاسػتاى، تِآهذُ دس ایي فضای پَیای ؿْشی فالٍُ تش افضٍدى تِ اّویت ػاختاسی فضای هیسخذادّای پیؾ   

اػت. ایي تغییشات دس ػغح تذًِ ٍ هحذٍدُ تالفلل احتیاجات دٍساى ٍ افضایؾ جوقیت، تغییشات والثذی ًیض تِ دًثال داؿتِ

ّای والثذی ٍ اجتوافی دس صًذگی ؿْشًٍذاى ایي هذاسی ّوخَاى ًیؼتٌذ ٍ هَجة تشٍص تٌالضات ٍ تحشاىهیذاى تا اكل ؿْشًٍذ

گشفتِ فَاهل صیش اص هَفمیت فضای هیذاى تْاسػتاى تِ فٌَاى ٍ هشاجقیي تِ ایي ًمغِ گـتِ اػت. عثك هغالقات كَست هٌغمِ

 یه فضای ؿْشی تاسیخی واػتِ اػت: 

 ّای فقلی تذًِ تا َّیت هیذاى ًاػاصگاسی واستشی -

 ّای اسصؿوٌذ تخشیة لثِ -

 هحذٍدیت تقذاد ٍ ٍػقت فضاّای ػثض هحذٍدُ -

 هحَس تَدى هیذاى ٍ ًاهٌاػة تَدى دػتشػی اجتوافی سُػَا -

 اداسی هیذاى -پشسًگ تَدى ًمؾ تجاسی -

 ایجاد فضایی فالذ صًذگی پَیای ؿثاًِ -

 

 ريش کار ي فرایىد پصيَش -4

ػتفادُ دس ایي پظٍّؾ، اص سٍؽ تحمیك تحلیل تغثیمی ٍ هغالقِ هَسدی تا اػتشاتظی اػتمشایی اػتفادُ ؿذُ اػت. ضوٌا تا ا     

ّای ؿىلی ٍ واسوشدی هَثش دس دػت آهذُ اص چْاسچَب ًؾشی ٍ تجشتی، اتتذا تِ ؿاخقِاص صهیٌِ ٍ تؼتش ؿٌاخت ٍ داًؾ ت

ٍ  فتِفٌاٍى فٌاكش هْن دس هیاى فضاّای فوَهی ؿْشی دػت یاّای ػیاػی، تِهیذاىتقذادی اص تَدى  ػاالس هشدمهیضاى 

ؿاخق ّا تا ؿشایظ فقلی هیذاى تْاسػتاى تْشاى واػتی ّا سا هقلَم وشدُ ٍ تشای  ػپغ تش اػاع ًتایج حاكل اص تغثیك ایي

  اػت.ؿذُ پیـٌْاداتی اسائِ ؿْشًٍذهذاس،تثذیل هیذاى تْاسػتاى تِ فضای هشدم ػاالس ٍ 
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 های موفق سیاسی. . وجوه تمایص شسایط میدان بهازستان دز مقایسه با میدان1-1جدول شمازه: 

 

ان بهازستانهای میدویژگی های موفق سیاسیهای میدانویژگی   
 

کاّص سکًَت ٍ افضايص کاستشي تجاسي دس هشکض تاسيخی ٍ سياسی  -
 تْشاى

 ّاي فعلی تذًِ تا َّيت هيذاىًاساصگاسي کاستشي -
 ّاي هستمش دس تذًِ اص َّيت هيذاىاستمالل فعاليتی کاستشي -

 ّاي تذًِساصگاسي ٍ ّواٌّگی کاستشي -
ّاي هستمش دس تذًِ تِ گی فعاليتٍاتست -

 َّيت هيذاى.

 کازبسی

 ّاي اسصضوٌذ تخشية لثِ -
ّاي ًاّواٌّگ هاًذُ تا استمشاس کاستشيفشسايص تعذاد هحذٍد تالی -

 تا تافت تاسيخی 

تذًِ اسصضوٌذ ٍ تا کيفيت تصشي ٍ فيضيکی  -
 هٌاسة

ها موقعیت مجموعه

 و لبه های ازششمند

 ي ضوالی ٍ جٌَتی ّاًفَرپزيشي تذًِ -
 ضشلی ًفَر ًاپزيشي تذًِ -
 

 تذًِ ًفَرپزيش -

 نفوذپریسی بدنه

 هحذٍديت تعذاد ٍ سطح فضاي سثض هحذٍدُ -
 فضاي سثض هياًی دس هياى حلمِ سَاس5ُ هاًعی تشاي حضَس پيادُ  -

فضاي سثض ضْشي دس صَست ٍجَد، دس جْت  -
 استما کيفيت ضْشي

 فضای سبص

 سَاسُ هحَس-
 سَاسُ ٍ پيادُ ٍ کاّص ايوٌی تذاخل-

هحَس تشاي هکث ٍ تأهل فضايی پيادُ -
 ضْشًٍذاى 

 سیستم حسکت

 

 هٌاسة تَدى دستشسی فيضيکی سَاسُ  -
 ًاهٌاسة تَدى دستشسی اجتواعی  -
 ّاي تجاسي دليل غلثِ کاستشيکاّص تذسيجی دستشسی ًواديي تِ -
 هحذٍد ضذى دستشسی تصشي  -

فيضيکی، تصشي، پزيشي داساي دستشسی -
 اجتواعی ٍ ًواديي

 دستسسی پریسی

 اًحشاف هکاى هجلس ضَساي اسالهی ًسثت تِ هحَس اصلی -
 ّا عذم ٍجَد استثاط فيضيکی ٍ فضايی تشاي اتصال کف تِ تذًِ -

تشيي تٌاي هجوَعِ سوت هْنجلة تَجِ تِ -
)هجلس(، اص طشيك ًحَُ کفساصي ٍ ايجاد 

 ٍ تذًِ  استثاط فيضيکی ٍ تصشي تيي کف

 ازتباطات و کفساشی

ّاي ضشٍسي ٍ ايجاد فضايی فالذ صًذگی پَياي ٍ اًجام فعاليت -
 اجتواعی ضثاًِ

ّاي هتٌَع اجتواعی ٍ جارب ٍجَد فعاليت -
 ضْشًٍذ

هافعالیت  
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 وتیجٍ گیری ي پیشىُادات  -5

تَاى ی ایي هٌغمِ، ّوچٌیي جایگاّی وِ هیتا تَجِ تِ ًمؾ اػاػی هیذاى تْاسػتاى دس ػاختاس ؿْش تْشاى ٍ اّویت ػیاػ   

هذاس دس استما تقاهالت اجتوافی ؿْشًٍذاى داؿتِ تاؿذ، پیـٌْادات صیش جْت تثذیل ایي فضا تِ یه فضای ؿْشی پَیا ٍ ؿْشًٍذ

 :گشدداسائِ هی

 

 دُ تالفلل هیذاى.اجتوافی هیذاى تْاسػتاى دس هحذٍ-ّای تجاسی ًاػاصگاس تا واسوشد ػیاػیهوٌَفیت تَػقِ فقالیت -

 ػاختِ ؿذُ هیذاى.تذًة ّای ایجادوٌٌذُ ًماط خاهَؽ ٍ غیش فقال دس پشّیض اص اػتمشاس فقالیت -

ّای ؿوالی اداسی تذًِ-ّای ػیاػیاجتوافی جارب ؿْشًٍذ ٍ ّوؼاص ٍ ػاصگاس تا فقالیت-ّای هتٌَؿ فشٌّگیاػتمشاس واستشی -

 ٍ ؿشلی.  

 هیذاى.تذاٍم حضَس ؿْشًٍذ دس  تضويهّای خذهاتی تیٌی واستشی پیؾ -

 .دس تذًة هیذاىهَجَد هزّثی ٍ تاسیخی  ؿاخق ًوَدى تٌاّای اسصؿوٌذ -

 ّای ؿوالی ٍ جٌَتی هیذاى.تْؼاصی ٍ ًَػاصی تافت فشػَدُ، تِ ٍیظُ دس لثِ -

 هشهت تٌاّای ٍاجذ اسصؽ تاسیخی. -

 .هیذاى دس تذًةهَجَد هزّثی ٍ تاسیخی  ؿاخق ًوَدى تٌاّای اسصؿوٌذ -

 پیادُ هحَس تا اػتفادُ اص هلالح ٍ فشم هتٌاػة تا ػاختاس تاسیخی هیذاى. تثذیل هحذٍدُ تالفلل هیذاى تِ هحَعِ -

 ّای اتَتَع ٍ تاوؼی.افضایؾ ؿقاؿ اػتمشاس ایؼتگاُ -

 ّای فوَهی.  ّای حول ٍ ًمل فوَهی ٍ پاسویٌگافضایؾ دػتشػی ایوي پیادُ تِ هؼیشّا ٍ ایؼتگاُ -

 .تشای حشوت پیادُ یجاد سٍؿٌایی هٌاػة دس هحذٍدُ هیذاى ٍا -

 ّای هلی ٍ هشتثظ فشٌّگی ٍ اجتوافی.تشگضاسی جـٌَاسُ -

 .دس عَل ّفتِ ٍ سٍصّای تقغیل فضای هیذاىّای هتفاٍت اص  ایجاد لاتلیت اػتفادُ -

 .سٍص دس عَل ؿثاًِ ی هیذاىّای هتفاٍت اص فضا ایجاد لاتلیت اػتفادُ -

 ّای خاهَؽ ٍ غیشفقال دس ػافات اًتْاایی ؿاة ٍ یاا تقاذ اص     پیَػتگی تذًِتشای تِ حذالل سػاًذى ّا هتقادل واستشیتَصیـ  -

 .ؽْشّا 

 .ػٌی ٍ ّای هختلف اجتوافیجزب گشٍُ تشای ،ّاتٌَؿ دس اًَاؿ واستشیایجاد  -
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 جغمرا
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