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        )))) ها و موانعها و موانعها و موانعها و موانع گرايشگرايشگرايشگرايش((((

 
 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
 اين هدف.تسا آن موانع و امكانات بررسي و درايران پايدار معماري آموزش به توجه لزوم درباره حاضر مقاله

 توسعه اهداف راستاي در ها مهارت و شها ارز اخالقي، اصول محيطي، منابع درباره آگاهي علمي به دستيابي آموزش

 معماري آموزش پايدار، معماري سري به متعارف معماري از گذار در .هااست گيري درتصميم مردم مشاركت پايدارو

 دروس در آموزشي ريزي برنامه مشكالت .است هم مواجه ساختاري و متعدد موانع با و بوده اساسي تحولي نيازمند

 هاي سامانه سازي يكپارچه و آوري ساختماني،جمع قل،مصالحنو محيطي،حمل منابع از استفاده شامل پايدار معماري

 باعادات درتقابل اين آموزشها ايران در.شود مي انساني ارزشهاي با ومنطبق منظوره چند هاي وكاربري ساختماني

 نشان دانشگاه ايراني سه در پايدار معماري آموزش بررسي.است مديريتي ساختار ونيازمند هماهنگي دارد قرار جامعه

 عملكرد تغيير براي كافي انگيزه و يافته جهت دانشجويان نگرش آموزش اين در هايي كاستي برخي وجود با كه داده

 با ايران در گرفت، قرار توجه مورد انرژي بحران از پس ميالدي هفتاد دهه در كه خورشيدي معماري .است ايجادشده

  .اند داده قرار خود آموزش برنامه در را آن چنانكه است شده استادان روبرو از بسياري اقبال
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه ))))1111
محيط  تغيير براي انسان تجارب و مفاهيم انتقال كه امكان داد نسبت زماني به بتوان شايد را معماري آموزش آغاز

 يي همواره توانا چنين . دانست زبان و خط پيدايش با توان همزمان مي را موضوع آمد،اين وجود به پيرامون طبيعي

 اجتماعي، ،فرهنگيتحوالت  از تاريخ طول ودر نموده خودراطي بشر،مسيرتكويني وفني علمي هاي تأثيريافته تحت

 معماري آموزش .است شده آموزشي هاي روش تنوع و تعدد موجب امر اين و. است پذيرفته تأثير اقتصادي و سياسي

 و نموده تحوالت هماهنگ و تغييرات با را خود مختلف، حرف و علوم عملي آموزشي و نظري هاي روش ساير همانند

 معماري، مدارس وسطي درقرون).1(است كرده جديد ابداعات و ها خالقيت رامتوجه كاران صنعت و شناسان هنر نظر

 سياسي تحوالت از همواره تامعماري معاصر رنسانس عصر از و بوده همراه مذهبي هاي باآموزه سازي مجسمه و نقاشي

 تحت نيز عربي كشورهاي و ايران معماري در مختلف مكاتب.است پذيرفته تأثير هنري و مكاتب فلسفي و اجتماعي و

 تعليم هاي ويژ شهاي رو و بوده خود هاي بومي فناوري و مصالح و اقليمي شرايط مذهبي، واعتقادات ملي فرهنگ تأثير

 محيط از كاربردي،شناخت هاي روش وهماهنگي يكپارچگي براساس سنتي، هاي آموزش طوركلي به.اند كرده ارائه

 و نموده برطرف را خود عصر انسان و زيباشناسانه مادي اخالقي،نياز و معنوي هاي ارزش به توجه به طبيعت، واحترام

 پديد در صنعتي، انقالب ظهور و هجدهم قرن وسياسي فلسفي مكاتب حضور.است آورده ارمغان به را وشكوه آرامش

 ويژه به ، هنرها آموزش روند در ي عطف نقطه بوده و گذار انسان،تأثير زيست محيط به مادي نگرش آمدن نوعي

 سازه و فضاها خلق جستجوي در و فناوري، علم توسعه موازات به پس آن از معماري .)2(آيد مي به شمار ، معماري

 . است نموده تأمين فسيلي هاي وسوخت تاسيسات از استفاده كمك به را انسان آسايش نهايت ودر بوده بديع هاي

 تاسيساتي و سازه هاي روش از هاي كاربردي جنبه و طراحي خالقانه هاي روش از تلفيقي آموزش معماري بنابراين

 انساني هاي فعاليت از بر بسياري آن متعاقب زيست محيطي مشكالت و ميالدي هفتاد دهه در انرژي بحران.است بوده

 با داشت محيطي هاي آلودگي و انرژي مصرف زيادي در سهم كه را شهري و معماري طراحي حوزه و سايه افكند

 از ي جديد مفهوم ، آينده هاي نسل نياز و بومئزيست و زمين كره از نگهداري موضوع . نمود مواجه سختچالشي 

 مصنوعي هاي محيط طراحي و توسعه در مفهوم پايداري سپس.نمود وارد هنرها و علوم همه ادبيات رادر"پايداري"

طراحي  محيطي، منابع در جويي صرفه اصل سه اساس كه بر مفهوم اين .گرفت قرار توجه مورد وكالن خرد درمقياس

 آورد پديد مصرف و توليد عرصه در را مهمي است،تحوالت شده واقع انساني هاي ارزش و زيستي چرخه اساس بر

  .د كر هدايت اكولوژي با هماهنگي و محيطي ازنيروهاي گيري بهره سمت به را شهرسازي و معماري وحوزه

 تأثير به توجه عدم و ساختمان در تأسيسات به كارگيري اساس بر كه متداول و متعارف هاي آموزش بنابراين

 زيست محيطي مشكالت و انرژي بودن محدود علت به كشورهاي اروپايي.شد دگرگوني بود،دچار برمحيط وساز ساخت

 و روندطراحي ، سرعت به پس داشتند قرار دشواري شرايط در چندسويه شكل به اقليمي تغييرات و زمين گرمايش و

 آموزش جانبه مسير همه طور به و گرفته بهره جايگزين پذير هاي تجديد انرژي از داده قرار نظر تجديد مورد را توليد

 آنكه بدون تأمين كند را بشر كنوني نيازهاي كه اي توسعه ، نمودند ريزي برنامه پايدار توسعه راستاي در را معماري

 تأخير با فسيلي منابع انرژي صاحب كشورهاي ميان اين در .شد با داشته هاي آينده نسل زندگي بركيفيت منفي تأثير

 اما اند داده انجام شكل نمادين به را اقداماتي محيطي زيست مشكالت براي  كاهش جهاني، فشارجامعه تحت و

 در گاه مسير، اين در شده ايجاد هاي چالش .دهند مي ادامه خود متداول و سنتي هاي روش به ملع در همچنان

 وكيفيت معماري آموزش رادر تحوالت اين روند مقاله، اين در.است كرده بروز جامعه نهادهاي در گاه و اجرايي مديريت



 

 آشنا ارشد كارشناسي و كارشناسي دانشجويان از محدود سنجي نظر به توجه با و نموده بررسي پايدار معماري گرايش

 آموزش مشكالت ايران، دانشگاه درچند " اقليم با همساز طراحي" و " محيطي شرايط تنظيم" دروس محتوي با

 داده قرار پژوهش مورد جامعه، و دانشگاهي محيط در را دانشجويان هاي گرايش و تمايالت وهمچنين پايدار معماري

 .ايم

 پايدارپايدارپايدارپايدار معماريمعماريمعماريمعماري آموزشآموزشآموزشآموزش ))))2222
را  اجتماعي توسعه از مهمي بخش و شود مي محيطي تعريف و اقتصادي اجتماعي، توسعه اساس بر پايدار توسعه

 محيطي منابع و اجتماعي هاي ارزش با درارتباط بايد كه دهند مي تشكيل ها مهارت و طراحي هاي آموزش

  )1 شكل(باشد

        
 پايدارپايدارپايدارپايدار توسعهتوسعهتوسعهتوسعه اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي جنبهجنبهجنبهجنبه ارتباطيارتباطيارتباطيارتباطي نمودارنمودارنمودارنمودار ::::1111 للللشكشكشكشك

 دروس پل محتوي پايدار، معماري آموزش در.شود مي آموزش تعيين اهداف و ساختار آموزشي هاي ريزي برنامه در

 براي مدارس امر اين .است محيطي و اقتصادي اجتماعي، باتوسعه طراحي هاي هارتم و ساختماني علوم بين ارتباطي

 افرادي به آگاهي عمومي از سطح با را افرادي كه است ايندي فر معماري آموزش كه چرا دارد زيادي اهميت معماري

 همه رهبري هدايت و معمار، يك نقش در مسئوليت، احساس با افراد كه اين كند مي تبديل كارشناس و متخصص

 به پايدار جهت توسعه در كالن ي شكل به و پروژه اهداف با سو همه را واجراء طراحي پيچيده ايند فر در ؤثر م عوامل

 كار و يك سو از انرژي و خاك آب، زمين، از نگهداري و استفاده پايدار، نحوه معماري آموزش در .گيرند مي عهده

 هاي ساختماني سامانه سازي يكپارچه و آوري جمع ساختماني، مهندسي، مصالح نقل، و حمل در جويي صرفه و آمدي

 دا به اي شكل دورانديشانه به ديگر سويي از بومي و انساني هاي باارزش منطبق و منظوره چند هاي كاربري و

 آينده نسل جهت آمادگي آن هدفمندي و ها حوزه تعامل آموزش اين در مهمموضوع  .شود مي داده آموزش نشجويان

  )6(است مقتضي مسير در جامعه هدايت براي

 
 پايدارپايدارپايدارپايدار معماريمعماريمعماريمعماري آموزشآموزشآموزشآموزش دردردردر جامعهجامعهجامعهجامعه نقشنقشنقشنقش- - - - 2222- - - - 1111

 با مباحث شدن آشنا جهت عمومي هاي ظرفيت بهبود و توسعه پايدار ترويج براي ملل،آموزش سازمان توصيه براساس

 ارزش محيطي،اصول اخالقي، منابع درباره عمومي آگاهي به يافتن راستادست اين در .است يالزام اي توسعه و محيطي

 اهميت مواردداراي از ها گيري تصميم در مردم مشاركت و پايدار توسعه اهداف با سازگاري در ها مهارت و ها،رفتارها

 عالي هاي دوره در ها اين آموزش).3( است كننده تعيين كامال شهري وشوراهاي اجرايي مديريت بين هماهنگي و بوده

 برنامه سنتي شرايط باتغيير كه ي نحو به دارد، اربرديك و جانبه همه ابعادي و دقيق،عميق محتوي دانشگاهي و



 

 بازار در جذب هنگام به تا خواهندداشت فرصت دانشجويان پايدار، معماري اصول به سمت آن هدايت و طراحي آموزش

 داشته اكولوژي و انرژي محيطي، منابع به مثبتي نسبت وديدگاه كالن،گرايش يا خرد هاي ريزي دربرنامه مشاركت و

 امر اين.گمارند همت تر ايمن دنيائي ايجاد نسبت به مردم آگاهي و پذيري مسئوليت حسن افزايش ودرايجاد باشند

 و شده ارائه اجتماعي سطوح تمام در وگسترده عمومي،مداوم شكلي به ها آموزش اين بودكه ميسر خواهد زماني

 يندآفر و ساختار ، محيط از مناسبي درك مردم است كه آن مهم).4(دهد افزايش متقابال نيز جامعه مسئوليت پذيري

 اجتماعي محيط عنوان به مردم كلي، حالت در.بكوشند آن زيبايي و پايداري در تا باشند داشته آن هاي دروني

 را دانشجويان اذهان رده ك بازي ها سياست گذاري و طراحي ايند فر در را مؤثري و مهم نقش توانند دانشجويان،مي

 يا و بوده نامأنوس مفاهيمي چنين توسعه درحال كشورهاي غالب حال،در اين با.نمايند هدايت اهداف پايدار بسوي

 مردمي مشاركت نيازمند اجراء و طراحي فرايند از بخش مهمي در پايدار معماري كه بدانيم بايد.ندارد جايگاه فرهنگي

 ها ريزي دربرنامه جامعه مفيد مشاركت رابراي راه تنها همگاني نه آموزش رو اين از.است عمومي هاي گيري وتصميم

 كه دانشجويان زماني.كند مي ايجاد دانشجويان براي را وهدفمندي مناسب واجتماعي فرهنگي محيط كندبلكه مي باز

 نور، رنگ، بامقياس، كامال و بوده مرتبط انساني زيست محيط و بااسكان كه است مهارتي و دانش معماري آموزند مي

 حال اين با).5( كند مي شايسته استقبال ي نحو به مفاهيم اين از نيز يابد،جامعه معنامي بوم زيست و مصنوع محيط

 هماهنگي آموزشي و اجرايي،اجتماعي مديريتي ساختار توسعه،كه حال در كشورهاي پايداردر معماري تفكر ورود

 و افراد و نهادها جويانه سود ،منافع اجتماعي رفتار سنتي ساختار .است شده مواجه موانع متعددي و مشكالت با ندارند،

 كشورهاي به نسبت را كشورها دراين تحول و تغيير امكان و اجرايي،روند هاي ضمانت و بلندمدت ريزي برنامه عدم

 توليد چرخه تحكيم و مدنيت اركان به ورسيدن ذهني بلوغ داشتن بدون جوامعي چنين....است ترنموده پيچيده پيشرفته

 و خط اين بازتاب كه است بديهي.هستند به مدرنيته ازسنت گذار حال در نمادين و كالبدي شكل به مصرف،تنها و

 مصرف به مستند،عادت غير و عاميانه هاي سنتي،آگاهي اقتصاد پرهزينه، ساز و ساخت روش به صورت مشي

پياده  براي را راه شرايطي چنين.كند مي تظاهر ها سياست گذاري در عمومي مشاركت امكان عدم و آراء گرايي،تفرق

آموزش  محيط و كرده ناهموار پايدار، سازي شهر و معماري اهداف به ورسيدن عام طور به پايدار توسعه اصول سازي

  .داد خواهد قرار خود تأثير تحت شدت به را دانشگاهي

 
 ايرانايرانايرانايران دردردردر معماريمعماريمعماريمعماري آموزشآموزشآموزشآموزش- - - - 3333

 چارچوب و اصول از و بوده آميخته نيز عرفاني گاه انساني و مفاهيم با غالبا ايران معماري در سنتي هاي آموزش

 كارگاه حمايت مورد و شده شناخته مردم آحاد درنزد چنانكه است برده بهره خود خاص عملكردي و هاي محتوايي

اقتصادي  و اقليمي ، فرهنگي هاي فرآورده به اتكاء و خودكفايي اين.است گرفته قرار منطقه بومي مصالح هاي توليدي

 . آيد پديد تاريخي مختلف مقاطع در ايران معماري شگرف در و بديع فضاها متمادي هاي قرن طي در تا شده باعث

 پيمون داشتن، واري، مردم به توان مي گرديده مدون و پيرنيادرك استاد مرحوم توسط كه قواعد و اصول اين ازجمله

 معماري در اين اصول يكپارچگي و اصالت وجود با))))7777((((كرد اشاره از بيهودگي پرهيز و گرايي،نيارش بودن،درون آورد بوم

 صورت به ومعموال نداشته ايران معاصر ري معما عملي و علمي هاي درآموزش چنداني نقش امروز ايران، سنتي

 بر كه درحالي.است گرفته قرار توريستي يا مذهبي فضاهاي خدمت تنهادر نمادين شكل به يا و مرمتي ، پژوهشي

 تداوم تضمين كننده و مردم فرهنگي ميراث ثبات در مهمي عامل وبومي سنتي دانش بر تأكيد وارگاسوارگاسوارگاسوارگاس گفته اساس

 بوده عملكردي و محتوايي وكمتر بيشترتزييني سنتي معماري به گرايش صورت درهر)8(است جامعه يك ملي هويت

 و بان سايه زمهرير، شوودان، حياط مركزي، بادگير،گنبد، مانند سنتي معماري در عناصركالبدي ترتيب بدين.است



 

 مي كم متعارف هاي سوخت به زيادي تاحد را ساختمان نياز و بودند توجهي قابل محيطي داراي عملكرد كه اين مانند

 آموزش اين نيز توسعه حال در كشورهاي از دربسياري.اند گرفته قرار توجه مورد كمتر معماري هاي درآموزش كردند

 با معماري نوعي آوردن بدست و مدرن بامعماري آن تركيب و گيري كار به نحوه واز داشته توصيفي تنهاجايگاه ها

معماري  با ايران سنتي معماري مفاهيم در نهفته بيني كه جهان آنجا از ).9( شود مي ديده اي نشانه كمتر عملكردعالي

 موجب پذيرفته انجام سنتي معماري سازي مدرن براي هاي اخير دهه در كه هايي است،تالش متفاوت اساس از مدرن

 با مدرن تلفيق معماري براي نيز جهدي و جد چنين.است شده وفانتزي هويت بدون فرمي با معماري نوعي آمدن پديد

 سال هفتاد در.است بوده همراه فراواني انرژي مصرف و گزاف هاي با هزينه كه شده انجام سنتي معماري مفاهيم

 با آموزشي هاي وروش يي محتوا نظر از كه گرفته شكل 6 بوزار مكتب براساس غالبا ايران در معماري آموزش گذشته

 بخش حاضر درحال.است متفاوت بوده مرسوم ايران در ها قرن كه استادي ي تا شاگرد سير سنتي مراحل و اسلوب

 گرايش و پسامدرن مدرن، هاي سبك را توسعه حال در كشورهاي هاي معماري پروژه و مسابقات آموزش، زا مهمي

 آموزش اساس دستاوردهاي بر كلي بطور ها فعاليت اين.دهند مي بيستم تشكيل قرن اواخر تجريدي و انتزاعي هاي

 دركتب موجود والگوهاي مجالت به نگاهي نيم فرمال،با هاي گرايش و ياآمريكايي يي اروپا معماري مدارس مدرنيستي

 ايي جد جزيي متعارف وتأسيسات فسيلي هاي ازسوخت گيري بهره معموال اينكه توجه به با و پذيرد مي انجام معماري

 و جانبه همه روندي داراي كمترطراحي  روشهاي و معماري آموزش است، بوده بيستم طراحي قرن فرايند از ناپذير

 دارد آموزشي جنبه بيشتر ويژه معماري به ها، رشته كليه آموزش ايران در.است بومي وزيست عملكردي هاي بازخورد

 هاي ارزش و اقليم و محيط با هايي منطبق روش ابداع و عملكردي مفاهيم استنباط و اينرو درك واز پژوهشي تا

 وايجاد سنتي دانش كاربردن به و براي بررسي يي ها تالش اخير هاي سال در اگرچه.ندارد جايگاه مناسبي فرهنگي

 و غربي الگوهاي به متكي اي، سليقه غالباشخصي، ها گرايش اين ولي است پذيرفته انجام پايدار درايران معماري

دانشجويان  آموزشي برنامه به اخير هاي سال در كه دروس محيطي اين، كنار در.است بوده اجتماعي هاي فاقدحمايت

ازدروس  بسياري پاي هم و بوده جامعه سطح در اجتماعي كافي هاي نياز و ي اجراي هاي زمينه فاقد شده اضافه

 مي وارد سازي و ساخت و طراحي فرآيند در ناخواسته يا دانشجويان خواسته غالبا بنابراين .نيست گذار تأثير از نظري

 .كنند مي ناكارآمدتعيين يا و متغير ضوابط دولتي بخش در و شها بفرو بساز خصوصي بخش در را آن اهداف كه شوند

        تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق روشروشروشروش ----4444

 گذرد مي    ايران هاي دانشگاه در معماري رشته به انرژي جوئي و صرفه اقليمي مفاهيم ورود از دهه دو از بيش اينكه با

 انجام نشده هاباشد گرايش و مفاهيم اين با مرتبط كه ريزي آموزشي برنامه از وآماري كيفي ارزيابي كنون اتاما

 با مفاهيم شدن آشنا از پس دانشجويان ذهني تحول و تغيير    چگونگي تبيين اساس بر تحقيق سؤال بنابراين.است

 و محتوي موجود آموزشي برنامه آيا م بداني كه است آن از تحقيق هدف و گيرد مي شكل پايدار معماري بنيادي

 اينكه بااجرايي  مديريت سنتي ساختار تغيير جهت دانشجويان را در كافي انگيزه و مناسب تأثير شده مطرح دروس

 تا اما گذرد مي ايران هاي دانشگاه در معماري رشته به انرژي جوئي صرفه و اقليمي مفاهيم ورود از دهه دو از بيش

 . است نشده انجام باشد ها گرايش و مفاهيم اين با مرتبط كه آموزشي ريزي برنامه از آماري و كيفي ارزيابي كنون

 بنيادي بامفاهيم شدن آشنا از پس دانشجويان ذهني تحول و تغيير چگونگي تبيين اساس بر تحقيق سؤال بنابراين

 مطرح دروس ومحتوي موجود آموزشي برنامه آيا م بداني كه است آن ازتحقيق هدف و گيرد مي شكل پايدار معماري

 پايدار توسعه سمت به اجرايي مديريت سنتي ساختار تغيير جهت دانشجويان رادر كافي انگيزه و مناسب تأثير شده

 محدود نظرسنجي يك براساس" موردي پژوهش" روش از استفاده تحقيق، ازاين نتيجه حصول جهت .كند مي ايجاد

 از بتوان هدفمند و مفهومي االتي سؤ طرح با كه شد ريزي برنامه چنان روندتحقيق بنابراين . گرفت قرار توجه مورد



 

 و گيري تصميم براي كافي نتايج و گشته مطلع دروس اين با آشنا دردانشجويان شده ايجاد انگيزه و ذهني تأثير ميزان

 .رد آو بدست پايدار معماري درحوزه را آموزشي مناسب هاي روش اتخاذ

 ايرانايرانايرانايران دردردردر خورشيديخورشيديخورشيديخورشيدي معماريمعماريمعماريمعماري آموزشآموزشآموزشآموزش- - - - 5555
 طراحان ريزان، برنامه توجه مورد محيطي زيست و انرژي هاي بحران از پس جايگزين هاي انرژي از استفاده رويكرد

 هاي ساختمان اجراء و محاسبه طراحي، هاي روش آموزش براي و گرفت قرار پيشرفته كشورهاي در عموم واستقبال

 طوركامال به دانشگاهي و تحقيقاتي مراكز آن كنار در .پاگرديد بر كشورها اين در متعددي هاي ،رشته كننده استفاده

 . اند نموده هديه خود كشور ساختمان نعت ص به را اي صرفه به مقرون و متنوع راهكارهاي مستمر، و جدي

 ساختمان اين كارآمدي افزايش و مدرن معماري با آن تركيب هزينه، كاهش موضوع اخير هاي دهه در حال اين با

 سال در و برخورداراست آفتابي يي روزها از ايران مناطق بيشتر كه اين با.است برخوردار فراواني اهميت از هاهمچنان

 اما باشد مي درروز مترمربع هر در تابشي انرژي مگاژول 20 داراي طورميانگين به و دارد آفتاب ساعت3000 از بيش

 استفاده ، است داشته پژوهشي كاربردي فسيلي،عمال اي درسوخته ومتداول متعارف استفاده سايه در آن از گيري بهره

 گرديد،با آغاز طورمحدود به پژوهشگران و استادان از اي عده گرايش و توجه اخيربا هاي دهه در خورشيدي انرژي از

 اي،با گلخانه و آالينده گازهاي ايجاد و فسيلي هاي سوخت از استفاده كاهش ،براي جهاني تالش به پاسخ در حال اين

 مسير اين در مؤثري هاي قدم المللي، بين و داخلي هاي كنفرانس و آموزشي سمينارهاي و پژوهشي مراكز پايي بر

 ي طراح خورشيدي معماري اصول اساس بر رانيز شخصي هاي خانه نيز ستاداناو معماران از برخي.است شده برداشته

 اقدامات اين هايي، تالش چنين وجود با .اند رانداشته كارگاهي آموزش براي گيري بهره امكان كه اند اجرانموده و

 كار و كارشناسي مقاطع در . است نشده ها دردانشگاه خورشيدي معماري نام به تخصصي اي رشته ايجاد منجربه

 و رشناسي كا پايه دروس از برخي محتواي در نداردبلكه وجود عنوان اين با تخصصي سي در نيز معماري ارشد شناسي

 هاي نمونه تحليل و عملي هاي روش و كارگاه از گيري بهره بدون معموال كه شده پرداخته آن به جزئي طور به باالتر

 .گردد مي ارائه استفاده حال ودر موجود

 معماري در ايستا هاي روش و ايران سنتي و بومي معماري هاي ارزش تلفيق جهت در كه اي ارزنده هاي نمونه از

 اساس بر كه ساختمان اين در.است صنعت و علم دانشگاه خورشيدي ساختمان گرفته، انجام آمريكا و اروپا خورشيدي

 شرايط ، خارجي ديوارهاي ي عايقكار و تبخيري ازبرودت استفاده زمهرير، بادگير، است شده طراحي شوزبري روش

 نبوده دست در ساختمان اين حرارتي عملكرد از گزارشي حال اين با .كند مي أمين ت ساختمان داخل در را آسايشي

 جهان فسيلي منابع پايان تا چنداني زمان كه است بديهي )5 شكل( گيرد نمي قرار استفاده مورد نيز حاضر حال در ).و

 هداري نگ ، انرژي مصرف با مرتبط هاي ساختار از بايدبسياري نگرانه آينده هاي ري گذا سياست و است نمانده باقي

 و معماري ساختمان، عرصه در بنيادين تحول آماده تخصصي و همگاني آموزش با را بوم زيست و محيطي ازمنابع

  .نمايد شهري هاي توسعه

 ايرانايرانايرانايران صنعتصنعتصنعتصنعت وووو علمعلمعلمعلم دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه خورشيديخورشيديخورشيديخورشيدي ساختمانساختمانساختمانساختمان ::::5555شكلشكلشكلشكل



 

 
 1375137513751375،،،،مسكنمسكنمسكنمسكن وووو ساختمانساختمانساختمانساختمان تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات مركزمركزمركزمركز ،،،، رفيعيرفيعيرفيعيرفيعي بيژنبيژنبيژنبيژن گزارشگزارشگزارشگزارش :مأخذمأخذمأخذمأخذ

 دستاورددستاورددستاورددستاورد))))6666
 وحراست حفظ نتيجه در و انرژي مصرف و محيطي هاي آالينده كاهش براي همگاني مشاركت نيازمند جهاني جامعه

 مدت وطوالني ،بطورمداوم اجتماعي سطوح تمام در آموزش اقداماتي چنين الزمه.است جهاني وميراث محيطي ازمنابع

 مردمي مشاركت حال اين با.يابد مي تر تخصصي شكلي و تر عميق بعدي دردانشگاه ها آموزش اين است بديهي.است

 در ريشه اجرايي هاي برنامه بودن جانبه همه همچنين.بود خواهد امر اين در مهم موضوعي ها، گيري تصميم در

 .دارد پايدار توسعه اهداف تأمين در مهمي نقش واين داشته ها آموزش جامعيت و فراگيري

 با مرتبط ي دروس داراي ارشد كارشناسي و كارشناسي درمقاطع كه دانشگاه چند از محدود هاي تحليل و ها بررسي

 و عميق آگاهي از و داشته آشنا مفاهيم اين با نظري و بطورسطحي دانشجويان كه داد نشان بودند پايدار معماري

 نيز دروس اين به كار بازار نياز و فرهنگي فضاي وجود عدم .برخوردارنيستند پايدار معماري ل اصو در عملي ي آموزش

 در تخصص داراي استادان برخي تالش حال اين با.دارد مي باز مناسب انگيزه دادن ونشان كافي ازتوجه را دانشجويان

 امكان جمعي هاي رسانه آموزشي هاي برنامه و غيردولتي ي نهادها و ها سازمان برخي گرايش همچنين و موضوع اين

 طوالني هاي آموزش تداوم با كه رسد مي نظر به.است آورده وجود به دانشگاهي سطح در محدود بطور را هايي آموزش

 شرايط ساختمان، و معماري كارشناسان و دانشجويان براي كارگاهي و عملي هاي آموزش ايجاد و عموم براي مدت

  .شد فراهم پايدار معماري نتايج به يابي دست و پايدار توسعه براي مناسبي
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