


  تفکیک اراضی شهري:عنوان دوره

  :شماره دوره  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(شهرسازي:رشته
211-1  

  )ساعت( :مدت  :ها سرفصل  ردیف
    کلیاتی از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن و چگونگی بررسی اسناد مالکین زمین  1
    طرحهاي تفکیکیآشنایی با آخرین ضوابط شهرسازي و نحوه اعمال آن در تهیه   2
هاي تحلیل سایت شامل جهت شیب عمومی اراضی و نحوه دفع  آوري اطالعات مربوط به روش جمع  3

  آبهاي سطحی،عوارض طبیعی سایت و تعیین ابعاد و جهت قطعات تفکیکی
  

    بررسی وضعیت خدمات زیر بنایی و عمومی در منطقه و میزان برخورداري زمین از این خدمات  4
وضعیت و سلسله مراتب شبکه حمل و نقل در منطقه و ضوابط و استانداردهاي طراحی شبکه بررسی   5

  ها،مقاطع طولی و عرضی گذربندیها حمل و نقل شامل عرض معابر،قوس
  

هاي خدماتی در مناطق  معیارها و روش تعیین سلسله مراتب خدمات شهري و الگوي استقرار کاربري  6
  مسکونی

  

    هاي مورد نیاز و چگونگی تعیین موقعیت ملک نقشهآشنایی با انواع   7
    آشنایی با نحوه تهیه و ارائه گزارش توجیهی  8
    کارگاه عملی تفکیک اراضی شهري  9

  16  جمع
    

 انطباق کاربري اراضی شهري:عنوان دوره

  :شماره دوره  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(شهرسازي:رشته
212-1  

  )ساعت:(مدت  :ها سر فصل  ردیف
    هاي انطباق کاربري شهري هاي جامع و تعیین حوزه آشنایی با اساس طرح  1
    هاي طرح جامع هاي میدانی در زمینه تحلیل منطقه و مقایسه وضع موجود با ایده بررسی  2
هاي اقتصادي،اجتماعی،کالبدي و زیست محیطی حذف کاربري  آشنایی با روش تهیه گزارش از بازتاب  3

  پیشنهادي در منطقه
  

هاي پیشنهادي  بررسی عوامل مکانی،اقتصادي،اجتماعی و زیست محیطی زمین به منظور تعیین گزینه  4
  در راستاي مصالح جمعی و برنامه توسعه شهر

  

هاي پیشنهادي و تعیین درجات ناسازگاري با بافت شهري و  بررسی میزان سازگاري و ناسازگاري گزینه  5
  مناسبانتخاب گزینه 

  

    آشنایی با نحوه تهیه گزارش توجیهی  6
    و جایگزینی در طرح تفصیلی 5هاي مورد نیاز براي ارائه در کمیسیون ماده ارائه نقشه  7
    کارگاه عملی انطباق کاربري اراضی شهري  8

  16  جمع
  



  

  هاي فرسوده شهري بازسازي و بهسازي بافت:عنوان دوره

  :شماره دوره  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(شهرسازي:رشته
213-1  

  )ساعت:(مدت  :ها سر فصل  ردیف
    بررسی پیرامون فرآیند تحوالت شهري  1
هاي شهري به منظور تعیین میزان فرسودگی و ضرورت بازسازي و  آشنایی با روشهاي ارزیابی بافت  2

  بهسازي
  

    آشنایی با مفهوم بازساخت در شهرسازي  3
    شناسایی و تفکیک عوامل و نیروهاي موثر در بازساخت شهريبحث در مورد   4
    بحث پیرامون ابزار مدیریتی و روشهاي بازساخت بافتهاي فرسوده شهري   5
    ضوابط و معیارهاي مورد نیاز در بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري  6
بازسازي بافتهاي فرسوده نقش مردم،شهرداري،بخش خصوصی و سایر نهادهاي عمومی در بهسازي و   7

  شهري
  

    ایند بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري سازي فر آشنایی با روش مستند  8
    )کیفیت محیط(هاي کالبدي،طراحی شهري بررسی ویژگی  9
    کارگاه عملی بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري  10

  16  جمع
 


