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صاحب نظران  
1344در سال . متولد شد1326دكتر سيد محسن حبيبي در سال 

اپور ديپلم متوسطه را در رشتة رياضي از دبيرستان ش. ش. هـ 
ته وي دو دورة فوق ليسانس را در رش. كرمانشاه دريافت كرد

وي همچنين داراي ديپلم . هاي معماري و شهرسازي گذرانيد
اريس مي تخصصي تحقيقات پيشرفته در شهرسازي از دانشگاه پ

رسالة دكتري خود را . م1981دكتر سيد محسن حبيبي در . باشد
در « شهر نوين » به  «شهر سنتي» با عنوان تركيب شهري از 

به عنوان 1381دكتر حبيبي در سال . دانشگاه پاريس گذرانيد
استاد نمونة دانشگاه تهران شناخته شد



صاحب نظران  
هيات علمي دانشگاه تهران و عضو عضو :دكتر مهدي حجت 

كميته
:تحصيالت 

دانشگاه تهران–كارشناس ارشد معماري 
ک دانشگاه يور–دكتري معماري و حفاظت از بناهاي تاريخي 

انگلستان



صاحب نظران   مرداد28-131۵شهريور1)آیت اهلل زاده شیرازیباقر 
، معمار، مرمت گر، استاد دانشگاه، چهره ماندگار عرصه (1386

و عضو پيوسته [1]حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي ايران، معماري
وي بنيانگذار . [2]جمهوري اسالمي ايران بود فرهنگستان هنر

مرمت علمي بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي در ايران و از 
.استسازمان ميراث فرهنگي كشوربنيانگذاران 

مادر وي، . به دنيا آمدنجفهجري شمسي، در خانواده اي ايراني و مذهبي در131۵، در سال ميرزاي شيرازيآيت اهلل زاده شيرازي، فرزند سيد محمدحسين شيرازي و از نوادگان باقر 
تا سال دوم ابتدايي در تهران درس. سالگي در نجف زيست و سپس در دوران جنگ جهاني دوم با خانواده به تهران آمد4وي تا سن . فرزند سيدمحمدكاظم شيرازي، از مراجع تقليد بود

م ابتدايي را سپس وارد مدرسه علوي نجف شد و تا سال شش. خواند و دوباره با خانواده راهي نجف شد و در آنجا به توصيه پدر خود در مدرسه طوسي، قرآن و نهج البالغه را فراگرفت
دار به ش تاثيري پايوي دوران كودكي خود را در كنار شخصيت هاي برجسته حوزوي گذرانيد و اين افراد و شرايط آن فضا در زندگي او و شکل گيري شخصيت. در اين مدرسه گذرانيد

.وي بعد از كالس ششم ابتدايي دوباره به ايران مراجعت كرد و به همراه خانواده خود در محله سرچشمه تهران، سکني گزيد. جاي گذاشتند
با درجه عالي در رشته كارشناسي ارشد معماري از دانشکده هنرهاي زيباي 1342شده و در سال دارالفنونموفق به اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان 133۵آيت اهلل زاده شيرازي سال 

.عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد او طرح پيشنهادي كانون اصالح و تربيت اطفال بزهکار بود. فارغ التحصيل گرديددانشگاه تهران
با درجه عالي موفق به اخذ مدرک دكتري در رشته مطالعه و مرمت بناها و بافت هاي تاريخي از دانشکده  ( 19۷1)13۵۰براي ادامه تحصيل به ايتاليا رفت و در سال 1343او در سال 

Progettoعنوان پايان نامه دكتراي وي [3].معماري دانشگاه رم شد di Rianimazione del Bazar di Isfahan il Centro Antico Commerciale a 

Culturale della Citta تر دِ آنجليز اين رساله دكتري، تحت نظارت و راهنمايي معمار مشهور ايتاليايي دك. بود( مركز كهن تجاري و فرهنگي شهر–پروژه احياي بازار اصفهان )
(De Angelis d'Ossat) انجام پذيرفت.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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صاحب نظران   دکتر محمد سعید ایزدی 
تحصیلی  مدارک 

138۷–دانشگاه نيوكاسل ، انگلستان –دكتراي معماري با گرايش مرمت شهري 
شمسي

شمسي13۷4–دانشگاه تهران –كارشناس ارشد معماري 

سوابق دانشگاهی
شمسي تاكنون1386–پرديس هنرهاي زيبا –مدرس دانشگاه تهران ·
شمسي تاكنون 138۷–مدرس دانشگاه هنر و معماري سهند تبريز ·
شمسي13۷9–81رشت -گيالن مدرس دانشگاه·
شمسي13۷6–81قزوين و همدان -مدرس دانشگاه آزاد واحدهاي تبريز ·

دبير كميته راهبري تدوين سند ملي بهسازي و تجديد حيات بافت هاي نابسامان شهري: 1388فروردين 
88شيراز –8۷مشهد –دبير و عضو كميته علمي همايش بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري : 138۷آذر ·
سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري-عضو هيات تحريريه فصلنامه ميراث ملي : 138۷آبان ·
عضو شوراي پژوهشي مركز مطالعاتي معماري و شهرسازي ايران: 138۷شهريور ·
عضو كميته مطالعات راهبردي اجتماعي شهرداري تهران : 138۷شهريور ·
ت هاي توسعه همايش سياس–دبير علمي كارگروه تخصصي بهسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاه هاي غيررسمي : 138۷شهريور ·

مسکن 
عضو كميته راهبري سازمان نوسازي شهرداري تهران: 138۷مرداد ماه ·
انوسيه اقي-اجالس وزراي مسکن و شهرسازي آسيا -دبير كارگروه منطقه اي بهسازي و توانمندسازي بافتهاي نابسامان شهري : 138۷مرداد ماه ·
تخصصي شركت عمران و مسکن سازان اصفهان -عضو و رئيس كميته فني : 138۷مرداد ماه ·
عضو هيات تحريريه فصلنامه هفت شهر: 138۷تير ·
مشهد-تخصصي شركت عمران و مسکن سازان ثامن-عضو كميته فني : 138۷تير ·
عضو كميته ثبت آثار غير منقول و تعيين حرايم سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ايران: 138۷خرداد ·
تجديد عضو قطب علمي طراحي شهري بافت هاي باارزش و فرسوده دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين عضو كميته علمي همايش: 138۷ارديبهشت ·

88و اصفهان 8۷يزد -حيات در بافت هاي باارزش 
)  اينتبائو( عضو شبکه بين المللي بناها ، معماري وشهرسازي سنتي : 1384مهر ·
عضو گروه تحقيقاتي تکتونيک كالچرز ، دانشگاه نيوكاسل : 1384مرداد ·
عضو انجمن بين المللي مطالعات ايراني: 1384ارديبهشت ·
عضو بنياد ايران شناسي: 1383اسفند ·
.  تي.آي.معماري و شهرسازي كشورهاي اسالمي ، وابسته به دانشگاه ام: عضو شبکه بين المللي آرک نت : 13۷9خرداد ·
.عضو سازمان نظام مهندسي ايران ، داراي پروانه اشتغال پايه دو در رشته مهندسي معماري : 13۷۷آبان ·



صاحب نظران  
.  مشهد است1313محمد منصور فالمکي متولد سال دكتر 

در سال از دانشگاه ونيزمعمارياين هنرمند معمار، فارغ التحصيل با مدرک دكتراي 
.است1341

دانشيار دانشگاه تهران و از 13۵4تا 1348فالمکي بعد از فراغت از تحصيل از سال 
.وده استتا زمان بازنشستگي به عنوان استاد در دانشگاه مذكور فعال ب13۵4سال 

.ر مي آيدفعاليت آموزشي در دانشگاه آزاد اسالمي نيز از جمله فعاليت هاي او به شما
شهرت عمده وي در جامعه معماري، به خاطر زبان ويژه و بعضا غامض آثار اوست 

ي ارتباط كه به نثري مختص به وي در معماري نويسي انجاميده و به اعتقاد بسيار
او . دانشجويان، به ويژه سال هاي اوليه تحصيل را با متون او دشوار ساخته است

، پيکاسوپابلوباز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي، : همچنين تاليفاتي با عنوان
ترويز، تکنولوژي مرمت   -پادوا -تحرک اجتماعي در شهرهاي اقماري ونيز

معماري، حريم گذاري بر ثروت هاي فرهنگي ايران، ريشه ها و گرايش هاي نظري
مرمت  معماري، زيستگاه اشتراكي آرماني در برنامه ريزي شهري، سيري در تجارب

و يفاراب، شکل گيري معماري در تجارب ايران و غرب، "از ونيز تا شيراز"شهري 
سير شهروندي در ايران، مجموعه مقاالت اولين سمينار مرمت بناها و شهرهاي 

ازي وجود و آينده مراكز مسکوني تاريخي،منشور آتن، نوسازي و بهس: تاريخي
.شهري را در كارنامه فعاليتش به ثبت رسانده است

http://www.hamshahrionline.ir/details/74471
http://www.hamshahrionline.ir/details/137522
http://www.hamshahrionline.ir/details/72014


صاحب نظران   وي ضمن تحصيل در . شدمتولد1334محمدرضا پورجعفر در سال دكتر 
او . نمودرشته رياضي تجربيات خوبي در زمينه ي طراحي و نقاشي كسب

ماري  موفق به دريافت مدرک كارشناسي ممتاز مهندسي مع1362در سال 
مدال طالي دانشکده معماري  ،(C.C.A)از دانشکده معماري چنديگر 

چنديگر، مدال دانشگاه پنجاب و مدال انجمن مهندسين هند، همراه با  
مدرک  136۵سپس در سال . عضويت افتخاري اين انجمن گرديد

ي كارشناسي ارشد طراحي شهري را از دانشکده معماري و شهرسازي دهل
(S.P.A)  از دانشگاه 13۷1و مدرک دكتري شهرسازي را در سال

وي نخست به تدريس در  . دريافت نمود (I.I.T)روركي هندوستان 
نر و  دانشکده معماري هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و سپس دانشکده ه

ه ايشان طي سال هاي گذشت. معماري دانشگاه تربيت مدرس پرداخت
ي را سمت معاونت پژوهشي، رياست دانشکده و مديريت گروه شهرساز

مقاله در زمينه هنر، معماري و شهرسازي از 2۰۰عهده دار بوده و بيش از 
ئين او مولف كتاب هاي راهنماي تصويري آ. ايشان به چاپ رسيده است

ي  ، مباني بهسازي و نوسازي بافت قديم شهرها، معمار(28۰۰)نامه زلزله 
.  دكليسا و طراحي شهري و سرمايه اجتماعي در فضاهاي شهري مي باش



صاحب نظران  
لطفيدكتر سهند 

استاديار
طراحي شهري-شهر سازي
6131۰4۰

slotfi@shirazu.ac.ir

mailto:slotfi@shirazu.ac.ir


صاحب نظران  
حميد: اسم

ماجدي: نام خانوادگي
1329: متولد

اردكان يزد: محل تولد
:  سوابق تحصيلي

13۵4فوق ليسانس مهندسي معماري، دانشگاه تهران، سال -1
، سال ، دانشگاه تهران(طراحي شهري)فوق ليسانس شهرسازي -2

13۵8
ن، سال فوق ليسانس برنامهريزي توسعه شهري، دانشگاه لند-3

136۵
13۷۵دكتراي شهرسازي، دانشگاه لندن، سال -4



بافت هاي فرسوده در ايران 

ي فرسودگي حاصل فرآيند و كنش هاي فراواني است كه در طي زمان حادث م
ين بافت هاي تشکيل و تکوشود و به يکباره پديد نمي ايد بنابراين ضرورت دارد 

يل دالمتفاوت بودن .در شناسايي نواحي فرسوده مورد توجه قرار گيرد شهري 
اهميت هر يک از معيارها در كل شهر ، شناساييفرسودگي و يکسان نبودن 

ا در آنها رپيشينه انها و هم چنين موقعيت قرار گيري مکانيبافتهاي شهري ، 
.محدوده شهر از جمله اقدامات ضروري مي نمايد 

























ایران از سیر تحول و تغییرات شهرهای: شهر دیروز بافت تاریخی امروز-

ابتدای قرن حاضر تاکنون

ای بهسازیمسایل شهری و گونه شناسی عرصه های نیازمند طرح و برنامه ه-

اخیرسیاست های شهری و برنامه های بهسازی و نوسازی در طی سه دهه-

واجههرویکرد ها و راهبرد های م: توسعه درونی ضرورتی اجتناب ناپذیر-



های سیر تحول و تغییرات شهر: شهر دیروز بافت تاریخی امروز

ایران از ابتدای قرن حاضر تاکنون



ساختار کالبدی شهر شیراز

1300پیش از 

شهر دارای ساختاری  
-یکپارچه، سازمان فضائی

اجتماعی متعادل و عناصری 
.   هم پیوند است

علی رغم مواجهه با 
بالیایی مخرب طبیعی

همچون سیل و زلزله و 
یا آسیب های ناشی از  
یورش مهاجمان و غارت  
گران و یا حتی مداخالت  
حاکمان، در یک فرایندی
تکاملی مورد بهسازی و
نوسازی قرار می گرفته

.است









ش. ه1300تغییرات و تحوالت شهری پیش از 

اجتماعی شهر -تغییرات تدریجی، کوچک مقیاس و منطبق با ساختار و سازمان فضایی

مداخالت دولت مرکزی عمدتا متمرکز در  بازسازی و نوسازی مراکز حکومتی، اماکن نظامی

و پروژه های خاص به منظور تجلی قدرت حاکمه 

ساختمان های عمومی و عام المنفعه توسط خیرین، بازرگانان و موسسات خیریه ساخته و

نگهداری می شوند

تحوالت و تغییرات زمینه گرا ، متاثر از الگوهای موجود و منطبق با شیوه ها و تکنولوژی رایج 











خیابانکشی ها، تخریب ها و گسترش های کالبدی ناشی از 
1321تا 1310نوگرائی های حاکمان وقت در حد فاصل سالهای 

‘Authoritarian modernisation’ of Reza Shah 
(1925-41)



%1335جمعیت

(ددرص(  )نفرمیلیون )

1345%

(درصد(  )نفرمیلیون)

1355%

(درصد(  )نفرمیلیون )

1365%

(درصد(  )نفرمیلیون)

1375%

(درصد(  )نفرمیلیون )

1385%

(ددرص(  )نفرمیلیون )

%41/1568/4%36/8261/3%26/8454/3%15/8547%9/7939%5/9531شهری

%22/2531/6%23/2438/8%22/6045/7%17/8653%15/2961%1369روستائی

%70/40100%60/06100%49/44100%23/71100%25/08100%18/95100جمع کل

بی شهرنشینی شتابان، تغییرات و جابجائی های جمعیتی، گسترش
رویه و شتابان شهرها و تحمیل ایده های تجدد طلبانه دولت در 

چارچوب برنامه ریزی های کالبدی طرح های جامع و تفصیلی در حد 
1358تا 1330فاصل سال های 

Urban sprawl (rapid and vast physical expansion of the urban areas)

The rapid growth of urban population 

Modernist approach and decentralisation strategy of the Master Plans



و گسترش شتابان و افقی شهرها، مداخالت کالبدی کالن مقیاس
بالتکلیفی این عرصه های شهری در نظام  برنامه ریزی شهری در

1376تا 1358حد فاصل سال های 

شهر جدید صدرا

آماده سازی های شهریمرکز تاریخی شهر

Rapid and horizontal expansion of cities, large scale interventions and planning blights



توسعه بی رویه و گسترش شتابان شهر مشهد 



توسعه بی رویه و 
گسترش شتابان شهر 

کاشان 



توسعه بی رویه و 

گسترش شتابان شهر 

سبزوار



توسعه بی رویه و 

گسترش شتابان شهر 

اردبیل





ان توسعه بی رویه و گسترش شتاب

شهر اراک



گسترش بی رویه شهر تهران



مسایل شهری و گونه شناسی عرصه های نیازمند طرح
و برنامه های بهسازی



بافت های تاریخی



یت نواحی مرکزی شهرها با توجه به تغییر و تحوالت فوق وهمچنین بی توجهی مدیر

ا خروج بسیاری از این بافتها ب. شهری با افت منزلت مکانی و اجتماعی مواجه گشته اند

.  ندمالکان و ساکنان قدیمی خود به مقصد مهاجران و اجاره نشینان کم درآمد مبدل شده ا

فرسودگی کالبدی، ناهنجاری های اجتماعی ، ناکارآمدی زیرساخت ها و افت شدید  

رض از از سوی دیگر این بافتها در مع. اقتصادی از جمله مسایل مبتال به این مناطق اند

سترش  گ.  دست دادن میراثهای باارزشی  هستند که عمدتا در این مناطق استقرار یافته اند

ن قلب افقي و افزایش بي رویه سطح شهرموجب از بین رفتن نقش  این مراكز به عنوا

از  بی توجهی به این مسئله از یك طرف موجب. تپنده و هسته اصلي شهرها شده است

اي بین رفتن هویت تاریخي فرهنگي مراکز شهرها شده و از طرف دیگر، جابجایي ه

،كالبدی  جمعیتي  بروز پدیده فقر شهری را سبب گشته که خود نابساماني های اجتماعی

.،كاركردی، اقتصادی را دراین مناطق تشدید نموده است






