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 هدف: 

طبیعی و به طور کلی  اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، منابعشهرها بزرگترین واحدهاي زیستی با ظرفیت  باالیی براي ایجاد  عدم تعادل هاي معماري،  
توانند به طور موثر و به شیوهاي منسجم، جامع و پایدار حل  گی جهان هستند .آنها در عین حال کوچکترین مقیاسی هستند که در آن مشکالت میتخریب کنند
 ایجادها منجر به  تباط تخریب گونه انسان با طبیعت است. این فعالیتهایی براي رفع آثار ار حاصل تالش ”محیط زیست شهري“گیري عبارت  شوند. شکل

هاي اکولوژیک پیوند می دهد . برنامه  کالبدي شده است که  مفاهیم سنتی برنامه ریزي شهري را با مفاهیم و الویت -رویکرد جدیدي در برنامه ریزي فضایی
ها و جغرافیاي حیاتی و  هاي قابل قبول براي زندگی انسان دارد بدون اینکه چرخه اکوسیستمریزي محیط زیست شهري سعی در هدایت توسعه شهر با استاندارد

هاي برنامه ریزي شهري با تأکید بر  هاي روستایی را که به آن وابسته است تخریب کند. بر اساس این دیدگاه هدف اصلی این درس نیزآشنایی با روش حومه
 .اك ارتباطات سیستماتیک بین طبیعت و شهر استارتقاء کیفیت محیط زیست شهري برمبناي ادر

      :    سرفصل ها
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 :نحوه برگزاري کالس

مطالب اصلی توسط استاد تدریس می شود. دانشجویان نیز با توجه به منابع و راهنمایی هاي استاد پیش مطالعه هاي الزم را  
 انجام می دهند تا کالس همراه با مباحثه و مشارکت فعال دانشجویان برگزار شود. 

 تکالیف و معیارهاي ارزیابی: 

 %75نمره =  15 آزمون پایان ترم 

 %25نمره =  5  تحقیق
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