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 چکیده

این . دهدباشد که به آن هویت اجتماعی میدارای حوزه فیزیکی و عملکردی اختصاصی می ،دانشگاه به عنوان یک مجموعه پیچیده در نظام شهری

که این تأثیر و تأثر تا طبیعتاً مطلوب است  .پذیردگذارد و از محیط نیز اثر میبر روی آن اثر می ،کندسیستم اجتماعی پیچیده در محیط فعالیت می

به همین روی، توجه به . ای بسترسازی و هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه جامعه و دانشگاه به ارمغان آوردآنجا که ممکن است به گونه

-محصوالت آنها وابسته می به عنوان مراکزی راهبردی که رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و کیفیت-هاهای طراحی دانشگاهشاخصه

های های جامع دانشگاهپس از گردآوری چندین نمونه طرح. باشدورهای اسالمی موضوع این پژوهش میدر کشهای طراحی دانشگاه شاخصه .باشند

های اصلی و کلید واژه ها پرداختهاندازهای تعریف شده در آنررسی چشمهای کشورهای اسالمی به بنمونه دانشگاه 7۱ن و به طور خاص مطرح جها

زیست و شرایط آب و هوایی سایت، حفظ سازگاری با محیط  پرداختن به موضوعاتی نظیر توسعه پایدار،. استبندی و ارزیابی شدهاستخراج دسته

های کشورهای اسالمی اههای جامع دانشگهای مورد توجه در طرحز اولویتمنابع فرهنگی و زیست محیطی، نوآوری و خالقیت، استفاده از متد روز ا

 .های اسالمی به سمت توسعه پایدار و پایداری زیست محیطی داردذکر شده نشان از رویکرد دانشگاه باشد که مواردمی
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Abstract 

University as a complex set in urban system with its dedicated space and function has social identity. It works in its 

environment and changes the space and get changed itself. These changes will be desirable when it guide both to 

achieve their best portion. Checking attributes of universities as strategic centers directing the whole city to growth and 

will guide us to the best quality and quantity of products which is needed. We have checked outlooks of 10 university of 

Islamic countries. The factor which they all have talked about is sustainable development and preserving environment. 
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 مقدمه
نظام شهری است که تأثیر زیادی دانشگاه یک مجموعه پیچیده در 

گذارد. بنابراین در طراحی دانشگاه و توسعه آن باید اجزاء بر شهر می

ها مد نظر قرار گیرد. دانشگاه حوزه و روابط ارگانیک میان آن

ای را به خود اختصاص داده که حس هویت فیزیکی تعریف شده

های ها مکاندهد. دانشگاهبخشی و تمرکزی اجتماعی به آن می

ها احساسی اجتماعی را در کل و تدریس و یادگیری هستند. آن

 کنند.اجزاء خود ایجاد می

هایی هایی سازمانی هستند، مکانقدر که مجموعهها هماندانشگاه

ها هایی معمولی نیستند. آنشوند. اما مکانکالبدی نیز محسوب می

 هایی هستند که به تحصیالت عالیمکان استقرار ساختمان

ها است و آنها بودهاختصاص دارند. این مسئله نقش غالب آن

های آموزش دانشگاهی از طریق معماری و طراحی بارورکننده آرمان

 های ساختمانی هستند.  شهری متمایز از دیگر توسعه

پذیری کارکردی را در طراحی دانشگاه باید مفهوم اجتماع و انعطاف

ای را بدون اقتباس عینی القاء قهبر داشته و نیز مفهوم موقعیت منط

های دانشگاهی تعادلی بین خلق فضای انتزاعی نماید. بهترین نقشه

 نمایند. در یادگیری با یک هویت ملی مستحکم برقرار می

 توسعه پایدار و دانشگاه

 پایدار  توسعه و پایداری

 در آرمانی شرایط به رسیدن و زندگی سطح تکامل توانمی توسعه را

 مفاهیم تحقق دانست که فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حوزه

 اقتصادی، رشد و توسعه انسانی اجتماعی، پویایی عدالت، آزادی،

 کشف را توسعه چنینهم. آوردهمراه می به را فرهنگی و اجتماعی

-پدیده که آورندمی شمار به تکاملی به حرکتی یابیدست هایروش

 و سازدمی متوازن و متعادل را فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی های

عدالت  تحقق و اقتصادی اجتماعی، پویایی برای را شرایطی نوین

 .]7[ کندمی اجتماعی فراهم

 توسعه پایدار. استنشده ارائه پایدار توسعه از جامعی تعریف تاکنون

 اکولوژیکی، نیروی توان گرفتن نظر در با کشور یا محیط یک در

 این بر .تحقق یابد تواندمی محیط آن به متعلق مالی منابع و انسانی

 که دانندمی به انسان رساندن بهره را توسعه اساسی هدف اساس

 و درآمد افزایش در قالب و گیردبرمی در را زندگی کیفیت بهبود

 باب این از یابد کهبروز می امکان عمومی رفاه و اشتغال گسترش

 که یابندمی التزامی ایرابطه توسعه پایدار، و انسانی توسعه مفاهیم

 راه این در که یابند تحقق یکدیگر با و همگام همگون بایستمی

 از گیریبهره و (Social Capital) اجتماعی از سرمایه مندیبهره

 .]2[د نمایمهم می (Social Participation) عمومی مشارکت
شده و  پایدار ارائه توسعه از براندتلند کمیسیون در که تعریفی

از:  است باشد عبارتریف فراگیر و جامعی از توسعه پایدار میتع

 کنونی زمان در هاانسان هایبرآوردن نیاز باید را پایدار توسعه»

 جهت در آینده هاینسل توانایی در خدشه آوردن وارد بدون

 طبیعت و انسان» .]1[ «دانست خودشان طبیعی نیازهای برآوردن

 در و داشته حضور پایدار توسعه دفراین در اصلی ارکان عنوانبه

 میان در مشترک وجه. ]4[ «دارند قرار یکدیگر با متقابل ارتباط

 محیط حفظ» گردیده ارائه توسعه پایدار از که متعددی تعاریف

 ارتباط قبال در امر این که است توسعه بستر عنوان به انسان زیست

 اقتصادی، هتوسع یعنی پایدار توسعه اساسی رکن چهار میان متقابل

 .]5[ «پوشید عمل خواهد جامه محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی،

 7در نمودار  ]6[ هستند پایدار توسعه اهداف عاممقاصد که  این

 .است آمده

 
 

 ،زیست محیط ارتقاء خودکفایی، مؤلفه ده کارمونا بندیتقسیم در

-انعطاف و انسانی نیازهای به احترام گرایی، تمرکز آلودگی، کاهش

-به  را ]1[ مایزت و تشخیص انتخاب، و تنوع منابع، کارایی پذیری،

 این 7 جدول به توجه با که دارد،می بیان پایداری هایمؤلفه عنوان

  کرد. مطرح توانمی پایدار توسعه عام اهداف چارچوب در را هامؤلفه

 
نمودهامؤلفه های عام پایداری

اجتماعی
تنوع و انتخاب- احترام به نیازهای انسانی- انعطاف پذیری و تمرکزگرایی فضا-

تمایز و تشخیص

نظارت - کارایی منابع- خودکفاییاقتصادی

 ارتقاء و تقویت محیط زیست-کاهش آلودگی هازیست - محیطی

 آموزش و توسعه پایدار

 در هاارزش و ها، دانشمهارت توسعه برای ضروری ابزار آموزش

 بر مبتنی سازیتصمیم کهاین است، ضمن پایدار توسعه راستای

 از فرد هر .دارد آگاه شهروندانی وجود به تام بستگی مردم نظرات

 با شدن همسو نگیچگو آموزش اولیه هایسال همان در جامعه

 شهروندی به مبدل نهایت در و آموخته را اطراف اجتماع و محیط

 در افراد صورت این غیر در که ،شودمی خود جامعه برای مؤثر

 عام مؤلفه سه در کرمونا دیدگاه از پایداری  مؤلفه ده تقسیم  - 1 جدول

 پایداری
Ref: Carmona and Punter, 2002.M 

 

 اقتصادی: 

 رشد/برابری/کارایی

 زیست محیطی :

اکوسیستم سالم/ افزایش 

حفاظت منابع/ تنوع 

 های جهانی زیستی/ دغدغه

 اجتماعی و فرهنگی :

فقرزدایی/ مشارکت جمعی / 

پویایی/ تقویت هویت فرهنگی/ 

 قوقیبهبود قوانین ح

اهداف 

توسعه 

پایدار 

 محیطی

 محیطی پایدار توسعه اهداف -1نمودار 

 ه.ش1831زاده،  علی منبع:
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 محیطی به مقابل در نیز جامعه و بود خواهند خود بیگانه جامعه

در راستای پیشبرد اهداف  آموزش سهم لذا شودمی تبدیل منفعل

 نماید.در جامعه بسیار مؤثر می توسعه پایدار

 در زیست محیط آموزش عنوان تحت که گزارشی در منظور بدین

-شده منتشر اسکاتلند پرورش و آموزش اداره توسط م7314 سال

 آغاز دبستان از زیست محیط آموزش برنامه شود کهمی است، ذکر

 زندگی مراحل سایر در باید و یابدمی ادامه دبیرستان تا و شودمی

 تا و آموزش زیستمحیط واژه رسدنمی نظر به. ]1[ یابد ادامه نیز

 اشند، لیکنبرده شده ب کاربه هم کنار در م736۱ دهه اواسط

 گرویاندیشه حاصل محیطیزیست آموزش به مربوط تحوالت

 م73 و 71 هایقرن برجسته کردگانتحصیل متفکران، نویسندگان و

 که معتقدند بسیاری باشد.می هغیر و دیویی، روسو، گوته جمله از

 شخصی اولین اسکاتلندی استاد م 7154-7311 گدس پاتریک سر

 کیفیت و زیست محیط کیفیت بین مستحکمی ارتباطی پل که بود

 .]3[ کرد برقرار آموزش
 از جهانی اهداف بردپیش در پرورش و آموزش اهمیت به توجه با

 نقش  است اهمیت ائزح میان این در که چهآن پایدار، توسعه جمله

 مهم این به رویکرد راستای در آموزشی فضاهای و رسمی آموزش

 .باشدمی

 پیتر توین مدیریت پروفسور با انگلستان م دولت7332 سال در

 عنوان با را گزارشی مورس لیورپول جان دانشگاه اجرایی معاون

 منتشر عالی و آتی آموزش برای محیطی دستورالعملی مسئولیت

مسائل  با مواجهه برای ایزمینه دانشگاه پردیس آن، درکه  کرد

 بوم هایانتخاب اهمیت و محیطی طراحی منافع نمایش محیطی،

 گزارش این بر اساس. شد معرفی جامعه و دانشجویان به شناختی

 شناختیبوم رویکرد و گسترش توسعه به نسبت دانشگاهیان همه

 زمینه دانشگاه، گرشن این در. مسئولیت داشتند پردیس، در زندگی

 کار، زندگی، جدید هایسبک محیطی، های نوینفناوری آزمون

 در این گزارش است. اهمیت نقل و حمل جدید هایو روش تحصیل

 ابنیه، طراحی استقرار پردیس، طرح شامل نگر آنجانبههمه  ماهیت

-سامانه کاغذ، تهیه پسماندها، پردیس، مدیریت در تردد وسایل انواع

 .]7۱[ بود سبز هایمحیط ریزیو برنامه نرژیا های

ها برای پاسخگویی محیطی مرجعی در گزارش بسیاری از دانشگاه

ها به جایی که دانشگاهسازند. از آننامه خود میرسالت یا اساس

های خصوصی برای به دست آوردن سود مالی تحت اندازه شرکت

کنند تا ثابت می نحوی مناسب استقرار پیدا فشار قرار ندارند، به

های تهیه و تجهیز کنند توسعه پایدار از طریق محدود کردن هزینه

ان جایی که دانشجویچنین از آنساختمانی قابل تحقق است. هم

ها در فضایی از مفاهیم آموزش آن کارفرمایان آینده جامعه هستند،

پایداری محیطی برای تغییر فرهنگی که جامعه به صورت کلی با آن 

پذیری بین باشد حیاتی است. در هر دانشگاهی تعادلرو میهروب

-که منابع زمین، آب و سوختشود. اینانسان و طبیعت برقرار می

شوند، میزان بازیافت یا ذخیره های فسیلی چگونه به کار گرفته می

هایی از الزام یک پایداری انرژی و حفظ محیط زیست همه نشانه

 تواند در دستور کار محیطی اثر گذارد:است. دانشگاه به سه روش می

های درسی دوره با قرار دادن آموزش محیطی در برنامه -الف 

 لیسانس.

 با ارائه مدارک تخصصی محیطی در دوره  فوق لیسانس . -ب 

عنوان دستورالعمل تمام ابعاد زندگی با تحقق مفهوم پایداری به  -ج

قل، طراحی منظر و سازمانی دانشگاه شامل ساخت و ساز، حمل و ن

 .]77[ مواد و مصالح مصرفی در دانشگاه

 فضاهای است الزم شده، ارائه هایآموزش نهادینه شدن برای

مفاهیم . باشند فکری جریان این ساززمینه و مبلغ عمومی دانشگاه،

های دانشگاه و برنامه هاطرح از ایگسترده طیف در را محیطیزیست

 توسعه با مرتبط هایچه قابلیتچنان .توان مورد توجه قرار دادمی

-ها میقابلیت این شوند، بینیپیش دانشگاه منظر و در محیط پایدار

 .]72[د باشن گذارتأثیر دانشجویان رفتار و بر آگاهی توانند

 
شناخت پدیده ها

و قوانین

اثرات طرح ها

بر محیط
دیدگاه های عمومیروش های ارزیابیفناوری ها و روش ها

شناخت رفتار محیط

زیست و گردش آلودگی ها

در طبیعت

اثرات زیست محیطی

طرح ها بر محیط

جغرافیایی آن

فناوری های کاهش

آلودگی و تصفیه آلودگی

روش های ارزیابی زیست

محیطی طرح ها
تفکر جامع نگر در طراحی

شناخت مبانی اقتصادی

و ارزیابی طرح ها و آشنایی

با دیدگاه های نو

اثرات طرح ها در

بلند مدت

روش های طراحی

"تغییر فرایند" و کاهش

زبان های زیست محیطی

روش های اقتصادی

مهندسی، "مهندسی

ارزش" و بهینه سازی

طراحی

طراحی انعطاف پذیر و

تطبیق باشرایط محیطی

شناخت امورفرهنگی

و اجتماعی به ویژه در

ارتباط با فناوری

اثرات طرح ها بر

فرهنگ، سنن

و آداب مردم

روش های مناسب

بهره برداری و نگهداری

برای کاهش آلودگی

به جای تصفیه آلودگی

روش های ارزیابی

فرهنگی و اجتماعی

تعمق بیشتر در انتخاب

گزینه های اولیه با توجه

به شاخصه های پایداری

شناخت و آگاهی از

قوانین و مقرارت زیست 

محیطی موثر در طرح ها

روش های کاهش

منابع اولیه مصرفی

)انرژی، مواد، آب،...( با

حفظ هدف های تولید

سازماندهی، ساختار

مناسب و بهینه سازی

 

 توسعه پایدار و پردیس دانشگاه  

 رویکردهای جدید هتجرب برای آلایده مکان یک دانشگاه پردیس

 هایانگیزش تمرین برای مناسب مکانی نیز و محیطی طراحی

 و عالی آموزش توسعه دانشگاه، مأموریت کهآن به نظر. است محیطی

 مسائلی است، پایدار توسعه منطبق با هایپژوهش و تفکر گسترش

 رفتنازدست و اوزن الیه کاهش ضخامت زمین، شدن گرم چون

 و کرده بررسی پردیس سطح در توانمی را محیطیزیست تنوع

 با هاییطرح نمایش. کرد ایجاد مرتبط هایاز آزمایش کوچک دنیایی

 و امکان هاساختمان در کاغذ از تجهیزاتی تهیه انرژی، مصرف پایین

 رویکردهای و آزمون انرژی نوین هایفناوری کارگیریبه بازیافت،

 یادگیری برای هاییصتفر ای، همگیمنطقه مدیریت در شناختیبوم

ای نتیجه طراحی یک پردیس دانشگاهی پایدار، .نمایندمی فراهم

است که به افزایش بازدهی استفاده از منابع انرژی و آب و نیز سایر 

طراحی  ریزی ومفاهیم زیست محیطی قابل پیگیری در برنامه -1 جدول

 دانشگاه

 132ه.ش؛ 1831باقری،  و منبع: عظمتی
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منابع طبیعی تمرکز ورزیده و اثرات منفی را بر سالمت بشر و محیط 

طراحی، یابی مناسب، ، از طریق مکانزیست در طول دوره حیات بنا

 ساخت و ساز، اجرا، محافظت و تخریب کاهش دهد.

منظور کاهش کلی اثرات منفی محیط مصنوع به های پایدار پردیس

شوند و بدین منظور بر سالمت بشر و محیط طبیعی طراحی می

 .]71[د گیرها مد نظر قرار میموارد زیر در طراحی آن

 ر منابع.های خورشیدی، آب و سایاستفاده کارآمد از انرژی -

 حمایت از سالمت کاربران و قابلیت کار و بازدهی آنان. -

 کاهش مواد زاید، آلودگی و فروسایی محیطی. -

 طراحی منظر دانشگاه پایداری و 

 اجتماعی و عمومی فضاهای آفرینش در تواندمی منظر معماری

 اجتماعی تعامالت که جاییآن از. باشد داشته سزاییبه نقش پایدار

 در جاری و دائمی رخدادهای از یکی دانشگاهیان و دانشجویان

 معماری طریق از اجتماعی هایارزش به پرداختن است هاپردیس

 محیط و کرده بیشتر را اجتماعی گوییپاسخ تواندمی منظر و محیط

 است الزم ترتیب این به. کند اجتماعی، پایدارتر ابعاد در را پردیس

 روش، یک عنوانبه نه پایدار توسعه و محیطیزیست مفاهیم آموزش

 نهادینه افراد اجتماعی و فردی کنش در رفتار یک عنوانبه بلکه

 .]74[د شو

 جوییصرفه :است مطرح پایدار طراحی در اساسی اصل سه امروزه

 حیات چرخه براساس طراحیانرژی(،  و مواد آب،) منابع مصرف در

 طراحیو   برداری(بهره از پس و اجرا در حین ساخت، از پیش)

 .]75[( انسان آسایش و گراییزمینه طبیعی، شرایط حفظ)انسانی 

 عمومی، ونقلسامانه حمل با ارتباط در پیاده معابر شبکه طراحی

 هایساختمان زیست مانند محیط با سازگار ابنیه طراحی

 و درختان متنوع هایو گونه هامزارع، گلخانه ایجاد خورشیدی،

 با محوطه تجهیزات و احی تأسیساتطر اقلیمی، گیاهی پوشش

 مصرف جویانهصرفه تدابیر به توجه و باد، خورشید انرژی از استفاده

 همبستگیو تعامل فضاهای بینیپیش و ابعاد دانشگاه کلیه در انرژی

که  است عملی اقدامات جملهاز  پردیس متفاوت نقاط اجتماعی در

 .شود پیگیری تواندمی

 
 

 اصول طراحی پایدار در پردیس -1 نمودار

 191ه.ش؛ 1831 باقری، و عظمتی منبع:

 

 پردیس پایدار طراحی اصول 

 اساس بر طراحی

 حیات چرخه

  پذیر تجدید مواد

  بازیافتی مواد

  مقاوم و بادوام مواد

  پسماند جداسازی

  دارینگه و مراقبت

  قدیمی بناهای احیای

 از فضاهای بازیابی

 رفته دست

 مصرف در جویی صرفه

 منابع

 به آگاه ریزی برنامه

  انرژی

 سرمایش و گرمایش

  ایستا

 با مصرف کم تجهیزات

  سنج زمان

  انرژی جایگزین منابع

  بومی سازی منظر

  باران آب آوری جمع

 موجود بناهای مرمت

 انسانی طراحی

  دیداری و ریشنیدا آسایش

 چشم و طبیعت با پیوند

  انداز

  افراد جسمی توان به توجه

  پیاده محور ایجاد

 نقل و حمل با ترکیب

  عمومی

  عمومی نظافت و بهداشت

 و گیاهی طبیعت حفظ

 جانوری
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نمونه های های جامع دانشگاهانداز طرحبررسی اصول و چشم

 موردی

 تعریف طرح جامع

طرح جامع دانشگاه یک دستورالعمل کالبدی از برنامه راهبردی 

دانشگاه است. در بهترین حالت، طرح جامع یک نقشه راه برای 

های بسیار مهم در تائید پروژهآینده دانشگاه است و در یک ابزار 

کوتاه مدتی است که مرتبط با برنامه و اهداف بلند مدت دانشگاه 

مورد امکانات پردیس،  است. بدون یک طرح جامع هر تصمیمی در

ها، به های جدید گرفته تا بازسازی و بهبود زیر ساختاز ساختمان

صور مت انداز بزرگتری راشوند بدون اینکه چشمتنهایی ساخته می

پذیری در تواند با ایجاد انعطافباشند. یک طرح جامع مناسب می

های ها و وضعیتتصمیمات خود را برای تغییرات آکادمیک، اولویت

اقتصادی مختلف تطبیق دهد. یک فرآیند طرح جامع دانشگاهی 

-پایه و جمع آوری اطالعات، برنامهشامل مراحل زیر است: شناخت 

)دفتر  ایده، توسعه طرح و طرح جامع نهایی.دهی، ارزیابی، تولید 

 تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد اول(

 های کشورهای اسالمیدانشگاه-های موردیمعرفی نمونه

بالغ بر در دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، 

 است. درهای جهان گردآوری شدههای جامع دانشگاهنمونه طرح 61

های های جامع دانشگاهاین پژوهش به طور اختصاصی، طرح

ها مورد بررسی قرار گرفته انداز آنکشورهای اسالمی به ویژه چشم

ها مشخص است تا سمت و سوی توسعه و رویکرد اتخاذ شده آن

گردد گردد. در این مرحله هر دانشگاه به صورت مختصر معرفی می

های استخراج قایسه کلیدواژهو پس از آن طی جدول و نمودار به م

 پردازیم.اندازهای دانشگاهی میشده از چشم

 

 

 
 

 (American University of Beirutدانشگاه آمریکایی بیروت )

اندازی برای توسعه چشم آمریکایی بیروت طرح جامع دانشگاه

 اجرای این .باشدفیزیکی در پی برآورده کردن نیازهای آینده می

 ریزی شده بودگونه برنامهسه مرحله بود که بدین انداز شاملچشم

سال آینده را در برگیرد و کلیه اقدامات چون بهبود  2۱تا 

در مراحل این  های جدیدساختمانو ساخت  بازسازی، هازیرساخت

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه  بود. پروژه جایگذاری شده

 فردوسی مشهد؛ جلد ششم(

 
  موضوع ردیف

 لبنان-بیروت کشور 7

 میالدی 7166 سال تأسیس 2

 میالدی 2۱۱2 تاریخ تدوین طرح جامع 1

 That they may have life and have شعار دانشگاه 4

it more a bundantly 

 

  

 

  

 

 

 بیروتاطالعات جامع دانشگاه آمریکایی  -8 جدول

ه فردوسی نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگامنبع: 

 مشهد

 

 آمریکایی بیروت طرح جامع دانشگاه  -1 نقشه
Ref : 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:American_University_of_Beirut_logo.svg 

American University of Beirut Campus Master Plan (2002.M), Sasaki 

associates Inc and Machado and Silvetti associates Inc. 

 

 

ایجاد یک ردیف طاق برای کمک به تعریف لبه ساختمان و  -1تصویر

 همچنین ایجاد یک مسیر

 تصویر هوایی از پردیس دانشگاه -1تصویر

 Ref : 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:American_University_of_Beirut_logo.svg 

American University of Beirut Campus Master Plan (2002.M), Sasaki 

associates Inc and Machado and Silvetti associates Inc. 
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 (of Technology Petronas Universityپتروناس ) فنی دانشگاه

و یک  هاایده توسعه مبنایی برای تشکیلطرح جامع این دانشگاه 

خوبی  الگو برای استفاده بهینه از امکانات منطقه بود. این طرح به

منطقه است و  فیزیکی اندازچشمپاسخگوی شرایط آب و هوایی و 

در  دانشگاه هایساختمان، سایت طبیعی توپوگرافیحفظ  برای

هدف اصلی آن حفظ ارزش اند. شدهحالت شعاعی در سایت چیدمان 

 صورت درست به انجام رسانیده شد. محیطی منطقه بود که بهزیست

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد 

 ششم(

 
  موضوع ردیف

 مالزی کشور 7

 میالدی 7331 سال تأسیس 2

 میالدی 2۱۱۱ تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 

 
 

  

   

 

 

 Singapore University of Technic andسنگاپور ) فنی دانشگاه

Design) 

 چهره عمومی ایجاد یک وسعه دانشگاه واین طرح جامع جهت ت

 هایهای این طرح به ساختماناست، از ویژگیخالق به وجود آمده

آمیخته با نوآوری و  دانشگاهی هم پیوسته به چند منظوره و

روز به امکانات و تجهیزاتتوان اشاره کرد که دربردارنده خالقیت می

ح جامع پردیس )دفتر تدوین طرباشد. شجویان میمورد نیاز دان

 دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 سنگاپور کشور 7

 میالدی 2۱۱3 سال تأسیس 2

 - تاریخ تدوین طرح جامع 1

 A better world by design شعار دانشگاه 4

 

 

 
 

  

 

 

Ref: http:// sutd.edu.sg 

JPEG: : http:// inhabitat.com 

http:// scup.org 

http:// streetdirectory.com 

Singapore University of Technology & Design 

Master Plan, Sasaki Accosiates in collaboration 

with MKPL. 

 ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه -2تصویر

 دید اصلی به پردیس دانشگاه -6تصویر

 فنی سنگاپوراطالعات جامع دانشگاه  -2 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 فنی پتروناساطالعات جامع دانشگاه  -4 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 سنگاپور طرح جامع دانشگاه فنی -8نقشه
Ref: http:// sutd.edu.sg 

JPEG: : http:// inhabitat.com 

 

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه فنی سنگاپور86نقشه

 

 آموزش و تحقیقات ساختمان -8تصویر

 ها دانشگاهینمای پشت بلوک -4تصویر

 پتروناس فنی طرح جامع دانشگاه -1 نقشه

 
 

. نقشه طرح جامع دانشگاه فنی 82نقشه

 ناسپترو
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 (King Faisal University) دانشگاه شاه فیصل

ریزی برای طرح جامع این دانشگاه نکته مورد نظر جهت در برنامه

با ها با آداب و سنن اسالمی همراه پیوستگی و ادغام فرم ،طراحی

-ویژگی ازبود.  تکنولوژیمتدهای  درک معاصر و طراحی استفاده از

با  فرد به منحصرهایی طراحی ساختمان طرح جامع فوق، مهم های

باشد که در می ریاضبسیار گرم در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی 

و  "فضا قاب"سقف به عنوان  یکهایی با پی آن ساختمان

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس اند. وجود آمدهدر آن به  نورگیرهای

 شم(دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد ش
 

 
  موضوع ردیف

 عربستان صعودی کشور 7

 میالدی 7315 سال تأسیس 2

 - تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 

 

  

 

 
 (Qatar University) قطر دانشگاه

آید که شمار می های رقابتی بهیکی از طرح قطر طرح جامع دانشگاه

 المللیبینسعی در تطبیق خود با دانش جهانی و جذب دانشجویان 

کند. اهداف این طرح برای چهار سال آینده در درجه اول حفظ و می

حمایت  منابع الزم برایجذب کیفیت دانشجویان و سپس گردآوری 

)دفتر تدوین طرح  .باشدها میآن نیازهای دانشگاهی و ناز دانشجویا

 جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 قطر کشور 7

 میالدی 7311 سال تأسیس 2

 میالدی 2۱۱۱ تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 

 
 

  

 

 

 قطر طرح جامع دانشگاه  -2نقشه
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Qatar_University 

 

 

 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه قطر89نقشه

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه قطر89نقشه

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه قطر89نقشه

 

 قطراطالعات جامع دانشگاه  -1 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 
 شاه فیصلاطالعات جامع دانشگاه  -6 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 شاه فیصل طرح جامع دانشگاه -4نقشه
Ref: http://alfaisal.edu/colleges/default.html 

 

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه شاه فیصل83نقشه

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه شاه فیصل83نقشه

 
 

 . نقشه طرح جامع دانشگاه شاه فیصل83نقشه

 

 ساختمان مرکزی دانشگاه -1تصویر

 واقع در هسته پردیس دانشگاه شاه فیصلقصر   -3تصویر

Ref: http://alfaisal.edu/colleges/default.html 

http://constructionweekonline.com/pictures/schools.jpg 

http://en.wikipedia.org/king_faisal_university/logo.jpg 

 تصویر هوایی از پروژه در حال ساخت -9تصویر

 سازه چادری مستقر در محوطه -11تصویر

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Qatar_University 

http://www.qu.edu.qa/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:QULogo.png 
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 (of Singapore National University) دانشگاه ملی سنگاپور

جهت توسعه امکانات و استفاده  سنگاپورملی  دانشگاه طرح جامع

 چهار طراحیاین پروژه شامل  است.ریزی شدهبهینه فضایی برنامه

های کالج سیستم های سازماندهی شده توسطخوابگاهبا  برج

 آورد.می ارمغان زندگی مدرن را به یک الگوی باشد کهمسکونی می

 طراحی معماری هویت و استقالل ای ازدرجه ها بابرج هر یک از

در سطح باالیی  سایت متنوع توپوگرافیو این طرح به علت  اندشده

جهت توسعه  اپورسنگملی  دانشگاه طرح جامع است.قرار گرفته

)دفتر تدوین  است.ریزی شدهامکانات و استفاده بهینه فضایی برنامه

 طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 سنگاپور کشور 7

 میالدی 73۱5 سال تأسیس 2

 میالدی 7363 تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - هشعار دانشگا 4

 

 

 

  

 

 

 

 (Emam khomeini University of Ghazvin) خمینی قزویندانشگاه امام

ها به وسیله نظم هندسی و در طرح این دانشگاه زمین هریک از دانشکده

است که در و در طراحی محوطه سعی شدهاند عناصر دسترسی تعریف شده

سواره از  -جنوبی محورهای پیاده -غربی و شمالی -امتدادهای طولی شرقی

ها المقدور ورود اتومبیل به داخل محوطه دانشکدههم تفکیک شوند و حتی

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد  محدود شود.

 ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 ایران کشور 7

 شمسی 7112 سال تأسیس 2

 - تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 

 
 

  

 

 

 قزوین طرح جامع دانشگاه -1نقشه
Ref: http://www.ikiu.ac.ir  

http://fa.wikipedia.org 

 

 امام خمینی قزویناطالعات جامع دانشگاه  -9 جدول

امع پردیس دانشگاه فردوسی نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جمنبع: 

 مشهد

 

 

 

Ref: http://www.sasaki.com/project/229/national-

university-of-singapore-campus-life--residential-life-

master-plan/ 

 دانشکده فنی و مهندسی -11تصویر

 دانشکده علوم بازرگانی  -11تصویر

 ملی سنگاپور طرح جامع دانشگاه  -6نقشه
Ref: http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-

singapore-campus-life--residential-life-master-plan/ 

 

 
 طرح جامع دانشگاه ملی سنگاپور.نقشه 41نقشه

 
 

 .نقشه طرح جامع دانشگاه ملی سنگاپور41نقشه

 
 

 .نقشه طرح جامع دانشگاه ملی سنگاپور41نقشه

 

 ملی سنگاپوراطالعات جامع دانشگاه  -3 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 کتابخانه -18تصویر 

 دانشکده معماری و شهرسازی -14تصویر

Ref: http://www.ikiu.ac.ir  

http://fa.wikipedia.org 

http://www.ikiu.ac.ir/
http://www.ikiu.ac.ir/
http://fa.wikipedia.org/
ref:%20http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-singapore-campus-life--residential-life-master-plan/
ref:%20http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-singapore-campus-life--residential-life-master-plan/
ref:%20http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-singapore-campus-life--residential-life-master-plan/
ref:%20http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-singapore-campus-life--residential-life-master-plan/
ref:%20http://www.sasaki.com/project/229/national-university-of-singapore-campus-life--residential-life-master-plan/
http://www.ikiu.ac.ir/
http://www.ikiu.ac.ir/
http://fa.wikipedia.org/
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 (Bahonar University of Kerman) باهنر کرماندانشگاه 

 در داخل پذیری راانعطاف هایطراحیطرح جامع این دانشگاه 

دهد و ساختاری می ارائهها آن اتصاالت بین در ها وساختمان

است. این طرح یکپارچه و منسجم را در کل مجموعه به وجود آورده

است شکل گرفته کرمانشرایط آب و هوایی شهر کویری با توجه به 

در  های انحرافیراهرساندن  به حداقلن تواو از موارد قابل ذکر می

 ایجاد کهدرحالی داخلی فضاهایکنترل نور در محیط مجموعه و 

)دفتر تدوین  موجود باشد اشاره کرد. درونی حیاط کافی برای سایه

 طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 ایران کشور 7

 شمسی 7164 سال تأسیس 2

 شمسی 7116 تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 Chamran University of) چمران )جندی شاپور( اهوازدانشگاه 

Ahwaz) 

و در زمین هموار و  کاروننزدیک رود  محوطه جدید دانشگاه

یکی از اصولی  شناسی سرسبز قرار دارد.خشکی کنار یک باغ گیاه

که در طرح جامع این دانشگاه رعایت شده، تقویت روابط متقابل 

راه باز و ایده پیاده انسانی به وسیله ساختار فضایی و کالبدی است.

، از همین دیدگاه ها در طول این مسیرگسترش هرچه بیشتر فعالیت

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی  شود.ناشی می

 مشهد؛ جلد ششم(

 

 
  موضوع ردیف

 ایران کشور 7

 شمسی 7114 سال تأسیس 2

 - تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 
 

  

 

 

 چمران اهوازاطالعات جامع دانشگاه  -11 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 

 

  دانشکده ریاضی -12تصویر

  دانشکده فنی و مهندسی -16تصویر

 باهنر کرماناطالعات جامع دانشگاه  -11 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 

 

 باهنر کرمان انشگاهطرح جامع د -3نقشه

Ref: http://www.uk.ac.ir  

 

Ref: http://www.uk.ac.ir  

http://www.kerna.ir 

http://fa.wikipedia.org 

http://www.pirraz.com 

 

 شهید چمران گاهسایت دانش -9قشهن

Ref: http://fa.wikipedia.org 

 

 راه دانشگاهپیاده -11تصویر

 مسجد دانشگاه -13تصویر

 

 

 
Ref: http://fa.wikipedia.org 

http://www.uk.ac.ir/
http://www.uk.ac.ir/
http://www.kerna.ir/
http://fa.wikipedia.org/
http://www.pirraz.com/
http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/
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  (University of Shiraz) شیراز دانشگاه

گیری طرح بر نکته قابل تحسین در مورد طراحی این سایت شکل

صورت یک الیه اساس نیروهای سایت است که سبب شده پروژه به 

منعطف بر بستر گسترده شود و حداقل تداخل در سیمای طبیعی 

های متنوع در منظرسازی و نیز بندیمین حاصل شود. ایجاد تراسز

های پلکانی برای عناصر معماری، تأمین دید و منظر احداث پی

هایی از پاسخ مناسب مناسب از مجموعه به شهر و بالعکس نمونه

باشد. در این مجموعه با وجود طراح نسبت به طبیعت سایت می

تباط تنگاتنگ هر جزء و نیز کل تنوع فرمی در طراحی، به دلیل ار

-بخش طرح میآن با نیروهای سایت، بستر به مثابه عامل وحدت

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛ جلد  .باشد

 ششم(

 
  موضوع ردیف

 ایران کشور 7

 شمسی 7125 سال تأسیس 2

 - تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - ار دانشگاهشع 4

 

 

 

 

 

 اندازاهمیت چشم

ها و شرایط جدید و محیط و اقتضائات ناشی از آن پویایی 

است. در چنین ها ایجاب نمودههای خاصی را برای دانشگاهپیچیدگی

ها وجود و ارتقاء و کیفیت و توسعه دانشگاه شرایطی، الزمه پویایی

های متناسب با ریزی و تدوین و اجرای برنامهتفکر پویای برنامه

هاست. در واقع الزم است خطوط شرایط درونی و بیرونی دانشگاه

-کلی حرکت آینده دانشگاه مبتنی بر یک فرایند تشخیص جهت

به  ای که منجرگونهگیری راهبردی پویا ترسیم و عملی شود، به 

توانمندسازی دانشگاه برای پویش اثربخش در محیط و در عین حال 

 حفظ سالمت سازمانی آن گردد.

ها یک توان گفت امروزه تغییر برای آموزش عالی و دانشگاهمی

ها برای ضرورت است، نه یک فرصت. در چنین شرایطی دانشگاه

راف و درون بقای معنادار خود باید با دقت بیشتری به محیط اط

خود و نیازها و انتظارات درحال تغییر آن توجه کنند و به نحو 

ها برای پاسخگویی به مناسبی به آن پاسخ گویند و بدیهی است آن

شرایط متغیر محیط باید از ظرفیت داخلی الزم و کیفیت مناسبی 

 برخوردار باشند.

مند کیفیت امری اتفاقی نیست، بلکه مستلزم ایجاد و توسعه نظام

های الزم متناسب با شرایط محیطی، نیازها و ها و ظرفیتقابلیت

-تقاضاهای آن و نیز متناسب با مقتضیات درونی دانشگاه است. به

ای برای های پیشرو، تالش مستمر و ویژهروی، امروزه دانشگاههمین

 آورند.توسعه خود به عمل می

 و توسعه ریزیبرنامه در کالبدی دانشگاه توسعه یندفرآ درک

آموزشی  روند، دارد ایکننده تعیین نقش پایدار توسعه مدیریت

 کالبدی ابعاد در کالبدی گسترش که دارد آن از نشان نیزدانشگاهی 

باشد. می علمی هایضرورت واسطه به توسعه به وابسته موارد سایر و

 و فیزیکی ابعاد گسترش شامل کالبدی توسعه توسعه، نوع به بسته

 به دانشگاهی توسعه مورد در سابقاً. شودمی عملکردها رد تغییرات

 شده ساخته محیط فیزیکی ابعاد افزایش همچون، فضا در تغییر

 در تغییر به دانشگاهی توسعه مباحث در اخیراً شد،می اشاره

 غیره وآموزشی، پایداری  همچون( زمین کاربری) اصلی هایفعالیت

 .شودمی اشاره

 هم نآ طی که یندیفرآ برای مناسب الحاصط که رسدمی نظر به

 دانشگاهی هایکاربری و هافعالیت هم و کندمی رشد دانشگاه کالبد

 تغیراتی اطراف محیط در نیز و شوندمی تحول دچار یندفرآ این در

 در هم اصطالح این. باشد "فضایی -کالبدی توسعه" شود،می ایجاد

 رشد و تغییر مه و دانشگاه کالبدی و فیزیکی رشد برگیرنده

 مصرف برگیرنده در نیز و آموزشی هایسرانه تغییرات و هاکاربری

 فعالیت، و فضا پس،. است دانشگاه توسعه برای آموزشیغیر فضای

 باید دانشگاه رشد مفهوم درک در که هستند عناصری تریناصلی

 .گیرند قرار توجه مورد

 شیرازاطالعات جامع دانشگاه  -11 جدول

دگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی نگارنمنبع: 

 مشهد

 

 

 

 شیراز طرح جامع دانشگاه -19تصویر 

Ref: http://fa.wikipedia.org 

 

 شیراز دانشگاه -11تصویر 

Ref: http://fa.wikipedia.org 

http://www.shirazu.ac.ir 

http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/
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پیوند  ی،اسالم فرهنگن اسالمی و از سوی دیگر در حوزه تمد

که ی و معنوی وجود داشت. پیوندی ناگسستنی بین زندگی ماد

داد. ها، مذهب، تمدن و شهر را نمیامکان جدا افتادگی میان انسان

های هایش، در خط آسمان و نقشرو، مساجد با گنبد و منارهاز این

، نه تنها ترین مفصلاش در مهماش در بافت و قرارگیریهندسی

ی و عوالم ماورائها با ، بلکه امکان پیوند انساندکنمیدل را برقرار تعا

و مجال انتقال و  آوردو معنوی منتشر را فراهم مینیروهای مثبت 

های های مثبت را برای انسانتبادل این نیروهای معنوی و انرژی

ها، تمام معماری آن سازد. در واقع، ساختار ویژهفراهم میساکن 

زیر چتری از نیروهای معنوی و  و ساکنانش را محیط آموزشی

موجودات منفی و شرور،  آسمانی قرار داده و به آنها در برابر نیروها و

 بخشیدند.مصونیت می

  

 های جامع انداز طرحاصول و چشم ررسیب

 
 (Nanyang Technological University) دانشگاه فنی نانیانگ

 ناپذیرجداییو  پایدار هویتایجاد یک این دانشگاه جهت  طرح جامع

- بهتاریخی و  و معماری، شهری محیطیزیست معیارهای طراحی از

ریزی مورد نیاز است که در خود راهنمای دقیقی از برنامهوجود آمده

است. در کل طرح موجود سال آینده جای داده 75دانشگاه را تا 

 فضاهای باز از متنوعای است که مجموعه عناصر کلیدیمتشکل از 

وجود را به  شهری خوانای منسجم و حال عین در دقیق، حیبا طرا

)دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد؛  اند.آورده

 جلد ششم(

 انداز: ایجاد حس مکان.چشم

ای از وسیله شبکهارتباط جامعه دانشگاهی با پردیس آن به 

 ارتباطات طبیعی، شهری و اجتماعی.

 شناسی محلی(.ژی محلی )بومتأکید طرح جامع بر اکولو

های اجتماعی، ایجاد هارمونی بین اجزای کالبدی پردیس و برنامه

 محیطی و فرهنگی دانشگاه.

 115۱۱هکتار بنا شده و  2۱۱این دانشگاه در زمینی به بزرگی 

اجتماعی، تجارت و علوم شاخه مهندسی، هنر، علوم  5دانشجو در 

 پایه است.

 
  موضوع ردیف

 سنگاپور کشور 7

 میالدی 7337 سال تأسیس 2

 میالدی 2۱7۱ تاریخ تدوین طرح جامع 1

 - شعار دانشگاه 4

 

 

 

   

 

 

 

 

 های کشورهای اسالمیر طراحی دانشگاهفاکتورهای موثر د

های دانشگاه کشورهای اسالمی، انداز پردیسپس از بررسی چشم

های و موضوعات به کاررفته برای هر دانشگاه استخراج  و کلیدواژه

 معنایی، -شناختی و هویتیفضایی، زیبایی -کالبدی ندی شد؛بدسته

و حمل و نقل، کاربری، دسترسی -زیست محیطی و پایداری، فعالیت

دسته معرفی شده  1فرهنگی  -ریزی و اجتماعیبرنامه-آموزشی

 باشند.ها میبندی کلید واژهبرای دسته

دسته خود در جدول ها در میزان کاربرد کلیدواژهدر مرحله بعد 

فراوانی موضوعات مشخص و پس از آن در نمودارهایی  صفحه بعد

 مقایسه شدند.

 نانیانگ طرح جامع  دانشگاه تکنولوژی -11 نقشه

 

 

 نانیانگ طرح جامع دانشگاه فنی -11نقشه
Ref: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technological_Univers

ity 

 

 
 

 قشه طرح جامع دانشگاه فنی نانیانگ. ن 81نقشه

 

 فنی نانیانگاطالعات جامع دانشگاه  -18 جدول

نگارندگان برمبنای جلد ششم طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی منبع: 

 مشهد

 

 دانشکده هنرهای زیبا -11تصویر

 نانیانگ ساختمان اصلی دانشگاه -11تصویر

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technological_University 

http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NTU_logo.png 
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چشم اندازکشورنام دانشگاهردیف

توسعه فیزیکی در پی برآورده کردن نیازهای آینده

بهبود زیرساخت ها و بازسازی و ساخت ساختمان های جدید

ارائه مبنایی برای توسعه ایده ها و یک الگو برای استفاده بهینه از امکانات منطقه

حفظ ارزش زیست محیطی منطقه 

توسعه دانشگاه و ایجاد یک چهره عمومی خالق 

ایجاد ساختمان های چند منظوره و به هم پیوسته دانشگاهی آمیخته با نوآوری و خالقیت 

ایجاد یک هویت پایدار و جدایی ناپذیر از معیارهای طراحی زیست محیطی، شهری، معماری و تاریخی

عناصر کلیدی که مجموعه ای متنوع از فضاهای باز با طراحی دقیق، در عین حال منسجم و خوانا

پیوستگی و ادغام فرم ها با آداب و سنن اسالمی همراه با استفاده از طراحی معاصر و متدهای تکنولوژی 

طراحی ساختمان ها با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی 

سعی در تطبیق دانشگاه با دانش جهانی و جذب دانشجویان بین المللی 

حفظ و جذب دانشجویان و گردآوری منابع الزم برای حمایت از دانشجویان و نیازهای آن ها

7National  Univers i ty of Singaporeتوسعه امکانات و استفاده بهینه فضاییسنگاپور

فرم و جهت گیری ساختمان ها

تفکیک مسیرهای سواره و پیاده- محدودیت ورود خودرو

ارائه طراحی های انعطاف پذیر در داخل ساختمان ها و در بین اتصاالت آن ها

توجه به شرایط آب و هوایی در طراحی

به حداقل رساندن راه های انحرافی 

کنترل نور در فضاهای داخلی

گسترش پیاده مداری و پیاده راه ها

توجه به گسترش روابط انسانی

11University of Shirazران ولید انرژی در سایتای سازگاری با محیط زیست، توجه به چشم اندازهای موجود و ت
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1American  Univers i ty of Beirutلبنان

8Emam khomeini University of Ghazvinران ای

5King Faisal  Univers i tyعربستان صعودی

4Nanyang Technological  Univers i tyسنگاپور

2Petronas  Univers i ty of Technologyمالزی

10Chamran University of Ahwazران ای

6Qatar  Univers i tyقطر

3Singapore  Univers i ty of Technic and Designسنگاپور
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 طیبخه شخرا   ییو پاسخخگو  ستیز طیبا مح یسازگارطبق جدول باال، 

ها، حفظ منخابع زیسخت محیطخی،    یی، نفوذ نور در ساختمانآب و هوا
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هایی هستند که بیشترین میزان ها و کلیدواژهکیفیتتاریخی و سنتی 

-اندازهای مورد بررسی را به خود اختصاص میاستفاده شده در چشم

 دهند.

 

 

 

 

مخورد معرفخی    1باشد، از میخان  طور که در نمودار مشخص مینهما 

مربوط به دسته محیط زیست و  %14شده، پرکاربردترین موضوعات با 

 باشند.پایداری می

 

توسخعه پایخدار، ایجخاد    در دسته محیط زیست و پایداری، موضوعات  

های درونی، حفظ منابع زیست محیطی، به حخداکثر  سایه برای حیاط

-نفوذ نور در ساختمان، سازگاری با محخیط زیسخت و پاسخخ   رساندن 

-گویی به شرایط آب و هوایی منطقه، حفظ و استفاده بهینه از چشخم 

های منحصر به فرد محیط طبیعی سخایت و تخامین   اندازهای و ویژگی

اند که موضوع سازگاری با محیط زیسخت  انرژی در سایت معرفی شده

بیشترین فروانی را  %16با  منطقهگویی به شرایط آب و هوایی و پاسخ

 در این دسته دارد.
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 گیرینتیجه

 زیست محیط و طبیعت بشر علیه اقدامات تهدید شدت کهچنانهم

 و گسترده آموزش به نیاز و پایدار طراحی به نگرش است،یافته فزونی

 دارند زیست محیط برابر در که مسئولیتی ازای در افراد جانبه همه

محیط آموزشی  پایدار توسعه دیدگاه از است.شده ترمحسوس نیز

 -اجتماعی موضوعات با مؤثر و قوی پیوندی تواندمی مانند دانشگاه

-محیط به نسبت انشجویاند آگاهی سطح بردن باال طریق از فرهنگی

. آورد وجود به گروهی کارهای در آنان هایمهارت تقویت نیز و زیست

 این تحقق جهت در تواندمی مناسب آموزشی هایمحیط طراحی لذا

 دیده که چنانآن .باشد داشته بسزایی تأثیر آموزشی بازده و اهداف

 مکانی از یک پردیس دانشگاهی در باز فضای به نگاه با تغییر شودمی

 کردن مأنوس و آموزش برای امکانی به ثابت هایفعالیت انجام برای

 از بسیاری توانمی زیست، محیط عمیق مفاهیم با دانشگاهیان

 داد.  قرار استفاده و واکاوی مورد را محوطه پردیس  بالقوه هایویژگی
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