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سؿذ تؼذاد دا٘ـزٛیبٖ  ٚثبِغجغ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی ٘ؼجت ث ٝدٞ ٝٞبی ٌزؿت ٚ ٝدس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش سؿتٞ ٝب ٚضؼیت غیش ٔتؼبسفی
دس وـٛس پیؾ آٚسد ٜؤ ٝی تٛا٘ذ صٔی ٝٙػبص ثشٚص ٔـىالتی دس اثؼبد آٔٛصؿی  ٚادأ ٝتحلیُ  ٚاص ٕٟٔ ٕٝٞتش اؿتغبَ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝدس
آیٙذ٘ ٜضدیه ثبؿذ.ثشسػی آٔبس اٚضبع سا ثؼیبس ٍ٘شاٖ وٙٙذ٘ ٜـبٖ ٔی دٞذ.ثبصاس وبس ٘بٔٙبػت ثبػج تٕبیُ ث ٝادأ ٝتحلیُ ٔی ؿٛد و ٝخٛد ثحشا٘ی
ػبخت ٝاػت .ثشسػی ٔـىالت ٔٛرٛدٔ،بٞیت آٔٛصؽ  ٚرٟت ٌیشی ٞبی آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص ایٗ دٚسٞ ٜب اص ٘ىبت ٔٛٔ ٟٓسد ثحج اػت.ػال ٜٚثش
ایٗ ،دس ایٗ تحمیك ث ٝثشسػی ِٔٛفٞ ٝبی ٌضیٙؾ ػّٕی دس وٙىٛس تحلیالت تىٕیّی ٔ ٚمبیؼ ٝی آٖ ثب دٚسٞ ٜبی لجُ  ٚدسٚع آٖ دٚس ٜپشداختٝ
ایٓ  ٚس٘ٚذ ٘ظشی  ٚػّٕی سؿت ٝی ٔؼٕبسی دس ع َٛدٚسٞ ٜبی ٔختّف ٔٛسد ثشسػی  ٚاسصیبثی لشاس ٌشفت ٝاػت .تحّیُ تفبٚتٟب  ٚفلُ ٔـتشوٟبی
آٔٛصؽ حشف ٝای ٔؼٕبسی اص یه عشف ٚ،پظٞٚؾ دس ایٗ سؿت ٝاص عشف دیٍش ٚ،چٍٍ٘ٛی استجبط آٖ ثب دٚسٞ ٜبی ٔب لجُ خٛد،ث ٝؿٙبخت ٚضغ
ٔٛرٛد آٔٛصؽ  ٚاسائ ٝپیـٟٙبدات ٔٙبػت ثشای ثٟجٛد آٖ وٕه ؿبیب٘ی ٔیىٙذ .أشٚص ٜدس آٔٛصؽ تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسیٔ،ـىالتی ٚرٛد داسد
و ٝثخـی اص آٖ ٔٙتذ اص ؿیٞ ٜٛبی آٔٛصؽ لجُ اص ایٗ دٚس ٚ ٜثخـی اص آٖ ٘بؿی اص ٔبٞیت آٔٛصؽ دس ایٗ دٚس ٜاػت.تحلیُ تىٕیّی ،پظٞٚؾ دس
سؿتٔ ٝؼٕبسی سا ٔذ ٘ظش داسد،دس حبِی و ٝدٚسٞ ٜبی پیؾ اص آٖ ٔتىی ثش آٔٛصؽ حشف ٝای ٔؼٕبسی اػت .دس ایٗ ٔٛسد ٔغبِؼ ٝضٕٗ تحّیُ ٚضؼیت
و٘ٛٙی آٔٛصؽ دٚس ٜوبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٘ ٚمذٞبی ٔٛرٛد ثب تٛر ٝث ٝافضایؾ پزیشفت ٝؿذٌبٖ ،سا ٜحُ ٞبیی اسائ ٝؿذ ٜاػت..ثٙبثشایٗ ثب
ٟٔبس س٘ٚذ فض٘ٚی پزیشفت ٝؿذٌبٖ  ٚتغیش اٚضبع وبس ثشای دسن ثٟتش اص آٔٛصؽ  ٚثشلشاسی استجبعی ٔٙبػت ثیٗ ٔمبعغ تحلیّی سؿت ٝی
ٔؼٕبسی،تٕبیض ثیٗ رٙجٞ ٝبی حشف ٝای ٘ ٚظشی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ثیبٖ فلُ ٔـتشن  ٚساثغ ٝثیٗ ایٗ رٙجٞ ٝب صٔی ٝٙثٟتشی ثشای سفغ ٔـىالت ٔٛرٛد
فشا ٓٞخٛاٞذ ؿذ .
کلمات کلیدی; تحصیالت تکمیلی  ،مُىدسی معماری  ،افشایش پذیزفتٍ شدگان
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مقدمه

اِٚیٗ وٙىٛس دس ایشاٖ دس ػبَ  1348ثشٌضاس ؿذ  ٚدس س٘ٚذ ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜثشای دا٘ـزٛیبٖ ثؼیبس ٔ ٚ ٟٓػش٘ٛؿت ػبص ثٛد ٚ ٜدس وـٛسٞبیی و ٝوٙىٛس
ثشٌزاس ؿذ ٜاػتٔ ،ب٘ٙذ ػذی دس ٔمبثُ ٚسٚد ٔتمبضیبٖ ث ٝدا٘ـٍب ٜایؼتبد ٜاػت .ؿٙبخت  ٚدسن ٔشاحُ آصٔ ٖٛوٙىٛس ثؼیبس ٔ ٟٓثٛدٕٞ ٚ ٜبًٙٞ
ػبصی ٔشاحُ آصٔ ٖٛوٙىٛس ثب تٛا٘بیی دا٘ـزٛیبٖ دس سؿتٔ ٝشتجظ حبئض إٞیت اػت .أب ٔتبػفب٘ ٝثذِیُ ػذْ ثشٚص سػب٘ی ٔشاحُ وٙىٛس دس سؿتٔ ٝؼٕبسی
ٛٙٞص ثب پی ـشفت فٗ آٚسی سٚص عشاحی ٔؼٕبسی ٔب٘ٙذ ٘شْ افضاس ٞبی تشػیٕی  ٚػ ٝثؼذی وبٔپیٛتشی ،دس ػٙزؾ آصٔ ٖٛوٙىٛس پشٚط ٜػّٕی عشاحی
(اػىیغ ٔؼٕبسی) وبسؿٙبػی اسؿذ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٕ٘ی ٌیشد .ث ٝایٗ كٛست ثخـی اص تٛا٘بیی دا٘ـزٛیبٖ و ٝدس دٚس ٜی وبسؿٙبػی دس دسع عشاحی
ٔؼٕبسی دس ٔ یضاٖ ٕ٘شٌ ٜیشی آ٘بٖ تبحیش داؿت ٝدس ٔشاحُ ػٙزؾ وٙىٛس تحلیالت تىٕیّی ٘بدیذٌ ٜشفتٔ ٝی ؿٛد .ػال ٜٚثش ایٗ  ،تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ
ٔمغغ وبسؿٙبػی دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی وـٛس دس وُ ٌشٞ ٜٚبی تحلیّی ،عی  8ػبَ ٔٙتٟی ث ٝػبَ ٘، 1386ضدیه ث5 ٝثشاثش ؿذ ٜاػتٕٞ.ب٘غٛس و ٝدس
رذٔ 1 َٚـبٞذٔ ٜی وٙیذ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ افضایؾ تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ،دس ٌش ٜٚفٙی ٟٙٔ ٚذػی  ٚحذٚد  7/8ثشاثش اػت .ػُّ اكّی افضایؾ تؼذاد
پزیشفت ٝؿذٌبٖ ٔمغغ وبسؿٙبػی ثشپبیی دٚسٞ ٜبی رذیذ  ٚافضایؾ ظشفیت دٚسٞ ٜب  ٚتبػیغ ٔشاوض آٔٛصؿی رذیذ اػت.
جدول  - 1تعداد پذیزفته شدگان مقطع کارشناسی در کل مزاکش آوسش عالی دولتی کشور[]1

أب افضایؾ تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿتٔ ٝؼٕبسی و ٝدس دفتشچ ٝوٙىٛس ػشاػشی دس صیشٌش ٜٚفٙی ٟٙٔٚذػی  ٚدس وتبثچٞ ٝبی آٔبس آٔٛصؽ ػبِی دس صیش
ٌشٙٞ ٜٚش آٔذ ٜثب ٔتٛػظ سؿذ پزیشفت ٝؿذٌبٖ ٞش د ٚصیش ٌش ٜٚوبٔال ٔتفبٚت اػت .اص ػبَ  1378تب 8( 1386ػبَ)تؼذاد دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی و ٝایٗ
سؿت ٝسا ث ٝرٕغ سؿتٞ ٝبی خٛد اضبف ٝوشد ٜا٘ذ ثیؾ اص  5ثشاثش ؿذ ٚ ٜاص یبصد ٜث 61 ٝسػیذ ٜاػت.دس ػبَ  1378ظشفیت پزیشؽ دا٘ـزٛی ٟٔٙذػی
ٔؼٕبسی (وبسؿٙبػی)دس دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی وـٛس حذٚد ٘ 400فش ثٛد ٜو ٝثؼذ اص 8ػبَ یؼٙی دس ػبَ  1386ث ٝثیؾ اص ٘ 5300فش سػیذ ٜاػت.تفبٚت ایٗ
اسلبْ سؿذی ثیؾ اص  13ثشاثش ،یؼٙی حذٚد 2ثشاثش ٔتٛػظ سؿذ صیش ٌشٙٞ ٜٚش  1/7 ٚثشاثش ٔتٛػظ سؿذ صیش ٌش ٜٚفٙی ٟٙٔ ٚذػی 3 ٚثشاثش ٔتٛػظ سؿذ
پزیشفت ٝؿذٌبٖ وُ دٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی وـٛس سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ .ایٗ افضایؾ ٚضؼیتی ٘بٔتؼبسف اػت ٕٔ ٚىٗ اػت دس ػبَ ٞبی آیٙذ ٜػٛالت رجشاٖ
٘بپزیشی ثشای ایٗ سؿت ٝث ٝثبس آٚسد.

.2

افشایش تعداد پذیزفته شدگان و توسعه کمی رشته مهندسی معماری بعد اس انقالب فزهنگی[]1

دس ایٗ ثخؾ ٚضؼیت پزیشؽ دا٘ـز ٛدس سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی سا ،اص اثتذای ا٘مالة فشٍٙٞی دس  3دٚس ٜصٔب٘ی 8ػبِ، ٝدس دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی وـٛس
ثشسػی ٔی وٙیٓ.
ديرٌ ايل 2473،تا 2481
ایٗ دٚس ٜثب پزیشؽ اِٚیٗ ٌش ٜٚدا٘ـزٛیبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی پغ اص ا٘مالة فشٍٙٞی دس ث ٕٟٗػبَ ( 1362دس ٔمغغ وبسؿٙبػی اسؿذ پیٛػت)ٝآغبص
ٔی ؿٛد  ٚپبیبٖ آٖ ٚسٚد اِٚیٗ ٌش ٜٚفبسؽ اِتحلیالٖ ٕٞیٗ دٚس ٜث ٝربٔؼ ٝحشف ٝای اػت.تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ ػبِیب٘ ٝسؿتٔ ٝؼٕبسی اص اثتذا تب ا٘تٟبی
ایٗ دٚس ٜدس  3تب  7دا٘ـٍب ٜدِٚتی حذٚد  250تب ٘ 320فش ثٛد ٜاػت
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دس ع َٛایٗ دٚس، ٜتؼذاد دا٘ـٍبٞ ٜبیی و ٝدس سؿتٔ ٝؼٕبسی دا٘ـز ٛپزیشفت ٝا٘ذ اص  3ث 7 ٝسػیذ ٜاػت أب تؼذاد وُ پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿذ صیبدی
٘ذاؿت.ٝصیشا تؼذاد ٔتٛػظ پزیشفت ٝؿذٌبٖ دس ٞش دا٘ـٍب ٜث ٝتذسیذ وبٞؾ پیذا وشد ٚ ٜث ٝحذٚد ٘لف ػبَ ٞبی ا َٚسػیذ ٜاػت.ایٗ ٔغّت ٘ـبٖ دٙٞذٜ
حشوت دا٘ـٍبٞ ٜب ث ٝػٕت ویفیت آٔٛصؽ دس ایٗ ػبِٟبػت.
ديرٌ ديم ،اس  2481تا 2489
آغبص ایٗ دٚس ٜثب ٚسٚد اِٚیٗ ٌش ٜٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی (ٚسٚدی ٞبی ثؼذ اص ا٘مالة فشٍٙٞی)ث ٝربٔؼ ٝحشف ٝای  ٚپبیبٖ آٖ ثب ؿشٚع
پزیشؽ اِٚیٗ دٚس ٜدا٘ـزٛیبٖ ایٗ سؿت ٝدس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٔلبدف اػت.سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی تب ػبَ  1378فمظ ٔمغغ وبسؿٙبػی اسؿذ پیٛػت ٝداسد
 ٚفمظ تؼذادی اص دا٘ـزٛیبٖ  ٚث ٝػُّ خبف ثب ٔذسن وبسؿٙبػی دا٘ـٍب ٜسا تشن ٔی وٙٙذ.
تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ ػبِیب٘ ٝسؿتٔ ٝؼٕبسی اص اثتذا تب ا٘تٟبی ایٗ دٚس ٜدس  7تب  11دا٘ـٍب ٜدِٚتی  ،اص  300تب ٘ 400فش ٔتغیش ثٛد ٜاػت«ت.»2دس ع َٛایٗ
دٚس ٜتؼذاد دا٘ـٍبٞ ٜبیی و ٝدس سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دا٘ـز ٛپزیشفت ٝا٘ذ  ،حذٚد  50دسكذ سؿذ داؿت، ٝأب ؿبخق ٔتٛػظ تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ
دسٞش دا٘ـٍب ٜوٕتش ؿذ ٚ ٜث ٝحذٚد  37دا٘ـز ٛدس ٞش دا٘ـٍبت ٝسػیذ ٜاػت وٕٞ ٝچ ٖٛدٚس ٜلجُ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜحشوت دا٘ـٍبٞ ٜب ث ٝػٕت ویفیت
آٔٛصؽ دس ایٗ دٚس ٜاػت]2[ .
ديرٌ سًم ،اس  2489تا 2497
اص ػبَ  1378وبسؿٙبػی اسؿذ پیٛػت ٝسؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی ثٔ ٝمغغ وبسؿٙبػی تجذیُ ؿذ.آغبص ٜدٚس ٜػ ْٛپزیشؽ اِٚیٗ ٌش ٜٚدا٘ـزٛیبٖ سؿتٝ
ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی دس ٔمغغ وبسؿٙبػی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی اػت.دس ا٘تٟبی ایٗ دٚس ٜیؼٙی دس ػبَ  1386تؼذاد وُ پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی
ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی وـٛس ث ٝثیؾ اص ٘ 5300فش سػیذیؼٙی ثیؾ اص 13ثشاثش افضایؾ دس  8ػبَ.
دس ع َٛایٗ دٚس ٜتؼذاد ٔشاوض آٔٛصؿی و ٝدس سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دا٘ـز ٛپزیشفت ٝا٘ذ ثیؾ اص  5ثشاثش ؿذ ٚ ٜث 61 ٝسػیذ ٜاػتٔ.تٛػظ تؼذاد پزیشفتٝ
ؿذٌبٖ دس ٞش ٔشوض ٘یض دس ایٗ ٔذت ثیؾ اص د ٚثشاثش ؿذ ٚ ٜاص ٘ 37فش ث٘ 87 ٝفش سػیذ ٜاػت.افضایؾ ٘ؼجت تؼذاد دا٘ـز ٛثٔ ٝشاوض آٔٛصؿی اص ٘ـب٘ٞ ٝبی
افت ویفیت آٔٛصؿی اػت.
دس ػبَ ٞبی ٌزؿت ٝپزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دس ٔمغغ وبسؿٙبػی پیٛػت٘ ٚ ٝبپیٛػت ٚ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ پیٛػت ٝدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ثیؾ
اص دا٘ـٍبٞ ٜبی دِٚتی وـٛس ثٛد ٜاػت.ثب احتؼبة دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی رٕغ وُ پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی وـٛس دس ثیؼت ػبَ ٌزؿتٝ
٘ضدیه ث 43 ٝثشاثش سؿذ وشد ٚ ٜاص حذٚد ٘ 250فش دس ػبَ  1366ث ٝثیؾ اص ٘ 10000فش دس ػبَ  1386سػیذ ٜاػت.
دسثبس ٜایٗ افضایؾ تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ دٍ٘ ٚشا٘ی ٚرٛد داسدٍ٘.شا٘ی ا ٚ َٚاكّی ایٙى ٝآیب سؿذ فضایٙذ ٜرزة دا٘ـزٛیبٖ ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی ثش ٔجٙبی
٘یبص ربٔؼ ٚ ٝثبصاس وبس كٛست ٌشفت ٝاػت؟ ٚآیب وـٛس ٔب ٘یبصٔٙذ ایٗ افضایؾ دس تشثیت ٟٔٙذع ٔؼٕبس اػت؟پظٞٚؾ دا٘ـز ٛثٚ ٝیظ ٜدا٘ـزٛی سؿتٝ
ٔؼٕبسی ٘یبصٔٙذ ٔذسع  ٚأىب٘بت فشاٚاٖ اػت  ٚثبِغجغ ثشای آٔٛصؽ ػبِی وـٛس  ٚخب٘ٛاد ٜدا٘ـزٛیبٖ ٞضی ٝٙداسد.آیب ایٗ ػشٔبیٌ ٝزاسی فضایٙذٛٔ ٜسد
٘یبص ربٔؼ ٚ ٝثشای وـٛس ضشٚسی اػت؟ایٗ ٔغّجی اػت و ٝدس ثخؾ ٞبی ثؼذ ثیـتش ث ٝآٖ خٛاٞیٓ پشداخت.
آٔب ٍ٘شا٘ی د ْٚویفیت آٔٛصؽ اػت.آیب دس ایٗ افضایؾ پزیشؽ دا٘ـز ٛحذالُ ویفیت آٔٛصؿی حفظ ؿذ ٜاػت؟ ٘جبیذ ایٗ ٘ىت ٝسا فشأٛؽ وشد وٝ
ویفیت آٔٛصؽ دٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی ثؼیبس ٔ ٟٓاػت.ویفیت آٔٛصؽ دا٘ـزٛیبٖ ایٗ دٚسٞ ٜب ٔؼتمیٕب دس ویفیت ػبخت  ٚػبص وـٛس
احش داسد.دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی ٔزٛص ٔؼئِٛیت حشف ٝای  ٚحمٛلی داس٘ذ  ٚث٘ ٝبْ ٟٔٙذع ٔؼٕبس دس ربٔؼ ٝفؼبِیت ٔی
وٙٙذ .ایٗ ٔغّت ثٛیظ ٜدس وٛساٖ تٛر ٝث ٝدٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی و ٝػُّ ٌ٘ٛبٌ ٖٛحتی ٔٛسد تٛر ٝدا٘ـٍبٞ ٜب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ثب ػبثمٝ
٘یض ٞؼت ٚا ٕٝٞثی تٛرٟی ث ٝدٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی سا دٚچٙذاٖ وشد ٜاػت .حفظ حذالُ ویفیت آٔٛصؽ دس دٚس ٜوبسؿٙبػی ٔغّت ٕٟٔی اػت وٝ
أشٚص ٜث ٝػّت سؿذ وٕی دا٘ـزٛیبٖ دغذغ ٝفىشی ٔذسػبٖ ٔ ٚحممبٖ  ٚدِؼٛصاٖ ؿذ ٜاػت]3[ .دس ػبَ ٞبی اخیش ؿبخق تؼذاد دا٘ـز٘ ٛؼجت ثٞ ٝش
ٔٛػؼ ٝآٔٛصؿی دس سؿتٔ ٝؼٕبسی س ٚث ٝافضایؾ ثٛد ٜاػت .ث ٝعٛس ٔتٛػظ(دس وُ سؿتٞ ٝب )دس ػبَ  1385ث ٝاصای ٞش  30دا٘ـزٛی سٚصا٘ ٝدس وُ ٔشاوض
آٔٛصؽ ػبِی دِٚتی وـٛس یه ػضٞ ٛیئت ػّٕی ٔـغ َٛث ٝفؼبِیت ثٛد ٜاػت]4[ .دس ثشخی سؿتٞ ٝب ٕٞچ ٖٛسؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی و ٝدسٚع
وبسٌبٞی صیبد داسد ایٗ ؿبخق ث ٝحذٚد  20یب حتی دس ثشخی دا٘ـٍبٞ ٜبی ٔؼتجش ث 15 ٝدا٘ـز ٛث ٝاصای ٞش ٔذسع ٔی سػذ.ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ػشا٘ٝ
دس ٔشاوض آٔٛصؽ ػبِی وـٛس (یه ٔذسع ثشای حذٚد  20دا٘ـز)ٛثشای آٔٛصؽ حذٚد 29000دا٘ـزٛی سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی (وبسؿٙبػی ) دس ػبَ
ٔ 1450، 1386ذسع ٔٛسد ٘یبص ثٛد ٜاػت .آیب دا٘ـٍبٞ ٜب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ػبِی وـٛس ایٗ تؼذاد ٔذسع ٔؼٕبسی داؿت ٝا٘ذ ؟ایٗ ٔذسػبٖ چمذس ػبثمٝ
 ٚتزشث ٝآٔٛصؿی داؿت ٝا٘ذ؟سٚؿٗ اػت و ٝافضایؾ ػشیغ تؼذاد دا٘ـزٛیبٖ ث ٝرزة دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ رٛاٖ ثشای آٔٛصؽ خٛاٞذ ا٘زبٔیذ ؤ ٝؼتمیٕب
ثبػج افت ویفیت آٔٛصؽ خٛاٞذ ؿذ ٕٞ.ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٔ 1ـبٞذٔ ٜی وٙیذ  ،تؼذاد دا٘ـزٔ ٛؼٕبسی دس ػبَ  94حذٚد ٞ 90ضاس ٘فش اػت ٔ ٚشاوض
آٔٛصؽ ػبِی وـٛس دس ایٗ ػبَ ٘یبص ث ٝحذٚد ٔ 4000ذسع دس ایٗ سؿت ٝداس٘ذ.

3

The 01th Symposium on Advances in Science and Technology (01thSASTech), Mashhad, Iran.
01thSASTech.khi.ac.ir

شکل - 2افشایش پذیزفتٍ شدگان رشتٍ ی معماری اس سال  82تا :5

آیب ثشای تشثیت یب رزة ٟٔٙذػبٖ تٛا٘ب دس تذسیغ وبسی وشد ٜایٓ؟ویفیت آٔٛصؽ ػبِی ث ٝػٛأّی چٔ ٖٛذسػبٖ  ٚثش٘بٔٔ ٚ ٝحتٛای آٔٛصؿی ٚ
أىب٘بت  ٚتزٟیضات آٔٛصؿی ٚاثؼت ٝاػت .اػتفبد ٜاص ٔذسػبٖ وٓ تزشث ٚ ٝػذْ ٘ظبست كحیح ثش ارشای دٚس ٜوبسؿٙبػی ٕٔىٗ اػت كذٔبت رجشاٖ
٘بپزیشی ث ٝآٔٛصؽ ثذ٘ ٝاكّی حشف ٝای ٔؼٕبسی وـٛس ٚاسد آٚسد.اص عشف دیٍش تب صٔب٘ی و ٝتٛػؼ ٝوٕی ثش دا٘ـٍبٞ ٜب حبوٓ ثبؿذ ربیی ثشای اسصیبثی
ٔحتٛای آٔٛصؿی ٘خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚویفیت آٔٛصؽ ٔغف َٛخٛاٞذ ثٛد .ثب ػشػت ٌشفتٗ سؿذ وٕی أىبٖ تٛػؼ ٝویفی ٔحذٚد ثّىٙٔ ٝتفی ٔی ؿٛد .غیش اص
٘یبص ثٔ ٝذسػبٖ ٛٔ ٚضٛع ٔ ٟٓویفیت آٔٛصؽ وٕیت  ٚویفیت فضبی آٔٛصؿی  ٚدػتشػی ثٙٔ ٝبثغ  ٚحضٛس دس وبسٌبٞ ٜبی ػبختٕب٘ی  ٚثؼتش ٞبی غٙی
ٔؼٕبسی ٘یض اص ٕٟٔتشیٗ اثضاس ٞبی آٔٛصؽ دس سؿتٔ ٝؼٕبسی اػتٚ ٛرٛد فضبی آٔٛصؿی ٔٙبػت  ٚوبسٌبٞ ٜب  ٚأىبٖ آؿٙبیی ثب ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٚ
فؼبِیت ٞبی ٔیذا٘ی  ٚحضٛس دس وبسٌبٞ ٜبی فؼبَ ٙٔ ٚبػت  ٚدػتشػی ث٘ ٝـشیبت  ٚوتبة ٞب  ٚپبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی ث ٝسٚص  ٚغٙی ٍٕٞی اص ّٔضٔٚبت آٔٛصؽ
سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی اػتٍٙٞ.بٔی وٛٔ ٝضٛػبت اكّی چ ٖٛتبٔیٗ ٔذسع دچبس ٔـىُ  ٚوٕجٛد اػت  ٚارشای كحیح ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٚ
اسصیبثی ٔؼتٕش ٔحتٛای آٔٛصؿی ٘یض دس وبس ٘یؼت ثبِغجغ ثحج ٌ ٚفتٍ ٛدسثبس ٜأىب٘بت رب٘جی آٔٛصؽ اص لجیُ فضبی آٔٛصؿی ٔٙبػت ٙٔ ٚبثغ آٔٛصؿی
اِضْ  ٚوبفی ربیٍبٞی ٘ذاسد .پشػؾ ایٗ اػت و ٓٞ ٝاو ٖٛٙدس تأییذ ایزبد دٚسٟٞبی وبسؿٙبػی ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٟٞب ٔ ٚؤػؼبت آٔٛصؽ
ػبِی وـٛس چمذس ث ٝایٗ ػٛأُ تٛرٔ ٝیؿٛد؟
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ثب افضایؾ تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دس ػبِٟبی ٌزؿت ،ٝتؼذاد دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت٘ ٝیض افض ٖٚخٛاٞذ ؿذ .دس د ٚدٚس ٜی اَٚ
پغ اص ا٘مالة فشٍٙٞی ،اص  1362تب  ،1378تؼذاد وُ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دا٘ـٍبٟٞبی وـٛس (اػٓ اص دِٚتی  ٚغیش دِٚتی) ث5000 ٝ
٘فش ٘شػیذ ٜثٛدِٚ ،ی فمظ دس دٚس ٜی ػ( ْٛاص  1378تب  )1386دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝثیؾ اص ٘ 11000فش٘ذ .تؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ ایٗ سؿت ٝدس ػبَ
 1386ثیؾ اص ٘ 10000فش ثٛد ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ تشتیت دس ػبَ  ،1391رٕغ وُ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝتحلیّی دس دٚس ٜی ٞـت ػبِ ٝچٟبسْ پغ اص
ا٘مبِت فشٍٙٞی )اص ػبَ  1386اِی  (1394ثیـتش اص ٞ85ضاس ٘فش خٛاٞذ ؿذ :ثیؾ اص چٟبس ثشاثش وُ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝدس ػ ٝدٚس ٜی لجّی )اص
ا٘مالة فشٍٙٞی تب  .1386عجیؼی اػت و ٝافضایؾ دٚسٟٞب  ٚتؼذاد پزیشفت ٝؿذٌبٖ ٞش سؿت ٝتحلیّی ثبیذ ثش ٔجٙبی افضایؾ ٔیضاٖ تمبضب ٘ ٚیبص ث ٝآٖ سؿتٝ
دس ربٔؼ ٝثبؿذ .اٌش چٙیٗ ٘جبؿذ ثب سوٛد ؿغّی  ٚثیىبسی دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ  ٚتجؼبت آٖ ٔٛار ٝخٛاٞیٓ ؿذ .دس ػبِٟبی لجُ دس ثشخی سؿتٞ ٝبی تحلیّی
وـٛس ٔب٘ٙذ پضؿىی ؿبٞذ چٙیٗ پذیذ ٜای ثٛد ٜایٓ .ثش اػبع آٔبس ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ ایشاٖ ،دس ػبَ  1378حذٚد ٘ 5700فش دس سؿتٟٙٔ ٝذػی
ٔؼٕبسی پشٚا٘ ٝاؿتغبَ داؿت ٝا٘ذ .تؼذاد ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس ػض ٛػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی دس ػبِٟبی  87 ٚ 85 ٚ 83ث ٝتشتیت حذٚد 12700 ٚ 11300 ٚ8900
٘فش ثٛد ٜاػت .ثذیٗ تشتیت دس ٔذت د ٜػبَ ٌزؿت ٝحذٚد ٘ 7000فش ث ٝرٕؼیت ؿبغالٖ ایٗ سؿت ٝدس وُ وـٛس افضٚد ٜؿذ ٜاػت ]5[ .دس ؿؾ ػبَ اخیش
رٕؼیت دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت( ٝثؼذ اص ا٘مالة فشٍٙٞی)اص ٔشص ٞ 85ضاس ٘فش ٘یض ٌزؿت ٝاػت .دس ایٗ اٚضبع ث ٝػیُ ػظیٓ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ رٛیبی
وبس دس سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دس ػبِٟبی آیٙذ ٜچ ٝپبػخی ثبیذ داد؟ آیب ثشای اؿتغبَ ایٗ تؼذاد دا٘ؾ آٔٛخت ٝثش٘بٔ ٝای داسیٓ؟
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 .2.4اشتغال
ثب حفظ ایٗ اٚضبع تب د ٜػبَ آیٙذ ،ٜثیؾ اص ٘یٕی اص دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝثیىبس خٛاٙٞذ ؿذ یب ث ٝػّت وبٞؾ ٔیضاٖ اؿتغبَ ،فؼبِیت ػبِیب٘ ٝآٟ٘ب
وفبف ٔخبسد ص٘ذٌیـبٖ سا ٘خٛاٞذ داد .دس ػبِٟبی اخیش ٘یض ثؼیبسی اص دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی چٙیٗ تزشث ٝای داؿت ٝا٘ذٔ .ؼبحت وُ
پشٚا٘ٞ ٝبی ػبختٕب٘ی كبدس ؿذ ٜدس ٘مبط ؿٟشی وـٛس دس ػبَ ٘ 1380ضدیه ثٔ59 ٝیّیٔ ٖٛتشٔشثغ ثٛد ٚ ٜدس ػبَ  1386ث ٝثیؾ اص ٔ100یّیٔ ٖٛتشٔشثغ
سػیذ ٜاػت ]5[.اٌش ٔؼبحت وُ پشٚا٘ٞ ٝبی ػبختٕب٘ی ٔٛسد ٘یبص ثشای احذاث ػبختٕبٖ دس ٘مبط ؿٟشی وـٛس تب د ٜػبَ ثؼذ آٖ حذٚد د ٚثشاثش ؿٛد،
ٔؼبحت وُ پشٚا٘ٞ ٝبی ػبختٕب٘ی ث ٝحذٚد ٔ200یّیٔ ٖٛتشٔشثغ خٛاٞذ سػیذٟٙٔ .ذػبٖ ٔؼٕبس سا دس ایٗ ٚضؼیت اٌش لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ حضٛس دس عشاحی
ثٙبٞب دس ؿٟشٞب ارجبسی وٙذ ،یؼٙی ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس دس وُ وـٛس پشاوٙذ ٜؿ٘ٛذ  ٚتخشیت ٛ٘ ٚػبصی ثٙبٞب ٘ ٓٞیبصٔٙذ رٛاص ػبختٕب٘ی  ٚحضٛس ٟٔٙذع
ٔؼٕبس دس آٖ ثبؿذ ،ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔتٛػظ حذٚد ٔ 10000تشٔشثغ فؼبِیت ػبِیب٘ ٝثشای ٞش ٟٔٙذع ٔؼٕبس ،تٟٙب حذٚدٞ20ضاس ٟٔٙذع ٔؼٕبس لبدس ث ٝفؼبِیت
خٛاٙٞذ ثٛد .دس حبِی و ٝدػتىٓ ٞ50ضاس ٟٔٙذع ٔؼٕبس دس ػغح وـٛس٘ذ :ثیؾ اص د ٚثشاثش ظشفیت .دس ایٗ اٚضبع یب ثشخی اص دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿتٝ
ثیوبس خٛاٙٞذ ٔب٘ذ یب فؼبِیت ؿغّی آٟ٘ب ٘یبص ٔبِی آٟ٘ب سا ثشآٚسد٘ ٜخٛاٞذ وشد .افضایؾ تؼذاد دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ  ٚرزة ایـبٖ دس ثبصاس وبس ،ثب ٔـىبِتی
ٕٞشا ٜخٛاٞذ ثٛد  ٚسٚؿٗ اػت و ٝتؼذاد ثیـتشی اص ایـبٖ ث ٝادأ ٝتحلیُ سٚی ٔیآٚس٘ذ .ایٗ اٚضبع ٔـىُ اؿتغبَ سا وبٔال ٔٛلتی ث ٝتؼٛیك خٛاٞذ
ا٘ذاخت .ثبس ٔبِی ٔضبئفی سا  ٓٞثش دٚؽ آٔٛصؽ ػبِی وـٛس  ٚداٚعّجبٖ خٛاٞذ ٌزاؿت ؤ ٝؼّ٘ ْٛیؼت چ ٝصٔب٘ی ث ٝثبصدٞی خٛاٞذ سػیذ .ادأٝ
تحلیُ ثب ایٗ ٞذف ضشس دٚچٙذا٘ی ث ٝدِٚت  ٚدا٘ـزٛیبٖ ٚاسد ٔیوٙذ.
 .3.4تحصیالت تکمیلی در ديرَُای باالتز
تزشث ٝآٔٛصؽ ػبِی وـٛس دس دٞ ٝٞبی ٌزؿتٔ ٝؤیذ ایٗ ٚالؼیت اػت و ٝثب افضایؾ تؼذاد دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٞش سؿت ٝتحلیّی تؼذاد ٔتمبضیبٖ تحلیُ
دس ٔمبعغ ثبالتش آٖ سؿت٘ ٝیض افضایؾ پیذا ٔیوٙذ .دس ػبِٟبی ربسی ثب افضایؾ تؼذاد دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٔمغغ وبسؿٙبػی ٔؼٕبسی ،تؼذاد ٔتمبضیبٖ ؿشوت
دس آصٔ ٖٛتحلیبِت تىٕیّی آٖ ٘یض فض٘ٚی یبفت ٝاػت .ایٗ پذیذ ٜدس چٙذ ػبَ اخیش دػت ا٘ذسوبساٖ آصٔ ٖٛوبسؿٙبػی اسؿذ تخللی ٔـىبِتی ٘یض
ٔٛار ٝوشد ٜاػت .دس ػبَ تحلیّی  88- 1387حذٚد ٘ 5900فش دس آصٔ ٖٛدٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٔ ٝؼٕبسی  ٚػّٚ ْٛاثؼت ٝؿشوت وشد ٜا٘ذ[]5
و٘ ٝؼجت ث 5 ٝػبَ لجُ(حذٚد ٘ 356فش) آٖ حذٚد  17ثشاثش ؿذ ٜاػتٌ .شچ ٝدس ایٗ ٔذت ظشفیت پزیشفت ٝؿذٌبٖ دٚسٟٞبی وبسؿٙبػی اسؿذ ثیؾ اص دٚ
ثشاثش ؿذ٘ ، ٜؼجت پزیشفت ٝؿذٌبٖ ث ٝداٚعّجبٖ اص حذٚد 36دسكذ دس ػبَ  83- 1382ث ٝوٕتش اص 5دسكذ دس ػبَ  88- 1387سػیذ ٜاػت .یؼٙی تؼذاد
داٚعّجبٖ دس ایٗ ٔذت پٙذ ػبِ ٝثیؾ اص  7ثشاثش پزیشفت ٝؿذٌبٖ سؿذ وشد ٜاػت .ثذیٗ تشتیت دس ػبَ  ،1390داٚعّجبٖ ؿشوت دس آصٔ ٖٛتحلیالت
تىٕیّی سؿتٔ ٝؼٕبسی  ٚػّٚ ْٛاثؼت ٝثیؾ اص ٘ 10000فش ثٛد ٜو ٝچبِـی رذی ثشای دػت ا٘ذسوبساٖ ثشٌضاسی آصٔ ٖٛاػت .ثب افضایؾ تؼذاد ٔتمبضیبٖ
ادأ ٝتحلیُ دس ایٗ سؿت ٝثب ٔحذٚدیت تٛػؼ ٝظشفیت دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٟٞب  ٚدؿٛاسی ثشٌضاس وشدٖ آصٔ ٖٛثٚ ٝیظ ٜاسصیبثی دلیك
 ٚكحیح آصٔ ٖٛاػىیغ ٔٛار ٝخٛاٞیٓ ثٛد .أب دس ایٗ س٘ٚذ س ٚث ٝفض٘ٚی دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی آیب تب و ٖٛٙوؼی ث ٝایٗ پشػؾ پبػخ داد ٜاػت
و ٝاكٛاال ٞذف اص ٌؼتشؽ دٚسٟٞبی تحلیبِت تىٕیّی دس سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی چیؼت؟ یب دس اٚضبع فؼّی ٘ ٚیبصٞبی وـٛس وذاْ یه اص ٚظبیف
دٚسٟٞبی تحلیبِت تىٕیّی إٞیت  ٚاِٛٚیت داسد؟ دس دٚسٟٞبی تحلیالت تىٕیّی ث ٝد٘جبَ حُ وذاْ ٔؼضُ وـٛس یب ایٗ سؿتٞ ٝؼتیٓ؟ ٔحممبٖ
آٔٛصؽ ػبِی ثشخی اص اٞذاف تٛػؼ ٝدٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٞی سا ٌؼتشؽ ٔشصٞبی دا٘ؾ  ٚتشثیت ٘یشٚی ٔتخلق  ٚحشفٟبی  ٚتشثیت
٘یشٚی آٔٛصؿی ثشؿٕشد ٜا٘ذ .دس سؿتٔ ٝؼٕبسی ٘یبص ٔب دس وزب  ٚچٍ ٝ٘ٛاػت؟
.4
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.2.5طزاحی
عشاحی أشی ػت چبِؾ ثشاٍ٘یض  ٚثب ٔزٟٛالت ثؼیبس و ٝثذ ٖٚآٔٛصؽ  ٚؿٙبخت وبُٔ اص ٔؼئّ ٝعشاحی دػت یبثی ث ٝسا ٜحّی ٔٙبػت ثؼیبس دؿٛاس
اػت .اِجت٘ ٝظشی ٝپشداصاٖ ثضسي ػؼی دس اسائ ٝی تؼبسیف وّی  ٚوبسثشدی داؿت ٝا٘ذ .سا ٜحُ ثٟی ٝٙثشای ٔزٕٛػ ٝای اص ٘یبصٞبی ٚالؼی دس ٔٛلؼیتی خبف
 ٚیب ایزبد تغییش دس ػبختٞ ٝبی ثـش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ایٗ تؼبسیف اػت یب ث٘ ٝمُ اص وشیغ ر٘ٛض ٔؼٕبسی ٙٞش افشاؿتٗ  ٚآساػتٗ ثٙب تٛػظ ا٘ؼبٖ اػت ]6[ .دس
صٔی ٝٙی ٔؼٕبسی  ،عشاحی فشایٙذی تحّیّی ث ٝحؼبة ٔی آیذ و ٝث ٝتزشث ٚ ٝتحّیُ  ،اسصیبثی ٌ ٚضیٙؾ احتیبد داسد .دس ٚالغ عشاحی سا ٔی تٛاٖ وٛؿـی
ثشای اثذاع سا ٜحُ ٞب ،پیؾ اص ارشای آٟ٘ب دا٘ؼت .دس ػیؼتٓ رذیذ  ،آٔٛصؽ ٔؼٕبسی اص ٔشحّ ٝی ٌضیٙؾ ؿبٌ شد تب ٔشحّ ٝی فشاغت اص تحلیُ  ،ثش
ٔذاس یه س٘ٚذ حبثت ػبختبسی ٔ ٚحتٛایی كٛست ٔی ٌیشد .دس ایٗ ػیؼتٓ ٌٙزبیؾ اػتؼذاد  ٚػالل ٝی دا٘ـزٛیبٖ دس تؼییٗ آ٘چٔ ٝی آٔٛص٘ذ ثی تبحیش
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اػت  ٚتٕبٔی ؿبٌشداٖ پغ اص ٌزسا٘ذٖ دٚس ٜی آٔٛصؿی ثب دسٚع  ٚثش٘بٔٞ ٝبی حبثت  ٚاص پیؾ تؼییٗ ؿذ ٜثب ػٛٙاٖ ٟٔٙذع ٔؼٕبسی پبی ثٔ ٝیذاٖ حشفٝ
ٔی ٌزاس٘ذ ]9[ .ثٙب ثش ایٗ دس آٔٛصؽ دا٘ـٍبٞی ٔؼٕبسی تٕبٔی افشاد ثذ ٖٚػٙزؾ تٛا٘بیی فشدی آٔٛصؽ ٔی دٙٞذ .دس رذ َٚؿٕبس 2 ٜثش٘بٔ ٝدسٚع
عشاحی ٔؼٕبسی وبسؿٙبػی ث ٝكٛست وبُٔ آٚسد ٜؿذ ٜاػت  ٚتٕبٔی دا٘ـزٛیبٖ ّٔضن ثٌ ٝزسا٘ذٖ دسٚع فٛق ٞؼتٙذ.
جدول  - 2لیست کل دروس طزاحی معماری کارشناسی معماری سال ( 1331منبع وسارت علوم)

 .3.5خالقیت
كبحت ٘ظشاٖ  ٚسٚا٘ـٙبػبٖ دسثبس ٜایٗ ٚاط ٜتؼبسیف ٔتؼذدی ثیبٖ وشد ٜا٘ذ .خاللیت فشایٙذی اػت و ٝثٚ ٝاػغ ٝآٖ ل ٜٛی تلٛس دس رٟبٖ ؿىُ ٔیٍیشد.
[ ]7خاللیت ث ٝت ٛا٘بیی پیذا وشدٖ سا ٜحُ ٞبی ٘ب ٔتؼبسف  ٚثب ویفیت ثبال ثشای ٔؼبئُ اعالق ٔی ؿٛد .ثش اػبع ٘ظش الٚػ ٖٛدس ٙٞش ٞبی خالق  ،ؿبُٔ
عشاحی ٕٟٔ ،تشیٗ ٘ىت ٝخّك ؿئی اػت و ٝػال ٜٚثش اكبِت ٙٔ ٚحلش ث ٝفشد ٘یض ثبؿذ .و ٝدیٍشاٖ ثتٛا٘ٙذ آٖ سا تؼشیف تزشث ٝوٙٙذٔ]6[ .ؼٕبسی ٚالؼ ٝای
غیش لبثُ ا٘ىبس اػت و ٝعّٛع آٖ دس ِحظ ٝخاللیت اػت .اص دیذٌبٔ ٜیـُ ؿی خاللیت یؼٙی دیذٖ چیضی و ٝپیـبپیؾ ٚرٛد ٘ذاسد ،ثبیذ دسیبثیذ چٍٝ٘ٛ
آٖ سا ثٞ ٝؼتی فشا خٛا٘یذ  ٚث ٝایٗ تشتیت  ٓٞثبصی ٞؼتی ؿٛیذٚ.ستٟبیٕش ثیبٖ ٔیىٙذ و ٝخاللیت ػجبست اػت اص تٛا٘بیی ٍ٘ب ٜرذیذ ٔ ٚتفبٚت ث ٝیه
ٔٛضٛع  ٚث ٝػجبستی فشایٙذ ؿىؼتٗ  ٚدٚثبس ٜػبختٗ دا٘ؾ خٛد دسثبس ٜی یه ٔٛضٛع  ٚثذػت آٚسدٖ ثیٙؾ رذیذ ٘ؼجت ثٔ ٝبٞیت آٖ اػت .ث٘ ٝظش
ِٚیبْ ریٕض  ٕٝٞی ٔب تٛا٘بیی  ٚاػتؼذاد خاللیت سا داسیٓ ِٚی ٔتبػفب٘ ٝدس ع َٛص٘ذٌی  ٚدس ٔؼیش آٔٛصؽ یبد ٔیٍیشیٓ و ٝخالق ٘جبؿیٓ .ث ٝػجبستی ػغح
وّی ٔحیظ یبدٌیشی اػٓ اص خب٘ٔ ، ٝذسػ ٚ ٝارتٕبع ٔب سا ث ٝتفىش ٍٕٞشا ػبدت ٔیذٞذ .أشٚص ٜسایب٘٘ ٝمؾ ٕٟٔی سا دس تِٛیذات آحبس ٙٞشی ثش ػٟذ ٜداسد
 ٚحتی پذیذٞ ٜبیی ٕٞچ ٖٛد٘یبی ٔزبصی ثٚ ٝاػغ ٝی ٕٞیٗ یبسا٘ٞ ٝب دس حبَ ؿىُ ٌیشی ا٘ذ .أب غفّت اص لذست ثی ا٘تٟبی ر ٗٞا٘ؼبٖ ٔٛضٛػی ٘یؼت
و ٝثتٛاٖ ث ٝساحتی اص آٖ ٌزؿت  ٚدس خّك آحبس ٙٞشی تٟٙب ث ٝسایب٘ ٝثؼٙذ ٜوشد ]8[ .دس ؿىُ ٔ 2شاحُ تفىش خالق سا ٔـبٞذٔ ٜی وٙیذ ث ٝدِیُ صٔبٖ
٘بوبفی (دس حذٚد  2- 3ػبػت) دٚسٟ٘ ٜفتٍی دس رّؼ ٝأتٟبٖ وٙىٛس اتفبق ٕ٘ی افتذ .ثٙب ثش ایٗ خاللیت دا٘ـزٛیبٖ دس رّؼ ٝوٙىٛس ػٙزیذٕ٘ ٜی ؿٛد.

شکل  – 3مدل  6مزحلٍ ای تفکز خالق (بزایان اليسًن) []8
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 .4.5ادراک
فشایٙذ پیچیذ ٜآٌبٞی یبفتٗ اص اعالػبت حؼی  ٚف ٟٓآٖ ٞب سا ادسان ٔی ٘بٔٙذٕٞ .چٙیٗ ادسان فشایٙذی اػت و ٝافشاد ثٚ ٝػیّ ٝی آٖ پٙذاؿت ٞب ٚ
ثشداؿتٟبی ی سا و ٝاص ٔحیظ خٛد داس٘ذ تٙظیٓ  ٚتفؼیش ٔی وٙٙذ  ٚث ٝدیٗ ٚػیّ ٝث ٝآٟ٘ب ٔؼٙی ٔی دٙٞذِٚ .ی ادسان ٔی تٛا٘ذ و ٝثب ٚالؼیت ػیٙی  ،ثؼیبس
ٔتفبٚت ثبؿذ .غبِجب افشاد اص أشی ٚاحذ  ،ثشداؿت ٞبی ٔتفبٚتی داس٘ذٔ .یتٛاٖ ٌفت و ٝسفتبس ٔشدْ ،ثٛ٘ ٝع ادسان  ،پٙذاؿت یب ثشداؿت آٟ٘ب ( ٘ٚ ٝالؼیت)
ثؼتٍی داسد .تفبٚت احؼبع  ٚادسان ؛دسیبفت  ٚدسن صیجبیی  ،یه وٙؾ ٔیبٖ ایٗ د ٚاػت .ثذیٗ ٌ ٝ٘ٛو ٝصیجبیی یه چیض ثیش٘ٚی اػت  ٚكفتی
ثشای یه چیض  ٚدسن آٖ اص ػٛی ٔب ا٘ؼبٖ ٞب اص آٖ س ٚػت ؤ ٝب ث ٌٝ٘ٛ ٝای ػبخت ٝؿذ ٜایٓ ؤ ٝی تٛا٘یٓ آٖ صیجبیی سا دسن وٙیٓ پغ صیجبیی ٘ٝ
كشفب ثیش٘ٚی  ٝ٘ ٚكشفب دس٘ٚی اػت ]10[ .افشاد حشف ٝای ثیـتش ثب اػتفبد ٜاص ٘ظشیٞ ٝبی ٙٞزبسی  ٚتىی ٝثش ادسان فشدی عشاحی ٔی وٙٙذ  ٚدس اػتفبد ٜاص
٘ظشیٞ ٝبی احجبتی و ٝثشخی آٖ سا ٘ظشی ٝتجیٙی ٔی ٘بٔٙذ ،ضؼف ث ٝؿٕبس ٔی س٘ٚذ .ادسان دس س٘ٚذ پیچیذ ٜعشاحی ٔؼٕبسی ٘مؾ ث ٝػضایی داسد  ٚعشاحی
ٞبی ٔتفبٚت افشاد اص ادسان ٞبی ٔتفبٚت آٟ٘ب ٘ـبت ٔی ٌیشد.
 .5.5کىکًر
وٙىٛس ثشای ػٙزؾ آٔٛصؽ ٞبی داٚعّجبٖ ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍبٞ ٜب  ،دس ثؼضی وـٛس ٞب ٔب٘ٙذ چیٗ  ،تشوی ، ٝطاپٗ  ٚایشاٖ ثشٌضاس ٔی ؿٛد .عجك ٔلٛث ٝی
ٔزّغ  ،لشاس اػت وٙىٛس ث ٝتذسیذ حزف ٔ ٚؼیبس دیٍشی ثشای ٚسٚد ث ٝدا٘ـٍب ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .اِٚیٗ وٙىٛس ایشاٖ دس ػبَ  1348ثشٌضاس ٌشدیذ ٚ
٘ 47703فش دس آٖ ؿشوت وشد٘ذ .دس ػبَ  ، 93چ ٚ ُٟچٟبسٔیٗ آصٔ ٖٛوٙىٛس دس ایشاٖ ثب ٞ 897ضاس ٘ 955 ٚفش  ،داٚعّت ثشٌضاس ٌشدیذ.
دس وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ ٔ ؼٕبسی  ،آصٔ ٖٛاص د ٚثخؾ تئٛسی تؼتی  ٚپشٚط ٜی ػّٕی عشاحی (اػىیغ ٔؼٕبسی) تـىیُ ؿذ ٜاػت .دا٘ـزٛیبٖ اربصٜ
ی اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٞبی ػ ٝثؼذی وبٔپیٛتشی  ٚػیؼتٓ ٞبی تشػیٓ ٔزبصی سا ٘ذاس٘ذ ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع ثخـی اص فٗ آٚسی آٔٛصؿی عشاحی
ٔؼٕبسی و ٝدا٘ـزٛیبٖ ث ٝك ٛست ٌؼتشد ٜدس دٚساٖ تحلیُ وبسؿٙبػی دس دسع عشاحی ٔؼٕبسی اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ ٔٛسد ػٙزؾ  ٚاسصیبثی لشاس ٕ٘ی
ٌیشد .ػال ٜٚثش ایٗ ثب ٚرٛد ٌؼتشؽ سایب٘٘ ٚ ٝشْ افضاس ٞبی عشاحی  ٚاػتفبد ٜی ٌؼتشد ٜاص آٖ دس رٟبٖ  ،اػتبداٖ سؿت ٝی ٔؼٕبسی دس ایشاٖ ث ٝدِیُ
ٚرٛد پشٚط ٜی ػّٕی عش احی (اػىیغ ٔؼٕبسی) دس آصٔ ٖٛتحلیالت تىٕیّی ٔزجٛس ث ٝتبویذ  ٚاػتفبد ٜاص آٖ ثشای آٔبد ٜوشدٖ دا٘ـزٛیبٖ ایٗ سؿتٝ
ٔی ثبؿٙذ.
 .6.5پژيَش آماری
دس ایٗ ثخؾ اص ٔمبِ ٝػٔ ٝتغیش ٕ٘شٞ ٜبی پشٚط ٜػّٕی عشاحی (اػىیغ ٔؼٕبسی) وٙىٛس  ٚعشح یه وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدسع عشح  5وبسؿٙبػی ثب ٓٞ
ٔمبیؼ ٝؿذ ٜا٘ذ .ربٔؼ ٝی آٔبسی ٘ 100فش اص دا٘ـزٛیبٖ وبسؿٙبػی اسؿذ ( 56صٖ ٔ 46 ٚشد) دس ٘یٓ ػبَ ا 1393- 1392 َٚاػت و ٝث ٝكٛست تلبدفی
ا٘تخبة ؿذ ٜا٘ذ.
جدول  - 3مقایسه نمزات پزوصه عملی طزاحی (اسکیس معماری) با طزح یک معماری کارشناسی ارشد و طزح پنج معماری کارشناسی

ثبتٛر ٝث ٝآٔ بس ثبال ٕ٘شات عشح پٙذ وبسؿٙبػی دا٘ـزٛیبٖ ثب فبكّٕ٘ ٚ %38.28 ٝشات عشح یه وبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـزٛیبٖ ثب فبكّ ٝی  %40.75ثبالتش اص
ٕ٘ش ٜی پشٚط ٜػّٕی عشاحی (اػىیغ ٔؼٕبسی) وٙىٛس اسؿذ ٔی ثبؿذ.
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.6

تحصیالت تکمیلی ؛ حزفه یا پژوهش در معماری

 .2.7تفايت حزفٍ معماری ي پژيَش در معماری
اغّت دا٘ـىذٞ ٜبی ٔؼٕبسی أشٚص د٘یبٔ،ذاسع حشف ٝای ٔؼٕبسی ٞؼتٙذ  ٚثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ٘یض ثش ایٗ اػبع تٙظیٓ ؿذ ٜا٘ذ.دس ٔیبٖ ثشخی اص
ایٗ دا٘ـىذٞ ٜب دسربت دیٍش تحلیّی،ثب ٔذاسن تحمیمی ٔ ٚخلٛكب دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٚرٛد داسد و ٝساثغ ٝرذیذی سا ثیٗ آٔٛصؽ
حشف ٝی ٔؼٕبسی ٚ،ػغٛح دیٍش آٖ ایزبد وشد ٜاػت.ثب ثٚ ٝرٛد آٔذٖ چٙیٗ تشویجی دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔؼٕبسی،ثشخی اص كبحت ٘ظشاٖ ثیٗ حشف ٝی
ٔؼٕبسی ٚپظٞٚؾ دس سؿتٔ ٝؼٕبسی،تٕبیض لبئُ ؿذ ٜا٘ذ ]13[ .حشفٔ ٝؼٕبسی،ؿبُٔ یه ؿغُ یب ٌشٞٚی اص افشاد دس آٖ ؿغُ اػت و٘ ٝـبٖ ٔیذٞذ ایٗ
افشادٔ،زٕٛػ ٝای ٔـتشن اص ٟٔبستٟبی تخللی سا داس٘ذ؛دس حبِیى ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی تالؿی دس حٛصٔ ٜؼشفت اػت.او ٖٛٙدس سؿتٔ ٝؼٕبسی ػّْٛ
ثؼیبسی ثب عشاحی ػبختٕبٖ استجبط ٔؼتمیٓ داس٘ذِٚ،ی دس حٛص ٜپظٞٚؾ ٔؼٕبسی ربی ٔیٍیش٘ذٕٞ.چٙیٗ ثؼیبسی اص فؼبِیت ٞبی حشف ٝای ٔؼٕبسی وٝ
ٔجتٙی ثش پظٞٚؾ ٔؼٕبسی ٞؼتٙذ اص رٟت ٘ظشی،ث ٝسؿتٞ ٝبی دیٍش ٔخُ ػّٔٚ ْٛذیشیت ٔتىی ا٘ذ.اػتٙفٛسد ا٘ذسػٗ دس ٔٛسد ساثغ ٝحشف ٚ ٝپظٞٚؾ
ٔؼٕبسی ٕ٘ٛداسی سا پیـٟٙبد ٔیىٙذ (ؿىُ  )3و ٝدس آٖ حشفٔ ٝؼٕبسی ث ٝعٛس افمی ٌؼتشؽ یبفت ٚ ٝثب پظٞٚؾ ٔؼٕبسی و ٝدس رٟت ػٕٛدی ٌؼتشؽ ٔی
یبثذ ،فلُ ٔـتشن داسد.ثش اػبع ایٗ ٕ٘ٛداس،ایٗ د ٚحٛص ٜفؼبِیت ضٕٗ داؿتٗ اػتمالَ ٔ ٚحذٚد ٜػُٕ ٔـخق،ثب  ٓٞفلُ ٔـتشن  ٚاستجبعی ٔؼتمیٓ
داس٘ذ]14[ .

شکل  – 4رابطٍ ی حزفٍ ي پژيَش معماری (استىفًرد اودرسه)

حشفٔ ٝؼٕبسی ثب ٚضؼیت ربسی وبس ػّٕی  ٚتٕشیٗ ٔؼٕبسی ػشٚوبس داسد  ٚعشاح دس آٖ ثبیذ ثب تذاثیشی،افشاد یب وٕیؼیٟ٘ٛبی ثشسػی وٙٙذ ٚ ٜتلٛیت
وٙٙذ ٜعشحٟب سا ٔتمبػذ وٙذ.حشفٔ ٝؼٕبسی،رٙجٞ ٝبی ٕٞضٔبٖ ٛٔ ٚلت داسد  ٚتحت تبحیش ػٙتٟبی ارشایی سٚص اػت.اٌشچ ٝثٙبیی سا ثشای ػبختٗ عشاحی
ٔی وٙذ  ٚدس آٖ اثذاع ٚرٛد داسد،دس ػیٗ حبَ ٕ٘یتٛا٘ذ خیّی اوتـبفی ثبؿذ،صیشا ؿىُ ٌیشی یه احش ٔؼٕبسی تب حذٚد صیبدی ٔحذٚد ثٙٔ ٝبثغ ٚخٛاػتٝ
ٞبی ػفبسؽ دٙٞذٌبٖ آٖ اػت.صٔیٞ ٝٙبی صیبدی ثب حشفٔ ٝؼٕبسی استجبط داس٘ذ و ٝث ٝعٛس ٔؼتمیٓ دس تفٟیٓ  ٚدسن ٔؼٕبسی ثشای اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ آٖ
إٞیت ٘ذاس٘ذ،أب پظٞٚؾ ٔؼٕبسی ؤ ٝزٕٛػ ٝای اص دا٘ؾ ربٔغ ٔختق ٔؼٕبسی اػت،دس ع َٛصٔبٖ سؿذ ٔیىٙذٔ،تحٔ َٛیـٛد  ٚثٚ ٝػیّ ٝفضب  ٚصٔبٖ
ٔحذٚد ٕ٘یـٛد.ثشای ٔخبَٕٔ،ىٗ اػت ػیؼتٕٟبی ػمف،دیٛاس  ٚػت،ٖٛكشفب اص دیذ فٗ آٚسی ٔغبِؼ ٝؿ٘ٛذ  ٚچٙیٗ ٔغبِؼ ٝای ثشای حشفٔ ٝؼٕبسی
ضشٚست داؿت ٝثبؿذ،أب ٚلتی چٙیٗ ػیؼتٕٟبیی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؿٙبخت ٚ ٝتحّیُ ؿ٘ٛذ و ٝفشكتٟبیی سا ثشای تؼشیف فضب،وٙتشَ ٌشدؽ وبسوشدی ػبختٕبٖ
 ٚثبصی ٘ٛس فشا ٓٞآٚس٘ذ،ثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚپظٞٚؾ ٔؼٕبسی ٔشثٛط ٔیـ٘ٛذ؛یب ٔخال تٕبیض ثیٗ ػغح دیٛاس اص خٛد دیٛاس  ٚالیٞ ٝبی وبسوشدی آٖ  ٚیبفتٗ
فشكتی ثشای ثیبٖ ٕ٘ ٚبیؾ ایذٞ ٜبی ٔؼٕبس دس ایٗ تٕبیض،ثحخی سا دس حٛص ٜپظٞٚؾ ٔؼٕبسی ٔغشح ٔیؼبصدٕٞ.چٙیٗ  5اكُ ِٛوٛسثٛصی ٝثشای ٔؼٕبسی
(ؿبُٔ ػتٔ ٖٛؼتمُ ثبس ثش،دیٛاس ٔؼتمُ اص ٚظیف ٝی تحُٕ ثبس٘ ،مـ ٝآصادٕ٘ ،بٞبی آصاد ،ثبْ ٔؼغح ثشای اػتفبد ٜحیبط  ٚفضبی ػجض ) ٔـبسوت دس حٛصٜ
پظٞٚؾ ٔؼٕبسی اػت]11[ .
ثٙبی دا٘ؾ دس حٛص ٜپظٞٚؾ ٔؼٕبسیٛٔ،اسدی سا ؿبُٔ ٔیـٛد و ٝخبسد اص رشیبٖ سٚصٔش ٜی تٕشیٗ  ٚوبس ػّٕی ٔؼٕبسی اػتٕٞ.چٙیٗ دس ایٗ حٛصٜ
فشد ٔیتٛا٘ذ،ثذ ٖٚایٙى ٝثٚ ٝػیّٔ ٝحذٚدیتٟبی صٔب٘ی  ٚوبسوشدی ػفبسؽ دٙٞذٔ ٜؼٕبسی ٔحذٚد ؿٛد سارغ ث ٝثبیذٞب  ٚآ٘چٔ ٝیتٛا٘ذ ثبؿذ،ثحج وٙذ.ایٗ
٘ىت ٝای اػت و ٝثیٗ ٔحلٛالت حشف ٚ ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی تٕبیض ایزبد ٔیىٙذ.ثٙبی ػبخت ٝؿذ ٚ ٜوبِجذ ٔؼٕبسی،ث ٝػٛٙاٖ ٔحل َٛحشف ٝی ٔؼٕبسی ثٝ
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یه ثشسػی وبسوشدی ٘یبص داسد تب ٘ـبٖ دٞذ خٛة ارشا ؿذ ٜاػت یب ٘ٝ؟ِٚی حبكُ پظٞٚؾ ٔؼٕبسی ٞش وذاْ ث ٝعٛس ٔٙؼزٓ ؿىّٟب  ٚس٘ٚذٞبی
ٔختّفی سا ث ٝخٛد ٔیٍیشد  ٚدس ٞش ٔٛسد ث ٝعٛس ػٕیك،ث ٝیه ٔٛضٛع ٚیظ ٜپشداختٔ ٚ ٝذاسوی سا ثشای یه ٘تیزٌ ٝیشی  ٚرٕغ ثٙذی ٔؼٕبسا٘ ٝفشأ ٓٞی
آٚسد؛ثذ ٖٚآ٘ى ٝربیٍضیٗ رٙجٞ ٝبی ارشایی آٖ ؿٛد.ایٗ ٔغّت ثیٗ«اسصیبثی ثؼذ اص ارشای»یه ثٙبی ػبخت ٝؿذ«ٚ ٜاسصیبثی ثؼذ اص اػتمشاس»دس آٖ تٕبیض
ایزبد ٔیىٙذ.دس ٚالغ اِٚی ٔیتٛا٘ذ دس حٛص ٜحشفٔ ٝؼٕبسی ارشای ػبختٕبٖ ٔ ٚؼبئُ فٙی حبكُ اص آٖ سا ٔٛسد ٘مذ  ٚثشسػی لشاس دٞذ،دس حبِی و ٝدٔٚی
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘ؼبٖ ٘ ٚیبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚغبِؼ ٝتفبٚتٟبی احتٕبِی ثیٗ پیؾ ثیٙی ٞبی عشاح یب عشاحبٖ  ٚاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص ثٙب دس حٛص ٜپظٞٚؾ
ٔؼٕبسی لشاس ٔیٍیشد]12[ .
ثب سٚؿٗ ؿذٖ تٕبیض ثیٗ حشف ٚ ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی،وبسثشد آٖ دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔؼٕبسی سٚؿٙتش ٔی ؿٛد.دٚسٞ ٜبی حشف ٝای ٔؼٕبسی -اٌشچ ٝچٍٍ٘ٛی
آٔٛصؽ آٟ٘ب دس ربی خٛد لبثُ ثحج اػت -دس ایٗ دا٘ـىذٞ ٜب رب افتبد ٜاػت ٔ ٚحذٚدٔ ٜؼئِٛیت ٚ ٚظبیف آٟ٘ب ث ٝوبس حشف ٝای ٔؼٕبسی  ٚآٔٛصؿٟبی
الصٔ ٝآٖ ٔحذٚد ٔیـٛد.پظٞٚؾ ٔؼٕبسی ثب تجبدَ ا٘ذیـٞ ٝب  ٚرٙجٞ ٝبی فشٍٙٞی آٖ دس دٚسٞ ٜبی تحمیمی ربی ٔیٍیشدٔ.ؼٕٛال ثیٗ حٛصٞ ٜبی حشف ٝای
 ٚپظٞٚـی ٔؼٕبسی دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔؼٕبسی،ػبصٌبسی وبّٔی ٚرٛد ٘ذاسدٕٔ.ىٗ اػت افشادٞ ٌٝ٘ٛ،بی تحمیك ٛٔ ٚضٛػبت تحمیمی دس چٟبسچٛة
دٚس ٜی صٔب٘ی ربسی،ثب یىذیٍش استجبط ٔٙؼزٕی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ؛ِٚی ٚسای وبسثشدٞبی ربسی،حٛص ٚ ٜػبختبس پظٞٚؾ ٔؼٕبسی ث ٝخٛدی خٛد لبثّیت
اوتـبف سا داسد ٚ،تحمیك دس ٞش صٔی ٝٙخبف تذسیزب ربیٍب ٜخٛد سا پیذا خٛاٞذ وشد.
أب ٕٟٔتش اص یبفتٗ تفبٚتٟب ثیٗ حشف ٚ ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی،تـخیق ساثغ ٚ ٝفلُ ٔـتشن ثیٗ ایٗ د ٚحٛص ٜاػت.ثشاػبع ؿىُ  3و ٝلجال تٛضیح دادٜ
ؿذ،ایٗ فلُ ٔـتشن ٓٞ،اص حشف ٓٞ ٚ ٝاص ٘تبیذ پظٞٚؾ ٔؼٕبسی تغزیٔ ٝیـٛد.ثشای ٔخبَ ِٛوٛسثٛصی،ٝدس دٚس ٜخٛدٔ،ؼٕبسی حشف ٝای  ٚػغح ثبال ثٛد ٚ
دس ػیٗ حبَ  ٓٞػمبیذ  ٚایذٞ ٜب  ٓٞٚوبسٞبی ػّٕی ا ٚػ ٟٓثؼضایی دس ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚپظٞٚؾ ٔؼٕبسی داؿت ٝاػت ٚ.یب ٚیِٛ ِٝٛدٚن،اػبػب ث ٝػجت
٘ظشیبتؾ دس ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی ؿٙبختٔ ٝیـٛدِٚ،ی وبسٞبی ػّٕی ا ٚثذ ٖٚپبیٞ ٝبی لٛی ٘ظشی ٞشٌض لبثُ دػت یبفتٗ ٘جٛد ٜا٘ذ.ثشای تٛریح ایٗ فلُ
ٔـتشن ٔخبِٟبی صیبد دیٍشی ٚرٛد داسدِٚ،ی تبویذ ثیؾ اص حذ ثش آٖ اص یه عشف ٘جبیذ فؼبِیتٟبی حشف ٝای خبسد اص تحمیمبت ٘ظشی ٔؼٕبسی سا خذؿٝ
داس وٙذ  ٝ٘ ٚاص عشف دیٍش،پظٞٚؾ دس ایٗ سؿت ٝسا ٔحذٚد ث ٝػٛدٔٙذیٟبی اِٚی ٝوبسثشدی آٖ ػبصد.
 .3.7آمًسش بزای حزفٍ ي پژيَش معماری
أشٚص ٜآٔٛصؽ ٔؼٕبسی وٕبوبٖ ثشاػبع اِٚیٗ ٔذِٟبی آٔٛصؿی خٛدٔ،جتٙی ثش سٚاثظ اػتبد  ٚؿبٌشدی اػت.دا٘ـزٛیبٖ ثب تزشث ٝی ػّٕی  ٚؿٙیذٖ ٘مذ
وبس خٛد اص ٔذسع وبسٌبٔ ٜؼٕبسی،آٔٛصؽ ٔی ثیٙٙذٔ.ؼٕٛال سفتبس دا٘ـزٛیبٖ دس وبس ػّٕی ثب آٔٛصؽ ٙٞزبسٞب(٘شٟٔب) ٚاسصؿٟبی صیجبیی ؿٙبختی
ٔذسػبٖ ؿىُ ٔیٍیشدٛٔ ]14[ .فمیتٟب دس ایٗ سٚؽ،رذای اص وبسایی تزشث ٝی آٔٛصؿی ٔذسػبٖ،ثؼتٍی ث ٝیه دا٘ؾ ٘ظشی ٔغّٛة داسد؛ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ عشاحی سا دس عشحٟبی خٛد،لبدس ث ٝپیؾ ثیٙی ٔٙبػجی وٙذ ٚ،دس ٔمبثُ ؿىؼتٟب  ٚوبػتی ٞب حبكُ دا٘ؾ ٘ظشی ضؼیف اػت.دس ایٗ
سٚؽ آٔٛصؽ،حبكُ وبس ٕٞچٙیٗ ث ٝآساء ٔؼٕبس دس ٔٛسد دیذٌبٟٞبی ٔٛرٛد  ٚاسصؿٟبیی و ٝثبیذ ثبؿذ،ثؼتٍی داسد.چ ٖٛدا٘ؾ ٘ظشی حشف ٝی
ٔؼٕبسی ث ٝا٘ذاص ٜی وبفی ٘ظبْ ٘یبفت ٚ ٝدسن ٔب اص رٟت ٌیشیٟبی اسصؿی ٔؼٕبساٖ سؿذ وٕی داؿت،ٝآٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس دٚسٞ ٜبی صٔب٘ی عٛال٘ی ٚ
ٔجتٙی ثش تزشث ٝی كشف ػّٕی ثٙیبٖ ٟ٘بد ٜؿذ ٜاػت.ثب چٙیٗ ؿشایغی ٔی تٛاٖ ثشای آیٙذ ٜی آٔٛصؽ ٔؼٕبسی،ث ٝتبییذ ٚضؼیت فؼّی آٔٛصؽ ٔ ٚتمبػذ
ػبختٗ ربٔؼ ٝی دا٘ـٍبٞی  ٚحشف ٝای ثشای پزیشؽ آٖ پشداخت  ٚدس ٘تیز ٝث ٝلّٕش ٚحشف ٝای ٔؼٕبسی ثٔ ٝیضاٖ وبسایی ٘ظشیٞ ٝبی ٔٛرٛد اوتفب وشد؛یب
ایٙى ٝثشای ثبال ثشدٖ ویفیت ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی  ٚدس ٘تیز ٝغٙی ػبختٗ صیش ػبختٟبی فىشی حشفٔ ٝؼٕبسی،تالؿی رذی سا ػبصٔب٘ذٞی وشد ]15[ .ثٝ
٘ظش ٔی سػذ،ثشای ثبال ثشدٖ ویفیت ٟٔ ٚبستٟبی عشاحی دس حٛص ٜی حشف ٝی ٔؼٕبسی ،ثبیذ ثٛٔ ٝاصات تٕشیٗ ػّٕی،پظٞٚؾ ٔؼٕبسی سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای
تمٛیت وشد و ٝپشداختٗ ث ٝثحخٟبی ٘ظشی پبی ٚ ٝسٚؿٟبی عشاحی،ربیٍضیٗ آٔٛصؽ اك َٛلبِجی ٔؼٕبسی ؿٛد.ثب چٙیٗ سٚؿی دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٔؼٕبسی
لبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثزبی آ٘ى ٝثشاػبع ػبدت،اص اك َٛاص پیؾ تذٚیٗ ؿذ ٜاػتفبد ٜوٙٙذ،ثب آٔٛختٗ سٚؿٟبی ٔٙبػت ثشای ٞش ٔٛلؼیت خبف،اكٚ َٛ
لٛاػذ ٔٛسد ٘یبص سا دس ر ٗٞخٛد ثپشٚسا٘ٙذ.ػبختٗ ٔجب٘ی ٘ظشی تذٚیٗ ؿذ ٜتش ث ٝؿٕبسی اص ٔؼبئُ احتیبد داسد و ٝثشخی اص آٟ٘ب ث ٝؿشح صیش اػت]14[ :
•

دسن ػٕٔٛی اص ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚدسوی خبف اص ٘ظشیٞ ٝبی ٔؼٕبسی؛

•

ؿٙبخت ٘ظشیٞ ٝبی حبضش،تحمیمبت ربسی  ٚلٛت  ٚضؼف آٟ٘ب؛

•

تٛا٘بیی تحمیك ثشای آصٔ ٖٛفشضیٞ ٝب ٔ ٚـبسوت دس ػبختٗ ٘ظشیٞ ٝبی رذیذ؛

•

تٛا٘بیی ٔـبسوت دس اسائ٘ ٝتبیذ تحمیك ثشای ٘مذ  ٚثشسػی.

یه ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثب سٚیىشدی ث ٝتزشث ٝی كشف ػّٕی،ثش٘بٔ ٝای ٘بلق اػتٟٔ.بستٟبی ٚیظ ٜای ثشای ٔغبِؼ ٝی ػبصٔبٖ یبفت،ٝػبخت ٘ظشیٞ ٝبی
رذیذ  ٚا٘زبْ تحمیك ٚرٛد داسد و ٝخبسد اص لّٕش ٚآٔٛصؿٟبی ضشٚسی ثشای حشفٔ ٝؼٕبسی اػت.پشداختٗ ث ٝایٗ ٘یبصٞب دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت
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تىٕیّی ٔؼٕبسی ٓٞ،ث ٝتمٛیت دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی حشف ٝای دس ٔمبعغ وبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ وٕه ٔیىٙذ  ٓٞ ٚتحمیك ثشای ػبخت ٘ظشیٞ ٝبی
رذیذ سا تذأ ْٚیجخـذ]15[ .
 .4.7آمًسش در ديرٌ َای تحصیالت تکمیلی معماری
دس حبِی و ٝعشاحی ػّٕی،یه سا ٜثشای ػبختٗ ٘ظشیٞ ٝبی رذیذ اػت،دس ػیٗ حبَ یه تىّیف ٔحذٚد ٔ ٚـخق  ٚیبفتٞ ٝبی ٘ظشی آٖ،اغّت
ٔـتشن اػت٘.تبیذ ای ٍٝ٘ٛٙعشحٟب ٔؼٕٛال ثٚ ٝػیّ ٝی ٚظیف ٝی خبكی و ٝاص ٔؼٕبس خٛاػت ٝؿذٔ ٜحذٚد ٔی ؿٛد؛ٕٞ ٚیـ ٝایٗ احتٕبَ ٚرٛد داسد وٝ
ایٗ ٘تبیذ ثشاػبع ثشداؿتٟبی ؿخلی عشاح ث ٝدػت آیٙذ٘.ظشیٞ ٝبی ٔؼٕبسی ث ٝربی آ٘ىٔ ٝحل َٛتزشث ٝی حشف ٝای كشف ثبؿٙذ ثبیذ ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ
 ٓٞػبخت ٝؿ٘ٛذ.ػال ٜٚثش ایٗٛٔ،فمیت ثحخٟبی ٘ظشی ث ٝآٖ اػت و ٝتشٚیذ ؿذٛٔ ٚ ٜسد ثحج ٔ ٚىبؿف ٝلشاس ٌیش٘ذ.چٙیٗ س٘ٚذی افشادی سا ٔی خٛاٞذ
و ٝدس ػبختٗ ٘ظشیٞ ٝب،سٚؽ تحمیك ٌ ٚؼتشؽ ٘ٚـش دا٘ؼتٞ ٝب اص عشیك تذٚیٗ ٛ٘ ٚؿتٟٗٔ،بست داؿت ٝثبؿٙذ.ایٗ ٟٔبستٟب ثبیذ اص عشیك آٔٛصؽ تخللی
دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ث ٝدػت آیٙذ.ث ٝایٗ تشتیتٔ،ملذ ثٙیبدیٗ تحلیُ دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی،تشثیت افشادی اػت و ٝثب
وٛؿؾ ٔـتشن،ث ٝتحمیك  ٚػبخت ٘ظشیٞ ٝب ثپشداص٘ذ ٘ ٚتبیذ تحمیك سا ٔٙتـش وشد ٚ ٜدس تزشث ٝػّٕی ٔؼٕبسی ث ٝآصٔبیؾ ثٍزسا٘ذٕٞ.چٙیٗ،ایٗ
پظٞٚـٍشاٖ اص تزشثٞ ٝبی ػّٕی خٛد  ٚدیٍشاٖ ٔی آٔٛص٘ذ  ٚایٗ آٔٛختٞ ٝب سا دس تحمیمبت ثؼذی ث ٝوبس ٔیٍیش٘ذ.
 .5.7وقدی بز آمًسش ديرٌ َای تحصیالت تکمیلی معماری
اص رٟت سٚؽ آٔٛصؿی،دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی،حذالُ دس وـٛسٞبی اٍّ٘یؼی صثبٖ د ٌٝ٘ٛ ٚی اكّی دس حبَ تزشث ٝاػت.
اِٚیٗ سٚؽ و ٝدس دا٘ـٍبٟٞبی أشیىب ٔؼٕ َٛاػت  ٚ-سٚؿی ؿجی ٝث ٝآٖ اػبع تحلیُ دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی دس دا٘ـىذ ٜی
ٙٞشٞبی صیجب سا تـىیُ ٔی دٞذ -ؿبُٔ یه دٚس ٜی د ٚػبِ ٚ ٝدٚس ٜی ٔحذٚدی ثشای ٘ٛؿتٗ سػبِ ٝیب پبیبٖ ٘بٔ ٝاػت.دس ایٗ سٚؽ ٔؼٕٛال صٔبٖ وٕی ثٝ
پشٚسؽ ٟٔبستٟبی تحمیمبتی اختلبف دادٔ ٜی ؿٛد  ٚدا٘ـزٛیبٖ وبس تحمیك سا ػٕال ثب ٘ٛؿتٗ سػبِ ٝیب پبیب٘بٔٔ ٝی آٔٛص٘ذ.ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘ٛؿتٗ سػبِٝ
ٔذت صیبدی عٔ َٛیىـذ ٞ ٚیچ ٌب ٜدس ٔذت یه ٘یٓ ػبَ تؼییٗ ؿذ،ٜث ٝا٘زبْ ٕ٘ی سػذ.
سٚؽ د،ْٚدٚسٞ ٜبی تحمیمی كشف اػت و ٝدس ثشخی وـٛسٞبی دیٍش ٔخُ اٍّ٘ؼتبٖ  ٚاػتشاِیب ٔؼٕ َٛاػت.دس ایٗ سٚؽٚ،لت ثیـتشی كشف تحمیك
ٔیـٛد ِٚی دس اصای آٖ،صٔبٖ وٕتشی كشف ػبختٗ پبیٞ ٝبی ٘ظشی ٔؼٕبسی ثب ٌزسا٘ذٖ والع ٔیـٛد ٚ،ثذیٗ تشتیت ػٕال ث ٝػبختٗ ٔحمك ثیـتش إٞیت
دادٔ ٜیـٛد تب ػبختٗ پبیٞ ٝبی ػبْ ٘ظشی و ٝثشای تذسیغ  ٚوبس آٔٛصؿی ٔفیذ اػت.اِجتٔ ٝحبػٗ ٔ ٚؼبیت ٔٛرٛد دس ایٗ د ٚسٚؽ ثخٛدی خٛد ٕ٘ی
تٛا٘ٙذ تؼییٗ وٙٙذ ٜی لغؼی ٔٛفمیت یب ػذْ ٔٛفمیت دا٘ـز ٛثبؿٙذٛٔ.فمیت دس ٞش وذاْ اص ایٗ سٚؿٟب ثؼتٍی ثٔ ٝزٕٛػ ٝؿشایغی اص رّٕ ٝخلٛكیبت
فشدی دا٘ـز،ٛخاللیت دس أش تحمیك،ػالیك ؿخلی،اٍ٘یض ٜوبفیٔ،یضاٖ ٚلت ٌزاؿتٗ ثشای تحمیك،أىب٘بت ٚ ٚػبیُ وٕه آٔٛصؿیٙٔ،بثغ ٔٛسد
٘یبص،اػتبد سإٙٞبی ٔٙبػت  ٚغیش ٜداسد .ضؼف دس ٞش وذاْ اص ایٗ رٙجٞ ٝب ٔی تٛا٘ذ دس پیـشفت دا٘ـز ٛاحش ثٍزاسد.رذای اص پبس ٜای ٔالحظبت فشٍٙٞی
و ٝإٞیت صیبدی داؿت ٚ ٝدس ربی خٛد لبثُ ثحج ٞؼتٙذ،رٕغ ؿذٖ ٘ؼجی ؿشایظ فٛق دس یه ٔحیظ آٔٛصؿی -دس ٞش وزب و ٝثبؿذ ٔ-ی تٛا٘ذ ؿشایظ
ٔٙبػجی سا ثشای آٔٛصؽ تحلیالت تىٕیّی فشا ٓٞآٚسد]14[ .أشٚص،ٜث ٝعٛس ػبْ اص ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٛ٘ ٚع افشادی و ٝتشثیت ٔی وٙٙذ ٘مذٞبیی ٔی
ؿٛد.
اِٚیٗ ا٘تمبد ایٗ اػت و:ٝآٔٛصؽ ٞبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی  ٓٞثب تزشث ٝػّٕی  ٓٞ ٚثب ػبخت ٘ظشیٞ ٝب ػش ٚوبس وٕی داسد.دس ایٗ ٔٛسد ٘مذی
و ٝدس وـٛسٞبی اٍّ٘یؼی صثبٖ ؿذ،ٜایٗ اػت و ٝدسر ٝی دوتشی دس سؿت ٝی ٔؼٕبسی ثؼذ اص تىٕیُ دٚسٞ ٜب ٔحممیٗ ِٔٛذی سا تشثیت ٘ىشد ٜاػت.دس
ایٗ وـٛسٞب دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ صیبدی ٞؼتٙذ و ٝپغ اص اتٕبْ دٚس ٜدوتشی ٔؼٕبسی دس دا٘ـىذٞ ٜب ثبلی ٔی ٔب٘ٙذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس ػبِٟبی اخیش،ؿٕبس
دسػٟبی غیش وبسٌبٞی ایٗ دا٘ـٍبٞ ٜب س ٚث ٝافضایؾ ثٛد ٜاػت.ػّت ایٗ اػت و ٝثیـتش تحمیمبت دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔؼٕبسی،تبؤ ٖٛٙغبِؼبت تبسیخی
ثٛد ٜاػت  ٚایٗ ٘ٛع ٔغبِؼبت ث ٝػبختٗ ٚضؼیت فؼّی  ٚآیٙذ ٜی حشف ٚ ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی وٕه وٕی ٔی وٙٙذ.ثشخی اص كبحت ٘ظشاٖ تشریح ٔی
دٙٞذ و ٝتحمیمبت تٛكیفی -تبسیخی ثزبی سؿتٔ ٝؼٕبسی دس ثش٘بٔٞ ٝبی دوتشی تبسیخ ٙٞش یب پظٞٚؾ ٙٞش ٌٙزب٘ذ ٜؿ٘ٛذ.اٌشچ ٝای ٍٝ٘ٛٙتحمیمبت ثٝ
دا٘ؾ ػٕٔٛی ٔؼٕبسی ٔی افضایٙذِٚ،ی ث ٝاسصؿٟبی ارتٕبػی  ٚػبختٗ تئٛسیٟبی رذیذ تٛر ٝوبفی ٘ذاس٘ذ.اوش ایٗ ٔغبِؼبت،ث ٝربی پشداختٗ ث ٝثحخٟبی
كشفب وبِجذی -تبسیخی،ثش ٔبٞیت ٔؼٕبس  ٚاسصؿٟبی أ ٚ ٚبٞیت ػفبسؽ دٙٞذٌبٖ ٔؼٕبسی دس یه صٔی ٝٙارتٕبػی ثپشداص٘ذٔ،فیذتش  ٚآٔٛص٘ذ ٜتش خٛاٙٞذ
ثٛد .ثبیذ تٛر ٝداؿت و ٝدس ایشاٖ ٕٔىٗ اػت ثب وٕجٛد ٔٙبثغ،وتت ٘ ٚـشیبت رذیذ ٌشایؾ ثٛٔ ٝضٛػبت تبسیخی دس ا٘تخبة ٔٛضٛع سػبِ ٝیب پبیب٘بٔٝ
ثیـتش ؿٛد و ٝایٗ أشٔی تٛا٘ذ اوخش دا٘ـزٛیبٖ رزة ؿذ ٜثشای ٌشایـٟبی ٔختّف سؿت ٝی ٔؼٕبسی سا ٔـغ َٛثحخٟبی تبسیخی وٙذ.ثخلٛف چٖٛ
تفىیه ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚتبسیخ دس سؿت ٝی ٔؼٕبسی ٔـىُ  ٚاغّت ثذٔ ٖٚشص ٔـخلی اػت،ثؼضی اص ثحج ٞب ٕٔىٗ اػت دس چٟبسچٛة ٌشایـٟبی
٘ظشی ٔؼٕبسی د٘جبَ ؿ٘ٛذِٚ،ی دس ٚالغ ٔجب٘ی آٟ٘ب ثحخٟبی تبسیخی ثبؿٙذٞ.ذایت دا٘ـزٛیبٖ ث ٝػٕت ٔٛضٛع ٞبی ٔٛسد ٘یبص دا٘ـٍبٞ ٜب  ٚػبیش ٔشاوض
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ػّٕی وـٛس  ٚتمؼیٓ ٔتؼبدَ دس ٌشایـٟبی تؼشیف ؿذ ٜدس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی یه ضشٚست اػت٘.ىت ٝدیٍش ایٗ اػت
و ٝثب ػبثم ٝی ضؼیف تحمیمبت ثخلٛف دس تذٚیٗ اػٙبد  ٚپیـی ٝٙی تبسیخی ٔؼٕبسی ایشأٖٕ،ىٗ اػت تٕبْ ٔٛضٛع ٞبیی و ٝثشای تحمیك دس دٚسٜ
ٞبی تحلیالت تىٕیّی ا٘تخبة ٔی ؿ٘ٛذ ثىش  ٚتبصٙٔ ٚ ٜبػت ث٘ ٝظش ثشػٙذ.ثبیذ تٛر ٝداؿت و ٝتبصٌی ٔٛضٛع ثشای تحمیك دٚسٞ ٜبی تحلیالت
تىٕیّی ث ٝخلٛف دس ٔمغغ دوتشی ؿشط الصْ اػت ِٚی ؿشط وبفی ٘یؼتٛٔ.ضٛع تبص ٜاٌش اص رٟت ٔیضاٖ إٞیت دس حذ تحمیك دٚس ٜی دوتشی
ثبؿذ،یؼٙی ثتٛا٘ذ خالٞبی ٔٛرٛد دس ٘ظشیٞ ٝبی پیـیٗ سا یبفت ٚ ٝآٟ٘ب سا ٔشتفغ ػبصد،ثشای ایٗ أش وفبیت ٔی وٙذ.
ا٘تمبد د ْٚایٗ اػت و:ٝآٔٛصؽ دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی تبو ٖٛٙاص ٘ظش سٚؽ تحمیك ضؼیف ثٛد ٜاػت.دِیُ آٖ ایٗ اػت و ٝایٗ ٘ٛع
آٔٛصؽ دس د٘یب ث ٝعٛس وّی ٘ؼجت ث ٝسؿتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚػّ ْٛسفتبسی،دس صٔی ٝٙتحمیك پیـی ٝٙی لٛیی ٘ذاسد.تبؤ ٖٛٙؼٕبساٖ وٕی تالؽ وشد ٜا٘ذ
و ٝتحمیك ثٙیب٘ی ا٘زبْ دٙٞذ.حتی سٚؿٟبی ػبصٔبٖ یبفت ٝتحمیك و ٝثشای حشف ٝی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼٕبسی ٔٛسد ٘یبص اػت،دس حبَ تٛػؼ ٚ ٝؿىُ ٌیشی
ٞؼتٙذ.تىٙیىٟبی ا٘زبْ تحمیك ثشای ػبخت ٘ظشیٞ ٝب  ٚآصٔ ٖٛآٟ٘ب دس سؿتٞ ٝبی ٔؼٕبسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی،فلُ ٔـتشوٟبیی داس٘ذ،أب آٟ٘بیی و ٝثشای
تحمیك كشف ٔؼٕبسی ث ٝوبس ٔی س٘ٚذ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی رب ٘یفتبد ٜا٘ذ.ػال ٜٚثش ایٗ،دا٘ـزٛیبٖ ٔؼٕبسی ٔؼٕٛال دٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی اسؿذ حشف ٝای سا ٔی
ٌزسا٘ٙذ  ٚدس ٘تیز ٝدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ایٗ سؿت ٝدس ٔمبیؼ ٝثب سؿتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚػّ ْٛسفتبسی،ػبثم ٝی وٕتشی دس وبس تحمیمبتی داس٘ذ.ایٗ وٕجٛد
ثبیذ دس دٚس ٜدوتشی ثب كشف صٔبٖ ثیـتش ٔ ٚغبِؼ ٝػٕیك تش دس سٚؿٟبی تحمیك رجشاٖ ؿٛد.
ا٘تمبد دیٍشی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙؿذ ٜاػت ایٗ اػت و:ٝسؿتٔ ٝؼٕبسی ثشای آٔٛصؽ دوتشی لبدس ث ٝرزة افشاد ٔٙبػت ٘یؼت.دِیّی و ٝدس ایٗ ٔٛسد ٔی
آٚس٘ذ ایٗ اػت و ٝخیّی اص دا٘ـزٛیبٖ ٔؼٕبسی ث ٝدِیُ ٌزسا٘ذٖ دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی حشف ٝای،ث ٝتحمیك ثٙیب٘ی ػاللٚ ٝالؼی ٘ذاس٘ذ.ایٗ ٔـىُ ثٛیظ ٜدس
وـٛسٞبیی و ٝداؿتٗ دسر ٝی دوتشی ثشای تذسیغ دس دا٘ـٍب ٜضشٚست داسد حبدتش اػتٕٞ.چٙیٗ ایٗ ا٘تمبد،ثشاػبع ثؼضی پیؾ لضبٚتی ٞبی ػٙتی
٘یض اػتٛاس اػت.یىی اص ایٗ پیؾ لضبٚتی ٞب ایٗ اػت و ٝاٌش وؼی ث ٝوبس تحمیك ثپشداصد،دیٍش ٕ٘یتٛا٘ذ یه ٔؼٕبس حشف ٝای خٛة ثبؿذ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ
ٔی ٌٛیٙذ و ٝدٚسٞ ٜبی تىٕیّی ٔؼٕبسی،افشادی سا و ٝدس وبس حشف ٝای خاللیت ٛٔ ٚفمیت داس٘ذ رزة ٕ٘یىٙذٚ.الؼیت ایٗ اػت و ٝدس ایٗ دٚسٞ ٜب
خاللیت دس أش تحمیك ٔٛسد ٘یبص اػت ٟ٘ٔ ٝبست دس عشاحی.عشاحبٖ ٔؼٕبسی خالق ضشٚستب دس ٔغبِؼبت ٔؼٕبسی  ٚعشاحی تحمیك خالق ٘یؼتٙذ.اِجتٝ
آسٔب٘ی ایٗ اػت وٞ ٝش دٚ ٚیظٌی دس یه ٘فش رٕغ ثبؿذ و ٝاحتٕبَ آٖ ضؼیف اػت.
ػال ٜٚثش ایٗ ا٘تمبدات،تٕبْ ٚلت ٘جٛدٖ دا٘ـزٛیبٖ دس دٚسٞ ٜبی دوتشی ٕٔىٗ اػت ٔٛرت عٛال٘ی ؿذٖ ثیؾ اص حذ  ٚا٘جبؿت ٝؿذٖ دا٘ـز ٛدس ایٗ
دٚسٞ ٜب ٌشدد؛ ٚاٌش ٔٛضٛع سػبِٞ ٝب اص ٔٛضٛػٟبی سٚص ثبؿٙذ،عٛال٘ی ؿذٖ دٚس ٜتحلیُ ثبصٍ٘شیٟبی پیبپی دس فشآیٙذ تحمیك سا ضشٚسی ٔی
ػبصد.ثذیٟی اػت ایٗ ثبصٍ٘شیٟب ثشای ٔحممیٗ  ٚدا٘ـزٛیبٖ خؼت ٝوٙٙذٔ ٚ ٜالَ آٚس اػتٍٔ،ش ایٙى ٝثب سٚی آٚسدٖ ثٛٔ ٝضٛػٟبی تبسیخی ٚ
خٙخیٚ،اثؼتىی ث ٝصٔبٖ حبضش ػٕال اص فشآیٙذ تحمیك حزف ؿٛد.ثٞ ٝش حبَ دٚس ٜی تحلیالت تىٕیّی ٕ٘ی تٛا٘ذ دٚس ٜای ثیؾ اص ا٘ذاص ٜعٛال٘ی ٚ
دسحذ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ثبؿذ.اٌش ٍ٘ٛئیٓ دٚس ٜای تٕبْ ٚلت اػت،حذالُ دس دٚس ٜای ٔحذٚد اص ص٘ذٌی دا٘ـزٔ ٛـغّ ٝفىشی اكّی اٚػت.
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دس ایٗ ٚضؼیت ٞیزبٖ  ٚافشاط دس تٛػؼ ٝدٚسٞ ٜب  ٚپزیشؽ سٚصافض ٖٚدا٘ـزٛیبٖ ،سؿتٟٙٔ ٝذػی ٔؼٕبسی دس وـٛس ربیی ٘ذاسد .دس لذْ ا َٚثبیذ اص ایٗ
پغ ظشفیت ٞب سا وٙتشَ وٙیٓ  ٚدسثبس ٜی دسخٛاػت تأػیغ سؿتٔ ٝؼٕبسی دس دا٘ـٍبٟٞبی دِٚتی  ٚغیش دِٚتی ٔتفىشا٘ ٚ ٝثب ثش٘بٔ ٝتلٕیٓ ثٍیشیٓ.دس لذْ
د ْٚثبیذ دسثبس ٜی ٚضؼیت دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ػبِٟبی آتی ایٗ سؿت٘ ٝیض ٚالؼجیٙب٘ ٝث ٝد٘جبَ ساٞىبس ثبؿیٓ .دسثبس ٜی ٚضؼیت دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٘یض سٚؿٗ
اػت و ٝدس اٚضبع فؼّی حضٛس  ٕٝٞایـبٖ دس وبس ػبخت ٚػبص وـٛس ٕٔىٗ ٘یؼت ٚچبس ٜای رض ػٛق دادٖ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ث ٝػٛی صٔیٞ ٝٙبی دیٍش
ؿغّی یب ثبصاسٞبی وبس دیٍش ٘یؼت .ایزبد فشكتٟبی ؿغّی رذیذ ثشای ثٟشٙٔ ٜذ ؿذٖ اص ٘یشٚی ٔتخلق  ٚثؼتشػبصی ٔٙبػت دس دا٘ـٍبٟٞب ٔ ٚشاوض
آٔٛصؿی ٔیضاٖ ٔـبسوت ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس سا دس  ٕٝٞفؼبِیتٟبی ػبخت ٚػبص ثیـتش ٔیوٙذ ٓٞ .او ٖٛٙدس ثؼیبسی اص ٘مبط وـٛس ٟٔٙذػبٖ ػٕشاٖ ٘مـٞ ٝبی
ػبختٕب٘ی سا تٟی ٚ ٝأضب ٔیوٙٙذ؛ ٚظیف ٝای و ٝدس چٟبسچٛة فؼبِیتٟبی حشفٟبی ثش ػٟذ ٜی ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس اػت .اِضاْ لٛا٘یٗ فمظ دس ٔحذٚد ٜی
پشٚطٞ ٜبی دِٚتی اػت  ٚعشاحی ٔؼٕبسی پشٚطٞ ٜبی خلٛكی فمظ دس ثشخی ؿٟشٞبی ثضسي ِ ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس اػت .ثبیذ ثب اػتفبد ٜاص اِضأبت لب٘٘ٛی،
ٚظیف ٝعشاحی ػبختٕبٖ سا ثٔ ٝتخللبٖ آٖ ،یؼٙی ٟٔٙذػبٖ ٔؼٕبس ،ػپشد ث ٝعٛسی و٘ ٝیبصٞبی أشٚص ػبخت ٚػبص ربٔؼ ٝسا ثشآٚسد ٜوٙٙذ؛ ٘یبصٞبیی چٖٛ
تٛر ٝث ٝؿٟشٞبی لذیٕی  ٚثٟی ٝٙػبصی ٔلشف ا٘شطی ٔ ٚؼٕبسی پبیذاس  ٚػبصٌبسی ثب ٔحیظ  ٚثٟشٙٔ ٜذی اص ٔؼٕبسی ثٔٛی ٛٞ ٚیت ٔؼٕبسی  ٚویفیت
ارشا .دس ایٗ ٔؼیش ،ػال ٜٚثش تذٚیٗ ػیبػتٟب  ٚساٞجشدٞبی ٕٞب ًٙٞدس ثیٗ ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی  ٚغیشدِٚتی ،ثبیذ ثٛٔ ٝضٛع ؿٙبػب٘ذٖ ٔؼٕبسی ٘ ٚیبصٞبی
ربٔؼ ٝأشٚص ایشاٖ ،دس ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی دا٘ـٍبٟٞب ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ ػبِی وـٛس ،ثیؾ اص پیؾ تٛر ٝوشد.
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حبَ ثب ایزبد صٔی ٝٙی وبسی ثشای دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٔؼٕبسی فمظ وؼب٘ی و ٝػاللٙٔ ٝذ ٚالؼی ث ٝادأ ٝی تحلیُ ٞؼتٙذ پبی دس ػشك ٝی تحلیالت
تىٕیّی ٔی ٌزاس٘ذ پغ یىی اص ثضسٌتشیٗ ٔؼضالت تحلیالت تىٕیّی وبٞؾ پیذا ٔیىٙذ ثٙبثش ایٗ تٕشوض ٞ ٚضیٞ ٝٙبیی و ٝتب و ٖٛٙكشف افضایؾ
وٕی ظشفیت ٞب ٔی ؿذٔ ،ی تٛا٘ذ كشف افضایؾ ویفیت  ٚثشٚصسػب٘ی آصٔ ٚ ٖٛدٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ؿٛد.دس دٚسٞ ٜبی آٔٛصؽ دا٘ـٍبٞی
ٔؼٕبسی تٕبْ افشاد سا ثذ ٖٚػٙزؾ تٛا٘بیی فشدی ٔ ،زجٛس ث ٝآ ٔٛصؽ ٔی وٙیٓ  ٚدا٘ـزٛیبٖ دس آصٔ ٖٛوٙىٛس اربص ٜی اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٞبی پیـشفتٝ
عشاحی سا ٘ذاس٘ذ .ثذِیُ ػذْ اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی سٚص ،ثخؾ فٙبٚسی آٔٛصؿی عشاحی ٔؼٕبسی و ٝدا٘ـزٛیبٖ ث ٝكٛست ٌؼتشد ٜدس دٚساٖ وبسؿٙبػی
اص آٖ اػتفبد ٜوشد ٜا٘ذٛٔ ،سد ػٙزؾ  ٚاسصیبثی لشاس ٕ٘ی ٌیشد  ٚخاللیت دا٘ـزٛیبٖ دس آصٔ ٖٛػٙزیذٕ٘ ٜی ؿٛد .فبكّ ٝی صیبد ٕ٘شات پشٚطٞ ٜبی
ػّٕی عشاحی ٔؼٕبسی لجُ  ٚثؼذ اص وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ(عشح پٙذ وبسؿٙبػی  ٚعشح یه وبسؿٙبػی اسؿذ) ثب ٕ٘ش ٜعشاحی ػّٕی (اػىیغ
ٔؼٕبسی) دس آصٔٛٔ ، ٖٛیذ ایٗ ٔٛضٛع ٘ ٚـبٖ ٔی دٞذ و ٝا یٗ سٚؽ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔؼیبس ػٙزؾ ٚالؼی تٛا٘بیی ٞب  ٚآٔٛختٞ ٝبی دا٘ـزٛیبٖ ثبؿذ.
ػال ٜٚثش ایٗ دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ث ٝتفبٚت ٞب  ٚفلُ ٔـتشن حشف ٚ ٝپظٞٚؾ ٔؼٕبسی تٛرٕ٘ ٝی ؿٛد٘ .ظشیٞ ٝبی ٔفیذ دس سؿت ٝی
ٔؼٕبسی ثشٌشفت ٝاص وبس ػّٕی  ٚثشای وبس ػّٕی اػت.اٌش ایٗ ٘ظشیبت،دس عشاحی ٔؼٕبسی وبسثشدی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ،ث ٝدسد ٘خٛاٙٞذ خٛسدٞ .ذف ٔغبِؼبت
 ٚپظٞٚؾ ٞبی دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی،تشثیت افشاد آٔٛصؽ دیذ ٜثب دسن ػٕٔٛی اص حٛص ٜی ٘ظشی ٔؼٕبسی  ٚدا٘ؾ ػٕیك دس یه صٔیٝٙ
خبف اص آٖ اػت.دا٘ـزٛیبٖ دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی ٔؼٕبسی ثبیذ ٟٔبست ا٘زبْ تحمیك سا پیذا وٙٙذ  ٚچٙیٗ ٕٟٔی ٘یبص ث ٝؿٙبختی ػٕیك اص سٚؿٟب ٚ
تىٙیىٟبی تحمیك داسد.دس سؿت ٝی ٔؼٕبسی ٘ؼجت ث ٝدٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی سؿتٞ ٝبی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚػّ ْٛسفتبسی،ثبیذ ٚلت ثیـتشی كشف
ٔتخلق ؿذٖ دس أش تحمیك ؿٛد.اٌش ایٗ سٚؿٟب دس دٚسٞ ٜبی تحلیالت تىٕیّی آٔٛخت٘ ٝـٛد احتٕبَ ثؼیبس وٕی ٚرٛد داسد و ٝثؼذا ث ٝآٖ سغجتی
٘ـبٖ داد ٜؿٛد.چٙیٗ آٔٛصؿی ثخلٛف ثشای افشادی و ٝللذ تذسیغ دس دا٘ـٍب ٜسا داس٘ذ یه ضشٚست اػت.
رزة دا٘ـزٛیبٖ ثب اٍ٘یض ٚ ٜخاللیت ثبال ثشای تحمیك  ٚثٙبی ٘ظشیٞ ٝبی ٔؼٕبسی،أشی اػبػی اػت.آسٔب٘ی ایٗ اػت و ٝدا٘ـزٛیبٖ افشادی ثبؿٙذ و ٝدس
وبس ػّٕی ٔؼٕبسی ٟٔ ٓٞبست  ٚتزشث ٝداؿت ٝثبؿٙذ.ایٗ وٕه ٔیىٙذ و ٝثٙبی ٘ظشیٞ ٝبی ٔؼٕبسی ٘ ٝتٟٙب ثب تحمیك ٔؼتمیٓ ثّى ٝثب تٕشیٗ ٔؼٕبسی ٕٞشاٜ
ثبؿذ.ثٙبثشایٗ ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی دٚس ٜتىٕیّی ٔؼٕبسی ٔی تٛا٘ذ ٔٛاسد صیش سا ؿبُٔ ؿٛد:
ٔ.1غبِؼٔ ٝبٞیت ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚحٛص ٜػٕٔٛی ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی؛
.2تخلق دس صٔی ٝٙی خبكی اص ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی(ٔخال ٘ظشیٞ ٝبی صیجبیی ؿٙبػی)؛
ٔ.3غبِؼ ٚ ٝثؼظ سٚؿٟبی تحمیك؛
ٔ.4غبِؼ ٝی آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ٔ ٚجب٘ی ٘ظشی آٔٛصؽ.
ٔیتٛاٖ ٌفت وٛٔ ٝسد ا ٚ َٚػ ْٛثشای تٕبْ دٚسٞ ٜبی دوتشی ٔؼٕبسی ضشٚسی اػتٛٔ.سد د ْٚؤ ٝشثٛط ث ٝصٔیٞ ٝٙبی تخللی اػت؛دس ٞش ٔٛػؼٝ
آٔٛصؽ ػبِی؛ثؼت ٝثٙٔ ٝبثغ دس دػتشع ٌ ٚشایـٟبی ٔٛرٛد دس اػضبی ٞیئت ػّٕی ٔیتٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبؿذ.ثشای یه ٔٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػبِی ثؼیبس ٔـىُ ٚ
ثّٙذ پشٚاصا٘ ٝاػت و ٝثتٛا٘ذ تٕبْ ایٗ صٔیٞ ٝٙب سا ثخٛثی پٛؿؾ دٞذ.دس ایشاٖ ث ٝد٘جبَ یىٛٙاخت ؿذٖ ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی دس تٕبْ دا٘ـىذٞ ٜبی تبصٜ
تبػیغ -ایٗ احتٕبَ ٚرٛد داسد و ٝآٔٛصؽ دٚس ٜدوتشی ٌ ٚشایـٟبی آٖ ٘یض دچبس ٘میلٔ ٝـبثٟی ؿٛدٚ.رٛد ٌشایـٟبی ٔختّف دس دٚسٞ ٜبی آٔٛصؽ
حشف ٝای ٔؼٕبسی دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔختّف  ٓٞثشای ایٗ سؿتٞ ٝب یه ضشٚست اػت  ٓٞ ٚث ٝتٛٙع ٌشایـٟبی پظٞٚـی دس دٚسٞ ٜبی تىٕیّی وٕه
ٔیىٙذ.
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قدردانی

ایٗ ٔمبِ ٝثب حٕبیت ثخؾ پظٞٚـی ٌشٔ ٜٚـبٚساٖ رٛاٖ ؿٟشداسی ٔـٟذ  ٚثب ٕٞىبسی ٔشوض آٔبس ایشاٖ  ،ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ٔ ،شوض آصٔ ٖٛدا٘ـٍبٜ
آصاد  ٚوبسؿٙبػبٖ ایٗ ٔزٕٛػٍ٘ ٝب سؽ ؿذ ٜاػت و ٝدس پبیبٖ اص تٕبٔی آٟ٘ب تمذیش  ٚتـىش ٔی ٕ٘بیٓ.
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