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مقدمه
مؤسسه آموزش اوی د نش و پژوهوی پیشووو نر رشسوای
بهبووزن کیفیووآ آمزش وود و شفوویش سوو د نش وو شسووی ی و
نش شوویز ی میعزاووه و شر قووی کیرآم و فوویرغ ش احصووی ،ا شش
سیل 5831فعی یآهی فوشملود ووزن رش بوی وزشموع العود و بوه
و ژه نش شوایههوی آ عوی آزویش عوزنن ش و مؤسسوه نر سویل
 5831حووویری ر بوووه سووو د ووو شش سوووز وششرل الوووز ا
حقیقوویل و فنوویر ش وووش نر میووی مؤسسوویل آمزش وود زیووو
ش افیاد و ه شسوآن نش و پژوهوی فعی یوآ رسوعد ووزن رش شش
مهوموویه  583آزوویش عووزنه شسووآ و شکنووز پوو شش  51سوویل
فعی یووآ مزفووها بووه  8111نش شوویز نر  14ر وواه مق ووع
کیر نیسوود شر وو ا کیر نیسوود و کوویرنش د ووو میل رسووی د
مد عی ن
نش شووایه عوونعاد نور عز وو وو میعزاووه آمزش وود نر
ووهو نور عز وو شسووآ کووه نر من قووه North Rhine-
 Westphaliaکشووزر آ عووی وووشر نشرنن شش شمووی أسووی آ
که به  11سیل پی بویش مودگوونن  54میعزاوه نش شوه ه نر
وویوههووی الووز مهن سوودا الووز شواعوویاد و م ی عوویل
فوهناوود رش فعوویل عووزنه شسووآ و هوور شکنووز نشرش 885111
نش شیزا  45.11فوو کوینر پوسون و  811شسواین مودبی و ن بوی
زوووه بووه عوو شن نش شوویز ی و گسوواوه مزعووزاا نش شووه ه
بو یمووهر ووی فضووی د نش شووایه نور عز و بیرگاووو مؤسسوویل
آمزش د نر زا وزن نر شروپیسآن
فویرغ ش احصووی ،شش ش و نش شووه ه موود زش نو نر شمینووه-
هی مخالف شش وعلوه زسوعه وهو ا ش اصوین وهو ا بو یموه
ر وی وشفیو و مسوه نر مقیوویف مخالوف محلووها من قووها
هوا یحیوه و حاود شروپوی فعی یوآ کننو ن بوی ش و وووزن بهووه
بووون شش ش وو میعزاووه العوود -حقیقووی د فوعووآ بسووییر
منیسوووبد بووووش نش شووویز ی هوسووویش مؤسسوووه نش و و
پژوهی محسزب مد زنن
منظووزر و بووی هو ت شر قووی هعهوویر هووی بووی -
بو
ش عللوود مؤسسووه آمووزش اووی د نش وو پژوهووی پیشوووو بووی
وزشمووع العوود وهووی د بووه و ووژه آ عووی ا "پووووژه مشوواو "
میووی مزسسووه و نش شووایه عوونعاد نور عز و نر سوویل .154
کلیو ووزرنن ش و پوووژه نر پی وی یبسوای  5831بوه عوزرل
رسوووعد نر عو وووف ووووی هوووی د  3فوووو شش نش شووویز ی
و ه شش مؤسسووه آمووزش اووی د نش وو
هوسوویش گووی ن
پژوهوووی و ووووی وووعیره سوووه  5.فوووو شش نش شووویز ی
هوسوویش نش شووایه عوونعاد نور عز و نر مق ووع کیر نیسوود
آزیش به فعی یآ عزن

)https://www.lsf.tudortmund.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=st
ep&root120162=68998|68287|69656|70105&P.vx=kurz(.

محتوای آموزشی دوره
بیفاهی یر خد هسواههوی شعولد وه گیوو وهوهی
هسان شمی هوسویش وز ییشهوی د رش بوی ووزن بهعووشه آورن
که ش بساوهی هز وآسویش وینر بوه پیسوخاز د آ بزن و ن
ا،وه بو آ ا ا زوه به سویمی نهود و شحیوی آ هوی نر وزل
سوویلهووی بیاوو شش نسووآ رفووا کوویرش د و سوش گیشووی
گشووآن ش وو بسوواو یمنیسوو اوو،وه بووو فوسووزنگدهووی
فیی هوودا شواعوویاد و ش اصووین وو ه و مزوبوویل ووووو
سوویکنی و شفوویش وععیووآ مهوویووش یآگوویه شش شرش هووی و
شهعیآ بیفآ رش فوشهر مدآورنن
بیشسیش و حفیظآ شش موشکی یر خد هو به انوزش اویملد
شسیسد بوش حزل آ هی محسزب مد زنن هعچنوی بویشآفو ند
ش موشکی هز آ سیش مزو شر قوی پیسوخاز د ش و فضویهی بوی
ییشهووی شمووووش سوویکنی موود ووزن و بو بیل وووزن عوویم،ل
شواعیاد و سوش گد رش شفیش مدنه ن
بی زوه به شهعیآ مزعزاا مؤسسه آمزش ای د نش پژوهوی
پیشوو و نش شایه عنعاد نور عز مزعزا "پووژه مشواو " رش
بو مبنی بیشآفو ند ل بیفآ یر خد شعفهی بنوی هین و ن ش و
مح ونه بی نشرش بزن انیعو ویر خد شرش وعن هعچوز میو ش
ق وهی ا می ش اایه و بیششرا شش عیل زسط وییبی کعیل و
شش ونزب وییبی هی حیفط و سپها شش وق هی ف و زوب وییبی
چهیربیغ شحی ه ه شسآن
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تصویر شماره :6
 محدوده مورد مطالعه و طراحی
"پروژه مشترک"
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برنامه زمانبندی دوره
نر رشسووای پیشووبون بهاووو پووووژه و هعچنووی هعیهن و
سوویش بو یمووههوویا نسووازر کوویر آمزش وود بصووزرل مشوواو
ن
بو یمهر ی
بعنظووزر مبین ووه ش ،اوویل آمزش وود پژوهشوود و ش یووی
کوویرگووه هووی مشوواو نر ش وو پووووژها اوو،وه بووو و وو رز
کنفوووش هووی ماعوو نا  .مق ووع شمووی د بوووش ن وو شرهی
مشاو حضوزر نر ظوو گوفاوه و ن شسوفن میه  5831بووش
سووفو گووووه آ عووی د بووه ش وووش و وونشنموویه  5834بوووش سووفو
گووه ش وش د به آ عی م ظو وشر گوفآن
جدول شماره :6برنامه زمانبندی پروژه مشترک شهرسازی دانش پژوهان -دورتموند
ردیف

زمان

شرح فعالیت
اطالع رسانی عمومی

5ن

مهومیه 5831

.ن

آبی میه 5831

8ن

آذرمیه 5831

مصاحبه و گزینش
انتخاب نهایی شرکت
کنندگان
آغاز فعالیت پروژه
تعیین پروتکل پیشبرد
فرایند پروژه
تدوین پروپزال انجام
پروژه

ن میه 5831
1ن

مطالعه و تدقیق مبانی
نظری
جمع آوری اطالعات بر
پایه اصول مبانی نظری
مبادله با گروه آلمانی

1ن
4ن

بهع و شسفن میه
5831
شسفن میه  5831و
فوورن و شرن بهشآ
میه 5834

7ن

وونشن میه 5834

3ن

وونشن و یومیه 5834

3ن

یومیه 5834

51ن

مونشن و هو زرمیه
5834

کارگاه مشترک



در ایران
تجزیه و تحلیل داده ها
و ارائه راهبردها و
سیاست ها
کارگاه مشترک
در آلمان
بازنگری در فرایند
پروژه و انجام اصالحات
تعریف پروژه های
موضعی و موضوعی در
محدوده
پایان نامه های هریک از
دانشجویان



برنامه کارگاه مشترک در ایران
بووش بوگوویشر کیرگوویه مشوواو هووو نو گووووه نر ش وووش ا
بو یمووه  55روشه بعنظووزر بورسوود گووهوود پووووژها بورسوود
سووی آ نر محوو ا بیشن وو شش پووووژههووی مومووآ ووهو نر
شعفهی و ولسویل هورش شود بوی ماخصصوی شموزر وهو
نظیر گون ن
بعنظزر گسواو شبعوین پوووژه نر میوی وزشموع خصصود
ووو روشهش نر محووو کایبخی وووه
و نش شوووایهد هعوووی
موکووی شعووفهی بووی سووخنوش د مسوو ز ی ووهو و شسووی ی
نش شایه و شرشره رو پووژه شش سز نو گووه بوگیشر گون ن
جدول شماره : 2برنامه زمانبندی دوره حضور گروه آلمانی در ایران

نبه

81/55/5831

هشنبه

15/5./5831

ن شر رسعد بی مس ز ی نش شایه

بیشن شش سی آ

نو نبه

1./5./5831

بیشن شش سی آ

بیشن شش سی آ

سه نبه

18/5./5831

چهیر نبه

11/5./5831

شو ی ن شر نو گووه

بیشوزرن روش

بیشوزرن روش

بیشوزرن روش

فعی یآ گووهد نر آ لیه

بیشوزرن روش

بیشن شش پووژه هی ش یی
هو نر حزشه مومآ هو

بح کیر نیسی ه بی شسی ی حزشه زسیش و بهسیش

ه نر

بح کیر نیسی ه بی مس ز ی هو (شنشرشه زسیش و
بهسیش شعفهی )

بیشن شش هو یر خد یری بعنظزر معوفد عز ه بیفآ یر خد ش وش
اییه گیو

فعی یآ گووهد نر آ لیه


چشر ش شش سیش
شرشره هی د

پنج نبه

11/5./5831

وععه

14/5./5831

نبه

17/5./5831

نبه

13/5./5831

نو نبه

13/5./5831

فعی یآ گووهد نر آ لیه

سه نبه

51/5./5831

بیشوزرن هفاه

چهیر نبه

55/5./5831

سمینار یک روزه معرفی و ارائه پروژه
مؤسسه آموزش اوی د نش و پژوهوی پیشووو نر رشسوای
وووو ج نش و نر س و د بووی ش عللوود نر هعهوویر بووی سوویشمی
زسوویش و بهسوویش ووهونشر شعووفهی ش و ش بووه بوگوویشر
سووعینیر وو روشه "آ لیووه نور عز وو " نر کایبخی ووه موکووی
شعفهی عزنن
آ لیووه نور عز و انووزش آ لیووه نشرعوود شسووآ کووه بووی عووی
یهیوویشل کعو آمزش وود شش آزوویش پووووژه مشوواو نر شوایوویر
وویر پووووژه وووشر گوفاووه شسووآن ش و آ لیووه بووی ه و ت ش یووین
بساو منیسو بووش ش یوی کلیوه پوژوه هوی نش شویز د
بی ش عللد شر ن ه ه شسآن
ش وو سووعینیر بووی حضووزر معوویو مععوویر و هوسوویش
شنشره کوو رشه و هوسوویش شعووفهی ا کیر نیسووی معیو ووآ
ووهونشر شعووفهی ا شاضووی هیوویل العوود نش شووایه
پووژوه
هن وو شعووفهی و وععوود شش کیرمن و ش ووهونشر ا میعزاووهش
شش نش شوویز ی ا شسووی ی و پژوهشوواوش نش شووایههووی سوو د
شعووفهی بوگوویشر گون وو و نش شوویز ی هوسوویش مؤسسووه
نش و پژوهووی پیشوووو و نش شووایه عوونعاد نور عز و پووووژه
مشاو نسایورنهی وزن رش شرشره عزن ن
ش و بو یمووه نر نو پنو سووخنوش د خصصوود و و پنو
پوس و و پیس و نر روش نو وونبه  3شسووفن میه  5831شووووش و
و شسووی ی نوره بووه هعوووشه مهعی ووی م و از بووه بورسوود شبعووین
مخالف پووژه پونشوان ن
شش شهوو شت شعوولد ش وو سووعینیر ناووزل بووه هوورش شوود
نش شوویز ی م ماخصصووی و شسووی ی حووزشه ووهو و هوسوویش
بز ژه نر یوه موموآ وهو بوزن وی ش و پوووژه بوه انوزش
مز ووزر محووو ش ایی وود بوووش مشوویرکآ عوویمد محققووی
بوش شر قی کیفیآ بیفآ یر خد ل شعفهی وشر گیونن
ش بو یمه منیو به پی وهر وی اقو فویهر یموه نش شوایه
بووی شنشره زسوویش و بهسوویش ووهونشر شعووفهی بعنظووزر
نسایورنهی هی د پووژه گون ن
اعلیی د

.

.

تصویر شماره  :2سمینار "آتلیه دورتمند"-کتابخانه مرکزی اصفهان
-

.

سفر  62روزه گروه ایرانی به اروپا
به بو یمه پی بیند ه بوش ش یی پوووژه مشواو نر
فیش حلی و بورسد (و ول -5رن ف  )4ا گووه ش وش د نر ویر
 85شرن بشهآ  5834بوش ش یی بو یمه  8روشه نر آ عی و سوفو
آمزش د  5.روشه به شروپی وشرن نور عز آ عی گون ن
جدول شماره  : 9برنامه سفر  62روزه گروه ایرانی به اروپا
61-68

بیشن شش بخ

8-62

ورور به نوسل ورت و حوکآ به سعآ نور عز

یر خد نور عز

روز

تاریخ

هشنبه

81/1./5834



کیرگووه مشاو
م ،یل رسعد شسی ی ش وش د بی نکاو مه وظیفه
نش شایه)
نوسآ (رری بخ

نو نبه

بیشن شش پووژه بیشآفو ند

15/18/5834




کیرگووه مشاو

سه نبه

بیشن شش پووژه بیشآفو ند کیروی ه فزالنا هو شس

1./18/5834

 -آ عی


)
(



بیشن نش شیز ی شش هو نوسل رورت
م ،یل رسعد عی ن گی نش شایه بی پووفسزر گوو ( رری نپیر عی منظو و
بز نیسد) و نکاو وظیفه نوسآ :فیهر یمه مشاو نو نش شایه و
کنفوش بی ش عللد آ ن ه

 :م ،یل رسعد بی نکاو
نش شایه
بنیهزسهد (هییل العد نش شایه)
بیشن هو

کل  :کلیسی ویمعا بیشن
پیر

 :په مز اعیر و (محله هنومن ش )ا کلیسی سهوهکو نو مز میر وا یق پیووش ا محز ه بو ش ف

 :می ش بیسای ا می ش وعهزر ا موکی ژرژپعپی وا کلیسی ز ونش ا محز ه مزشه زورا محله ال نفی
پیر
فلزرش

 :وییبی

ی ی ییها پیر نوالو لآا بو ش ف

 :کلیسی سنآ میر ا بیشن
و یی :بیشن

هو ا می ش س میرکز

بیشگشآ به ش وش

 -ش ای یی

هو  :بنی کلزس ز ا می ش کیمپی و یزا می ش یو یا پی ا ز ا چشعه وو

پنج نبه

11/18/5834

وععه

11/18/5834

نبه

14/18/5834

نبه

هو ا میز ه پییش

ر  :وش یهی

ر ا بین

 -فوش سه

پیر

هو

چهیر نبه

18/18/5834

17/18/5834

نو نبه

13/18/5834

سه نبه

13/18/5834

چهیر نبه

51/18/5834

پنج نبه

55/18/5834

وععه

5./18/5834

کارگاه مشترک در آلمان
پووژه مشاو نر سه فیش نیوآا حلی و وشحد عو وف
گون ن نر موحله نیوآ گووه آ عی د بی سفو به ش وش به و یه
ش ،ایل پی ه پونشوآن شش آ یی که پووژه شکنز نر فویش یی وه و
حلی (و ول -5رن ف )4وشر نشرن و و چشر ش شش بوو ش و
پی ه عزرل مدگیونا نر ش موحله الش به وشرگیوو نو گوووه
نر کنیر ه او بعنظزر بورسد شرش یبد هی نو وت مد بی ن
ش موحله د  .کیرگیه یر روشه نر نش شه ه بو یمه ر وی
فضی د نش شایه نور عز به ش یی رسی ن نش شیز ی هوو گوووه
نسایورنهی وزن رش شرشره عزن و نر شواییر ه او وشر نشن و
سپ نر گووه هی  1-8فوه بوه بورسود اوی ج بخو هوی
ه پووژه پونشوان ن
مشاو شش پی عیی

تصویر شماره  :9پروژه مشترک -دانشگاه دورتمند

بازدید از پروژه های بازآفرینی شهری
هوسویش ا مشویه ه و
شش شبیشر یثیوگذشر و کیرش نر آموزش
بونش آ ایند شش پووژههی ش یی ه و بورسد شثو آ هی نر شبعین
نر ونوزب
مخالف نر بساو وهو مودبی و ن پوووژه
(نور عز ) و هعچنی
و د هو
(شِسِ )
نر هو
شش عز ه پووژههی بیشآفو ند هو نر حویل ش یوی بزن و کوه
گووه ش وش د بی زعیحیل نش شیز ی آ عی د شش فوش ن شش آ آگویه
ن

.

پروژه

:

هد شش بیرگاو پووژههی زسعه هو
نر آ عی شسآ .نر سویل .115ا نورش و و بووش محو ونه
نر نور عز آزیش ا  541سیل یر عنعاد بی آزویش
به پی ی رسی ن نر من قه کزره ش فییر سویبه و
پووژه
وه
من قه فو حد و
سی آ فزالن
گوفآ که به انزش عز ه حزل شسیسود نر سوی اد بوی هز وآ
عنعاد و ب به مح ونه فو حد محسزب مدگوننن نر یچوه
و هعاوی رش بووش پیوینهرو ا نوچوووهسوزشر و شسوهیآ
نازل مدکن ن سیح ش نر یچوه رش سویواعی هوی مسوهز د
م ر ا نفوی و یویر و هعچنوی میعزاوههوی فو حود بوی
رسازرش هی ماع ن شهی نشنه شسآن
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نر سووویل 5333ا پیال شوووایه شزووویل سووون
بساه ن سوش یی مقیمیل آ رش به انزش بخشود
شش میوشث عنعاد آ عی شا ،عزن ن ش مع به سوب شرش
یر خد بی ش عللود ووزنا نر سویل  .115نر فهوسوآ میووشث
نر میوی
وهی د ز سوهز ووشر گوفوآ ن
مح ونه هی د وشر گوفاوه کوه نورههوی گز ویگز ویر خد و
فوهن هی ع بشو رش بوه انوزش عوین گذ واه عونعاد
شی مد نهن .
خصوویب بو یمووه هووی و و نر حی وویه محوو ونها بووه
عد شویشه نشن ی اظعآ وزن رش حفظ کنن و بو
سیواعی هی
بیشن کنن ه یثیوگذشر بی ن ن بو یمهر ی سیواعی هی و و
بو یمهر ی می ن سیواعی هی مزوزنا اعلهونهی بسییر رش
یم مد ز که بیشاو آ هی موبزط به هنو و فوهن مدبی ن ن
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– اِسِن

