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 :نام درس
  شهریلسمینار مسائ

 67 :درساره شم
  دو واحد:تعداد واحد

  ندارد:پیش نیاز
 

 : هدف
هدف این درس آشنایی دانشجویان با مسائل عمومی و تخصصی شـهر و بررسـی پیشـنهادات و ارائـه                    

ها در سطوح محلی، ملی و بـین المللـی در جهـت بهبـود و         هایی استکه در سمینارها و کنفرانس      حل راه
عالوه بر این دانشجویان با ابزار مختلف برنامه ریـزی کـه در             . داصالح مشکالت شهری عنوان شده ان     
 .اند و نیز تکامل این ابزارها، آشنا خواهند شد حل معضالت شهری بکار برده شده

 :محورهای مورد بحث در این سمینار در دو بخش ارائه می شود
 

  تحلیل آنها و ابزارهایروشها شهری، مسائلمروری بر شناخت ) الف
 ساله شهریتعریف م

 تفاوت میان مساله با مشکل
 )Puzzle – Problem – Messyمسائل ساده ـ مرکب ـ پیچیده ـ فرامساله (انواع مسائل 

 شناسایی مسائل شهریشهری روشهای 
 نحوه طبقه بندی مسائل شهری
 ایزارهای تحلیل مسائل شهری

 
 های آنها تحلیل یافته وآشنایی با سمینارها ) ب

  مهم شهرسازی شناخت سمینارهای
های بین المللی و تدقیق آنها در ارتبـاط          بررسی و تحلیل یافته های پیشنهادی در سمینارها و کنفرانس         

 با مسائل شهری ایران
 
 ی تخصصی شهرسازی یا زمینه های مرتبطنارهاشرکت در یکی از سمی) ج

 شرکت در یکی از سمینارهای تخصصی شهرسازی با ارائه مقاله
  یک همایش شهرسازییاجرا مشارکت در) د

 فعالیت در دبیرخانه اجرایی یک همایش
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 :ینحوه ارزیاب
 

  نمره3 تا 2مشارکت فعال در مباحث کالس   
  نمره3 تا 2تحلیل یافته های یک سمینار برگزار شده  
  نمره 8 تا 6یک سمینار تخصصی شهرسازی شرکت در  
  نمره4 تا 3مشارکت در اجرای یک همایش شهرسازی  
  نمره5 تا 3مون کتبی نهایی آز 
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 : و تعاریف آنهاها انواع همایش

  (Congress)کنگره

است که در آن از چند صد نفر تـا  و معموال بین المللی بسیار بزرگ رسمی،  کنگره تجمع یا گردهمایی
کنگـره هـا   .کننـد شرکت ...از گروه های حرفه ای ، مذهبی ، سیاسی و هزاران نفر به عنوان نمایندگانی

 شرکت کننـدگان الزامـا از  .گفتگو و بحث در باره ی یک موضوع خاص تشکیل می شود معموال برای
مـوازی در هـر زمـان     هر کنگره در چند روز و با چند جلسه ی.اعضا و یا اسپانسر ها تشکیل می شوند

 .منظم است ترتیب برگزاری آن ساالنه یا چند ساالنه ی. برگزار میشود

 

 Scientific congress) (یلمکنگره ع

 .به کنفرانسهای علمی بزرگ در سطح ملی یا بین المللی کنگره علمی اطالق می شود

 

 (Conference)کنفرانس

تجمعی مشارکت جویانه است که برای بحث ، مشاوره ، حل مشکل و یا حتـی حقیقـت یـابی تشـکیل      
معموال  .اما اثر بخشی آن بیشتر استبرگزاری کنفرانس نسبت به کنگره کوچکتر است  مقیاس.میشود

دلیلی ذاتی نیز برای برگزار  .کنفرانس ها با یک هدف مشخص و دوره ی زمانی کوتاه برگزار می شود
  .پیاپی آن وجود ندارد

کنفرانس تجاری، کنفرانس خبری، کنفـرانس ورزشـی و کنفـرانس    : برخی از انواع کنفرانسها عبارتند از    
 .علمی

 (Academic Conference)کنفرانس علمی 

نوعی کنفرانس است که در آن زمینه مناسبی برای تبادل نظرات علمی میان پژوهشگران فـراهم مـی                  
 :کنفرانسهای علمی به سه دسته تقسیم می شوند. شود
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کنفرانسهای کوچکی هستند که حول موضوع خاصـی        : (Themed) یموضوعکنفرانسهای   -1
 .تشکیل می شوند

کنفرانسهای بزرگی هستند که معموالً نشستهای جانبی نیز        : (general)یکنفرانسهای عموم  -2
 .ای، ملی یا بین المللی برگزار می شوند دارند و معموال در سطوح منطقه

کنفرانسهای بزرگی هستند که صرفاً علمی نیستند       : (Professional)ینفرانسهای تخصص ک -3
 .اما با محوریت مباحث علمی تشکیل می شوند

 Plenary session)(ی مومعنشست 

کنندگان فارغ از بحث یا محـور   در کنفرانسها معموالً به جلساتی اطالق می شود که در آن همه شرکت      
در ایران معموالً افتتاحیـه و اختتامیـه همایشـها  چنـین حـالتی           . تخصصی خود در آن شرکت می کنند      

 .دارند

 

  (Video Conference)نفرانسویدئو ک
. یا چند نفـر  حلی است جامع برای برقراری ارتباط مستقیم صوتی و تصویری بین دو هویدئو کنفرانس را

محـل کـار در    هـای حضـوری را بـدون نیـاز بـه تـرک       این سیستم امکان برگزاری جلسات و مالقات
به سفر، جابجایی و  های مربوط نماید و ضمن کاهش چشمگیر هزینه ترین زمان ممکن فراهم می کوتاه

ها بـرای حضـور در جلسـات     آن ای متخصص و کارشناسان، مانع از اتالف وقت و انرژیاستقرار نیروه
  .گردد می

باعث ایجـاد پـل   ) همچون ایران(گستردگی جغرافیایی باال استفاده از این فناوری در مناطق وسیع و با
گردد و نقـش بسـزایی در افـزایش     های مختلف تجاری و تخصصی می حوزه ارتباطی سریع و ایمن در

 .نماید می وری ایفا بهره

  ویدئوکنفرانسبرخی مزایای 

 محدودیت از لحاظ زمان و مکان ها از طریق ایجاد ارتباط صوتی و تصویری بدون کاهش فاصله
 متخصص افزایش میزان در دسترس بودن مدیران، کارشناسان و افراد2
 ها هزینه های سفر و متعاقباً حفظ منابع مالی و کاهش  هزینهحذف3
 کشور امکان تبادل اطالعات با متخصصین دور از دسترس و حتی خارج از4
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 ویدئوکنفرانس کاربردهایبرخی 

  های مختلف های کنفرانس واقع در محل  برقراری ارتباط بین سالن
  االایجاد ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت و امنیت ب2
  ایجاد همکاری متقابل با شرکاء تجاری و مشتریان3

  آموزشی موجود در نقاط مختلف دنیا های آموزش از راه دور و استفاده از امکانات تشکیل کالس
  گزاری سمینارهای عمومی با حضور سخنرانان خارجیبر5
  های جراحی پزشکی از راه دور دایت عمل6
  ها با مجرمان در زندان ادگاهبرقراری ارتباط قضات مستقر در د7
  برگزاری جلسات محرمانه بین اشخاص مهم8
  های کامپیوتری امکان به اشتراک گذاشتن برنامه9
  ...امکان نمایش عکس، اسالید، فیلم و1

 (Seminar)سمینار

گونـاگون کـه    هم آیی های مرتب و زنجیره وار که افراد متخصص با سطح و نوع تخصص هـای  گرد
معموال سمینارها به منظور باال  .یق و دلنگرانی های مشترکی هستند در آن شرکت می کننددارای عال

  .بردن مهارت ها و تخصص های شرکت کنندگان تشکیل می شود

 (Academic Seminar)ی دانشگاهسمینار 

یک روش آموزشی است که توسط دانشگاه یا بـه سـفارش یـک موسسـه برگـزار مـی شـود  و در آن                 
انشجویی کوچک همراه با اساتید یا شخصـیتهای علمـی گـرد هـم آمـده و بـر روی یـک                      گروههای د 

مباحثـات کـامالً منطقـی بـوده و توسـط یـک اسـتاد               . موضوع خاص با یکدیگر به مباحثه می پردازند       
در برخـی از کشـورها توصـیه مـی شـود کـه شـرکت کننـدگان سـمینار                    . مدیریت و هدایت می شوند    
اما در کشورهایی مثل انگلستان     ) نظیر آمریکا   . (خر مقطع دانشگاهی باشند   دانشگاهی بایستی در سال آ    

 .و استرالیا این موضوع الزامی ندارد

هدف از برگزاری سمینار دانشگاهی آن اسـت تـا دانشـجویان از نردیـک بـا روش شناسـی تحقیقـات                      
 .موضوعی آشنا شده  و مسائل موجود در رشته خود بیشتر آشنا شوند
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 (Meeting)میتینگ

نفر که معموال در یک محیط تجاری یا عمومی گـرد هـم آمـده انـد      15 میتینگ ها با افرادی بیش از
 .تشکیل می شود

عموم مردم هسـت و   اجرایی آن می تواند مانند یک سمینار یا حتی کنگره باشد اما مخاطبان آن هدف
 .بیشتر برای ایجاد یک هدف مشترک تشکیل می شود

 (Convention)کنوانسیون

در این نوع تجمع ارائـه ی نمایشـگاه    .تجمعی ملی یا بین المللی که بیشتر بازرگانی است را می گویند
گرد هم آیی هـایی کـه بـرای فـراهم کـردن      . می دهد های تجاری بیشترین موضوع بحث را تشکیل

اری شکل منطقه ای و یا بین المللی در تشکیالت رسمی و قانون گذ اطالعات در زمان های خاص به
 .شود نیز کنوانسیون اطالق می شود ملل تشکیل می

 (Symposium) سمپوزیوم

جمـع شـدن تعـدادی از خبـره         . این واژه در یونان باستان به مجلس باده خواری اطالق می شده است            
ترین افراد متخصص در یک موضوع واحد به منظور تبادل نظر و بحث در باره ی یک موضوع واحد را                    

معموال این گرد هم آمدن افراد حرفه ای به ارائه راه کار هـا و یـا توصـیه هـای      .ندسمپوزیوم می گوی
  .حرفه ای منجر می شود

  

 (workshop) کارگاه

نوعی سمینار است که به شیوه ی بحث آزاد ، تبادل ایده ها و نمایش روش های عملی مهـارت هـا و                       
که در آن بحث هـای عمیـق و بـا شـدت             گاهی کار گاه را به جلساتی       .اصول مورد بحث اجرا می شود     

 .عمل باالیی در باره ی یک موضوع خاص شکل می گرد نیز اطالق می کنند

 (Meeting- Summit)نشست
ین المللی با حضور سران کشورها حول موضوعات مهم منطقه ای یـا بـین         نشستی است که در سطح ب     

یکـی از مهمتـرین     .  ختم می شـود    (agenda)المللی برگزار شده و در نهایت به یک بیانیه یا منشور            
 بـود کـه در سـال    (Earth Summit)نشستهای مرتبط با حوزه شهرسازی، نشست بـزرگ زمـین   
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طه با موضوعات زیست محیطی برگزار و به بیانیه توسعه پایدار منجر             در ریودوژانیرو برزیل در راب     1992
 )  wikipedia.orgیاجستجوی واژه های تخصصی فوق در سایت ویکی پد: منابع(.شد
 
 
 
 

 
 
 

.مباحث این جزوه به تدریج متناسب با مباحث سمینارهای هر جلسه به دانشجویان ارائه می گرددادامه 


