
 

 

 

 غیررسمی های سکونتگاهگزارش نشست نیشابور مسابقه ارتقاء تدریجی 

توضیح اهداف مسابقه،  منظور به « های غیررسمی ایران طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه»اولین نشست مسابقه 

مهرماه  23دوشنبه  نیشابور معصوم14هدف در محله  های خانهغیررسمی و معرفی  های سکونتگاهآشنایی دانشجویان با جوانب مختلف 

 نیشابور برگزار شد. اسالمی  آزادهندسی دانشگاه در دانشکده فنی م صبح 12الی   9از ساعت  1397

به  همکار معمارنت، معماراناز  بود، ابتدا خانم مهندس مومنی شده دیدهتدارک آن  ،در این نشست که طی دو سفر قبلی گروه معمارنت

 ، نحوه اجرا و داوری مسابقه پرداخت.بندی زمانتشریح اهداف، 

 و اقتصاد پرداخت. شناسی جامعهغیررسمی از دیدگاه  های سکونتگاهبه  شناسی جامعهسپس آقای ساالری پژوهشگر اقتصاد و 

غیررسمی را از دیدگاه شهرسازی بررسی کرد. وی  های سکونتگاهمعمار و از اساتید دانشکده معماری نیشابور  دالن زندهخانم دکتر 

در دیگر کشورها پرداخت. علل  ها سکونتگاهو سپس به تجربۀ این اشاره کرد  ها سکونتگاه نای  توسعهعالوه بر تعاریف متنوع به دالیل 

بهسازی شهری از  سوی بهدر چند دهۀ گذشته و سیر آن  نشینی حاشیهغیررسمی، بررسی نگاه جهانی به پدیده   های سکونتگاهایجاد 

 دیگر اشارات وی بود.

ی ها سکونتگاهارکت عمومی از موضوعات مهم در بهسازی محلی و جلب مش های سازمان، جلب حمایت ها هزینهنیازهای جامعه، سطح 

 شد. بردهنام غیررسمی

تأکید  ها سکونتگاهتنبیه و جریمه و درک تجربه محلی ساکنان این  جای بهبر تشویق و ترغیب و مشاوره  دالن زندهدر پایان خانم دکتر 

 کرد.



و مواردی که باید در طراحی ارتقاء این  ها ویژگیی به تشریح ز همکاران معمارنت از دیدگاه معمارامعمار و  ،خانم مهندس سیروس

از همه  تر مهمو  کاراجزئیات ساده و  کارگیری بهمصالح بومی،  کارگیری بهبه آن توجه کرد، پرداخت. سرعت ساخت، ارزانی،  ها سرپناه

 بازخوانی تجربه محلی خود ساکنان از نکات مورد اشاره وی بود.

سخنران  معصوم 14بازآفرینی محله  در« بهاوند مهراز» توسط آقا مهندس موسوی زاده همکار مهندسان مشاورمعصوم 14معرفی محله 

 را برای دانشجویان حاضر در جلسه بررسی و توضیح داد.  معصوم 14 بعدی بود که جوانب مختلف محله

ارده معصوم بازدید کنند که علیرغم هماهنگی مقر  جمعی از واحدهای هدف در محله چه صورت بهقرار بود دانشجویان  ابتدا بعدازظهر

 جداگانه خودشان بازدید را انجام دهند. های گروه صورت بهشد دانشجویان 

زاد اسالمی نیشابور کارگاه توضیحی با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید آعصر همان روز در دانشکده معماری دانشگاه 

 مشترک قرار گرفت. موردبحثطراحی این واحدها  های ویژگیجوانب مختلف، اهداف مسابقه و  مجددا  معماری برگزار شد که 

اسالمی نیشابور، دانشگاه نیشابور برگزار شد گام دیگری برای ترغیب  آزاددر این نشست که با همکاری شهرداری نیشابور، دانشگاه 

 غیررسمی برداشته شد.  های سکونتگاهدانشجویان با موضوع 

شده است برنامه بعدی بود  های غیررسمی که توسط معمارنت و به کارگردانی آقای مهرداد زاهدیان تهیه ش فیلم در مورد سکونتگاهنمای

شده و  های غیررسمی بررسی شناس، مسئولین اداری مسئله سکونتگاه ساز، اقتصاددان، جامعه که در آن از دیدگاه چند معمار، شهر

 پیش از انقالب اسالمی تا حال در نواحی مختلف کشور دارد.مروری تصویری به موضوع از 

گروه در سفر به  های برنامهو عطار و بازار و بافت تاریخی شهر نیشابور از دیگر  الملک کمالمعصوم، آرامگاه خیام،  14بازدید از محله 

 نیشابور بود.

 



 

 

 

       

          

      

            

 

 



      

        

 



 

        

        

        


