
.بوجود می آید عملکرد منطقیدر ترکیب با زیبایی حقیقی 



...چرا این محیط زیباست؟       چگونه آنرا تفسیر و تحلیل میکنید؟



زیبایی بخودي خود اتفاق نمی افتد
تصادفی بوجود نمی آیدشهر زیبا 

است  شعور واالي انسانی و تالش مستمر بلکه نیازمند 
مانند ایجاد یک شعر زیبا

یک شاهکار ادبی  
یک خودروي بی نظیر و با کیفیت

...  و حتی یک زندگی زیبا و با نشاط و دوست داشتنی



شاخصهاي مدیریت زیبا 
)از زبان دکتر کیزو یاماجی مدیر برجسته ژاپنی(

زیبایی مدیریت و سازمان او در خالقیت و پویایی است
مدیر باید داراي فلسفه باشد

به رویکردهاي انسانی احترام بگزارد
به چهره هاي گوناگون مشتري مداري توجه نماید

)خریدار، استفاده کننده، شهروند بودن، همنوع بودن، انسانیت(

داراي نظام زیبا باشد 
)ترکیب ثبات و اخالق براي ایجاد سیستم زیبا(

توجه به مالحظات زیست محیطی
در برابر انسانها همدلی داشته باشد

)مساعدت، همکاري، همدردي، مشارکت(

...مدیریت زیباسازي، یک تجربه بزرگ اجتماعی است 



،می توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت
. اما بدون عشق به مردم نمی توان آن ها را مدیریت کرد

.دیگرانهنر جلب پیروي داوطلبانه مدیریت یعنی 



 را در این مکان چکونه تفسیر میکنید ؟ روابط متقابل انسان و محیط

 ؟...از دیدن این منظره چه حسی بشما دست میدهد 



زیبایی شناسی
.شهر یک اثر هنري بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد 

)کریستوفر الکساندر(

، فرآیندي است مستمر ، در حال رشد و تغییرزیبایی شناسی
که با روانشناسی، فلسفه، هنر، فرهنگ، هویت، دانش ، بینش، 
.  زمان و کارکرد هاي مختلف ارتباط داشته و ظهور پیدا میکند

بعد زمان زیبایی فرآیند

فلسفه

روانشناسی

فرھنگھویت

ھـــــــــنـــر



  Urban Beautification                                    زیباسازي شهري

است که در ویژگیهاي بصري ، فرآیند توسعه زیباسازي
.  فضاهاي شهري صورت می گیرد

).آرایش و پیرایش چهره شهر(



“  فلسفه فکري زیبایی و شهر” آغاز 
از قرن نوزدهم میالدي بوده و امروزه به مفهوم زیباسازي و 

.در فضاي شهر بکار میرود) هویت سازي(یادمان سازي 
/  ( Wikipedia – Urban Beautification Movement ) ( Monuments – Urban Identity)  

Paris London



” جنبش زیبایی شناسی شهري” 
بلکه ترجیحاً به معناي رویکرد پیشرفته ایست که نه تنها بخاطر زیبانمودن،

راضی نگهداشتن جمعیت شهري از طریق ابزار کنترل اجتماعی 
.آنها مورد مطالعه قرار میگیردپاسخگویی به نیاز و 

( Wikipedia – Urban Beautification Movement ) 



، مجموعه عوامل تخصصیبا تاکید و کنترل بر اجراي 
محیطهاي شهري  است که کارشناسی فنی و هنري و 

. آیدبه وجود میمتناسب ، زیبا و انسانی 

طراحی صنعتی
هنرهاي شهري

معماري و 
معماري منظر

طراحی شهري 
و شهرسازي

اسـاتید، خبرگان
و هنرمندان  

... )شهرها و کشورهاي مختلف / شرکتهاي مشاور/ ارتباط مستمر با مراکز علمی، هنري( 

)نمودار همکاري رشته هاي تخصصی مرتبط در زیباسازي شهري ( 

تحلیلهاي اقتصادي
Business Plan

مدیریت شهري



گانه  5اصول 
طراحی ایرانی  

کـدامـنـد ؟



”اصول پنجگانه طراحی ایرانی” 

)طراحی انسان مدار( مردم واري
.رعایت تناسب میان اندام هاي ساختمانی بدن انسان، و نیازهاي انسانی در ساختمان  سازي و آرایش معماري

)نگرش کاربردي(پرهیز از بیهودگی 
/  جلوگیري از اسراف و کارهاي بیهوده 

.ایجاد زیبایی به مفهوم زیبنده بودن و تناسب داشتن نه فقط قشنگی و جمال

)دوام و پایداري( نیارش
.به مفهوم مواد و مصالح و مقاومت ساختمان/ به معناي دانش ایستایی ، فن ساختمان و ساختمایه شناسی 

   )خودکفایی( خودبسندگی
/ استفاده از مواد و مصالح بومی 

.در دسترس بودن ساختمایه یا فراورده هاي ساختمانی در محل و با امکانات محلی و بومی

)احترام به حریم خصوصی( درون گرایی
/  ارزش نهادن به زندگی شخصی و خصوصی گرایی افراد و حفظ حرمت و عزت نفس انسانها 

.جداسازي بخشهاي درونی و خصوصی از بخشهاي همگانی و عمومی



در هنر، معماري،  طراحی هاي مختلف  شیوه، پیرنیا دکتر محمداستاد محترم 
 : نامگذاري نمودوالیتهاي مختلف ایران صنعت و فنون ایرانیان را بنام 

/  شیوه پارسی
/  پـارتـی

/  خـراسانی
/  رازي
/  آذري

.اصفهانی 



قابل ذکر است که در هر برخورد تاریخی، 
اند  پذیرفته ایرانیان از فرهنگهاي بیگانگان اثراتی را می

خود تلفیق کرده، ذوق و سلیقه ولی آنرا با 
.بدان میدادند رنگ و بوي ایرانی 
میتواند با تحقیق بیشتر در  ، این روش بررسی منطقی و معقول

.هاي مختلف هنري تکامل یابد زمینه


