
در آثار هنري، معماري ، نکات مهم و مثبت طراحی اکنون میبایستی از 
...    محوطه سازي ، باغ آرایی ، صنایع دستی و 

ساخت و ساز روشهاي نوین بهره  برد و آنرا با 
هماهنگ ساخت تا خواسته هاي امروز مردم و 

،پاسخگوي نیازهاي زندگی مدرن
.باشیمهویت بخشی به محیط زیست  شهري  و  



...حق همگی ما است  آرام، و پاك، سالم، زیباداشتن شهري 



شاخصهاي زیبایی شناسی

High quality of design              کیـفیت عــالـــی طـــراحـــــــی - 1
/معماري برجستهآن مثل مختلف تشخیص اصول طراحی و بخشهاي : آرایش ساختاري قـوي

/طرحاز نظر فرم ، رنگ، ابعاد، اندازه، کیفیت مواد، گرافیک : ارتباط آشکار کل به اجزا 
)Design consistencyانسجام طرح (و سبک شناسی مشخص طراحی پیروي از قواعد 

/تغییرات فرم ، تضادهاي ظاهري ، رنگ و نوشتار، تناسبات طراحی: دقت و وضوح عناصر 
........./با روش تولید، استفاده کننده ، تعمیر نگهداري    : هــــــــمـاهـنـگیداراي 

/انتخاب مواد مناسب، فرآیند تولید و کاربردهاي طرح: طــراحــــــــــی مـنـطـقــــی
(Visual disturbance)بدون آشفتگی بصري / زیبایی شناســـی پرمعنا و با ارزش 

Stimulation of sense & intellect       انگیـــــزش احســـاس و هـــــوش - 2
: استفاده کننده بیننده و تاثیري همه جانبه بمنظور بوجودآوردن حاالت زیر براي 

/ میل به خوش طبعی و شادي /رضایت و سرزندگی/ تحریک احساس
/  بازي و خالقیتبه اشتیاق  / در صورت لزوم حس کنجکاوي را بیدار کند

.که نوعی شناسایی و هویت را القا کند طرحی
آلمان   / ”IF“رییس هیئت داوران نمایشگاه و مسابقه طراحی صنعتی هانوور/ انستیتو طراحی صنعتی دانشگاه هانوور / پروفسور هربرت لیندینگر 
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/ میل به خوش طبعی و شادي /رضایت و سرزندگی/ تحریک احساس



/  بازي و خالقیتبه اشتیاق  / حس کنجکاوي را بیدار کندطرحی که 



.را القا کندهویت  وشناسایی که نوعی  طرحی



سبک شناسی  و  طراحیپیروي از قواعد مشخص 

ورودي مترو در پاریس–الگوي هنري سبک آرت نوو        طرحی برگرفته از الگوهاي معماري شهر شیکاگو  



سه بخش اصلی    
فعالیتهاي زیباسازي  

کدام است ؟



فعالیتهاي زیباسازي سه بخش اصلی

“  طراحی محیط و نماي شهر” طراحی شهري،  
)سیما و منظر شهر(

Urban design

مبلمان شهري 
)تجهیزات و امکانات همگانی(

Urban furniture (public equipment)

هنرهاي شهري 
)آثار هنري باارزش براي نصب در فضاي عمومی شهر(

Urban Arts (public Arts)



؟... زیر مجموعه طراحی شهري، از دیدگاه زیباسازي  

 پیاده راه-کف سازي، پیاده رو/ آبنما -محله -میدان:  فضا سازي و محوطه سازي   /...

 فرهنگی -و احیاي بافت با ارزش تاریخیمرمت/  نما سازي و جداره هاي شهري/

فضاي سبز ساختمانی  -باغچه هاي شهري/ معـمـاري منظر و فضاي سبز/ ...



؟... زیر مجموعه مبلمان شهري
مبلمان شهري شامل ابزار، قطعات و تجهیزاتی است که با کارکردها و اهداف  

:مختلف در خیابانها و فضاهاي شهري نصب میشود مانند 
پل هاي عابر پیاده، انواع نشیمن، راهبند، صندوق هاي پست، باجه تلفن، 

...و  چراغهاي خیابانی، ایستگاههاي اتوبوس و تاکسی
ساماندهی و توسعه مبلمان شهري مناسب، عالوه بر پاسخگویی به نیاز  

شهروندان و افزایش رضایت استفاده کنندگان، موجب شکل دهی منطقی و 
.زیباشدن چهره فضاي شهري خواهد شد



؟... زیر مجموعه هنرهاي شهري

/  نقاشی دیواري

/  مجسمه و احجام شهري

/  گرافیک شهري

...هنرهاي مردمی و 



:ساختار فعالیتهاي تخصصی زیباسازي به سه بخش اصلی تقسیم بندي میشود

)سیما و منظر شهر(/ “ طراحی محیط و نماي شهر” طراحی شهري،  
Urban Design - Environmental design – Urban facade

 پیاده راه    -کف سازي، پیاده رو ... / آبنما  -محله -میدان:  فضا سازي و محوطه سازي /
 فرهنگی  -احیاي بافت با ارزش تاریخی و مرمت/  نما سازي و جداره هاي شهري/
معـمـاري منظر و فضاي سبز/

)تجهیزات و امکانات همگانی(مبلمان شهري 
Urban furniture (public equipment)

کلیه تسهیالت و اثاثیه شهري که بیش از یکصد عنوان میباشد؛
 

 ،از نرده و میله هاي راه بند، روشنایی و نورپردازي تا انواع نشیمن، ایستگاههاي اتوبوس و تاکسی
... .سرویسهاي بهداشتی، تابلوها، بیلبوردهاي تبلیغاتی، پرچم، سطل زباله ، پل عابر پیاده و 

)آثار هنري باارزش براي نصب در فضاي عمومی شهر(هنرهاي شهري 
Urban Arts (public Arts)

...هنرهاي مردمی و / گرافیک شهري/ مجسمه و احجام شهري/ نقاشی دیواري



وظایف و اهداف زیباسازي شهري در کشور
  

هـــنرهـــاي  شــــهــــــــــــــــري  - 1
شــــهــــــــــــــــري مــــــبلمـان    - 2
و  روشـــــــنــایـــــــی  نـورپردازي  - 3
طــــــــراحی شــــهــــــــــــــــري  - 4
و تابلوهاي  شهــــــــري تــبـلیغـــات  - 5

... )و/ تخلفات / زدودن زشتیها و آلودگیها (    پاکــســــازي - 6

شــــهـــــــــــــــريفضـــاي سبـز   - 7
 



)برنامه رسمی شهر تورنتو(اهداف و برنامه هاي ده گانه زیباسازي شهري 

.باشد دسترسی قابل براحتی شهري، فضاهاي طریق از طبیعت - 1
)مردم براي ساده دسترسی قابلیت و شهر در طبیعت ظواهر و منابع توسعه(      

.مصنوعی دریاچه آبنما، برکه، چشمه، ایجاد -آب صداي و حرکت - آب –2
  و رسانی اطالع با همراه هنري و فرهنگی هاي برنامه -  فرهنگ و هنر –3

.)سازي هویت-فرهنگی شهر( باشد زنده و فعال همیشه میبایستی تبلیغات
.باشد جاري خیابانها و باز فضاهاي در مردمی و شـهري هنرهاي - 4
.ارزش با تاریخی فضاهاي و ساختمانها ، قدیمی آثار حفاظت و مرمت  –5
.شود نگهداري و حفاظت شناسایی، : شهري طبیعت و طبیعی منابع –6
.اصل یک بعنوان ساختمانها، و عمومی فضاهاي طراحی تعالی و کیفیت –7
.مردم تمامی براي استفاده قابل و جذاب ، محرك فضایی ، رو پیاده –8
.شهري هاي نشانه و بصري عطف نقاط ،عمومی اندازهاي چشم بازسازي –9
.پایدار و مناسب اي شیوه به شهر حفاظت و نگهداري –10

) ساختمانی باغهاي سبز، و زیبا ، پاك فضاهاي عمومی، و جمعی فضاهاي بخصوص(
 Toronto Official Plan 2009/ City Beautification plan



...هستیم  مسئولبه یاد داشته باشیم که همه ما 


