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تاریخ دریافت: 91/9/19 
تاریخ پذیرش نهایی: 91/11/25

مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته*

سید غالمرضا اسالمی** - رضا نقدبیشی***

چکیده
تغییرات و پیشرفت های علمی در حوزه های مختلف باعث تغییرات چشمگیر و مؤثر در نحوه رویارویی مراکز آموزش عالی با 
نحوه آموزش و کمیت و کیفیت مرتبط با آن می شود. تعیین و تبیین اهداف و برنامه های آتی در زمان های متفاوت روشی 
قطعی تر در جهت رسیدن به آینده مطلوب می باشد که در نتیجه آن، دانشکده های معماری توان واکنش مناسب نسبت 
به این تغییرات را پیدا می کنند. دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با تأکید بر نوع آموزش معماری 
نماد آموزش عالی کشور،  به عنوان دانشگاه مادر و  با آموزش معماری،  در دوره های مختلف و همچنین نحوه برخورد 
می تواند نقش هدایت کننده و جهت دهنده سایر دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی را برعهده داشته باشد. از طرف دیگر 
با توجه به اهتمامی که در حال حاضر در تولید و توسعه علم وجود دارد، بازنگری به جهت احیاء نقش سازنده تر دانشگاه 
تهران در عرصه داخلی و منطقه ای و همچنین هم راستا شدن طرح های اجرایی و آموزشی معماری با سیاست های کالن 
و قوانین استنادی باالدست به عنوان عوامل تعیین کننده کلی، برای تعیین اهداف آتی مراکز آموزش معماری ضروری به 
نظر می رسد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش »مشابه سازی« و بر پایه تقسیم بندی روش های پژوهش پیشنهادی 
چپین صورت گرفته است که شامل آمایش اطالعات به صورت جامع و مدلسازی مفهومی آن در سه مرحله گذشته، حال 
و آینده به کار گرفته شده است. در این پژوهش عالوه بر تأکید بر نظریه های توسعه ای واقعیت گرا و پرداختن به فلسفه 
گذشته نگر حقیقت جو، از نظریه های مبتنی بر تبیین وضعیت موجود به منظور طراحی آینده ممکن، نیز بهره گرفته شده 
است. از این رو طرحی برمبنای برنامه دهی، برنامه ریزی و ارائه مدل های شبکه ای با ساختاری پایا و هدفمند برای دانشکده 

معماری با اقتباس از گذشته، مرحله اول این طرح پژوهشی و مقاله حاصل از آن را متأثر نموده است.

واژگان کلیدی: مدلسازی، برنامه دهی، برنامه ریزی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا.

* این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان »مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از 
تجربیات گذشته« به شماره 86/299867 و زیر نظر معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران استخراج شده است.

** دانشیار معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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مقدمه
استفاده از طرحی برمبنای برنامه دهی و برنامه ریزی، به عنوان ضرورِت شناخته شده است تا طی آن سازمان مدیریتی 
دانشکده بتواند جهت گیری های خود را در آینده معین ساخته و به تجهیز دانشکده برای پاسخگویی مناسب به تحوالت 
و تغییرات احتمالی بپردازد. مقاله حاضر که حاصل طرح پژوهشی ذکر شده است باتوجه به وضعیت گذشته و نگاهی به 
وضعیت موجود، به ترسیم و مدلسازی در جهت پیش بینی آینده ای پایا برای دانشکده معماری پرداخته و از این رهگذر 
شناخت نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی و فرصت ها و تهدیدهای محیط کنونی یعنی شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و غیره شناسایی نماید. از این رو در جهت ارائه راهکارهایی برای آینده، شناخت بهتر وضعیت دانشکده معماری 

پردیس هنرهای زیبا به عنوان بخشی از این پژوهش در نظر گرفته شده است. 

1. هدف و ضرورت های پژوهش
دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان بنیانگذار و شاخص ترین مرکز آموزش معماری در ایران 
شهرت یافته است. حضور اساتید و فارغ التحصیالنی که آثار معماری آن ها بعداً جزء مهم ترین و تأثیرگذارترین بناهای 
ایران در دوره خود و هم اکنون می باشد، جایگاه دانشکده معماری را بارزتر و در جایگاه برتری قرار می دهد. نگاه قابل توجه 
به تولید و توسعه علم در این بازه زمانی بازنگری برنامه های آموزشی و پژوهشی این دانشکده را برای دست یافتن به نقشی 
فعال تر و سازنده تر متناسب با تغییرات مختلف در دو عرصه داخلی و منطقه ای و با تأکید بر انطباق طرح های اجرایی و 
آموزش معماری با سیاست های کالن و اسناد باالدست، ضروری نموده است. از سوی دیگر به منظور پرهیز از نظرات فردی 
و گروهی، تالش شده تا با عبرت از گذشته و پیشینه تجربی دانشکده و بررسی وضع موجود به طرح ایده آل ها و "وضع 

مطلوب" برای رسیدن به "وضع ممکن" پرداخته شود.

2. پیشینه پژوهش
جستجو در نحوه پرداختن به پژوهش ها و مطالعات انجام شده در زمینه بررسی عملکرد دانشکده معماری پردیس هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران نشان می دهد که پژوهش هایی به شرح زیر انجام شده است: عزیزی )2003( در قالب رجوع به اسناد 
تاریخی موجود، تاریخچه و سیر تحول شکل گیری رشته ها و گروه های آموزشی را تجزیه و تحلیل کرده و سپس نحوه 
ترکیب و نظام آموزشی گروه ها را مورد بررسی قرار داده است. با رویکرد برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت توسط اداره کل 
برنامه ریزِی معاونت طرح و برنامه دانشگاه )2004( با عنوان "برنامه استراتژیک و برنامه پنج ساله دانشگاه تهران" با نگرشی 
کل نگر سعی در پیش بینی وضعیت آینده همراه با بررسی وضعیت موجود داشته است که در این مقاله به عنوان یکی 
از اسناد باالدست و مؤثر بر طرح پژوهشی از آن بهره گرفته شده است. زرگری نژاد )2007( گزارشی از روند شکل گیری، 
توسعه و تحول نخستین مدارس هنری و صنایع مستظرفه و روند تکوین دانشکده معماری و پردیس هنرهای زیبا در تاریخ 
گسترش دانشگاه تهران و نظام آموزش عالی ایران را ارائه کرده است. از طرف دیگر با رویکرد ارزیابی کمی و کیفی دوره ها، 
پژوهشی توسط بحرینی و طبیبیان )2007( در مورد دوره دکتری تخصصی شهرسازی صورت گرفته است. سلطان زاده 
)2008( نیز با گردآوری و انجام مصاحبه هایی در جمع آوری و ثبت تاریخی، مطالعاتی صورت داده است. شورای دانشکده 
معماری )2009( با تأکید بر توسعه رشته های جدید، پیشنهاداتی در این مورد و در قالب گزارِش جلسات مشترک ارائه 
داده است. اما در قالب پژوهشی جامع و متکی بر برنامه ریزی و برنامه دهی و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی، با در نظر 
گرفتن برنامه های مرتبط با گذشته، حال و آینده که پهنه ای از اطالعات را در سه سطح "مدیریت عالی" با سیاست های 
کالن و استراتژیک، "مدیریت میانی" و برنامه های کوتاه و بلند مدت آن و "مدیریت اجرایی" که طرح های اجرایی مرتبط 
را مورد بررسی قرار دهد، پژوهشی یافت نشد. همانگونه که بیان شد در پژوهش های پیشین براساس تحلیل تاریخی و 
یا ارزیابی یک قسمت مشخص از دانشکده معماری و یا سایر دانشکده ها و گروه های مرتبط با پردیس هنرهای زیبا بوده 

است که منابع آن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

3. روش و مراحل پژوهش
روش کار در این پژوهش "مشابه سازی1 " و بر پایه تقسیم بندی روش های تحقیق چپین2 )1974( است. این پیشنهاد 
شامل آمایش اطالعات به صورت جامع و در سه مرحله گذشته، حال و آینده و در گستره ای فراگیر مورد بررسی قرار 
گرفته است. به دلیل مقیاس طرح جامع، عالوه بر تأکید بر نظریه های توسعه ای و آینده نگر، فلسفه حقیقت جو و گذشته نگر 
نیز مورد توجه می باشد. این روش نظریه ای را که مبتنی بر تبیین واقعیات موجود است به منظور طراحی آینده ممکن 
این طرح فرآیند کنترل رشد کیفی3 به جای توسعه کمی4 مورد توجه بوده است. چهار مرحله  پیشنهاد می نماید. در 
برای دستیابی به اهداف مدیریتی طرح عبارتند از: احیاء ارزش های گذشته؛ بهینه سازی وضع موجود؛ پیشرفت و شتاب 
دادن به توسعه برای آینده نزدیک و نهایتاً کیفیت بخشی برای رسیدن به ایده آل ها در آینده دور. برنامه طرح نیز به سه 
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به  نگاه  با  موجود  آسیب شناسی وضع  گرفته اند:  قرار  بررسی  مورد  زیر  ترتیب  به  که  است  تقسیم شده  اساسی  قسمت 
تجربیات گذشته به جهت بررسی قوت و ضعف آن ها؛ تشریح وضع موجود در پهنه سرزمین، مقایسه، تبیین و تأثیرپذیری 
و تأثیرگذاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا بر و از سایر دانشکده های معماری موجود کشور و دیگر نقاط )با 
استفاده از دو قسمت انجام شده در مراحل قبل که به صورت مقایسه ای بررسی شده است(؛ و پیشنهاداتی برای آینده 
و تصمیم گیرنده  نهادهای سیاست گذار  و سایر  تهران  دانشگاه  زیبا در  پردیس هنرهای  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های 

مرتبط با آن با توجه به آمایش آمار موجود ارائه نموده اند.

4. چارچوب نظری و ساختار طرح جامع دانشکده
ساماندهی  گذشته،  آسیب شناسی  به  توجه  با  شکل1،  مطابق  پژوهشی،  جامع  طرح  برای  شده  گرفته  نظر  در  ساختار 
حال و مطالعه آینده بر اساس سه سطح سیاست های کالن و استراتژیک، برنامه های میانی و طرح های اجرایی است که 
با اولویت های یک تا سه به عنوان طرح های پژوهشی سازنده طرح جامع در نظر گرفته شده اند. طرح پژوهشی حاضر 
خیزش از مرحله شماره یک با عنوان »مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با اقتباس 
از تجربیات گذشته« می باشد که در ادامه از طریق انجام دو طرح پژوهشی دیگر به راهبردها و راهکارهای پاسخ گو به 

مشکالت اجرایی می انجامد.

شکل 1: مدل کلی از نحوه سازماندهی طرح پژوهشی

5. پیشینه تاریخی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا
ه��دف از پرداخت��ن به پیش��ینه تاریخی دانش��کده معم��اری پردی��س هنرهای زیبا، روش��ن تر نمودن وضعیت گذش��ته 
ب��ا تأکید بر س��یر تغییرات در نحوه آموزش معماری اس��ت. آسیب شناس��ی و پرداختن به دس��تاوردهای این دوره مقدم 
ب��ر اه��داف مورد نظر ب��رای برنامه ریزی های آینده خواهد بود. با تأس��یس دانش��گاه تهران در س��ال 1313 و پس از آن 
ش��کل گیری تدریجی دانش��کده هنرهای زیبا در سال 1319، آموزش معماری تغییری جدید از روش سنتی به دانشگاهی 
 را تجرب��ه می کن��د. در ای��ن بین با تحوالت حکومتی ایجاد ش��ده در زمین��ه نوین گرایی و حرکت به س��وی »ایران نوین«

)Bani masoud, 2009, p. 179(، زمینه های شکل گیری یک حرکت مبتنی بر مدرنیسم در محتوای آموزش با گرایشات به 
سوی دنیای غرب چشمگیر می باشد. »در مهرماه 1317 وزارت پیشه و هنر اساسنامه های پیشنهادی چند نهاد آموزشی به 
نام های "هنرستان عالی هنرهای زیبای باستانی"، "هنرهای زیبای نوین" و "هنرستان دولتی بانوان" را برای بررسی به شورای 
عالی معارف ارسال کرد و شورا در مرداد 1318 بررسی و مطالعه این پیشنهادها را در دستور کار خود قرار داد و پس از چندماه 
 بررس��ی س��رانجام در دی ماه 1318 اساسنامه و برنامه نهادی موسوم به "هنرستان عالی هنرهای زیبا" به تصویب رسید«

.)Soltanzadeh, 2008, p. 6(
در دانشگاه تهران هم زمان با اقدام برای بررسی اساسنامه های هنرستان ها، فعالیت هایی برای تأسیس دانشکده هنرهای زیبا 
صورت گرفت. »سرانجام در مهرماه 1319 به دستور اسماعیل مرآت، وزیر فرهنگ، براساس رأی مصوب هفتاد و نهمین 
مروی  دبیرستان  در محل  و مجسمه سازی  نقاشی  معماری،  با سه شعبه  هنرهای زیبا  دانشکده  دانشگاه،  جلسه شورای 
)مدرسه خان مروی( تأسیس شد« )Mahboubi Ardakani, 1971, p. 60(. »شورای دانشگاه در یکصد و بیست و سومین 
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جلسه خود به تاریخ سوم مهرماه 1322، سرانجام به تصویب آئین نامه ای به نام اساسنامه هنرکده مبادرت ورزید، براساس 
ماده اول آن، نام دانشکده هنرهای زیبا به هنرکده تغییر کرد. این در حالی بود که اولیای دانشکده خواستار آن شده بودند 
که نام هنرکده به دانشکده تبدیل شود ... چنین تالشی مدت ها بعد یعنی در سال 1328 به نتیجه رسید و نام هنرکده 

.)Zargarinezhad, 2007, p. 6( »هنرهای زیبا به دانشکده هنرهای زیبا تبدیل شد
نهایتاً تأیید شکل گیری دانشکده هنرهای زیبا منجر به آموزش معماری به صورت دانشگاهی شد. برنامه، اهداف و شیوه 
آموزش در این دوره از مهم ترین مقوالت در بررسی پیشینه آن می باشد. زیرا »آموزش در این دوره مدتی نزدیک به چهار 
دهه، سازنده و پردازنده اندیشه ها و نظریه های معماران در ایران بوده است. این دوران را می توان دوران آموزش همگرا و 
وابسته دانست، وابسته از آن جهت که مدرسه اصول فکری خود را از نهضت های آموزش معماری در غرب اقتباس می کرد 
و همگرا بدان علت که مدرسه در هر زمان خط مشی و اصولی خاص را مد نظر داشت و مسیر حرکت شاگردان را درآن 

.)Hodjat, 2003, p. 66( »می نمود )جهت، هدایت و تصحیح )کرکسیون

6. شاخص های نظام آموزشی و محرک های درونی رشته معماری
به منظور شناخت وضعیت گذشته دانشکده معماری با محور آموزش در این رشته، به بررسی ساختار آموزش و عوامل 
دخیل در آن مانند نحوه جذب دانشجو، بررسی نظام آموزشی و سیر تغییرات و تحوالت آن، شرایط آموزشی، مقاطع و 

دوره های آموزشی و هیأت علمی پرداخته می شود. 

1-6- جذب دانشجو
از موضوعات مهمی که در مقوله آموزش معماری، باتوجه به ویژگی های خاص این رشته، قابل بررسی و تأمل است روش 
جذب دانشجویان معماری می باشد. دروسی که در ارزیابی از داوطلب مورد پرسش قرار گرفته نشان دهنده ارتباط بین 
مهارت های قبل از دانشگاه و رشته انتخاب شده است. از این رو بررسی روش جذب دانشجو در گذشته، به استناد به 
آنچه از قوانین تأسیس دانشکده معماری هنرهای زیبا در سال های اولیه استخراج شده، براساس آیین نامه امتحان ورودی 

دانشکده مصوب 9 شهریور 1319 بوده است که مواد مرتبط با آن به قرار زیر ارائه می شود: 
فصل یکم: شعبه معماری

ماده سوم: مواد امتحان ورودی از قرار زیر است و طبق برنامه تفصیلی ضمیمه به عمل می آید:
امتحان ریاضیات، نوشتن و زبانی؛ امتحان تاریخ، نوشتن و زبانی؛ و امتحان طراحی.

تبصره: داوطلبانی که دارای گواهی نامه کامل علمی دبیرستان باشند از گذراندن امتحان ریاضیات معافند.
ماده چهارم: عالوه بر پذیرفته شدن در مسابقه برای این که داوطلب در شمار دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا محسوب 
شود، موافقت شورای عالی دانشکده نیز ضرورت دارد. امتحان طراحی، طرحی از روی مدل تزئینی و مدل بی حرکت، مدت 

.)Zargarinezhad, 2007, p. 9( چهار ساعت؛
الزام آمادگی داوطلب برای پاسخدهی به موارد فّنی رشته  با توجه به این موضوعات، وجود ماده امتحانی ریاضیات به 
معماری، درس تاریخ به منظور سنجش میزان اطالعات داوطلب نسبت به موضوعات هنری و تاریخی و امتحان طراحی به 

منظور بررسی و ارزیابی میزان عالقه و توانایی هنری وی به عنوان نیاز پایه در رشته معماری تلقی شده است.

2-6- شیوه آموزش
نحوه  است  اسالمی دسته بندی شده  انقالب  از  قبل  مختلف  افراد  ریاست  دوره های  مبنای  بر  که  تقسیم بندی  براساس 

آموزش و سیستم تدریس به شرح زیر بوده است:
الف- گروه اول:

دوره اول ریاست آندره گدار: )از ابتدای تأسیس تا اواخر 1329(؛
دوره دوم ریاست محسن فروغی: )از مرداد 1332 تا خرداد 1341(؛ 

و دوره سوم ریاست هوشنگ سیحون: )از خرداد 1341 تا شهریور 1347(.
ب- گروه دوم:

دوره اول ریاست میر فندرسکی )ازشهریور 1348 تا مرداد 1350(.
.)Duzduzani, 2010, p. 39( ؛)و دوره دوم ریاست دکتر کوثر: )ازمرداد 1350 تا 1357

الف- آموزش در گروه اول
»نظام آموزشی در این دوران براساس نظام بوزار پاریس بود. پایه دانشگاه بوزار پاریس مبتنی بر شکل و فرم هنر و طراحی 
بود. در این نوع آموزش بر شاخصه های خواص یا طبقه تأکید می شد. از طرفی روشی متکی بر نظرات مدرنیسم و ریشه های 

 .)Diba, 2008, p. 47( »آکادمیک رم و یونان باستان بود و شاخصه اصلی آن اهمیت دادن به فرم های زیبا و هنری بود
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ب- آموزش در گروه دوم
»در سال 1950 )1329 ش( مدرنسیم در اروپا به اوج خود رسید و تا سال 1960 در تمام اروپا و به تبع آن در تمام 
دانشکده تأثیرگذار بود. بسیاری از دانشکده ها روش قدیمی را تغییر داده و به رشته ها و روش های تدریسی جدید روی 
آوردند. تغییر و تحول اساسی در آموزش معماری ایران به وجود آورد. مقارن آن زمان اعتراض دانشجویان به نحوه تدریس 
آغاز شد و از جمله موارد اعتراض دانشجویان این بود که کمتر در جریان تحوالت کلی معماری جهان هستند و جزئیات 
ساختمان و بررسی نظریه آن ها کمتر مطرح می شد. دانشجویان به مسأله نظریه و به روز، مسائلی مثل جامعه شناسی 
معماری، اجتماعی، اقتصادی، گرافیک، گسترش شهرها تمایل پیدا کردند. اما هیچ تعلیمی در دانشگاه در این باره وجود 
نداشت. در این دوره که سرپرستی دانشکده به وسیله دکتر میرفندرسکی بود که تغییرات اساسی در آموزش معماری 
دانشکده ایجاد کرد، و سیستم آموزشی پیچیده تر از سابق شد و دستخوش تغییراتی شد. تغییر سیستم آتلیه ای از جمله 
این دگرگونی ها بود. که در زمان ریاست وی صورت گرفت. به تدریج تعداد کالس های درس در دانشکده هنرهای زیبا 
بیشتر شد. عالوه بر دروس مقاومت مصالح، بتن آرمه و تاریخ هنر، یکی دو درس دیگر نیز به پیشنهاد دکتر میرفندرسکی 
اضافه شد. این موضوع سبب شد از پروژه های طراحی کمی کاسته و به جای آن به تفسیر پروژه پرداخته شود. همچنین 
حضور آتلیه ها کم رنگ تر شد« )Etesam, 2008, p. 18(. »از طرف دیگر از تغییرات زمان ریاست ایشان تغییر اداره آتلیه 
اداره می کردند. شاگردان آتلیه را  بود. آتلیه ها دیگر بر عهده یک استاد نبود و عمال آتلیه را چند استاد همزمان باهم 
تقسیم می کردند. در دوره قبل چهار آتلیه بود اما در این زمان دیگر آتلیه ای به شکل سابق وجود نداشت و فقط محلی 
برای تجمع و کرکسیون بود. با این که کارها مانند قبل در شورا قضاوت می شد، سطح کلی کارها و قضاوت بسیار پایین 
 Saed Samie,( »بود. سیستم نمره دادن تا مدت کوتاهی به صورت مانسیون بود و بعد از آن عوض شد و نمره داده می شد

.)2008, p. 34
با استناد به آنچه از این دوره ها دریافت می شود، می توان عنوان کرد که عالوه بر تغییر در سیستم اقتباسی آموزش از 
کشور فرانسه به کشور آمریکا، نحوه آموزش از نظرات فردی متولیان اداره دانشکده نیز متأثر بوده است. باتوجه به شکل2 

می توان مدل آموزشی این دوره را برحسب دو گروه به صورت زیر ارائه نمود.

شکل 2: مدل آموزش معماری قبل از انقالب اسالمی 1357 بر اساس دو دوره

7. آمار آموزش عالی و آمایش محرک های بیرونی رشته معماری5
با  و همچنین  عالی  آموزش  مراکز  مکان  جغرافیای  با  عالی  آموزش  در  ارزیابی  و  نظارت  »برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
دانشجویان، دانش آموختگان و کادر آموزشی حاضر در موقعیت های جغرافیایی مختلف مرتبط است. افراد که در مکان های 
مختلفی زندگی می کنند و هر منطقه جغرافیایی از وضعیت، موقعیت، موهبت و مزیت نسبی متفاوتی برخوردار است. به 
همین دلیل، هر شکلی از سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی باید نسبت به تفاوت های موقعیتی آگاه بوده و 
تصویر دقیقی از آن در اختیار داشته باشد. تحلیل جغرافیایی وضعیت آموزش عالی، امکان رصد و مطالعه مهم ترین مسائل 
آموزش عالی در سطح منطقه ای و استانی را فراهم کرده و با مقایسه رونده ای موجود در هر منطقه و مقایسه آن با کلیت 
نظام آموزش عالی، چشم اندازی واقعی تر و عینی تر پدیدار خواهد کرد.« )Soltaninezhad et al., 2010, p. 5(. در ادامه به 
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بررسی آمار آموزش عالی شامل رشته معماری و گرایش های آن در کل کشور و آمار آموزش عالی مربوط به گرایش های 
مختلف دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا پرداخته خواهد شد. بررسی آمار آموزش عالی شناخت وسیع تری از ابعاد 
موجود در حوزه آموزش برای جهت گیری، سیاست گذاری و تصمیم گیری های آینده را موجب خواهد شد. در آمار ارائه 
شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حکایت از تمرکز فعالیت ها در استان تهران )شهر تهران( و در همه موارد 
مورد بحث می باشد. با توجه به منابع آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )منتشر نشده(6 133835 نفر دانشجوی 
معماری در مؤسسات آموزشی کشور )دولتی و غیر دولتی( و در مقاطع مختلف و در سال تحصیلی 88-1387 مشغول 

به تحصیل بوده اند )جدول 1(.

جدول 1: تعداد دانشجویان رشته معماری به تفکیک استان محل تحصیل

442 مؤسسه آموزشی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، 162 مؤسسه آموزشی در مقطع کارشناسی پیوسته، 182 
مؤسسه آموزشی در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 34 مؤسسه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و 5 مؤسسه 
آموزشی در مقطع دکتری به آموزش این تعداد دانشجو می پردازند )دولتی و غیر دولتی(. قابل ذکر است که این مراکز از 
نظر مقاطع تأسیس شده و دایر در آن ها دارای همپوشانی هستند )Naghdbishi, 2010(. در این بین استان های تهران با 
21248 نفر، مازندران با 11707 نفر و فارس با 10013 نفر به ترتیب بیشترین تعداد دانشجو و استان خراسان جنوبی با 
437 نفر کم ترین تعداد دانشجوی معماری را دارا هستند که بر این اساس به تفکیک گرایش های موجود می توان چنین 
نتیجه گرفت که: بیشترین تعداد دانشجو در گرایش مهندسی معماری با 34/49 درصد از کل و کم ترین تعداد دانشجویان 
و  آموزشی  و معماری فضاهای  و درمانی  بهداشتی  فناوری، معماری فضاهای  در گرایش های معماری مسکن، معماری 

فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و با سهم هرکدام حدود 0/01 درصد از کل می باشد.
ضمناً در مورد سایر شاخص های آموزش عالی مانند اساتید )اعضاء هیأت علمی( و امکانات آموزشی هیچ گونه آمار رسمی 

که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در مقیاس کل کشور باشد منتشر و تدوین نشده است.
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8. آمار آموزش عالی متعلق به پردیس هنرهای زیبا و دانشکده معماری
براساس اطالعاتی که از منابع داخل و خارج از دانشگاه تهران گردآوری شد و با تأکید بر موضوع های مرتبط با ساختار 
این موضوعات در شرایط کنونی به شرح زیر  امکانات آموزشی وضعیت  آموزش تعداد دانشجویان، اساتید، کارمندان و 

می باشد:

شکل 3: تعداد پذیرش دانشجو در رشته های مختلف قبل و بعد از انقالب فرهنگی در پردیس هنرهای زیبا

1-8- دانشجویان
با توجه به شکل 3 نسبت بین پذیرش دانشجو قبل و بعد از انقالب اسالمی )انقالب فرهنگی( باتوجه به همه رشته های 
هنرهای  موسیقی،  معماری،  رشته  پنج  می باشد.  زیر  صورت  به  است،  شده  تهیه  دانشکده  در  موجود  اطالعات  و  دایر 
تجسمی، نقاشی و مجسمه سازی قبل از انقالب اسالمی و سایر رشته ها بعد از انقالب اسالمی دایر گشته اند. در یک نگاه 
کلی و از سال 1343، مطابق با شکل 4، در مورد تعداد دانشجویان پذیرش شده در سال های مختلف، می توان روند رشد 
آن را بررسی و مورد تحلیل قرار داد. غیر از سال های 1359 الی 1361 که به واسطه انقالب فرهنگی پذیرشی صورت 
نگرفته است، در تمامی قبل و بعد از آن پذیرش به صورت هرساله انجام شده است. بیشترین آمار پذیرش در دوره قبل از 
انقالب اسالمی در سال 1346، صد و سه نفر و بیشترین آمار پذیرش بعد از انقالب اسالمی در سال 1384، صد و چهار 
نفر بوده است. همچنین کم ترین تعداد پذیرش قبل از انقالب اسالمی در سال 1343 برابر با یازده نفر و کم ترین تعداد 
پذیرش بعد از انقالب اسالمی در سال 1379 چهل و دو نفر بوده است. بیشترین رشد پذیرش بعد از انقالب اسالمی بین 
سال های 1379 تا 1384 می باشد. لیکن از سال 1384 تا 1387 سیر نزولی در پذیرش مشاهده می شود. وضعیت و تعداد 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف در اشکال 6 و 7 نمایش داده شده است 

)در سال تحصیلی 1389-90(.

شکل 4: تعداد دانشجویان پذیرش شده )ورودی های 1343-1387(

با توجه به شکل 5 و جدول 2، کارشناسی مهندسی معماری با پنجاه و شش درصد بیشترین تعداد دانشجو و مقاطع 
دکتری معماری و کارشناسی ارشد انرژی معماری با چهار درصد کم ترین سهم در تعداد دانشجو را دارند. کارشناسی 
ارشد مرمت نه درصد، کارشناسی ارشد معماری هشت درصد، کارشناسی ارشد معماری منظر هشت درصد و کارشناسی 
ارشد مدیریت پروژه و ساخت شش درصد دانشجویان را به خود اختصاص داده اند. تعداد دانشجویان در پردیس هنرهای 
زیبا )تا انتهای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389( به تفکیک روزانه و شبانه عبارتست از: دوره کارشناسی 1313 
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نفر روزانه )هیچ دانشجویی به صورت شبانه در این دوره تحصیل نمی کند(، کارشناسی ارشد روزانه 368 نفر، کارشناسی 
ارشد شبانه 367 نفر، دوره ی دکتری نوبت اول و دوم 87 نفر و در مجموع 2126 نفر در پردیس هنرهای زیبا به تحصیل 
مشغول می باشند که از بین آن ها چهل و هفت و پنجاه و پنج صدم درصد دانشجویان در دانشکده معماری حضور دارند. 

جدول 2: تعداد دانشجویان دانشکده معماری در گرایش های مختلف )سال تحصیلی 1389-90(

شکل 5: نسبت تعداد دانشجویان در گرایش ها و مقاطع مختلف در دانشکده معماری)سال تحصیلی 1389-90(

2-8- اساتید
با توجه به نمودارهای آماری شاخصه فعالیت اساتید به دو موضوع »تعداد« و »فعالیت های صورت گرفته توسط آن ها« 
طرح های  تعداد  همایش ها،  در  مشترک  شده  چاپ  مقاالت  تعداد  از  عبارتند  فعالیت ها  این  که  می شود  بندی  تقسیم 
به بررسی  ادامه  پژوهشی، فعالیت های نشر کتب، تعداد مقاالت مشترک، فرصت های مطالعاتی و غیره می باشد که در 

چگونگی وضعیت آن ها پرداخته می شود.
براساس شکل های 6 و 7 که به تعداد و تفکیک نوع مقاالت مشترک چاپ شده در همایش ها در یک دوره 10 ساله اشاره 
می کند، سال 1388 دارای بیشترین فعالیت و سال 1380 کم ترین فعالیت را نشان می دهد. همچنین در شکل شماره 
7، نسبت بین انواع این مقاالت نشان دهنده نوع مشارکت در همایش ها می باشد. شکل شماره 8 تعداد طرح های پژوهشی 
نوع اول و پنجم7 برحسب سال را نمایش می دهد که براساس آن سال های 1386 و 1387 کم ترین تعداد و سال 1389 
بیشترین تعداد طرح پژوهشی به ثبت رسیده است. ضمناً مبلغ اعتبارات پژوهشی کسب شده توسط دانشکده معماری در 

دوره 10 ساله )1389-1380( برابر با 360,105,824 ریال می باشد.
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شکل 6: تعداد مقاالت مشترک چاپ شده اساتید در 
همایش ها بین سال های 1389-1380

شکل 7: نسبت مقاالت چاپ شده مشترک اساتید در 
همایش ها به تفکیک نوع مقاالت بین سال های 1380 الی 

1390

آمار مرتبط با کتاب هایی که توسط اساتید دانشکده تألیف، ترجمه و غیره انجام شده است، حکایت از آن دارد که سهم 
تألیف پنجاه و شش درصد و ترجمه هفده درصد بوده است. در سایر موارد نیز سه درصد در مرحله بررسی و بیست و چهار 

در صد ویراستاری، تصحیح و غیره را در بر می گیرد )شکل 9(.

شکل 8: تعداد طرح های پژوهشی نوع اول و پنجم 
اساتید در سال های 1380 الی 1389

شکل 9: نسبت نوع کتاب های چاپ شده در دانشکده 
معماری

با توجه به شکل 10 بیشترین تعداد مقاالت ارائه شده در سال های 1388 و 1389 و کم ترین تعداد در سال 1380 بوده 
است. نسبت نوع این مقاالت نیز در شکل 11 بیانگر تعلق درصد باالتر به مقاالت علمی پژوهشی به میزان 53 درصد و 
کم ترین مقاالت نیز متعلق به مقاالت آی اس آی )ISI(8 و جی سی آر )JCR(9 و سایر پایگاه های آی آس آی به میزان 

2 درصد می باشد.
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شکل 10: تعداد مقاالت مشترک اساتید در سال های 
1380 الی 1389

شکل 11: نسبت نوع مقاالت چاپ شده اساتید به 
تفکیک نوع مقاالت

3-8- تعداد اساتید عضو هیات علمی دانشکده معماری
اعضای هیأت علمی دانشکده معماری 31 نفر هستند )سال تحصیلی 90-1389( که از این میان 1 نفر استاد، 5 نفر 
دانشیار، 21 نفر استادیار و 4 نفر مربی می باشند. ضمناً دانشکده معماری 16 عضو هیأت علمی بازنشسته تا این تاریخ 
داشته است. همچنین نسبت دانشجو به استاد در طرح جامع پنج ساله )1388-1384( دانشگاه تهران در سال 1383 
نسبت 1 به 18/65 اعالم شده است و در انتهای برنامه پنج ساله )1388( برای دانشکده معماری نسبت 1 به 14/2 و 
 Vice Chancellor for Planning & Programming( برای پردیس هنرهای زیبا نسبت 1 به 31/0 پیش بینی شده است
in U.T, 2004, p. 105(. این در حالی است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 این نسبت در دانشکده معماری 
1 به 32/62 است و با سیاستگزاری وزارت متبوع در آینده نزدیک افزایش چشمگیری خواهد داشت. نسبت مرتبه علمی 
اساتید در دانشکده معماری عبارتست از سه درصد حائز مرتبه استادی، شانزده درصد دانشیاری، شصت و هشت درصد 

استادیاری و سیزده درصد مربی می باشد.

4-8- کارکنان
پردیس هنرهای زیبا مجموعا دارای 118 کارمند است که از این بین 68 نفر دارای درجه کارشناسی و مابقی دیپلم و 
این در حالی است که در  به کار هستند.  با درجه کارشناسی مشغول  نفر  زیردیپلم می باشند. در دانشکده معماری 9 
مقایسه با طرح جامع دانشگاه تهران، تعداد کارکنان )فقط آموزشی و اداری( پردیس هنرهای زیبا در انتهای برنامه پنج ساله 

.)Vice Chancellor for Planning & Programming in U.T, 2004, p. 62( 107 نفر پیش بینی شده است )1388(

5-8- امکانات آموزشی
امکانات آموزشی به عنوان عامل تعیین کننده وضعیت شاخص های کیفی، در خدمت نظام آموزشی است. کمیت و کیفیت 
این امکانات تأثیر باالیی در نحوه ساماندهی فضاهای آموزشی و نحوه انتقال و تولید علم در هر موسسه آموزشی دارند. 
امکانات موجود پردیس هنرهای زیبا و دانشکده معماری در دو قسمت کلی آموزشی و پژوهشی شامل فضاهای فیزیکی 
و  انجمن ها و قطب علمی، مجالت  اجتماعات، دفاتر  تاالرها و سالن های  رایانه،  آموزش، کتابخانه وکتب موجود، مراکز 
و  معرفی  موجود  وضعیت  برحسب  که  می باشد  ارتباطی  فضاهای  و  انبارها  اداری،  اقامتی،  فضاهای خدماتی،  همچنین 
دسته بندی می شوند. کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شامل 15105 جلد کتاب فارسی، 20175 جلد کتاب التین و مرکز 
رایانه با 60 دستگاه رایانه مشغول به کار است. تعداد پایان نامه ها بر اساس پژوهش انجام شده توسط احمدزاده )2005( 
حدود 6000 جلد عنوان شده است. با این حال بررسی آماری در قالب مقاله توسط قدوسی فر )2008( ارائه شده که به 
بررسی پایان نامه ها در دوره زمانی قبل از انقالب سال های 1342 تا 1357 پرداخته شده است که خالصه وضعیت را در 
حوزه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در تدوین پایان نامه ها، تعداد نگارنده و غیره بیان می نماید. در شکل 

شماره 12 تعداد پایان نامه های تدوین شده در طی این سال ها مشاهده می شود. 
براساس پژوهش احمدزاده )2005( استاندارد مجموعه و خدمات کتابخانه هنرهای زیبا کمتر از پنجاه درصد استانداردهای 
از نظر  ارزشمند و خاص است و  از طرف دیگر کتابخانه پردیس هنرهای زیبا دارای مجموعه ای  ایران است.  دانشگاهی 

مجموعه منابع هنری در سطح دانشگاه های تهران دارای جامع ترین مجموعه می باشد.
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شکل 12: تعداد پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد پیوسته از سال 1342 الی 1357

)Ghodosi Far, 2008(

موارد زیر را می توان به عنوان برخی از نتایجی که براساس آمار ارائه شده استنتاج می شود، بیان نمود:
• همزمان با تحوالت ساختار آموزشی دانشکده معماری در سال 1346 و 1347، میزان جذب دانشجو به باالترین تعداد 	

در قبل از انقالب اسالمی رسیده است؛
• نوسان غیرقابل پیش بینی در تعداد مقاالت مشترک نگاشته شده توسط اساتید )شکل 7( نشان دهنده عدم وجود 	

برنامه ریزی مشخص در افق ده ساله بوده است. با این حال سیر متوسط نمودار نشان دهنده رشد صعودی است که از 
عوامل تأثیرگذار بر آن می توان به الزامات آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی، افزایش تعداد مجالت علمی-پژوهشی 

و از بین رفتن زمان طوالنی انتظار برای چاپ می باشد؛
• عدم وجود برنامه منظم در جهت رشد کمی تعداد طرح های پژوهشی به نظر می رسد. در عین حال نوسان کم و 	

رشد مثبت می باشد؛
• سهم تألیف، بیش از پنجاه درصد فعالیت های نشر اساتید را در بر می گیرد؛	
• رشد متوسط مثبت در تعداد مقاالت مشترک اساتید نشان دهنده فعالیت های پژوهشی باالتر و مستمر اساتید نسبت 	

به قبل از سال 1385 است؛
• باتوجه به پیش بینی نسبت استاد به دانشجو در طرح جامع دانشگاه تهران و عدم دستیابی به استاندارد پیش بینی شده 	

انتظار می رود تا در آینده نسبت به جذب بیشتر اساتید اقدام شود.

9. نتیجه گیری و جمع بندی
همانگونه که ذکر شد، اقدام به تهیه طرح جامع دانشکده معماری نیازمند مدیریتی سامانه ای و پویا است که در فرآیند 
تغییرات و تحوالت خود ضمن آشکارسازی پیشرفت های برونی دانشکده با داشتن دغدغه تکامل جوهره و ذات آن به دنبال 
ساختاری پایا و هدفمند می باشد که همگام با تحوالت دیگر و در جهت رفع نیازهای مردم و کشور در تحقق آرمان های 
واالی ایران اسالمی کوشیده و مأموریت خود را در تولید علم )پژوهش(، انتقال علم )آموزش( و به کارگیری آن )تخصص( 
در راستای برنامه های باالدستی همچون طرح جامع توسعه علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، اصل 44 و غیره تمام 
انجام رساند. در طرح جامع دانشکده معماری ضمن توجه به اهداف پنج گانه: غایی10، برون ساختی متأثر  و کامل به 
از غایت ها11، درون ساختی12، اولویت بندی شده13 و اهداف اجرایی14، برنامه های سه گانه: عالی، میانی و اجرایی، مدیریت 
چهارگانه: آینده نگارها15، آینده نگرها16، حال نگرها17 و گذشته نگرهاIslami, 2002, p. 44; Islami, 1996( 18(، نگارندگان 
تالش نموده اند تا از طریق رهبری19، مدیریت20، برنامه دهی21 و برنامه ریزی22 باتوجه به عناصر پنج گانه سامانه آموزش 
عالی یعنی استاد، دانشجو، نظام آموزشی، امکانات آموزشی و شرایط آموزشی نقشه راهی را ترسیم نمایند که در آن تا 
حد مقدور توان تعامل دانشکده معماری23 را با محیط24 آن )Islami, 1998, p. 18( به گونه ای سازگار نمود تا دستیابی 
به حداکثر نتایج از طریق مختصات یابی امکان پذیر شود. باتوجه به خطیر بودن موضوع، پیشنهاد می شود تا پژوهشی در 
سه مرحله تنظیم و ارائه شود که در آن مرحله اول به شناخت وضع موجود پرداخته که از طریق جمع آوری اطالعات 
مستند امکان پذیر خواهد شد؛ مرحله دوم تأکید بر تفسیر و تأویل داده های استنادی باشد تا از آن طریق بتوان تحلیل 
منطقی و علمی از تغییرات و تحوالت ارائه نمود و در مرحله سوم و یا مرحله نهایی، از جمع بندی فعالیت های پژوهشی 
گذشته، بسترهای الزم جهت ارائه راهکارهای مناسب از طریق آینده در اختیار گرفت. بنابراین، مقاله حاضر باتوجه به 
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چنین برنامه ریزی پژوهشی تدوین شده است. در ادامه براساس مدل برنامه محور با ساختاری پایا و هدف�مند )جدول 3( 
برنامه های دانشک���ده معم��اری را با تأکید بر »گذشته«25 آن بررسی نموده و نتایج را در حوزه های مختلف نظام آموزشی 

ذخیره سازی نموده و مقدمه ای برای طراحی نقشه راهی جامع به صورت خالصه زیر پیشنهاد شده است:

جدول 3: مدل شبکه ای با ساختاری پایا و هدفمند برای دانشکده معماری قسمت های با رنگ خاکستری مورد نظر 
نگارندگان در مرحله اول طرح جامع پژوهشی بوده است.

الف- دانشجو
• حضور دانشجویان در طرح های پژوهشی مربوط به معماری اسالمی ایرانی؛ آشناشدن آن ها با روش های مستندسازی 	

علمی از آثار و ارزش های بومی؛ 
• مسافرت و رولوه کردن بناهای تاریخی همراه با دریافت مفاهیم تاریخی جغرافیایی مرتبط با مکان؛	
• تهیه آمار و اطالعات دانشجویان مختلف حوزه معماری از گذشته های دور و بررسی میزان تأثیر آن ها در رونق دادن 	

به مسائل پژوهشی؛
• ترغیب دانشجویان به انتخاب موضوعات پژوهشی مرتبط با میراث فرهنگی و احیاء روش های پژوهشی مؤثر گذشته؛	
• بررسی موضوعات پژوهشی قبلی و دانشجویان موفق قدیمی و انتخاب آن ها برای پایه قرارگرفتن فعالیت های تازه و 	

انجام دوباره کار از طریق روش ها و امکانات جدید به وسیله هدایت و حمایت انجمن های علمی؛
• بررسی دقیق وضعیت دانشجویان در دوره های قبل از جهت تعداد، میزان وام دانشجویی، فرآیند تعلیم و تعلم و 	

سرانجام کاری و توجه به آسیب های موجود در این فرآیند؛
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• هدایت و حمایت از منش ها و رفتار دانشجویان که متکی به ارزش های موجود در فرهنگ اسالمی ایرانی است و 	
استفاده از گروه های آموزشی و توجه به شیوه های استاد و شاگردی در آموزش؛

• تشکیل 	 و  گذشته  تعلم  و  تعلیم  مناسب  شیوه های  دوباره  به کارگیری  طریق  از  دانشجویان  یادگیری  توان  تقویت 
جلسات بحث و بررسی و مناظره از طریق کانون ها و انجمن های دانشجویی؛

• مهندسی معکوس شیوه های آموزشی گذشته )استاد شاگردی(، و تغییر نقش دانشجویان در توسعه علم و تعلیم و 	
تعلم و کاربرد آن جهت رفع نیاز جامعه به همراه به کارگیری روش های مختلف آمایش و به کارگیری آن؛

• برنامه ریزی در جهت جمع آوری کامل اطالعات مربوط به دانشجویان، نحوه تعلیم و تأمل و پژوهش شیوه زندگی و 	
آثار بدیع آن ها از گذشته های دور تا مقطع فارغ التحصیلی؛ 

• توجه به شیوه های علم آموزی و کسب تخصص دانشجویان معماری از محل آموزشی و یا در کارگاه های ساختمانی 	
و حرف مختلف وابسته و مرامنامه و آئین نامه های حامی آن دوران؛

• بررسی وضع دانشجویان فارغ التحصیل و شیوه های سرویس دهی آن ها در جامعه؛ تالش در بازخورد تجربیات عینی 	
آنان در شیوه آموزش و پژوهش دانشکده و تالش در برسی شیوه های سنتی ارتباط زندگی و کار دانشجویان؛

• بررسی وضع موجود سازمان دانشجویی جهت طراحی شاخص های ارزیابی فعالیت های دانشجویان در گذشته؛ بررسی 	
نسبت جمعیتی آن ها با اساتید و امکانات درسی موجود در گذشته؛ بررسی ضریب انعطاف و سازگاری آن ها با شرایط 

زمانه؛
• تمام نمودن پاره ای از فعالیت های مرتبط با دانشجویان، تشکیالت آن ها و فضای مواجهه فی ما بین آن ها و مردم و 	

استفاده از شیوه های برنامه ریزی افقی و مشارکتی دانشجویان در گذشته و به کارگیری سازوکار تبدیل قوه به فعل 
آن ها در برنامه های کنونی.

ب- استاد
• مستند نمودن اطالعات مربوط به آثار فرهنگی و میراث تمدنی کشور از طریق به کارگیری تجربیات و همکاری اساتید 	

آشنا با تحقیقات توسعه ای و توان در فعالیت های مراکز استنادی و کتابداری؛
• تهیه و تدوین دانشنامه های مرتبط به پژوهشگران و اساتید ایرانی اسالمی؛ شناسایی اساتید صاحب سبک و خالق و 	

تشکیل نهادهای حامی آن ها مانند انجمن ها و بنیادهای ذیربط؛
• مشابه سازی و بازسازی آثار و موضوعات موفق کارشده توسط اساتید قدیمی از طریق مهندسی معکوس جهت کیفیت 	

بخشی به انجام موفق تر آن ها در دنیای امروز؛
• تحقیق و بررسی در شیوه های تربیت و جذب اساتید همراه با سازوکار پژوهش و آموزش و روش های اداره کالس 	

آن ها به وسیله پیشنهادات اساتید در توسعه کار خویش؛
• جلب توجه و جهت گیری اساتید به روش های گذشته از طریق برجسته نمودن و تقدیر از اساتید و مدرسین فعال 	

در دوره های قبل؛
• تشکیل پرونده های فعال از اساتید و تقدیر از زحمات آن ها؛	
• قدردانی و سپاس از اساتید مؤثر در امر تعلیم و تربیت دانشجویان از طریق برگزاری برنامه های بزرگداشت آن ها و 	

انتشار آثار و افکار آنان، نام گذاری مکان ها و روزهای مناسب در تقویم دانشگاه؛
• نقد و بررسی روش های مختلف اساتید گذشته در آموزش و اصالح و بازسازی و آزمایش آن در فرآیند تعلیم و تعلم 	

دانشکده و احیاء و بازسازی روش های مورد تائید و توسعه آن ها؛ 
• و 	 رزومه  با  آن ها همراه  بازنشستگی  تا مقطع  اساتید  با  مرتبط  اطالعات  و ضبط دقیق  ثبت  برنامه ریزی در جهت 

شناسنامه کاری و اختصاص فضایی در مجالت دانشکده به عنوان پنجره ای برای دسترسی به این مخزن با ارزش؛ 
• واکاوی ساز و کار حضور اساتید معماری در محل آموزش و یا در کارگاه های ساختمانی و ساز و کار تصمیم سازی و 	

تصمیم گیری متمرکز و یا گسترده آنان در پهنه سرزمین؛
• کنترل و ارزیابی اثرات جنبی علمی، هنری و ستادی فعالیت اساتید در گذشته و حل مشکالت آن ها به گونه ای که 	

امتداد اثرات آن به حال و آینده از طریق پرداختن به عرصه های خصوصی زندگی و کار آن ها ممکن شود؛
• توجه به دستاوردهای جمعی اساتید که موفقیت نسبی اجرایی برای رفع نیازهای مردم، جامعه و فرهنگ در آن ها 	

فراوان تر است و واکاوی آن ها برای تشخیص علت های فاعلی و تعامل آن ها با علت های غایی مردم محور؛
• اتمام برنامه های پیشنهادی اساتید و سرمایه گذاری برای آن ها، بحث و بررسی پیشنهادات قبلی و استخراج مواد اولیه 	

برنامه های آتی؛
• و 	 تخصصی  میزگرد  طریق  از  آن  منابع  اسناد  مرکز  در  پیشنهادی  برنامه های  به  مربوط  اطالعات  ضبط  و  ثبت 

نمایشگاه ها.
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ج- نظام آموزشی-پژوهشی
• تجدید نظر در نظام آموزشی فعلی، احیاء نظام های آموزشی مؤثر گذشته، نقد و بررسی قوت ها و ضعف های آن و 	

استخراج نظام های مختلف آموزشی دوران های متفاوت گذشته؛ 
• پیشنهاد رشته ها و سرفصل دروس متناسب با ارزش های فرهنگی و تاریخ تحوالت ایران اسالمی و سایر کشورها و 	

حذف، اضافه و سامانمند نمودن ساختار درسی و پژوهش متناسب با نیازهای کشور؛
• انجام پژوهش های بنیادی و نقادانه در مورد نظام های به کار گرفته شده آموزشی و پژوهشی سامانه دانشگاهی کشور، 	

ارزیابی کیفیت آن ها و برجسته نمودن موارد پایدار؛
• تا 	 آن ها  تطبیق  براساس  دروس  سرفصل های  ارزیابی  و  تاکنون  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  نظام  آسیب شناسی 

نیازهای واقعی جامعه؛ 
• ما 	 اسالمی  ایرانی  و طبع  فرهنگ  با  که  آموزشی گذشته  نظام  در  دانشجویان  و  اساتید  روش های جذب  به  توجه 

سازگاری دارد؛
• بازسازی مدل های استفاده شده در گذشته برای تقویت و جهت گیری نظام آموزشی موجود؛	
• حفظ و نگهداری نظام های آموزشی مناسب قبلی؛ 	
• انجام 	 تا حال و  از گذشته  برنامه ها  برنامه های باالدستی نظام آموزشی، مدل سازی تغییرات  استخراج سیاست ها و 

مهندسی معکوس در واکاوی ارزش های برنامه های قبل؛ 
• مدل سازی سامانه آموزشی گذشته و مقایسه آن با سامانه های کنونی؛	
• بررسی و مدل سازی سامانه افقی آموزش و روش های ارزیابی کیفیت و ساز و کار پهنه بندی دروس و ارتباط استاد 	

و دانشجو وغیره؛
• برنامه ریزی جهت ضبط و ثبت رد پای آموزشی سال های گذشته، نقد و بررسی مواد درسی، شیوه های آموزش از 	

طریق ارزیابی برون داد و محصول کلیه فعالیت های صف دانشکده؛ 
• بررسی نظام آموزشی، پیش نویس دروس دانشکده های آموزشی و تطبیق آن با نیازهای جامعه که منجر به بررسی 	

علت های غایی طراحی موسسات آموزشی خواهند شد؛ 
• و 	 مردمی  یا حرکت های  و  معماری  توسعه  مورد  در  فعالیت هایی  نمودن  برجسته  با  گذشته  آموزشی  نظام  نقادی 

مدیریت بر تقویت جریان های مبتنی بر نیازها و حذف مطالب کم بهره و مجازی با تجربه های فردی؛ 
• مهندسی معکوس نظام آموزشی موجود جهت ریشه یابی سلسله مراتب و سر فصل های دروسی که به صورت کاربردی 	

بیشترین ارتباط را با محیط یا زمینه و با نیازهای کشور برقرار می نماید؛ و.
• تالش در پیگیری پیشنهادات بلند مدت نظام آموزشی از طریق تفکیک مواد ثابت و متغیر با اهداف کوتاه مدت و 	

بلند مدت کاربردی آن.

د- امکانات آموزشی-پژوهشی
• دسترسی به تازه ترین و مؤثرترین امکانات آموزشی برای رصد آثار در گذشته و تحقیق و بررسی امکانات گذشته؛ 	
• شناسایی امکانات و تجهیزات به کار گرفته شده آموزشی و پژوهشی گذشته که مؤثر بوده اند و بازسازی و توانمندسازی 	

آن ها برای باال بردن ظرفیت های موجود و باال بردن کیفیت آموزش و پژوهش در قالب قدیم؛ 
• بازنگری و طراحی مجدد امکانات آموزشی و پژوهشی گذشته و مهندسی معکوس پاره ای از امکانات جهت محلی سازی 	

فناوری آموزشی یا پژوهشی موجود و بهینه سازی روش های ساخت و توسعه آنها؛
• بررسی نقش امکانات و تجهیزات در محقق شدن طرح های آموزشی و پژوهشی موفق تا کنون و توجه به الگوهای 	

موفق؛
• استفاده حداکثری از امکانات گذشته و تغییر و تبدیل آن ها به تجهیزات جدید و قابل استفاده؛ 	
• توجه به موزه آثار علمی هنری گذشته دانشکده جهت عبرت و شناخت وضع موجود و بهینه سازی امکانات قابل 	

استفاده؛ 
• حفظ و مرمت آثار و ارزش های مرتبط با آموزش و جمع آوری و نگهداری پاره ای از امکانات مؤثر در امر آموزش و 	

پژوهش به صورت موزه و نمایشگاه جهت ارتقاء آگاهی اهالی دانشگاه؛
• تقویت بخش رسیدگی به امکانات و بازسازی موارد موجود از طریق به کارگیری نیروهای خالق دانشجویی و اساتید 	

عالقه مند؛
• انتقال پاره ای از آموزش به کارگاه و بالعکس؛	
• موضوع پرداختن به بازسازی در آموزش؛	
• برنامه ریزی در جهت شناخت دقیق و علمی امکانات به کار گرفته شده در دانشکده و محیط خارج از دانشکده که 	
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خدمات آن ها قابل استفاده بوده اند که این تالش در واحدهای اداری و در بخش خاص قابل پیگیری است؛
• باعث 	 یا سازوکارهای دیگر بررسی که  از طریق فرصت و  امکانات سامانه ای چه  بررسی شیوه های مختلف هدایت 

تقویت مؤسسات آموزشی و درنتیجه رفع نیازهای جامعه گردیده؛
• آمایش امکانات در اختیار و امکان پذیر غیرخودی و بررسی فرصت های از دست رفته از طریق شناسایی تهدیدهای 	

صورت پذیرفته در خصوص امکانات و تسهیالت برنامه گذاری؛ 
• تأثیر فرهنگی و کیفی، 	 براساس کاربرد و ضریب  امکانات و تسهیالت آموزشی و پژوهشی  اولویت بندی  تفکیک و 

مسائل استانداردی و کمی نیز در اولویت بعدی مورد دقت قرار گیرد؛
• حفظ و نگهداری امکانات و تسهیالت مورد استفاده و بازسازی و نوسازی پاره ای از آن ها در جهت تداوم ارزش های 	

فرهنگی و هویت کاربردی و مردمی دانشکده.

هـ- شرایط آموزشی-پژوهشی
• احیای برخی شرایط آموزشی گذشته در حال همانند رابطه استاد و شاگردی و ارتباط با سبک های همجوار؛	
• توجه به شرایط گذشته آموزش و پژوهش به عنوان لنگر کشتی تولید علم و تصحیح کننده مسیر توسعه که پیوند 	

دادن شرایط گذشته، حال و آینده باشد. تقویت مدیریت از طریق شناخت گذشته برای درک بهتر حقیقت؛ 
• انجام پژوهش های الزم جهت استخراج اهداف، استراتژی ها و سیاست های مؤثر در پژوهش های گذشته و استخراج 	

کدهای موثر و سازنده آن؛
• انجام پژوهش تاریخی و تحلیل شرایط خاص تاریخی که بیشترین تأثیر را در ارتقاء آموزش و پژوهش دانشکده ایفا 	

نموده است؛ 
• واکاوی ارزش ها و خصوصیات آموزشی قبل و استخراج اصول، شاخص ها، ضوابط و معیار و مالک ها جهت کاربرد در 	

طراحی، کنترل، نظارت، حمایت، هدایت، توسعه و مقایسه و نقد وضع موجود و ممکن؛
• تجزیه و تحلیل تأثیرات عصر کشاورزی و صنعت در توسعه علم و تکنولوژی و به تبع توسعه امر آموزش و پژوهش 	

معماری و به دنبال آن اقدام به شناخت دوران گذار و شیوه های کنترل آن؛
• تهیه مدل و نمودارهای نمایش دهنده سازوکار آموزشی دانشکده در گذشته و نظام آموزشی قدیم و مشارکت اساتید 	

و دانشجویان و کارکنان در بازسازی شرایط گذشته؛ مسئولیت این کار می تواند با دفتر فنی دانشکده، قطب علمی 
و یا انجمن علمی باشد؛

• برنامه ریزی در جهت اجرایی تر نمودن توقف نیروها و برنامه های مزاحم گذشته و حمایت و حفاظت ارزش ها و مفاهیم 	
بنیادی گذشته و امداد آن ها تا ترسیم ایده آل ها و تحقق آن ها؛

• بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنری گذشته بر کیفیت بخشی 	
و یا عدم امنیت آموزشی مدارس معماری؛

• توجه به نظریه های برخاسته از زمینه در به کارگیری اطالعات مربوط به شرایط گذشته جهت رسیدن به نظریه های 	
جامع توسعه در زمان حال. 

• تعیین 	 و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،  براساس تحلیل مسائل  آموزشی گذشته  تجزیه و تحلیل شرایط و موقعیت 
ضریب نفوذ کاربردی نمودن علوم؛

• تفکیک زمان مفهومی، بودجه، شیوه های مدیریت و نتایج حاصل در برنامه های موثر گذشته و استخراج اصول علمی 	
نهفته در آن جهت رفع مشکالت موجود و آسیب شناسی موانع آینده در کاربردی تر نمودن تحقیقات و تعلیمات 

علمی هنری.
در خاتمه با ترکیب هریک از موضوعات پیشنهادی باال می توان نقشه راه و یا سناریوی تغییر و توسعه جهت تصمیم سازی 
و تصمیم گیری قوی تری را طراحی نمود. این ترکیب که محصول مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده خواهد 

بود، می تواند زمینه ساز تصمیمات خالقانه تر و پیشبرد کارهای اجرایی برای مسئولین دانشکده معماری باشد.
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پی نوشت
1. Simulative Research Methodology
2. Chapin
3. Development
4. Growth 

در این بخش به دلیل محدودیت های مقاله خالصه ای از مهمترین مستندات و اطالعات آماری ذکر شده است. کلیه جداول و نمودارهای . 5
مربوط به این تحقیق در اصل طرح پژوهشی »مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران با 

اقتباس از تجربیات گذشته« موجود است و خوانندگان محترم برای دستیابی به اطالعات بیشتر می توانند به طرح مذکور مراجعه فرمایند.
قابل ذکر است که مستندات آماری مرتبط با هر رشته در بانک های اطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجود می باشد، اما به صورت . 6

تدوین شده و خاص هر رشته در دسترس نیستند. لذا با مراجعه حضوری، این اطالعات دریافت گردیده اند.
»تعریف طرح پژوهشی نوع اول: این طرح ها توسط مجری پیشنهاد و بدون نیاز به تصویب شورای پژوهشی گروه یا دانشکده، توسط معاون . 7

پژوهشی دانشکده به مجری ابالغ و رونوشت آن جهت اطالع به اداره کل امور پژوهشی ارسال می گردد. تعریف طرح پژوهشی نوع پنجم: این 
طرح ها ویژه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی هستند.«

8. Institute for Scientific Information.
9. Journal Citation Reports.
10. Targets
11. Goals
12. Objectives
13. Strategies
14. Policies 
15. Interactivists
16. Preactivists 
17. Inactivists
18. Reactivists 
19. Leadership 
20. Management 
21. Programming 
22. Planning 
23. content
24. context

بررسی ها و پیشنهادات مربوط به زمان حال و آینده در طرح ها و مقاالت بعدی پیگیری خواهد شد. چارچوب کامل و مدل کلی از زمان های . 25
مختلف را می توان در طرح پژوهشی ذکر شده مشاهده نمود.
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