مشخصات دوره آموزشی مبانی ،روشها و الزامات ایپده مدا ری رد شهراه

مدرس :خشایار کاشانی جو

 -1ضرورت و اهمیت دوره آموزشی:
در کشورهای پیشرو از حدود چهار دهه قبل گسترش پیاده مداری 1به یکی از اصلی ترین خواسته های شهروندان
و نگرش غالب در میان مدیران شهری بدل گردیده و از این رو ،به عنوان یکی از مهمترین سنجههای
توسعهیافتگی و قابلیت زندگی در شهرها مطرح شده است .بر همین اساس ،شهرهای مختلف در رقابتی فشرده و
به صورتی فزاینده در حال افزایش فضاهای عمومی ویژه حرکت پیاده و محدود نمودن مسیرهای حرکت خودروها
در شهر هستند .اهمیت این مساله آنچنان است که در حال حاضر و در آستانه هزاره سوم بسیاری از شهرهای
دنیا ،پیاده مداری را در حد چشم انداز اصلی توسعه شهری ارتقاء داده و برنامه ها و فعالیتهای علمی و عملی
گسترده ای را در این زمینه در دست اجرا دارند .در این رابطه از جمله می توان به برنامه شهر لندن برای تبدیل
شدن به پیاده مدارترین شهر جهان تا سال  2015اشاره نمود.
در این میان ،شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد کماکان رویکرد غالب در توسعه شهرهای کشورمان هنوز
بر خودرومداری استوار بوده و طرح ها و پروژه های گوناگون با این جهت گیری در شهرداریها به اجرا در می آیند.
در این میان ،گاهی به عابرین پیاده هم لطفی می شود .به طور کلی ،به نظر می رسد که توسعه شهرها در دوران
معاصر در کشورمان دچار گسستی عمیق با سنت پیاده مدار گذشته خود (و سبك فعلی کشورهای پیشرفته)
شده و خودروی شخصی به عنصر چیره در منظر شهرها بدل گردیده است .امری که اصالح آن بیش از هر چیز
نیازمند تغییر نگرش مدیران و تصمیم گیران امور شهری است.
دوره آموزشی "مبانی ،روشها و الزامات پیاده مداری در شهرها" توسط مولف فصلی با همین عنوان در کتاب
"تغییر نگرش مدیریت شهری" ،بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خال مورد اشاره تدوین گردیده است
که می تواند به منظور ترویج نگرش صحیح و علمی در نزد تمامی مدیران و کارشناسان ذیربط در شهرداریها و
دیگر سازمانهای اجرایی متولی امور ساماندهی شهرها قابل استفاده باشد.

 -2سرفصل دوره آموزشی:
 -2-1انواع رویکردهای توسعه شهری در ارتباط با حرکت در شهر
 -2-2مفهوم پیاده مداری و پیاده راه در شهرها
 -2-2-1انواع پیاده راه ها و عالئم مرتبط
 -2-2-2روشهای حمل و نقل داخلی در پیاده راه
 -2-2-3حمل و نقل سازگار در پیاده راه ها

 -2-3غلبه خودرومداری بر شهرهای ایران
 -2-3-1رویکردهای غلط شهرداریها در توسعه شهرها
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 -2-3-2مقایسه رویکرد شهرهای پیشرو با شهرهای ایران

 -2-4تاثیر حرکت سواره بر کیفیت فضاهای شهری
 -2-5مزایای پیاده مداری
 -2-6اهمیت گسترش پیاده مداری در شهرها در قرن 21
 -2-7نکات قابل توجه درباره پیاده مداری و پیاده راه سازی

 -3مخاطبان دوره آموزشی:
 -3-1اعضای شورای شهر
 -3-2شهرداران
 -3-3مدیران و کارشناسان ارشد معاونت شهرسازی و معماری
 -3-4مدیران و کارشناسان ارشد معاونت حمل و نقل و ترافیك
 -3-5مدیران و کارشناسان ارشد معاونت فنی و عمرانی
 -3-6مدیران و کارشناسان ارشد معاونت فرهنگی و اجتماعی
 -3-7مدیران و کارشناسان ارشد وزارت راه و شهرسازی ،منااطق آزاد و تماامی نهادهاا و ساازمانهای مارتبط باا
طرحهای توسعه شهری

 -4مدت زمان دوره آموزشی:
مدت زمان پیشنهادی دوره مذکور  4ساعت می باشد.
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