مشخصات دوره آموزشی مفهوم ،مبانی و ضرورت ایپده راه سازی رد شهراه

مدرس :خشایار کاشانی جو

 -1ضرورت و اهمیت دوره آموزشی:
امروزه ،کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهمترین سنجههای توسعهیافتگی و قابلیت زندگی
در شهرها بدل گردیده است .در این میان ،پیاده راه ها بدلیل ویژگیهای خود در ایجاد تعامالت اجتماعی در عصر
ارتباطات مجازی و تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه هایی چندعملکردی که دامنه
گستردهای از فعالیتها را دربر می گیرند ،از نقشی اساسی برخوردار می باشند .شهرهای اروپایی به ویژه در دو
کشور آلمان و هلند ،پیشگام ایجاد و گسترش پهنه های پیاده بوده اند و شهرهای آمریکایی نیز در طول زمانهای
مختلف ،رویکردهای گوناگونی نسبت به موضوع داشته اند.
اما علی رغم وجود سابقه ای بیش از نیم قرن در جوامع پیشرو در این زمینه و در حالیکه 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 رابطه در دست اجرا دارند ،به نظر می رسد که توسعه شهرها در دوران معاصر
در کشورمان ،در گسستی عمیق با سنت گذشته خود ،خودرومدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره
بوده و آنچنانکه باید به فضاها و محدوده های پیاده و اهمیت آنها در ایجاد سرزندگی و پویایی شهری توجه
نگردیده است .همچنین ،بررسی های مختلف انجام گرفته نشان می دهد که گرچه در چند سال اخیر رویکرد
جدیدی در شهرداریهای کشور در جهت ایجاد پیاده راه ها برداشته شده است اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از
مبانی علمی موضوع ،عمده فعالیتهای عملی انجام گرفته در این زمینه اشتباه بوده و سبب اتالف فراوان منابع
مادی و معنوی شده است.

دوره آموزشی "مفهوم ،مبانی و ضرورت پیاده راه سازی در شهرها" توسط مولف کتاب "پیاده راه ها؛ از مبانی
طراحی تا ویزگیهای کارکردی" به عنوان نخستین منبع مکتوب در کشور در این زمینه ،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:
-2-1

مفهوم مبانی اولیه حرکت پیاده در شهر

-2-2

معرفی کنفرانس بین المللی Walk 21

-2-3

مفهوم پیاده راه و تاریخچه آن

-2-4

انواع پیاده راه ها و عالئم مرتبط

-2-5

روشهای حمل و نقل داخلی در پیاده راه

-2-6

تجهیزات پیاده راه ها
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-2-7

انواع عملکردهای پیاده راه ها

-2-8

نقش پیاده راه ها در توسعه پایدار شهری

-2-9

بررسی نمونه های مشابه پیاده راه در ایران و جهان

 -2-10اصول پایه تمرکز حمل و نقل بر پیاده ها
 -2-11نقش طرحهای شهری بر کیفیت معابر پیاده
 -2-12معیارهای اصلی ایجاد یک پیاده راه
 -2-13الزامات و امکانات مرتبط با پیاده راه ها

 -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 ترافیک
 -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  8ساعت می باشد.
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