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 :شناسنامه طرح -1

 یاجتماع یاتارتقاء ح يدانشگاه در راستاخوابگاهی  يفضاها یريپذ تجمع یتدر رابطه با قابل یشنهادو پ یبررس عنوان طرح: –

 یاندانشجو

 :تاریخ ارائه –

 ارزیابیبنیادي   کاربردي   نوع:    –

 خیر   بله این پروژه ادامه طرح دیگري است؟آیا  –

  درصورت مثبت بودن جواب، نام طرح را بنویسید. –

 :بیان مسئله –2

جبران بخشی از دانشگاهی به عنوان محیط کالبدي غالب در زندگی روزمره دانشجویان در جهت خوابگاهی توجه به فضاهاي 

تعاملات اجتماعی از دست رفته در زندگی معاصر و ایجاد امکان تبادل تجربیات، اطلاعات و بالابردن روحیه کار جمعی در دانشجویان 

 از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ن املات بیتع و افزایشان دارعی مثبت و سازنده در بین بهره بربرقراري روابط اجتما در دعماري می توانم صطرح کالبدي خا تاثیر

 شده است. لیکن، بر اساس مسئله اي اثباتن رگرایی کالبدي رایج در اوائل معماري مداز منظر دیدگاه هاي جبر، فرديفردي و فرا

ی گپژوهش هاي دهه هاي اخیر و مطرح شدن نظریه هاي امکان گرایی و احتمال گرایی تاثیر کالبد بر رفتار، نقش مهم و مؤثر ویژ

توان  ، نمیوسته در فضا هاي عمومی معماري رااجتماعی استفاده کنندگان، در نوع و میزان رفتار هاي تعاملی بوقوع پی -نیروا هاي

الابردن این ب رنادیده گرفت. شناخت فرآیند ترکیب (همنشستی) و سازگاري (همساختی) بین عامل هاي انسانی و کالبدي و سعی د

 . اهمیت دوچندان می باشدمیان حائز نیزدراین  همساختی،



. رابطه متقابل اجتماعی براي پاسخ دادن به نیاز لفی مطلوب و مثبت ارزیابی می شودازجهات مخت اجتماع پذیري فضاي معماري،

رورت ضک ی خصوصا براي دانشجویان دور از خانواده در محیط هاي خوابگاهی، انسان به پیوندجویی ونیازاحساس تعلق به مکان،

. روشن تر شدن وظایف و التزامات اجتماعی در کلیت فعالیت و عملکرد بنا، حمایت و به رشد فردي انسان کمک می کند است

أثیرات تبرداران از یکدیگر، از خود بیگانگی کمتر و زمینه ساز شدن براي توسعه دوستی ها و روابط روزمره، از دیگر ه بیشتر بهر

 است.  هیخوابگاهاي اجتماع پذیري بالاتر فضا

 یدنسربر تعاملات اجتماعی دانشجویان و به تبع آن دانشگاهی به خصوص دانشگاه یزد  فضاهاي خوابگاهی موجودلذا بررسی تاثیر 

مسئله اصلی این پژوهش خواهد  شگاه یزدخوابگاه پسران در سایت اصلی دان یطراح جهت ییاجرا يراهکارها و الگوي بهینه به

 بود.

 

 

  :در طرحمورد نظر اصلی  و خدمات اهداف -3

ی و اجتماع -انجام فعالیت هاي فرهنگی ،دانشجویانتعاملات اجتماعی موجود دانشگاه در خوابگاهی بررسی تاثیر فضاهاي  -

 .پیوستن به گروه هاي اجتماعی مختلف

 و در جهت ارتقا حیات اجتماعی.استفاده پسران دانشج سیدن به الگوي بهینه طرح خوابگاهی جهتر -

 .شگاه یزدخوابگاه پسران در سایت اصلی دانیشنهاد جانمایی مناسب جهت اجراي پ -

عه ومجمو پیشنهاد پلان فاز صفر  شگاه یزدخوابگاه پسران در سایت اصلی دان یطراح جهت اجرایی راهکارهاي به سیدنر -

 .خوابگاهی پسران دانشگاه یزد

 

 

 



 شیوه نامه اجرایی طرح هاي پژوهشی کاربردي دانشگاه یزد): 3و  2ماده  (بر اساسزمانی یا هزینه اي براي انجام طرحمحدودیت هاي  -4

 

 

 
 

کننده تهیه  تأیید کننده 

فاطمه سالاري نام و نام خانوادگی :  

 

کارشناس طرح هاي عمرانی سمت:  

 

 امضاء:

 

  تاریخ:

 

سید منصور بیدکی نام و نام خانوادگی:  
 

مدیر طرح هاي عمرانی سمت:  

 

 امضاء:

 

 تاریخ:

 


