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 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 
 عنوان: طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد ارتقاء تعامالت فرهنگی پیاده راه جنت مشهد

  :استاد راهنما ورپآقاي دکتر علی عمرانی 
  استاد راهنماي دوم :

 استاد مشاور :
  دانشجو: مرضیه خالصی

     
  واژه هاي کلیدي: راه جنت ادهیپ راه،  ادهیپ ،یجمع يفضاها، یتعامالت اجتماع

نوع  نیآن ها شود و ا انیم یاست که منجر به واکنش شتریب ایدو نفر  نیرابطه ب جادیا يبه معنا یتعامل اجتماع
 یفرهنگ است و تعال منشاء یهر دوطرف شناخته شده و سبب ساز رشد دوجانبه است. ارتباط اجتماع يواکنش برا

دارد که  عیبس وس يجمع ، محدوده ا اتیبه عنوان محور فرهنگ و ح یفرهنگ بدان مربوط است . ارتباط اجتماع
 يشناخت قرارگاه ها ،یموجود اجتماع کیانسان به عنوان  یاست. با بررس یصور روابط انسان یتمام رندهیدر بر گ

و روابط  یاجتماع يکنش ها يبالقوه برا يها تیظرف يدارا يها تیو فعال یاجتماع يو مناسبت ها يرفتار
 گریکدیکاهش سطح ارتباط افراد با  میشاهد آن هست يکند.  آن چه ما در جوامع امروز یم دایپ تیمعنادار، اهم

به عنوان  یو روابط اجتماع يشهروند ت،یمدن ره،یاندازه، وسعت شهرها، سرعت، تراکم و غ شیاست. چنانکه با افزا
 يتواند بستر یدر شهرها، م یعموم يگفت که فضاها نیتوان چن یشده است. م فیتضع ،يشهر هیاصول اول

پیاده راه ها یکی ازمهمترین فضاهاي عمومی شهري اند  ،يشهر يفضاها انیباشد. در م ییرخداداها نیچن يبرا
 ینامه حاضر تالش انیاجتماعی را دارند. پا يکه قابلیت هویت بخشی و تبلورتعامالت اجتماعی و ارتقا سرمایه ها

معبر ارزشمند و  کیاده راه ( محور جنت شهر مشهد به عنوان یپ کی هیمناسب در حاش يکالبد یاست تا با طراح
و  یو تعامالت اجتماع یدر جهت ارتقاء سرزندگ یمناسب )  بتواند گام يو ساختار يکالبد يها یژگیواجد و
باشند.  رد. درحال حاضر فضاهاي عمومی در شهرهاي جدید فاقد هویت و سرزندگی میمحور بردا نیو ا یفرهنگ

هاي مدیریت شهري به ویژه  هاي اصلی نظام نشاط و سرزندگی شهري به یکی از دغدغه نامروزه تأمی
 محور یگره اصل یاجتماع اتیفیدر ارتقاء ک یسع زیرو ن شیدرکشورهاي توسعه یافته تبدیل شده است. پژوهش پ

از روش  زین ژهپرو نیاطالعات در ا يمردم دارد. جهت گردآور یارتقاء تعامالت فرهنگ قیجنت از طر ي ادهیپ
از وضع  یدانیم يبه صورت همزمان استفاده خواهد شد. مشاهدات و برداشت ها یدانیو م يکتابخانه ا يها

و  دیجد م،یقد ي، پرس وجو از سکنه سابق بافت طیمربوط به شرا يداریو شن يداریموجود، استفاده از اسناد د
 .رفتگردشگران بافت ، در مطالعات پروژه مدنظر قرار خواهد گ
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