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1 Kevin j Krizek 

ریزی و طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت صورت دست نوشته در اختیار دانشجویان برنامهترجمه شد که به 1380مقاله مذکور با تغییرات ناچیزی در سال  2
 ایران قرار گرفت.  

3 Joe Power 



                                                 
1 Sustainable Development  
2 American Planning Association 



                                                 
1 Plan Making 



                                                 
1 Project 
2 Mission 



                                                 
1 Vision 
2 Objective 
3 Goal 





                                                 
1 North Carolina at Chapel hill   
2 Teton Country  
3 Wyoming 
4 Active Communities / Transportation (ACT) 
5 Planning for Place and Plexus: Metropolitan Land Use and Transport 
6 Access to Destinations 
7 David Levinson  
8 Rincton 
9 Ventura 



های زیست محیطی و طراحی و ساخت همساز با گزینی متکی بر داشتهها با تأکید بر مکانپایداری باهمستان

 های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در کشوری که سنت توسعه پایدار میراث ملی آن است؛ ایران.ارزش

های زلزله های یزد )تصویر باال( و پایداری نخلی بر خرابهگونه شاخصی از نمود آئین پایداری در معماری خانه

 .1382و بهمن  1388مبین نماد جاودانگی جایگاه این باهمستان )تصویر پایین(؛ بهزادفر، خرداد  بم







(. 1995Scruugges, & 1996Council on Sustainable Development, President)نگاه کنید به  1
(,1995Institute of Portland Metropolitan Studies)نگاه کنید به  2
( ,Duany, 1994& Katz,  1993Calthorpe &1991)نگاه کنید به  3
 (,1996Public Technology ,Inc)نگاه کنید به  4
( Center of Excellence for Sustainable Development, 1995Council Community Environmental,1996)نگاه کنید به  5
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3 مقدمه
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3.

4.

5.
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 ی آن را تهرانِ غرق در آلودگی شکل داده است.آرزوی پایداری در دامنه توچال،  که پس زمینه

20/09/1389تک درختی منتظر در ارتفاعات البرز، تهران؛ بهزادفر، 




