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  10/ ناشر سخن
 11/ مولّفان سخن

  کتاب بر هایادداشت
 13/ حجت عیسی دکتر قلم به یادداشتی
 14/ ناصرنصیر حمیدرضا مهندس قلم به ییادداشت
 16 /قدردانی

 17/ هابخش اول: شاخص
         19/ ي موفّق طرّاحی مدرسههاي وارهفصل اول: طرح

 20پیش درآمد/  1-1
 20/ ايوارهطرّاحی طرح 2-1

 22/ هویت و زمینه 1-2-1        
 24پژوهی یک/ مورد 1-1-2-1
 27پژوهی دو / مورد 2-1-2-1

                30/ سایت پالن 2-2-1
 32پژوهی یک/ مورد 1-2-2-1
 34پژوهی دو/ مورد 2-2-2-1

   36/ ي مدرسهمحوطه 3-2-1
 38پژوهی یک/ مورد 1-3-2-1             

        43پژوهی دو/ مورد 2-3-2-1
 46/ دهیسازمان 4-2-1

 49پژوهی یک/مورد 1-4-2-1
 53پژوهی دو/ مورد 2-4-2-1
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 57/ هاساختمان 5-2-1
 59پژوهی یک/ مورد 1-5-2-1
 62پژوهی دو/ مورد 2-5-2-1

 64/ فضاهاي داخلی 6-2-1
 65مورد پژوهی یک/  1-6-2-1

 69/ منابع 7-2-1
 72مورد پژوهی یک/  1-7-2-1
 74مورد پژوهی دو/  2-7-2-1
 75مورد پژوهی سه/  3-7-2-1

  77/ احساس ایمنی 8-2-1
  78مورد پژوهی یک/  1-8-2-1

 80/  زندگی طوالنی، تداوم برازندگی 9-2-1
 83مورد پژوهی یک/  1-9-2-1
  84مورد پژوهی دو/  2-9-2-1

 86/ ي موفّقمجموعه 10-2-1
 87مورد پژوهی یک/  1-10-2-1
 89مورد پژوهی دو/  2-10-2-1
 94پژوهی سه/ مورد 3-10-2-1

 97مروري بر فصل/  3-1
 97منابع فصل اول/ 

 
 99/  اس)افآيکیوفصل دوم: شاخص کیفیت طرّاحی براي مدارس (دي

 100پیش درآمد/  1-2
 101به تصویر کشیدن روند طرّاحی مدرسه/  2-2
 102شاخص کیفیت طرّاحی براي مدارس/  3-2

   103/ عملکرد 1-3-2
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 103دسترسی/  1-1-3-2
 106فضا/  2-1-3-2
 118استفاده/  3-1-3-2

 119/ ساخت باکیفیت 2-3-2
 119اجرا/  1-2-3-2
 121خدمات مهندسی/  2-2-3-2
 123ساخت/  3-2-3-2

 126/ بازخورد 3-3-2
  126ي خودش/ مدرسه در جامعه 1-3-3-2
 128درون مدرسه/  2-3-3-2
 132فرم و مصالح/  3-3-3-2
 133شخصیت و نوآوري/  4-3-3-2

 139کیو آي/ موردپژوهی مدارس دي 4-2
 139چیشهلم کارولین/  يمورد پژوهی یک: مدرسه 1-4-2
 142ي جو ریچاردسون / ي محلّهمورد پژوهی دو: مدرسه 2-4-2
 144مورد پژوهی سه: آکادمی لمبث /  3-4-2
 147یل/ مورد پژوهی چهار: دبیرستان اوري 4-4-2
 150ي بلوکوت لیورپل/ موردپژوهی پنج: مدرسه 5-4-2
  152موردپژوهی شش: کلیساي بید مقدس انگلستان/  6-4-2

 155مروري بر فصل/  5-2
 155منابع فصل دوم/ 

 
 157/ دوم: پایداري مدارسبخش 

 159/ فصل سوم: آموزش پایداري در مدارس پایدار
 160پیش درآمد/  1-3
 161فضاهاي آموزشی پایدار/ 2-3



 

  ث

طرّاحی مدرسه
ي موفّق

 
سؤاالتی جذّاب براي طرّاحی خلّاقانه

 

 162پایداري زیست محیطی/  1-2-3
 162محیطی/ محیط زیست به عنوان بستر مدارس پایدار زیست 1-1-2-3
 164محیطی/آموزش پایداري در مدارس پایدار زیست 2-1-2-3
 167محیطی و صفرکربنی/مدارس پایدار زیست 3-1-2-3

 172/ پایداري اجتماعی  2-2-3
 172/ یادگیري محیط 1-2-2-3

 175/ هاي نوین در طرّاحی فضاهاي آموزشیدیدگاه 3-3
 175/ مدارس هوشمند 1-3-3

 176مروري بر فصل/  4-3
 178منابع فصل سوم/ 

 181/ پایدارپژوهی مدارس فصل چهارم: مورد
 182پیش درآمد/  1-4
 183/ پکن پردیس فانگشان 4دبیرستان شماره مورد پژوهی یک:  2-4

 190/ پایداري 1-2-4
 190/ معماري اُپن 2-2-4

 191/ فیتزوريدبیرستان مورد پژوهی دو:  3-4
  192/ نوآوري/ نیاز پروژه 1-3-4
 193/ چالش طرّاحی 2-3-4
 195/ پایداري 3-3-4
 195/ براید چارلز رایانمک  4-3-4

 196/  دبیرستان هنرهاي نمایشی و خلّاق کنسینگتونمورد پژوهی سه:  4-4
 198/ چالش طرّاحی 1-4-4
 200/ پایداري 2-4-4
 201/ معماران اس ام پی 3-4-4

 202/ دبیرستان سنديمورد پژوهی چهار:  5-4
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 202/ پایداري 1-5-4
 205/ گروه دووا 2-5-4

 206/ آلتودبیرستان زیست بومی والهمورد پژوهی پنج:  6-4
 207/ پایداري 1-6-4
 210/ برناردو هینوجوسا 2-6-4

 211/ مدارس کیووا کانتريموردپژوهی شش:  7-4
 214/ پایداري 1-7-4
 214/ نقل قول ها 2-7-4
 215/ امآيانگروه بی 3-7-4

 216مروري بر فصل/  8-4
 217منابع فصل چهارم/ 

  218ي انگلیسی به فارسی/ نامه: واژه1پیوست 
 221: مفاهیم/ 2پیوست 
 232 : اشخاص به تفصیل/3پیوست 

 236/ به ایجاز اشخاص               
 238 ها/: مکان4پیوست 
 240منابع/  :5پیوست 

 241 منابع تصاویر/                
 243 منابع مطالب (فارسی/ انگلیسی)/                
                 

 
 


