
    5
1-

52
ره 

شما

127



51
-5

2 
اره

شم

128

     معرفــی کتــاب تجربه هــای بازآفرینــی شــهری؛ مــرور 
ــتار  ــی جس ــزه مل ــن جای ــتاوردهای اولی ــد و دس فرآین

ــهری: ــی ش ــای بازآفرین ــت در تجربه ه کیفی

تدویــن ایــن کتــاب بــا هــدف مستندســازی فرآینــد رویــداد 
در دوره اول و جمع بنــدی دســتاوردها و آموزه هــای ایــن 
برنامــه در بخش هــای مختلــف صــورت گرفته اســت. ســاختار 
ــر اســاس بررســی نمونه هــای مشــابه  و فصل بنــدی کتــاب ب
ــه  ــا توجــه ب ــاری آقاخــان و ب ــزه معم ــاب جای همچــون کت
ــی، در  ــه فرهنگ ــن برنام ــات خــاص ای مشــخصات و مقتضی
ــرد و روش  ــرآغاز« ، » رویک ــن »س ــا عناوی ــش ب ــار بخ چه
ــتاوردها و  ــر« و »دس ــای برت ــی تجربه ه ــی« ، »معرف شناس

ــت.  ــده اس ــم ش ــردآوری و تنظی ــا« گ آموزه ه
فصــل ســرآغاز، بــا تبییــن خاســتگاه موضــوع بــه شناســایی 
علــل و زمینه هــای شــکل گیری ایــن رویــداد از منظــر 
ــکیالتی و  ــاختار تش ــه س ــا ارائ ــه و ب ــران پرداخت تصمیم گی
فرآینــد اقدامــات در مراحــل مختلــف آن، رویــه برنامه بررســی 
می شــود. در فصــل رویکــرد و روش شناســی، برنامه هــای 
مطالعاتــی و اجرایــی در ارزیابــی پروژه هــا مشــخص شــده و 
روش هــای مــورد اســتفاده در هریــک از قســمت ها متناســب 
بــا موضــوع آن قســمت، تشــریح شــده انــد. در فصــل ســوم 
ــگاه و  ــش در نمایش ــت نمای ــب جه ــای منتخ ــز پروژه ه نی
ــی  ــداد معرف ــس روی ــذ تندی ــت اخ ــر جه ــای برت پروژه ه
ــی  ــتاوردهای مطالعات ــز، دس ــارم نی ــل چه ــده اند. در فص ش
دوره اول در دو بعــد ماهــوی و رویــه ای مــورد بازبینــی قــرار 
گرفتــه و بــا دســته بندی موضوعــات در دو بعــد مذکــور، بــه 

ــه شــده اســت. ــن دوره پرداخت ــای ای ــان آموزه ه بی

      معرفــی کتــاب مســابقه عکاســی جســتجوی کیفیــت در 
ــه تصویر: ــهر از دریچ ش

ــان مستندســازی  ــک جری ــاز ی ــا هــدف آغ ــاب حاضــر ب کت
ــگاه هنرمنــدان و  ــری مصادیــق کیفیــت در شــهر از ن تصوی
فراهــم شــدن امــکان مقایســه شــیوه نــگاه جســتجو کننــده 
ــن  ــن شــده اســت. ای ــاوت، تدوی کیفیــت در ســال های متف
کتــاب بــا بیــان رویکــرد و اهــداف برگــزاری ایــن مســابقه و 
ارائــه گزارشــی کوتــاه از فرآینــد داوری آثــار آغــاز می شــود 
و در ادامــه بــا ارائــه مختصــری از رزومــه شــورای داوران، بــا 
ــده از میــان 600 عکــس ارســال  نمایــش 68 عکــس برگزی

ــد. ــان می یاب ــه مســابقه پای ــه دبیرخان شــده ب

 




