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 اهداف اصلی دوره دکتری معماری بخش معماری

برنامه درسی گرچه شرط الزم  هدف اصلی دکتری تخصصی معماری ،تربیت معلم و محقق معماری است .

دوره را برای تواند کیفیت و محتوای  ولی به تنهایی نمی است و ساختار و چارچوب دوره را معین می سازد،

رسیدن به چنین هدفی تضمین نماید. در نتیجه توجه به ویژگی های معلم و محقق مطلوب معماری ، در 

معماری مجموعه  ن، شرط کافی برای رسیدن هدف می باشد .آشرایط کنونی کشور و نیاز های صالح 

ارتقای سطح دانش ها و بینش  و مهارتهاست . وظیفه دوره دکترای معماری ،دانش ها  متنوعی از بینش ها و

دلیل گستردگی دانش های مرتبط و تنوع نظریه ها ه های پشتیبان معماری در دانش آموختگان میباشد. ب

ن تنوع ، دانش ـه محصوالت متنوعی خواهد داشت، با این حال علیرغم ایراین دو در حوزه معماری ،

 .خوردار باشندهای مشترکی بر ن دوره می بایست از ویژگیــآموختگان ای

 مهمترین این ویژگی ها به صورت فهرست وار اشاره می نماییم . ازدر زیر به برخی 

: یکی از خطراتی که دوره های تخصصی را تهدید می نماید ، عمیق شدن در یک  بینش کل نگر -1

و  محدوده خاص و از دست دادن کل نگری است. بینش کل نگر موجب پرسشگری و تفکر می گردد

 جامع نگری ترکیب می نماید . شدن را باعمیق 

طول بینش کل نگر ، موجب عمیق شدن تفکر و پویایی و تولیدگری  :تفکر نقادانه در تفکر نقادانه -2

 اندیشه می گردد.

مامی دانش ها و توانایی های دانش آموخته این : این بینش موجب وحدت ت یافتهبینش وحدت  -3

یوند می زند و امکان نظریه پردازی و برخورد با چالشهای دوره می گردد و عمل و نظر را به هم پ

 دشوار حوزه تفکر را فراهم می آورد

ز شدن به این ویژگی ها ، او را به سمت پویای دانش آموخته این دوره با مجهذهن پرسشگر و 

وی خواهد دانست که چگونه پرسش های مرتبط با معماری را  پرسش های حقیقی سوق می دهد .

 آن ها را در قالب مقبول مدرسی / آکادمیک تنظیم و تدوین نماید. بیابد و

آموخته این دوره قادر خواهد بود، روش تحقیق صحیح را متناسب با ماهیت هر  همچنین  دانش

چرا که از روشها، درکی عمیق پیدا کرده است. و نیز قادر خواهد بود تحقیق را عمالً  پرسش بیابد ،

معین پیش ببرد و به نتیجه رسانده و آن را با زبانی روشن و پاکیزه در  در محدوده برنامه زمانی

زبانی  قالب مقبول مدرسی بنویسید، به دیگران منتقل نماید وبا بهره گیری از ذهنی منسجم و

روشن، تفکراصیل ، زاینده، پویا و پرسشگر  را به دانشجویان آینده خویش انتقال دهد و آنان را در 
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