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معرفی کارگاه

 کارگاه بین المللی کیفیت دادن به فضاهای بیرون از ایستگاه مترو در دانشگاه عال ءالدوله سمنانی
 با همکاری دانشگاه تهران و سوره همچنین, دانشگاه سا   پینزا رم تشکیل شد.هدف از تشکیل

 کارگاه مطالعه فضاهای اطراف ایستگاه مترو جهت کیفیت بخشیدن به آنها به گونه ای که
 ورودی مترو تنها به عنوان فضایی برای ورود و خروج مترو در نظرگرفته نشده ,بتواند با پیرامون
 خود همچنین به صورت فضایی با کیفیت مطلوب برای شهر در نظرگرفته شود. دو ایستگاه مورد

 بررسی و مطالعه قرارگرفت :ایستگاه تجریش و ایستگاه چهارراه ولیعصرکه هرکدام در موقعیت
 های پرتردداز نظرترافیک در تهران قرارگرفته اند.شش گروه متشکل از دانشجویان ایرانی و

 ایتالیایی شکل گرفت که سه گروه در خصوص ایستگاه تجریش و سه گروه ایستگاه ولیعصر ایده
 .پردازی کردند

 در هر دو ایستگاه با توجه به وجود ترافیک , تردد ماشین ها و اتوبوس ها مسیر حرکت پیاده
 مشکل و غیر قابل تشخیص بود.به همین دلیل با تمرکز به مسیر پیاده و ایجاد فضاهایی که در

 طول شبانه روز عملکردهای متفاوتی داشته باشندبا تاکیدبر فرم دادن به سطح زمین به گونه ای
 که عملکردها نه فقط در سطح زمین یا بلندتر بلکه در سطوح پایین تر به نوعی که ازتوپوگرافی

 زمین به خصوص در تجریش کمک گرفت.یکی دیگر از تم های کارگاه به کار گیری آب و فضای
     .سبز برای فرم دادن به فضای عمومی در ارتباط با ورودی مترو بود



ایستگاه ولیعصر

 ساماندهی فضای ورودی مترو چهارراه ولیعصربه دلیل نزدیک بودن به ورودی
 تئاتر شهر و همجنین مسجد از یک طرف و همجواری با خیابان ولیعصر و
 انقالب از طرف دیگر لزوم ایجاد مسیرهای پیاده به سمت تئاتر , مسجد و

 پارک که هرکدام در سطوح مختلف قرار گرفته اندو در عین حال فضای فیلتر
 میان خیابان و مسیرهارا شامل می شود. ایده های هر گروه بر همین اساس

 و با ایجاد میدان در سطح پایینتر از خیابان در کنار ورودی مترو وایجاد
  .مسیرهای پیاده استفاده از آب و فضای سبز در طراحی می باشد



ایستگاه ولیعصر



ایستگاه تجریش

 با توجه به اینکه میدان تجریش که در آن ایستگاه اتوبوس های بی آر
 تی,تاکسی و... همچنین مکانهای مقدس مانند مسجد همت ,امامزاده صالح

 و نقطه تجمیع دو رود گالبدره و دربند از اهمیت ویژه برخوردار است ,لذا
 ساماندهی اتوبوس ها به نحوی که آلودگی صوتی و بصری کاهش داده

 شود, همچنین ایجاد دسترسی های پیاده به اماکن مقدس وبازار,دسترسی
 سریع به ایستگاه مترو,فضاهای مکث و ارتباط با رود از جمله نکاتی بود که
 هریک از گروهها به نوعی درپروژه ها مد نظر قرار دادند.در طراحی گروهها
 ایستگاه اتوبوس ها را از روبروی امامزاده جابه جا کرده یا به سطح پایین تر

 از سطح میدان انتقال دادند به گونه ای که بتوان سطح باالتر را یه عنوان
 فضای مکث در نظر گرفت و با کمک توپوگرافی موجود تراس هایی را در

      .کنار مسیر رود ایجاد ایجاد کردند



ایستگاه تجریش




