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حی معماری نظام و تجربه در طرابررسی موردی یک با نگاهی به  در چم معماری نظامهای کالن با رویکرد طراحی نهادی
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Macro System Architecture with Institutional Design Approach in CHAM with a case study &  

experience in Educational system Architecture 

 :، ...(نتایج)هدف، چکیده،  شرح موضوع کارگاه

سازمانی است که در سطح نظامهای کالن، امکان طراحی معماری را به گونه ای فراهم  چم یک چارچوب و متدولوژی معماری

می آورد که مبانی نظری آن نظام به صورت منسجم و معماری شده، شالوده معماری نظام را تشکیل داده و معماری مبتنی بر 

ک هم بندی منسجم، و مبتنی بر آن مبانی نظری آن مبانی بنا شود، و بر اساس این معماری مدل تحول و نیز برنامه توسعه با ی

تبیین شود. با توجه به اینکه تبیین و طراحی و توسعه نظامهای کالن، مبتنی بر قوام یافتن در بطن فرهنگ و رفتارهای جامعه 

ت و است، رویکرد چم نیز بر اساس یک تبیین و طراحی نهادی است. طراحی نهادی طراحی ای است که نظام را با خصوصیا

 برای قوام یافتن نهادی و نهادینه شدن در بطن جامعه طراحی کند. چم سازوکارهای این طراحی نهادی را فراهم می آورد.

سال، در  23 بیش از، فرایندی را که در چم در این کارگاه ضمن پرداختن به ابعاد طراحی نهادی معماری یک نظام کالن

شور توسط ارائه کننده کارگاه دنبال شده است، در جایگاه یک تجربه و بررسی کطراحی معماری نظام کالن تعلیم و تربیت 

موردی، مورد اشاره قرار می دهد. تجربه ای که چگونگی طراحی و شکل گیری یک نظام اجتماعی را به صورت تدریجی پیش 

 روی ما قرار می دهد. 

در طراحی نهادی یک نظام، به صورت عملی و البته در بخشهائی از کارگاه، شرکت کنندگان برای یافتن عوامل گلوگاهی 

 محدود، درگیر می شوند. 
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  نظامهای کالن  

  نطریه پردازی در طراحی یک نظام کالن 

 نهاد و شالوده های نهادی یک نظام 

  تجربه معماری و توسعه نهادی نظام تعلیم و تربیت 
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 ، های معماری سازمانیها و متدولوژیچارچوب
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