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هدف:
هدف از این درس آموزش دانش انتقادی ( )Critical Knowledgeو تخصص فنی به دانشجویان برای تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی
و طراحی سیستمهای شهری آینده به منظور داشتن شهرهایی قابل زندگی ،یکپارچه با عناصر کمکربن است .در این درس دانشجویان
با مفاهیم پایداری شهرها و نحوه طراحی زیرساختها با اصول پایداری آشنا میشوند .این زیرساختها شامل :حملونقل ،آب ،برق،
ساختمان و مدیریت مواد زائد جامد است .در این درس تاکید بر یکپارچگی زیرساختها با استفاده از اصول پایداری و تابآوری است.
موضوعات:



آشنایی با مفهوم صحیح پایداری ( )Sustainabilityو پیادهسازی این مفهوم در سیستمهای مهندسی.
ارائه مدلهای مختلف رشد جمعیت در کوتاه و بلند مدت در شهرها برای بدست آوردن برآورد صحیحی از نیازهای آینده
شهرها.



معرفی سیستمهای زیرساخت شهری مانند حملونقل ،آب ،برق ،ساختمان و مدیریت مواد زائد جامد و بررسی عرضه و
تقاضا در هر یک از این سیستمهای زیرساخت شهری با توجه به مفهوم پایداری.



آشنایی با مفهوم متابولیسم شهری ( )Urban Metabolismو شناسایی وابستگیهای متقابل بین هر یک از سیستم
های زیرساخت شهری بمنظور طراحی یک محیط شهری پایدار و قابل زندگی.



محاسبه و تجزیه و تحلیل میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای () )Greenhouse-gas (GHGدر
زیرساختهای شهری.



آشنایی با دانش شهرها ( )Science of Citiesو قوانین معروف در این زمینه (مانند .)Scaling Laws in Cities



آشنایی با روشهای یادگیری ماشین ( )Machine Learningو استفاده از آن روشها در مسائل شهری
(مانند روشهای )K-means Clustering, Decision Tree Learning, Neural Networks
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