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كتاب مفاهيم پایه در طراحی شهری كه توسط نگارندگان آن به چاپ رسيد، پيوند مناسبی بين نظریه اندیشمندان 
مختلف در زمينه طراحی شهری با كروكیها و اسكيسهای طراحی شهری برقرار نمود. كروكیها واسكيسهایی كه 
حاصل تالش نگارندگان مجموعه بوده و مبين قدرت تجزیه و تحليل مسائل شهری و ترسيم آنها با دست آزاد توسط 

ایشان است، توانست راهنمای مناسبی برای دانشجویان و دیگر عالقمندان در این زمينه باشد.

كتاب آموزش اسكیس طراحی شهری كه اینک به همت نگارندگان كتاب قبلی تهيه گردیده است، ضمن ارائه 
فرآیند طراحی شهری دربرگيرنده طراحی عناصر مختلف شهری است كه می تواند مكمل تالشهای گذشته آنان باشد. 
اميد است كه این تالش با ارزش در پيشبرد دانش طراحی شهری مؤثر بوده و از طرف مجامع علمی، محافل حرفهای 

و كليه دست اندركاران طراحی شهری مورد بهره گيری قرار گيرد.
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كتاب آموزش اسكیس طراحي شهري كه توسط آقایان دكتر مرتضي صدیق و مهندس احسان دانش فر تأليف شده 
است، شامل مجموعه اي ارزشمند از مفاهيم و اسكيس هایي است كه به بيان فرآیند طراحي شهري از مرحله شناخت 
تا طراحي مي پردازد. مي توان گفت كتاب حاضر ذهنيت یک طراح شهر یا معمار را به شكلي خالقانه به عينيت تبدیل 
مي نماید و عرصه عملياتي طراحي شهري را با بيان گرافيک و اسكيس به طرح تبدیل مي كند كه مطالعه و مشاهده آن 

براي داشنجویان طراحي شهري توصيه مي شود. 

پيش از این نيز شاهد فعاليت هاي خالقانه نگارندگان كتاب در زمينه مفاهيم پایه طراحي شهري )كروكي و اسكيس( 
بوده ایم و اميد است در آینده نيز شاهد فعاليت هاي پربار آنها باشيم. در ادامه از زحمات ارزنده نگارندگان مجموعه حاضر 

جهت خدمت به بهبود كيفيت آموزش طراحي شهري تقدیر مي نمایيم.
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