
 

 

  
 

 

 

 

 

 

نامهپژوهش
فناوریوپژوهشحوزۀهایفعالیتکارنامۀ
4931شهریورماهلغایت4931سالزمانیبازۀدر

(قبلهایسالاقداماتتداومدرودانشکدهراهبردیبرنامۀاساسبر)
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرسازی و معماری دانشکدۀ

 معاونت پژوهش و فناوری دانشکده
 

 9318 ماه شهریور
 

 شهرسازی و معماری دانشکدۀ



 أ
 

 
 
 

 نامه پژوهش
 های حوزۀ پژوهش و فناوری دانشکدۀ معماری و شهرسازی  کارنامۀ فعالیت

 4931ماه شهریورلغایت  4931در بازۀ زمانی سال 

 قبل(های  )بر اساس برنامۀ راهبردی دانشکده و در تداوم اقدامات سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تدوین و  تهیه

 معظمی منوچهر دکتر
 

 

 4931رماه شهریو
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 شناسنامۀ کتاب
 شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه عنوان کتاب: پژوهش

 معاونت پژوهش و فناوری -دانشکدۀ معماری و شهرسازی -دانشگاه هنر
 شورای پژوهش و فناوری دانشکدهزیر نظر 

 )عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکدۀ معماری شهرسازی دانشگاه هنر( : دکتر منوچهر معظمیو تدوین  تهیه

 اریـا یـگردآوری: فریب
 4931ماه شهریور
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 نام خداونـــد جـان و خـرد به

 کزین برتر اندیشه برنگذرد
 

 

 

 

 

 
 

 

 الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَـَت یَرْفَعِ اللَّهُ
 "بخشد اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می خداوند کسانی را که ایمان آورده

 ( 44، آیۀ مجادلهسورۀ )
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 فهرست مطالب
 

 4          مقدمۀ ریاست دانشکده
 

 2        و فناوری دانشکدهمقدمۀ معاون پژوهش 
 

 5       شورای پژوهش و فناوری دانشکده -بخش اول
 6          ترکیب اعضای شورا

 6          وظایف شورا
 6         جلسات شورا و مصوبات

 

 7         های پژوهشی طرح -بخش دوم
 1       (دانشگاهی درون) خرد پژوهشی های طرح -الف
 3     ها رشته آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری خرد پژوهشی های طرح -ب
 41                 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) میانه پژوهشی های طرح -ج
 41                 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) کالن های پژوهشی طرح -د

 44                   های پژوهشی دانشجویی طرح -هـ
 

 49              ها( نامه )اندیشنشریات علمی و تخصصی  -بخش سوم
 41                  نشریات علمی دانشکده گذاری سیاستشورای  -الف
 41                    تخصصی -سه نشریۀ علمی -ب

 41                    معماری نامۀ اندیش -4-ب
 41                     شهر نامۀ اندیش -2-ب
 46                    داخلی معماری نامۀ اندیش -9-ب

 

 43           دانشکده آزمایشگاهی تحقیقاتی تخصصی اندازی مجموعۀ راه -بخش چهارم
 21                 تحقیقات انرژی در معماری و طراحی شهری آزمایشگاهالف( 

 24                   مورفولوژی شهریمطالعات  آزمایشگاهب( 
 29                  طراحی در نوظهور ج( آزمایشگاه جامع علوم کاربردی

 26               های نوین )با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری( د( آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری
 23                  (شهری های محیط در صوتی منظر) منظر آوا آزمایشگاههـ( 

 

 99           «شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز» اندازی راه -بخش پنجم
 

 95           مؤسسات و مراکز ها، دانشگاه سایر با مشترک های نامه تفاهم انعقاد -بخش ششم
 96                    های داخلی نامه تفاهم -الف
 96                    های خارجی نامه تفاهم -ب

 

 97           علمی های گارگاههای تخصصی و  نشست ،های علمی سخنرانی -تمفه بخش
 91              مختلف فرهنگی و علمی های مناسبت به پژوهشی و علمی سخنرانی جلسات برگزاری -الف
 11                شهرسازی و معماری حوزۀ در و تخصصی علمی های گارگاه برگزاری -ب

 هـ
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 15            شده چاپ )ترجمه و تألیف(های تخصصی  معرفی عناوین کتاب -ـمهشتبخش 
 16                   شده ترجمه تخصصی های کتاب -لفا

 14                   شده تألیف تخصصی های کتاب -ب
 11                   تخصصی های کتاب از فصلی تألیف -ج

 

 54          تابستانی مدرسۀ و علمی هیأت اعضای علمی سفرهای و مطالعاتی های فرصت -همنبخش 
 12                   مطالعاتی اعضای هیأت علمی فرصت -الف
 12                   مطالعاتی دانشجویان دکتری فرصت -ب
 19                  علمی هیأت )خارجی( اعضای علمی سفرهای -ج
 19                     تابستانی مدرسۀ -د

 

 55       (4931 لغایت 4931 سال از) دانشکدۀ معماری و شهرسازی شدۀ برگزار های نمایشگاه -دهم بخش
 16             )نمایشگاه جامع دستاوردهای آموزشی دانشجویان دانشکده در دروس طراحی( هنـر مشـق های نمایشگاه -الف
 14                   برگزارشده های سایر نمایشگاه -ب

 

 53              (4931 لغایت 4931 سال از) دانشجویی سفرهای -زدهمیا بخش
 

 39                شده برگزار مسابقات -زدهمدوا بخش
 

 

 35                   ها پیوست
 64                شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز اساسنامۀ -4 پیوست
 فران-کلرمون معماری ملی مدرسۀ میان نامه تفاهم عقد جهت فران-کلرمون شهر به اعزامی هیأت سفر گزارش -2 پیوست

 41                 هنر دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدۀ و( فرانسه)
 11                    برتر پرسش مسابقۀ -9 پیوست
 13              ایرانی معماری -ایرانی مدرسۀ همایش هشتمین پایانی بیانیۀ گانۀ دوازده بندهای -1 پیوستِ
 های مجموعه و بناها در مستقر های دانشگاه کالبدی ایجابات و الزامات تخصصی نشست نهایی بیانیۀ متن -1 پیوست

 34                    تاریخی و ارزشمند
 هنر عمومی، فضای معماری، پایدار شهری عمومی فضاهای ملی همایش دومین برگزاری برنامۀ نویس پیش -6 پیوست

 34               (پنجم ویرایش) -( شهری عمومی فضاهای پایداری در محیطی هنر نقش) محیطی
 419                 خارجی های نامه تفاهم متن -4 پیوست
 411                 داخلی های نامه تفاهم متن -1 پیوست
 421                 ... و پوسترها و ها اطالعیه تصاویر -3 پیوست
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 مقدمۀ ریاست دانشکده

 
جانبه به امر پژوهش  های مختلف علمی و آموزشی، پیش از هر چیز، مستلزم توجه جدّی و همه متوازن و کارآمد در زمینه ۀتوسع

ست. به همین جهت همواره میان کمیّت و کیفیّت عملکرد پژوهشی در هر  یافتگی به عنوان سنگ بنای اولیه برای تحقق توسعه
ای مستقیم وجود دارد. لذا بنا به این الزام و  و موفقیت آن سازمان و یا جامعه رابطهسازمان، و یا در هر جامعه، و میزان رشد 

های کاربردی و مرتبط با نیاز جامعه( به عنوان رویکردی  پژوهش اًضرورت غیر قابل انکار، توسعه و ترویج امر پژوهش )خصوص
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر  ۀ( دانشکد4931-4931عملیاتی ) ۀانداز آتی و همچنین برنام محوری و اساسی در تدوین چشم

 منظور نظر بوده است.
 

درصد ظرفیت موجود در مراکز  41ربط، تاکنون کمتر از  شده توسط مراجع ذی شده و آمارهای ارایه بر اساس مطالعات انجام
مدارک علمی و دانشگاهی در  ست که میزان رشد کمّی این در حالی ؛های کاربردی گردیده است دانشگاهی کشور صرف پژوهش

سهم  .برابر رشد علمی در دنیا بوده است 21برابر میزان رشد دنیا و در ایران بیش از  4سال گذشته در کشورهای اسالمی  41
 1آن تا وضعیت مطلوب ) ۀدرصد( و فاصل 4/4)معادل  کشور ۀکل سالیان ۀپژوهشی از بودج ۀیافت های تخصیص ناچیز بودجه
اران زگ میزان توجه واقعی سیاست ۀدهند شده در مراکز و محافل دانشگاهی کشور، نشان ه رغم شعارهای بسیار شنیدهدرصد( نیز، ب

 .استبه ضرورت پژوهش 
 

(، و 4931معماری و شهرسازی )انتهای سال  ۀعملیاتی دانشکد ۀانداز و برنام با عنایت به آنچه گفته شد، در زمان تدوین چشم
عملکردهای پژوهشی دانشکده  ۀمدیریتی، تالش گردید توسع ۀسال سه ۀقابل اجراء در طول یک دور ۀهمچنین تبیین اجزاء برنام

 های درآمدزایی در دانشکده صورت پذیرد.  قابلیت ۀبا تکیه بر توان علمی و اجرایی موجود، و همچنین توسع
 

 به صورت مختصر و چکیده به شرح زیر بوده است: ،پذیرفته های صورت ریزی و تالش برنامه حاصل این
 

 در چارت سازمانی و تشکیالت اداری دانشکده آن تثبیت و دانشکده، پژوهشی معاونت ذیل پژوهش، مستقل اداره تأسیس 

 شامل دانشکده پژوهش ۀادار در مستقل عملکردی ۀحوز سه تفکیک: 
  علمی در دانشکده( ۀنشری 9اندازی و اخذ مجوزهای الزم جهت انتشار  )راهنشریات 
 آزمایشگاه کاربردی در حوزه معماری و  1های  اندازی و اقدام جهت توسعه فعالیت )راه کاربردی های آزمایشگاه و ها کارگاه

اختصاصی دانشکده و بدون هرگونه  شهرسازی، متناسب با نیازهای جامعه و نیازهای آموزشی آتی، با استفاده از درآمدهای
 های دولتی( استفاده از بودجه

 اسناد مرکز و کتابخانه 

 سازمانی های پژوهشی برون های پژوهشی با تأکید بر انجام و پیشبرد طرح یفی طرحک و کمّی توسعه 

 ("برازش" -)شرکت دانشگاهی بنیان رازیگری شهر هنر دانشگاه در بنیان دانش شرکت نخستین سیسأت 
 

های ارزشمند تمامی عزیزانی که، پیش از این و طی سالیان، بسترهای الزم جهت رشد و شکوفایی هر چه  ضمن تشکر از تالش
اند، و قدردانی از کلیه اعضاء محترم هیأت علمی که با تالش و همدلی فراوان تحقق حداکثری  بیشتر دانشکده را فراهم نموده

اند، امید دارم حفظ و گسترش دستاوردهای هر چند اندک این دوره مورد توجه آیندگان  تهبرنامه عملیاتی دانشکده را ممکن ساخ
 باشد.

 

 علیرضا مستغنی

 4931تابستان  -رییس دانشکده
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 مقدمۀ معاون پژوهش و فناوری دانشکده

 

 هستند برخوردار ای ویژه جایگاه از ها دانشگاه در «آموزشی های فعالیت» و« اجرایی های فعالیت» در کنار «پژوهشی های فعالیت»
 ها دانشگاه مدیریت جامع نامۀ ارتقاء، آیین نامۀ آیین از جمله) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت های نامه آیین و ضوابط به توجه با و
 .گردند محسوب می علمی، هیأت عضو یک های فعالیت از مهم و جدی بخشی مثابۀ به ،...( و

 و معماری دانشکدۀ در پژوهشی و آموزشی علمی، های فعالیت هدفمند ریزی برنامه برای بهتر زمینۀ و امکان شدن فراهم
 و ها توانمندی از آگاهی مستلزم دانشکده، در نهایتاً و ها رشته در روشن انداز چشم و علمی چهرۀ به دستیابی و شهرسازی
 است؛ دانشکده علمی های رشته همۀ در ارجمند همکاران یکایک علمی های گرایش و ها عالقمندی

 

% به 2419کرد حدود  % از بودجۀ کل دانشگاه است که از این مبلغ، اختیار هزینه4412بودجۀ پژوهشی دانشگاه هنر معادل 
آن دانشکده، بیش از این نسبت  بودجۀ کل هر دانشکده از پژوهشی اعتبار شود. الزم به ذکر است که درصد ها واگذار می دانشکده

 دانشگاه است. در کل
 نکتۀ مهم در این میان که بایستی به آن توجه داشت اینست که کل اعتبار پژوهشی هر دانشکده، ترکیبی است از درآمد

عمومی، برای تأمین کل اعتبار پژوهشی  درآمد و اختصاصی درآمد تعیین نسبت بین دانشکده، هر در. عمومی اختصاصی و درآمد
ریزی است و این نکتۀ مهم را  یت بسیاری برخوردار است. این مهم،  نیازمند مدیریت و برنامههر سال خود، ار حساسیت و اهم

های  ها از محل درآمد اختصاصی، برای تحقق برنامه ها برای تأمین بخشی از هزینه شود که تالش دانشکده یادآور می
 شان، ضروریست؛ پژوهشی

 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4931لغایت  4931)از سال  ساالنۀ آن ریزی بودجهدر ی و شهرسازی دانشکدۀ معمارشده در  بینی پیشاعتبارات پژوهشی 

 اعتبار تجهیزاتی سال
های اداری و  هزینه

 ملزومات مصرفی

کار  اعتبار اضافه

 کارکنان

درصد اعتبار پژوهشی  اعتبار پژوهشی

 از کل بودجه

ۀ مبلغ کل بودج

 اختصاصی عمومی بینی شده پیش

 ؟ ؟ 961 4931
 ؟

 4621 ؟
 ؟ ؟

4935 621 4111 944 
745 

2416% 2196 
961 412 

4933 4111 4241 911 
0631 

9911% 1121 
4111 961 

4937 4121 4111 131 
6371 

1316% 4961 
4611 2111 

4931 2411 2211 111 
7111  

1414% 3411 
 ؟ ؟

 

شهرسازی  و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های عنوان پژوهشنامه، گویای کارنامۀ اهم فعالیتگزارش حاضر تحت 
 ها، برآمده از توجه به نکات زیر است: ها در طی این سال است؛ این فعالیت 4931تا  4931های  طی سال
o دانشکده علمی هیأت اعضای شخصی های گرایش و ها توانمندی. 

o هنر دانشگاه در با سابقه هنری های دانشکده و هنری های رشته با مجاورت در دانشکده حضور ایجابات و ها ویژگی. 

o کشور در معتبر شهرسازی و معماری های دانشکده سایر با نسبت در دانشکده هویت و تفاوت. 
o شهرسازی. و معماری حوزۀ در کشور آموزشی و علمی های نیازمندی 
o بیابد. حل راه آنها برای بایست می شهرسازی و معماری های دانشکده که جامعه در اساسی های نیازمندی 

o دانشکده در علمی های گرایش و ها رشته آتی توسعۀ. 
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o پیشنهادی موضوع هر در ،(المللی بین و ملی ای، دانشکده درون از اعم) موضوعات جایگاه و مقیاس. 
 

 :بر موضوعات و محورهای زیر، توجه ویژه دارد شهرسازیهای آتی در حوزۀ پژوهش و فناوری دانشکدۀ معماری و  فعالیت
 تدوین برنامه و خط مشی علمی و پژوهشی و آموزشی دانشکده (4

 )دومین همایش فضاهای عمومی شهری پایدار(برگزاری کنفرانس ملی در حوزۀ معماری و شهرسازی  (2

 های ارزشمند و تاریخی ر بناها و مجموعههای مستقر د برگزاری دومین نشست تخصصی الزامات و ایجابات کالبدی دانشگاه (9

های دکترای  )متناسب با پیشنهاد مدیران گروهدکتری  های رساله از شهرسازی سخنرانی دکترای و معماری دکترای برگزاری سمینارهای (1

 دانشکده(
 پردازی( نظریه و آزاداندیشی های ها و حلقه )کرسی« معماری و ... » ورزی با عنوانِ  اندیشه های حلقه و وگو های گفت پاتوق (1

 های پژوهشی خرد تداوم تعریف و انجام طرح (6

 )برون دانشگاهی یا درون دانشگاهی(های پژوهشی میانه  جام طرحنتقویت و تمرکز بر تعریف و ا (4

ه های تحصیالت تکمیلی کشور با همراهی و مشارکت معاونت آموزشی دانشگا شناسی آموزش معماری و شهرسازی در دوره آسیب (1
 از طریق:  )مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه(

o های تخصصی برگزاری نشست 

o های مقیاس میانه )ارزیابی درونی( تعریف انجام پژوهش 

 (هنـر دانشگاه فناوری و هنر پارک سایت) کرج -4111 در تابستان «ایران در بومی معماری ملی نمایشگاه»برپایی  ریزی برای هبرنام (3

 دانشکده علمی های با همراهی انجمن« جشنوارۀ دانشجویی»برگزاری ریزی و  برنامه (41

 «مسابقۀ دانشجویی»ریزی و برگزاری  برنامه (44

 ریزی و پیشنهاد طرح پژوهشی دانشجویی به معاونت پژوهشی دانشگاه برنامه (42

 ضروری علمی های هسته ندازیا راه و دانشکده در موجود «علمی های هسته» در پویـا و کارآمد و هدفمند علمی های تقویت فعالیت (49

 بنیان دانشکده شرکت دانش رشد و تقویت و« نوآوری مرکز» اندازی راه (41

 
 بخش است؛ 42، مشتمل بر «نامه پژوهش»ی تحت نام شهرساز و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ

جلسات به و نهایتاً  آنوظایف ، شورااین ترکیب اعضای و  شورای پژوهش و فناوری دانشکدهنامه، به تشریح  پژوهش بخش اول
 پردازد. می آن مصوباتتعداد شورا و 

 ،«خرد پژوهشی های طرح»های  ها را در زیربخش کند و این طرح اشاره می های پژوهشی طرح به نامه، پژوهش بخش دوم
و « کالن های پژوهشی طرح»، «میانه پژوهشی های طرح»، «ها رشته آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری خرد پژوهشی های طرح»
 کند. ، معرفی می«های پژوهشی دانشجویی طرح»

پردازد و  دانشکده می نشریات علمی و تخصصی دانشکده، به معرفی فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ بخش سوم
 نامۀ اندیش»، «معماری نامۀ اندیش» تخصصی -علمیسه نشریۀ  ،نشریات علمی دانشکده گذاری شورای سیاستضمن اشاره به 

 کند. ، را معرفی می«داخلی معماری نامۀ اندیش»، «شهر
این ؛ پرداخته شده است دانشکده آزمایشگاهی تحقیقاتی تخصصی اندازی مجموعۀ راهبه  نامه، پژوهشاز  بخش چهارمدر 

مطالعات  آزمایشگاه » ،«انرژی در معماری و طراحی شهریتحقیقات  آزمایشگاه »آزمایشگاه است؛  1مشتمل بر مجموعه 
های نوین )با  آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری»، «طراحی در آزمایشگاه جامع علوم کاربردی نوظهور»، «مورفولوژی شهری

 «(شهری های محیط در صوتی منظر) منظر آوا آزمایشگاه»و « کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری(
 اشاره دارد. «شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز» اندازی راهبه  ،فعالیتی کارنامۀاین  پنجمبخش 
های  نامه تفاهماعم از  ،مؤسسات و مراکز ها، دانشگاه سایر با مشترک های نامه تفاهم انعقاد نامۀ حاضر، به پژوهشبخش  ینششم

 پردازذ. ، میخارجیو  داخلی
فعالیتی را  کارنامۀ ایناز  بخش هفتمبرگزارشده در دانشکده،  «علمی های گارگاه و تخصصی های نشست علمی، های سخنرانی»

 به خود اختصاص داده است.
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 بخش هشتـم، مطالب «فصلی از کتاب تخصصی»و نیز « شده های تخصصی )ترجمه و تألیف( چاپ کتاب»معرفی عناوین 
 ده است.شامل شگزارش را 

 سفرهای»، «مطالعاتی دانشجویان دکتری فرصت»، «مطالعاتی اعضای هیأت علمی فرصت» به نامه، پژوهش از بخش نهمدر 
 پرداخته شده است.« تابستانی مدرسۀ»به ؛ و نهایتاً «علمی هیأت )خارجی( اعضای علمی

مشتمل بر  «هدانشکد برگزارشدۀ های نمایشگاه» دانشکده، فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀاز  دهم بخشدر 
 های سایر نمایشگاهو  هنـر( مشـق های نمایشگاه جامع دستاوردهای آموزشی دانشجویان دانشکده در دروس طراحی )نمایشگاه

 در دانشکده، مورد اشاره و معرفی قرار گرفته است. برگزارشده
به خود اختصاص نامه را  پژوهش از یازدهم بخش های علمی و آموزشی دانشکده، برگزار شده در برنامه« دانشجوییِ سفرهای»

 داده است.
 در دانشکده پرداخته شده است.« برگزارشده مسابقات» به نامه، پژوهشاز  دوازدهم بخشدر 

 متعدد ای گزارش، صفحات زیادی را به خود اختصاص داده است. ها پیوست

 

 تقدیر و سپاس
 شدن پُربارتر برای را خود تالش و همت همۀ قبل، سنوات در که دانشکده قبلی پژوهشی معاونین از مقدمه، این انتهای در

 کیانی مصطفی دکتر آقای. نمایم می تشکر گرفتند، کار به شهرسازی، و معماری دانشکدۀ در فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت
 تا 34 سال از) شکیبامنش امیر دکتر آقای و ،(34 سال تا 16 سال از) آبادی فتح قرائی فریبا دکتر خانم ،(16 سال تا 12 سال از)

 دکتر آقایخانم دکتر صالحی،  ،فر آزاده دکتر آقای، دانشگاه فعلی و وقت فناوری و پژوهش محترم ینمعاون؛ همچنین از (31 سال
 کنم. تشکر میدر دانشگاه هنر،  فناوری و پژوهشهایشان از حوزۀ  برای حمایت، نیز پرتوی دکتر خانم و رزاقی

های سرکار خانم یاری، همکار ارجمند معاونت پژوهش و فناوری دانشکده، بر همگان هویداست که  ها و تالش زحمات، پیگیری
 نمایم. می تقدیربدیوسیله از ایشان نیز 

خانم دکتر  ، تقدیر و تشکر نمایم:دانشکده فناوری و پژوهش اعضای شورایم که از همراهی و همفکری ندا بر خود فرض می
محترم  ریمدزاده ) میدکتر محمدرضا رح، آقای (یمعمار یفناوریا گروه  ساخت و معماری علومگروه محترم  ری)مد اضیف مایر

محترم مریم محمدی )معاون خانم دکتر نایینی )مدیر محترم گروه شهرسازی(،  آقای دکتر غالمرضا حقیقت، (یگروه معمار
آقای دکتر علیرضا و به ویژه از  .گروه معماری داخلی(محترم )مدیر  رفسنجانی مهندس اکبر دبستانی، آقای آموزشی دانشکده(

 های حمایتو ایشان که بدون نگاه ژرف  محترم دانشکده و رییس شورای پژوهش و فناوری دانشکده( مستغنی )رئیس
های متصور برای دانشکده، محقق  عمدۀ برنامه ،دانشکده در پژوهشی های فعالیت عمل حوزۀ و پژوهش امر از انش عملی
 گردید. نمی

، در ()به غیر از مقاالت علمی پژوهش و فناوری ۀدر حوز این کارنامه، در واقع کارنامۀ مجموعۀ اعضای هیأت علمی دانشکده
 گردید. های علمی ایشان میسر نمی ها و فعالیت های مختلف است که جز با تالش ها و گروه رشته

 

 منوچهر معظمی
 فناوری و معاون پژوهش

  4931 شهریورماه
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 اول بخش

 دانشکده فناوری و پژوهش شورای
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 مقدمه
 

پژوهش و فناوری در  های حوزۀ ها و فعالیت گیری دربارۀ برنامه ، باالترین مرجع تصمیمشورای پژوهش و فناوری دانشکده
 مصوبات جلسات باید به امضای اعضای شورا برسد. دانشکده است.

 
 

 ترکیب اعضای شورا
 

o دکتر علیرضا مستغنی -)رییس شورا(دانشکده  رئیس 

o  دکتر منوچهر  -)دبیر شورا(معاون پژوهش و فناوری دانشکده

 معظمی
o دکتر مریم محمدی -معاون آموزشی دانشکده 

o اضیف مایردکتر  -ساخت و معماری علومگروه  ریمد 

o نایینی دکتر غالمرضا حقیقت -مدیر گروه شهرسازی 

o زاده میدکتر محمدرضا رح -یگروه معمار ریمد 

o آقای مهندس اکبر دبستانی رفسنجانی -مدیر گروه معماری داخلی 
 
 

 وظایف شورا
 

o و فناوری های آموزشی و پژوهشی و انعکاس آن به شورای پژوهش های پرسش پژوهشی گروه بررسی توانمندی و زمینه 
 دانشگاه

o (پژوهشی) تکمیلی  التیگیری در موارد ارجاعی از سوی شورای تحص بررسی و تصمیم 
های پژوهشی پیشنهادی و ارزشیابی  نظر در مورد طرح تواند بررسی و اظهار دانشکده بر حسب مورد میپژوهش و فناوری  شورای : 4تبصره

 ها را به کمیسیون منتخب خود واگذار نماید.  های اجرا شده و در دست اجرای گروه طرح
ثر ظرف مدت یک ماه بررسی و نظر شورا های مختلف دانشکده را حداک های مصوب گروه دانشکده باید طرح پژوهش و فناوری شورای : 2تبصره 

 را اعالم نماید.

o آوردن امکانات و ایجاد هماهنگی الزم برای انجام آنها گروهی و فراهم های بین تشویق پژوهش 

o دهد. نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارائه می بررسی و اظهار 

o پژوهش  المللی و پیشنهاد آن به شورای های علمی بین تهای مطالعاتی و سایر مأموری بررسی و تصویب تقاضاهای فرصت 
 ی دانشگاهو فناور

 
 

 جلسات شورا و مصوبات
 

یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر  جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشکده با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می
شورا این معاون پژوهش و فناوری دانشکده، دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشکده خواهد بود و ادارۀ جلسات اتخاذ خواهد شد. 

پژوهش و فناوری دانشکده هر دو هفته یکبار به طور عادی   شورای رییس دانشکده است. ۀبه عهد اوو در غیاب  ویبه عهدۀ 
 اده نیز خواهد داشت. الع تشکیل جلسه خواهد داد و در موارد الزم جلسات فوق

 

 :است زیر شرح به دانشکده و فناوری پژوهش شورای جلسات تعداد
 مصوبه 61جلسه، تعداد  44 تعداد 4931 سال 
 مصوبه 413جلسه، تعداد  22 تعداد 4931 سال  
 مصوبه 41جلسه، تعداد  24 تعداد 4936 سال 

 مصوبه 14 جلسه، تعداد 41 تعداد 4934 سال 
 مصوبه 94، تعداد 14/19/31تاریخ  تا جلسه 1 تعداد 4931 سال 

  مورد پژوهشی تصویب شده است.  953، تعداد  4931لغایت  4931از سال 
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 دوم بخش

 یــژوهشـپ ایـه رحـط
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 مقدمه
 

 شود: پرداخته میهای زیر  های پژوهشی دانشکده در قسمت نامه، به معرفی طرح در این بخش از پژوهش
 (دانشگاهی درون) خرد پژوهشی های طرح -الف
 (بازنگری دروس)خرد  پژوهشی های طرح -ب
 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) میانه پژوهشی های طرح -ج
 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) کالن های پژوهشی طرح -د

 های پژوهشی دانشجویی طرح -هـ
 
 

 خرد پژوهشی های طرح -الف
 

ف
دی

ر
 

 مجری خرد پژوهشی طرحعنوان 
گروه 

 آموزشی

مدت 

 قرارداد
 (ماه)

 کارفرما
مبلغ 

 قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

تاریخ 

 قرارداد

آخرین 

 وضعیت

4)  
بنیان مبتنی بر  شهری دانش ۀتدوین چارچوب تحقق توسع

 روایی همکارانه فرایندهای حکم

هانیه  دکتر
 هودسنی

 111/111/11 دانشکده 6 شهرسازی
931113 

24/14/31 
 در حال اجرا

2)  
های آزاد  تعیین محتوای مبتنی بر نیاز و برنامۀ آموزش

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

پیونیک  دکتر
 سیمونی

 111/111/11 دانشکده 3 معماری
116233 

11/19/31 
 در حال اجرا

9)  
 درآمدی بر مفهوم شهر هوشمند پایدار:

 پایش و مدیریت ذینفعانتعاریف، ابعاد، 

سرین  ئه دکتر
 پور محمود

 111/111/11 دانشکده 6 شهرسازی
114343 

13/12/31 
 در حال اجرا

1)  
طراحی راهروی ایمن در برابر تخریب ناشی از زلزله در 

معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در  ۀساختمان دانشکد
 پردیس باغ ملی تهران

بهنود  دکتر
 ور برمایه

 111/111/11 دانشکده 6 شهرسازی
114341 

13/12/31 
 در حال اجرا

 شناخت و بررسی اصول و عناصر طراحی در معماری داخلی  (5
مهندس اکبر 

 دبستانی
 111/111/11 دانشکده 6 معماری

964119 
22/19/34 

 خاتمه یافته

3)  
پناه امن پس از اضطرار به روش سیستم ۀ الگوی سرارائ

 ساخت ابر خشت
بهشید  دکتر سید

 حسینی
 6 معماری

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

111/111/21 
214141 

21/19/31 
 هخاتمه یافت

7)  
بازنگری روش آموزشی درس مصالح ساختمانی با هدف 

 های این درس ارتقای پیوند میان آموزه
دکتر رضا 
 شکوری

 111/111/11 دانشکده 6 معماری
941646 

22/11/34 
 در حال اجرا

1)  
ساخت دیجیتال برای ایجاد های  گیری از فناوری بهره

 های موقت پس از بالیای طبیعی اقامتگاه

دکتر 
رضا  محمد

 متینی
 111/111/11 دانشکده 6 معماری

116942 
11/19/31 

 در حال اجرا

3)  
باز بر مصرف  های متحرک الحاقی به فضاهای نیمه بان تأثیر سایه

 انرژی ساالنۀ ساختمان های مسکونی در کالن شهر تهران
مجتبی دکتر 

 نیا مهدوی
 111/111/11 دانشکده 6 معماری

911414 
29/42/36 

 خاتمه یافته

41)  
بر مرور  های شنیداری پیرامونی با تأکید تبیین ابعاد و مؤلفه

 مشابه در سطح جهان و ایران تجارب میدانی و آزمایشگاهی
دکتر لیال 

 کوکبی
 111/111/11 دانشکده 6 شهرسازی

929161 
21/11/36 

 خاتمه یافته

44)  
نامۀ کارشناسی  تدوین چارچوب پروپوزال یا پیشنهادۀ پایان

 نامۀ اجرایی آن ارشد گروه معماری و تهیۀ شیوه
دکتر آرزو 
 منشی زاده

 111/111/11 دانشکده 6 معماری
114346 

13/12/31 
 در حال اجرا

42)  
شناسی عمارت مرکزی غربی مجموعۀ  شناخت و آسیب

 قزاقخانه
دکتر علی 

 فرد زمانی
 111/111/11 دانشکده 6 مرمت

916112 
41/44/36 

 خاتمه یافته

 های شهری واجد معنا ثر بر خلق جدارهؤشناسایی عوامل م  (49
دکتر مریم 

 محمدی
 6 شهرسازی

مرکز مطالعات و 
ریزی شهر  برنامه

تهران/ معاونت 
 پژوهشی دانشگاه

111/111/11 
4164119 

14/13/31 
 خاتمه یافته

41)  
کوشک مرکزی  بخشی عمارت استحکامطرح تقویت سازه و 

 غربی
دکتر علیرضا 

 مستغنی
 111/111/11 دانشکده 6 معماری

919614 
22/14/34 

 خاتمه یافته

45)  
های کارشناسی و کارشناسی  دوره فرآیند آموزش پژوهش در

 های معماری و معماری داخلی ارشد رشته
دکتر نادیه 

 ایمانی
 111/111/11 دانشکده 6 معماری

924131 
94/19/36 

 خاتمه یافته
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ف
دی

ر
 

 مجری خرد پژوهشی طرحعنوان 
گروه 

 آموزشی

مدت 

 قرارداد
 (ماه)

 کارفرما
مبلغ 

 قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

تاریخ 

 قرارداد

آخرین 

 وضعیت

 کتاب سال دانشجویی گروه معماری  (43
دکتر آرزو 

 زاده منشی
 6 معماری

پژوهشی  معاونت
 دانشگاه

111/111/21 
264494 

11/44/31 
 خاتمه یافته

47)  
 بازشناسی سیر تاریخی میدان مشق

 )منزلت تاریخی قزاقخانه(
غالمرضا دکتر 

 اکرمی
 111/111/21 دانشکده 2 معماری

924131 
94/19/36 

 متوقف شد.

 سازی زمین های آماده کاربست کدهای فرم مبنا در طرح  (41
دکتر مریم 

 محمدی
 111/111/11 دانشکده 6 شهرسازی

924414 
94/19/36 

 خاتمه یافته

 کتاب سال دانشجویی گروه شهرسازی  (43
دکتر مریم 

 محمدی
 6 شهرسازی

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

111/111/21 
261141 

41/13/31 
 یافته خاتمه

21)  
پذیری منظر شهری مبتنی بر مفهوم  خوانشو ارتقاء خوانایی 

 برندینگ
دکتر مریم 

 محمدی
 6 شهرسازی

پژوهشی  معاونت
 دانشگاه

111/111/11 
911496 

41/44/31 
 خاتمه یافته

24)  
های  عالی به عنوان پروژه بررسی تأثیر استقرار مرکز آموزش

 دانشگاه هنر()مورد مطالعه:  محرک توسعه در بافت شهری
دکتر غالمرضا 

 نایینی حقیقت
 111/111/21 دانشکده 6 شهرسازی

2492/42 
46/19/31 

 خاتمه یافته

22)  
های کدر  بررسی تحلیلی تاثیر تعداد طبقات بر ساختار جداره

 شهر تهران مرتبه اداری در کالنخارجی در بناهای بلند

دکتر مجتبی 
 نیا مهدوی

 6 معماری
معاونت پژوهشی 

 دانشگاه
111/111/11 

214121 
21/19/31 

 خاتمه یافته

 
 

 ها رشته آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری خرد پژوهشی های طرح -ب
 

 فرایند .4
گزارش جامع و مقرر گردید تا نهایی،   های بازنگری و تدوین برنامۀ آموزشی، به غیر از محصول و دستاورد پروژهدر هر یک از 

بایست گویای تعریف مسأله،  . این گزارش میشودمانعی از روند و سیر کار پژوهش که منجر به محصول پژوهش گردیده، ارائه 
 د.یگرد میصفحه ارائه  91و در حدود  بود میهای کلیدی آن و نیز گویای روش و ساختار انجام پژوهش  اهداف پژوهش، پرسش

 ستتوان اظر پژوهش می، نبه تعبیری، در برگیرندۀ اسناد پشتیبان دستاورد نهایی پژوهش بودمذکور که گزارش پس از دریافت 
 نظر نظارتی خود را اعالم نماید.

منظور  و همزمان به گردید میبعد از دریافت نظر مثبت ناظر، فرآیند اداری و مالی اتمام قرارداد و تسویه حساب آن دنبال 
دانشکده و  و فناوری کار به شورای گروه مربوطه و بعد از آن به شورای پژوهش ۀتایج پژوهش، ادامپیگیری فرایند تصویب ن

 .گردید میتکمیلی دانشکده ارجاع  نهایتاً به شورای تحصیالت 
 

 ها کمیتۀ تخصصی راهبری طرح .2
ها به همراه معاون پژوهش و  این طرح مجریانمتشکل از ، های پژوهشی خرد بازنگری دروس کمیتۀ تخصصی راهبری طرح

 ، بوده است.دکتر محمود ارژمندفناوری دانشکده و آقای 
 

 خرد پژوهشی طرح ناظرین شش ، اسامی مجریان وها عناوین طرح .9

ف
دی

ر
 

 رشته و مقطع تحصیلی
 (آموزشی برنامۀ تدوین و طرح پژوهشی بازنگری در هر)

 ناظر مجری

 ایمانی نادیه دکتر شهابی ضیانوشین مهندس  (مقطع کارشناسی) داخلی معماری  (4

 مستغنی علیرضا دکتر ایمانینادیه دکتر  (ارشد مقطع کارشناسی) داخلی معماری  (2

 زاده رحیم محمدرضا دکتر مستغنیعلیرضا دکتر  (مقطع دکتری) معماری  (9

 مستغنی علیرضا دکتر زاده منشیآرزو دکتر  (مقطع کارشناسی) معماری  (1

 ایمانی نادیه دکتر زاده رحیممحمدرضا دکتر  (ارشد کارشناسیمقطع ) معماری  (5

 مستغنی علیرضا دکتر فیاضریما دکتر  (ارشد مقطع کارشناسی) انرژی و معماری  (3
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 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) میانه پژوهشی های طرح -ج
 

ف
دی

ر
 

 میانه پژوهشی طرحعنوان 
 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون)

 مجری
گروه 

 آموزشی

مدت 

 قرارداد
 (ماه)

 کارفرما
 مبلغ قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

تاریخ 

 قرارداد

آخرین 

 وضعیت

 زندگی اجتماعی در فضاهای شهری  (4
دکتر میترا 

 حبیبی
 42 شهرسازی

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

411 
234131 

24/14/31 

نتیجه داوری و 
اصالحات مورد نیاز 
پروژه به مجری 

 است.اعالم شده 

2)  
 (921)دانش شهر شمارۀ 

سنجش سرزندگی در فضاهای شهری و ارائۀ 
 )حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس( راهکار

دکتر مریم 
 محمدی

معماری 
 داخلی

 
 و مطالعات مرکز

 تهران شهر ریزی برنامه
 تهران( شهرداری)

 خاتمه یافته 4931 11

9)  
طراحی فضای فیزیکی مرکز پژوهش زیستی وزارت 

 درمان و آموزش پزشکی بهداشت
دکتر سیدبهشید 

 حسینی
  

 درمان بهداشت، وزارت
 پزشکی آموزش و

411 
2/42/39 

 /پ/م211
 خاتمه یافت

 
 

 (دانشگاهی درون یا دانشگاهی برون) کالن های پژوهشی طرح -د
 

ف
دی

ر
 

 کالن پژوهشی طرحعنوان 
 (دانشگاهی برون)

 مجری
گروه 

 آموزشی

مدت 

 قرارداد
 (ماه)

 کارفرما
 مبلغ قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

 تاریخ قرارداد

آخرین 

 وضعیت

4)  
نحوۀ استقرار مدیریت هماهنگ نوسازی و 

 بازآفرینی در مجموعه شهری تهران
دکتر غالمرضا 

 نایینی حقیقت
 6 شهرسازی

مرکز مطالعات و 
ریزی شهری  برنامه

 تهران
141/411 

4134/494 
24/44/31 

 در حال اجرا

2)  
الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل در تدوین 

 های فرسودۀ شهری بافت

دکتر 
سیدبهشید 

 حسینی
 9 معماری

سازمان پدافند غیر 
 عامل کشور

911 
214/9216 
21/14/34 

در مرحلۀ 
 نهایی تصویب

9)  
تدوین الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل در 

 ها، مراکز آموزشی و پژوهشی پزشکی دانشگاه

دکتر 
 سیدبهشید
 حسینی

 9 معماری
سازمان پدافند غیر 

 عامل کشور
921 

419/9216 
42/19/34 

در مرحلۀ 
 نهایی تصویب

1)  

تدوین اصول طراحی و ساماندهی کالبدی 
 روستاها با نگاه ویژه به معماری بومی

)مطالعه موردی:اقلیم سرد و کوهستانی، روستاهای نوار 
 شمالی البرز(

دکتر غالمرضا 
 اکرمی

دکتر لیال 
 کوکبی

 42 معماری
پژوهشکده میراث 

، صنایع فرهنگی
 دستی و گردشگری

4191 
112/21/

362414 
41/11/36 

به درخواست 
خاتمه کارفرما 

 یافته

 تاریخ شفاهی آموزش معماری داخلی در ایران  (5
مهندس نوشین 

 شهابی ضیاء

 معماری
 داخلی

42 
معاونت پژوهشی 

 دانشگاه
16/424 

911422 
44/44/31 

 خاتمه یافته

3)  
تهیۀ سند باالسری ضوابط و معیارهای فنی در 
 نظام کالبدی و فضایی مراکز آموزش عالی کشور

دکتر منوچهر 
 معظمی

 معماری
 داخلی

42 

 پژوهشی معاونت
 وزارت/ دانشگاه

 و تحقیقات علوم،
/ سازمان فناوری

 برنامه و بودجۀ کشور

4111 
214123 

21/19/31 
 خاتمه یافته

7)  
طرح منزلت فضایی میدان مشق  تهیه و تدوین برنامه و

 و تهیه پالن مدیریتی و سازمان مدیریتی آن
دکتر منوچهر 

 معظمی

 معماری
 داخلی

42 
سازی  سازمان زیبا

شهر تهران/ معاونت 
 پژوهشی دانشگاه

131 

416/464163/
641 

46/12/31 
 خاتمه یافته

1)  
 یفضاها یبرا یداخل یطراح یارهایمع نیتدو

 یادار یها ساختمان

 معظمیدکتر 
 یانیکدکتر 

 مهندس
 فرزادپور

معماری 
 داخلی

42 

وزارت راه و 
 سازمان ؛یشهرساز

ها و  ساختمان یمجر
و  یدولت ساتیتأس

 یعموم

4111 
21394/36/14 

21/11/4934 
 خاتمه یافته

3)  
آفرینش فضاهای شهری پایدار با رویکرد رشد 

 هوشمند
دکتر امیر 
 شکیبامنش

 46 شهرسازی

معاونت پژوهشی 
/ وزارت دانشگاه

علوم، تحقیقات و 
 فناوری

911 
211121 

11/11/31 
 در حال اجرا

41)  
ریزی و طراحی دانشکده  تدوین استاندارد برنامه

 دندانپزشکی 

دکتر 
بهشید  سید

 حسینی
  معماری

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی
111 

21/11/39 
1292/42 

 خاتمه یافته
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ف
دی

ر
 

 کالن پژوهشی طرحعنوان 
 (دانشگاهی برون)

 مجری
گروه 

 آموزشی

مدت 

 قرارداد
 (ماه)

 کارفرما
 مبلغ قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

 تاریخ قرارداد

آخرین 

 وضعیت

44)  
 ریزی و طراحی استاندارد برنامه
 های پزشکی  آزمایشگاه

دکتر 
بهشید  سید

 حسینی
  معماری

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی
111 

 /د/ص1129/1
14/11/32 

 خاتمه یافته

42)  
 –مطالعه و طراحی الگوی بیمارستان ایمن 

جلد استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز  91تدوین 
 (2وزارت بهداشت )فاز 

دکتر 
بهشید  سید

 حسینی
  معماری

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی
421 

 /م2129
21/11/11 

 خاتمه یافته

49)  
 مطالعه و طراحی الگوی بیمارستان ایمن

جلد استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز  91تدوین 
 (4وزارت بهداشت )فاز 

دکتر 
بهشید  سید

 حسینی
  معماری

 بهداشت، وزارت
 آموزش و درمان

 پزشکی
421 

 /م4421
12/11/14 

 خاتمه یافته

  

 
 

 های پژوهشی دانشجویی طرح -هـ
 

ف
دی

ر
 

 استاد راهنما دانشجو دانشجویی پژوهشی طرحعنوان 
گروه 

 آموزشی
 مدت قرارداد

 (ماه)
 مبلغ قرارداد
 )میلیون ریال(

شماره و 

 تاریخ قرارداد

آخرین 

 وضعیت

4)  
عایق حرارتی با توجه به  ۀتعیین ضخامت بهین

مسائل اقتصادی و میزان کاهش انتقال حرارت 
 های مسکونی در ساختمان

 ریما فیاض دکتر سینا معماریان
معماری و 

 انرژی
6 41 

211194 
11/11/31 

 ۀتسوی و  خاتمه
 نهایی
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 سوم بخش

 (ها نامه اندیش) تخصصی و علمی نشریات
 
 
 
 
 

  



 4931 -4931                                                  شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

41 

 

 

 مقدمه
 

 4936در دانشکدۀ معماری و شهرسازی نخستین بار به شکل رسمی در تیرماه  تخصصی و علمی نشریاتاندازی و انتشار  ایدۀ راه
 تیرماه همان سال برگزار گردید.  41مطرح گردید و نخستین جلسۀ بررسی آن در 

 علمی نشریات گذاری سیاست شورایشود؛ ابتدا  دانشکده پرداخته می تخصصی و علمی نشریاتنامه، به  در بخش سوم از پژوهش
و « شهر نامۀ اندیش»، «معماری نامۀ اندیش»های  با نام تخصصی -علمی نشریۀ هگردد و سپس س معرفی می دانشکده

 گردند. ، به تفصیل، معرفی می«داخلی معماری نامۀ اندیش»
 
 
 

 نشریات علمی دانشکده گذاری سیاستشورای  -الف
 

 اعضای شورا .4

  ؛ نشریات دانشکده گذاری سیاستو رییس شورای  معماری و شهرسازی ۀرئیس دانشکد -دکتر علیرضا مستغنی آقای 

  نشریات دانشکده؛ گذاری سیاستو عضو شورای  دانشکده و فناوری پژوهش معاون -دکتر منوچهر معظمیآقای 

  نشریات دانشکده گذاری سیاستدبیر اجرایی شورای –آقای مهندس اکبر دبستانی ، 

  ؛ شهر نامۀ سردبیر اندیش -نائینی  دکتر غالمرضا حقیقتآقای 

  ؛ معماری نامۀ سردبیر اندیش -دکتر ریما فیاض خانم 

  ؛ معماری داخلی نامۀ سردبیر اندیش - ایمانی نادیه دکترخانم 

  نشریات دانشکده گذاری سیاستعضو شورای  –زاده  رحیمدکتر محمدرضا آقای ، 

  نشریات دانشکده گذاری سیاستعضو شورای  – امیر شکیبامنشدکتر آقای ، 

 نشریات دانشکده گذاری سیاستعضو شورای  -زاده  خانم دکتر آرزو منشی، 

 آقای اجرایی نشریات، ، دبیر4931 ماه فروردین 24 )شایان ذکر است که بر اساس مصوبۀ شورای پژوهش و فناوری مورخ
 گردد.( ، دعوت میگذاری سیاست شورای اجرایی خلخالی است. وی حسب مورد برای حضور در جلسات شورا از سوی دبیر

 

 جلسات شورا .2
در دفتر ریاست داشکدۀ معماری و  21/11/4936در تاریخ  دانشکده علمی نشریات گذاری سیاستاولین جلسۀ شورای 

 شهرسازی تشکیل گردید.
 
 

 تخصصی -سه نشریۀ علمی -ب
 

 (Andišnāme-ye Me’māri; Journal of Architecture) معماری نامۀ اندیش -4-ب
 

o  :11414شناسۀ مجوز 

o صاحب امتیاز: دانشگاه هنـر 
o مدیر مسئول: دکتر علیرضا مستغنی 

o  ریما فیاضسردبیر: دکتر 

o گرایش رسانه: تخصصی 

o زمینۀ رسانه: هنر 

o زبان رسانه: فارسی، انگلیسی 

o مخاطبان: متخصصین 

o غیر برخط، دو فصلنامه -نوع رسانه: الکترونیک 
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 به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیأت تحریریه(: 

o معماری دانشگاه شهید بهشتی دانشکدۀ دانشیار دکتر زهرا اهری؛ 
o  ؛سید محمد بهشتی شیرازیمهندس 
o هنرهای زیبا، دانشگاه تهران دانشکدۀاستاد  ؛دکتر عیسی حجت 

o دانشگاه هنر دانشکدۀ معماری و شهرسازیاستاد  ؛دکتر سید بهشید حسینی 
o هنر دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدۀ دانشیار ؛فیاض ریما دکتر 
o صنعت دانشگاه علم و معماری و شهرسازی دانشکدۀاستاد  ؛دکتر محسن فیضی 
o شهرسازی دانشگاه هنر معماری و دانشکدۀدانشیار  ؛دکتر علیرضا مستغنی 
o شهرسازی دانشگاه هنر معماری و دانشکدۀاستادیار  ؛دکتر منوچهر معظمی 

 

 انداز نشریه چشم 
علمی است که نتایج حاصل از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در  ای دوفصلنامه «معماری ۀنام اندیش» نشریۀ
های  معماری و حوزه ۀنماید. تالش این نشریه تعمیم دانش در حوز های مختلف معماری و مرتبط با معماری معرفی می زمینه

ل و خارج ازکشور است. نشریه پذیرای های مرتبط با معماری در داخ ها برای مسائل و چالش حل راه ۀای معماری و ارائ بین رشته
های کارشناسی ارشد، پژوهش آزاد دارای محتوای علمی و  نامه های دکتری، پایان های پژوهشی، رساله مقاالت حاصل از گزارش

 است.های با محتوای ارزشمند  ترجمه
 

  نامۀ معماری: اندیشۀ دوفصلنامهدف 

 اندازی شده است: معماری در جهت دستیابی به اهداف زیر راه ۀنام اندیش دوفصلنامۀ
o تئوری معماری، تاریخ معماری، نقد  :های مرتبط با آن از قبیل معماری و حوزه ۀپاسخگویی به نیازهای علمی کشور در زمین

های بین  سبز، حوزه های امروز معماری در کشور و خارج از کشور، معماری پایدار، معماری معماری، فناوری معماری، چالش
ای معماری از قبیل معماری و انرژی، فیزیک ساختمان و معماری، معماری بیونیک، مدیریت پروژه و ساخت، مباحث  رشته

 های مرتبط با معماری. افزارها و هوش مصنوعی در معماری و دیگر حوزه سازه در معماری، کاربرد نرم
o های مرتبط با معماری ماری و حوزهمع ۀرفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوز 
o ای،  های مرتبط با معماری از طریق نشر مقاالت بنیادی، توسعه معماری و حوزه ۀدانش نظری و عملی در حوز ۀتوسع

 کاربردی، مروری
o برداری پژوهشگران و متخصصین داخلی و خارجی ها در موارد فوق برای بهره نشر آخرین یافته 
o  المللی باالی عملی داخلی و بین ۀبرای کسب رتبارتقای کیفیت علمی نشریه 

 
 

 (Andišnāme-ye Šahr; Journal of Urban Planning) شهر نامۀ اندیش -2-ب
 

o 12166: مجوز شناسۀ 

o هنـر دانشگاه: امتیاز صاحب 

o مستغنی علیرضا دکتر: مسئول مدیر 

o نائینی حقیقت غالمرضا دکتر: سردبیر 

o گرایش رسانه: تخصصی 

o  :هنرزمینۀ رسانه 

o زبان رسانه: فارسی، انگلیسی 

o مخاطبان: متخصصین 

o غیر برخط، دو فصلنامه -نوع رسانه: الکترونیک 

 

  (:الفبا حروف ترتیب به) تحریریه هیأتاعضای 

o ،تهرانشهرسازی دانشگاه دانشکدۀ استاد  دکتر سید حسین بحرینی 

o پور، استاد گروه شهرسازی دانشگاه هنر دکتر ناصر برک 
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o  دکتر پروین پرتوی، استاد گروه شهرسازی دانشگاه هنر 
o دکتر میترا حبیبی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر 

o  دانشگاه هنر معماریگروه  استاد، سیدبهشید حسینیدکتر 

o دکتر غالمرضا حقیقت نایینی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر 

o ی شهری دانشگاه تربیت مدرسریز پور، دانشیار گروه برنامه دکتر هاشم داداش 

o دکتر امیر شکیبامنش، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر 

o طباطبایی ۀریزی شهری دانشگاه عالم دکتر محمد شیخی، دانشیار گروه برنامه 

o دکتر مظفر صرافی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

o  شهرسازی دانشگاه تهران دانشکدۀ، استاد منوچهر طبیبیاندکتر 

o  شهرسازی دانشگاه تهران دانشکدۀدکتر محمد مهدی عزیزی، استاد 
 

 انداز نشریه چشم 
علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر است که با رعایت معیارهای کیفی و استفاده از  ۀفصلنامدو« ۀ شهرنام اندیش» ۀنشری

، به یکی از مراجع مورد اطمینان و پر استناد پژوهشگران و دانشجویان شهرسازی،  سازوکارهای متناسب در انتشار نشریات علمی
دستاوردهای اصیل پژوهشگران و متخصصین  سیاستگذاران و مدیران شهری تبدیل خواهد شد. این نشریه به معرفی نتایج و

 پردازد. ای داخلی و خارجی شهرسازی می علمی و حرفه ۀایرانی به جامع
 

  نامۀ شهر: اندیش نشریۀهدف 

ای و کاربردی در  ای جدید بنیادی، توسعه ها و تجربیات حرفه ، انتشار نتایج پژوهش«شهر ۀنام اندیش» ۀهدف کلی نشری
ای، طراحی شهری و مدیریت شهری و با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات  ریزی شهری و منطقه برنامههای مختلف   حوزه

 کند: اهداف مشخص زیر را دنبال می  انجام شده است. این نشریه با در نظر گرفتن این هدف کلی،
o های شهرسازی ایران ای در حوزه دانش نظری و حرفه ۀکمک به توسع 
o  معضالت عینی شهرسازی در ایرانکمک به حل مسایل و 
o های شهرسازی و مدیریت شهری در ایران نقد رویکردها و روش 
o شهرسازی ۀرفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوز 
o شهرسازی ۀهای نوین تجربی و پژوهشی در حوز انتشار به موقع یافته 
o خارجیو  یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی )درجه علمی( دست 

 
 

 (Andišnāme-ye Me’māri-ye Dāxeli; Journal of Interior Designمعماری داخلی ) نامۀ اندیش -9-ب
 

o 11411: مجوز شناسۀ 

o هنـر دانشگاه: امتیاز صاحب 

o مستغنی علیرضا دکتر: مسئول مدیر 

o ایمانی نادیه دکتر: سردبیر 

o گرایش رسانه: تخصصی 

o زمینۀ رسانه: هنر 

o  ،انگلیسیزبان رسانه: فارسی 

o مخاطبان: متخصصین 

o غیر برخط، دو فصلنامه -نوع رسانه: الکترونیک 

 

 به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیأت تحریریه(: 

o دانشگاه هنر معماری و شهرسازی ۀدانشیار دانشکد؛ ایمانی نادیه دکتر 

o موسیقی دانشگاه هنر  ۀاستاد دانشکد ؛فر دکتر محمدرضا آزاده 
o هنرهای زیبا دانشگاه تهران  ۀدانشیار دانشکد ؛دکتر حمیدرضا انصاری 
o دانشگاه هنر دانشکدۀ معماری و شهرسازیاستاد  ؛دکتر سید بهشید حسینی 
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o دانشگاه هنر دانشکدۀ معماری و شهرسازیاستادیار  ؛زاده دکتر محمدرضا رحیم 
o  فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت  ؛استاد هنر ؛صدریاحمد دکتر 
o هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ۀتاد دانشکداس ؛فر دکتر علیرضا عینی 

 

 انداز و هدف نشریه چشم:  
ای علمی است که نتایج حاصل از تحقیقات اصیل پژوهشگران و صاحبنظران را در  معماری داخلی نشریه ۀنام اندیش  ۀفصلنامدو

سینما، فناوری معماری داخلی، های مختلف معماری داخلی، طراحی داخلی، هنر، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی،  عرصه
معماری داخلی و طراحی داخلی، با تأکید  ۀرشت ۀکند. هدف این نشریه معرفی گستر های طراحی داخلی، ارائه می مدیریت پروژه

هنرهای تجسمی و کاربردی است. نکته مهم دیگر در سرخط مطالب این نشریه بررسی  ۀای آن در حوز رشته بر ماهیت میان
 ۀالمللی خواهد بود. مطالبی که در این نشری ایران و جوامع بین ۀمعماری داخلی در جامع ۀچگونگی پیوند میان دانشگاه و حرف

های ترجمه شده از مباحث بنیادی  المللی، مقاله ینهای داخلی و ب های تحلیلی از تجربه داوری و پذیرفته خواهد شد شامل گزارش
 های ارشد و دکتری است.  نامه های مستخرج از پایان های مرتبط، و مقاله طراحی داخلی و دیگر حوزه ۀمرتبط با حوز
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 چهارم بخش

 دانشکده  آزمایشگاهی تحقیقاتی تخصصی مجموعۀ اندازی راه
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 مقدمه
 

 ، تأسیس گردیده است.4931 سالاز  های آزمایشگاهی موجود در دانشکدۀ معماری و شهرسازی فعالیت
 تحقیقات انرژی در معماری و طراحی شهری آزمایشگاهالف( 

 مورفولوژی شهریمطالعات  آزمایشگاهب( 
 ج( آزمایشگاه جامع علوم کاربردی

 نوین )با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری(های  د( آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری
 (شهری های محیط در صوتی منظر) منظر آوا آزمایشگاههـ( 

 
 
 

 شهری طراحی و معماری در انرژی تحقیقات آزمایشگاه -الف

 مسئول آزمایشگاه: خانم دکتر ریما فیاض
 

 ۀتحقیقات انرژی در معماری و طراحی شهری در دانشکده معماری و شهرسازی تأسیس شده است و تا کنون از بودج آزمایشگاه
 گونه کمک مالی از دانشگاه شکل گرفته است. دانشکده و بدون هیچ

 

ها( به  )شامل وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی و دستگاه امکانات آموزشی و پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاهی .4

 تفکیک
سنج، یک دستگاه سنجش دمای  سنج باد، یک دستگاه حرارت دستگاه نورسنج، یک دستگاه سرعت 9دارای  آزمایشگاه

 تابشی، همراه با دیتاالگرهای مربوطه و تجهیزات سنجش فشار و دبی آب است.
 

 نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارایه به تفکیك .2

 :آموزشی 
های  مقطع تحصیلی و واحدهای درسی که باید در آزمایشگاه تشکیل شود و یا وابسته به فعالیتها و نوع  ها و گروه نام رشته

 آزمایشگاهی است مطابق جدول زیر:
های  نامه شود و تجهیزات مربوطه برای پایان گونه درسی در آزمایشگاه برگزار نمی های موجود هیچ با توجه به سرفصل فعالً

بینی شده است که تمرین  کارشناسی ارشد معماری و انرژی پیش ۀبازنگری دروس رشتگردد. در  دانشجویی استفاده می
 با کار میدانی آشنایی پیدا کنند.شده، با کمک وسایل آزمایشگاه مزبور انجام گیرد تا دانشجویان  های ارائه درس

 
 

 نوع مقطع نام گروه نام رشته ردیف
نام واحد 

 درسی

کامالً 

 آزمایشگاهی

فعالیت وابسته به 

 آزمایشگاهی

4)  
کارشناسی ارشد معماری و 

 انرژی
 - نامه پایان کارشناسی ارشد معماری و انرژی

با استفاده از تجهیزات 
 آزمایشگاه

 - رساله دکتری معماری معماری  (2
با استفاده از تجهیزات 

 آزمایشگاه

9)  
کارشناسی ارشد طراحی 

 شهری
 - نامه پایان کارشناسی ارشد شهرسازی

استفاده از تجهیزات با 
 آزمایشگاه

 
  



 4931 -4931                                                      شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

11 

 

 

 :پژوهشی 

سال گذشته با استفاده از امکانات آزمایشگاهی در هر  1هایی که در طول  نامه تعداد دانشجویان ورودی هر رشته، پایان
های آزمایشگاهی  گرفته که در آنها از فعالیت ها/ محورهای پژوهشی صورت رشته انجام شده است همچنین اعالم زمینه

 های پژوهشی ارایه شده است. های آنها در قالب مقاله یا طرح استفاده شده و دستاوردها و خروجی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، یک دانشجوی دکتری معماری و یک دانشجوی طراحی  41تا کنون حدود 

وضوعات پژوهشی که در آنها از این تجهیزات باشند. م حال استفاده می اند و در شهری از تجهیزات آزمایشگاه استفاده کرده
های یزد، میزان روشنایی آسمان شهر شیراز، استفاده از آب چاه برای  استفاده شده است عبارتند از کارکرد حرارتی ایوان

در  حرارتیگرمایش و سرمایش در اقیلم معتدل و مرطوب، میزان روشنایی مورد نیاز کارکنان اداری در اقلیم تهران، آسایش 
 .است. در همین زمینه ها نیز مقاالتی در مجالت علمی پژوهشی تهیه شده یا در دست تهیه فضای باز شهر الر و ..

 :خدمات درآمدزایی 
های مربوط توسط امکانات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه که بتوان  لیست نوع خدمات، شرح خدمات قابل ارایه و هزینه

 برداری نمود. قالب سیستم شاعا بهرهبرای درآمدزایی دانشگاه در 
در صورت وجود ساز و کار مناسب برای عقد قرارداد با سازمان ها و افراد خارج دانشگاه، می توان تجهیزات را در اختیار یک 

 های الزمه اقدام نماید.  گیری کارشناس آزمایشگاه قرار داد تا همراه پژوهشگر بیرونی نسبت به اندازه
توان به  تجهیزات آزمایشگاه مانند تهیه دوربین مادون قرمز، تونل باد، دستگاه هواشناسی قابل حمل میضمنا با تکمیل 

ها و خرید تجهیزات تکمیلی از این طریق  درآمدزایی آزمایشگاه کمک نمود، به نحوی که هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه
 تأمین شود.

 
 

 شهری مورفولوژی مطالعات آزمایشگاه -ب

 مریم محمدی دکتر آزمایشگاه: خانممسئول 
 

 اهداف کلی و جزئی برنامۀ آزمایشگاه تحقیقاتی .4

 :هدف کالن 
o های مختلف مرتبط با فرم در مقیاس شهر، محله و فضای شهری که مشتمل بر طیف  انجام مطالعات در زمینه

 گردد. ها می وسیعی از پژوهش
o رشته ای. تحقیقات بینا همکاری با مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی برای انجام 
o های مرتبط با موضوع در مقیاس  دهی به برگزاری سمینارها، برگزاری کارگاه ای برای جهت آوردن زمینه فراهم

 دانشگاهی و ملی با هدف شناسایی فرم مطلوب برای شهرهای ایرانی.

o ۀبرای ارائ های اجرایی مرتبط با مسائل شهری در جهت ایجاد بستری سسات و سازمانؤهمکاری با م 
 ریزی شهرها های طراحی و برنامه دستاوردهای نظری و عملی در قالب کتاب، مالحظات و دستورالعمل

o های پایدار شهری و کارا در کاهش مصرف انرژی. دهی مطالعات فرم شهر به سمت و سوی شناسایی فرم جهت 

  :اهداف جزئی 

o در عملکرد مطلوب فرم شهر.گذاری آنها شهری و تأثیر ۀلعات مرتبط با شبکبررسی مطا 
o ها بر مقوله فرم شهری بندی کاربری بررسی ارتباط میان الگوی پهنه 

o شناسی فرم شهرهای مدرن در ایران و علل عدم موفقیت آنها  آسیب 

o بررسی فرم شهرهای کهن در ایران به منظور استفاده از اصول بومی در تدوین الگوی فرم کنونی 
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o تحقق فرم مطلوب با توجه به انواع شهرهای موجود در ایرانراهکارهای مشخص جهت  ۀارائ 

o افزارهای مرتبط تغییرات اقلیمی از طریق نرم ۀگذاری آن بر مقولثیرأش وضعیت موجود فرم شهرها و تسنج 

o های مرتبط با سازمان هواشناسی جهت همسو شدن با موضوع جهانی فرم شهر پایدار امکان انجام پژوهش 

o فرم شهری و بررسی آنها از حیث رویکردهای اخیر پایداری ۀسازی در زمین مدل 
o ریزی و طراحی  های پیشنهادی فرم شهر در الگوهای جهانی و نحوه استفاده از آنها در الگوهای برنامه بررسی مدل

 شهری
o های اجتماعی سازی شده جهت ارتقا فعالیت بررسی فرم مطلوب فضاهای شهری بازرنده 

o شهری مبتنی بر تکنیک چیدمان فضا بررسی فرم مطلوب فضاهای 

o ها در ارتباط با موضوع آوردن بستری برای تبادل ایده فراهم 

o شده های موضوعی تعیین های مرتبط با اولویت نامه هدایت پایان 
 

 :)در داخل دانشگاه و در رابطه با صنعت کشور( ضرورت تشکیل آزمایشگاه تحقیقاتی .2
نظران و  های نظری در مباحث شهری است که در مرکز توجه صاحب ترین حیطه موضوع فرم و مرفولوژی شهری، از مهم

های مختلف است که  پردازان شهرسازی است. به عبارتی یکی از اهداف غایی شهرسازان خلق فرم مطلوب در مقیاس نظریه
فرم مطلوب شهری  گیرد. بدون شک یک ها تا مقیاس کالن را در بر می از مقیاس فضای شهری شروع شده و سایر مقیاس

ضامن مطلوبیت عملکرد، تحقق هویت و معنا است. در این میان فقدان مطالعات جامع در این رابطه و عدم توجه به 
های ایرانی  های شهری فاقد کارایی بوده و حتی در مواردی در نمونه بسترهای محلی از سوی دیگر سبب شده است تا فرم

گردد، هم اکنون تاکید بر  حال فارغ از این تحوالت که به دوران مدرنیسم بر میبه انفصال کالبدی بینجامد. در عین 
سو ضرورت  هایی که واجد همگونی شکلی و محتوایی هستند از یک شدن و ایجاد فرم های جهانی در قالب روند جهانی فرم

های شهری غیر  و ایجاد فرم های شهری کند. و از سوی دیگر توسعه توجه جامع به مطالعات در این حیطه را توجیه می
پایدار )که به نوعی الگوهای پراکنده را مد نظر قرار دارد،( در عصر پایداری که ضرورت کاهش مصرف انرژی و افزایش 

تواند ضامن محقق شدن  کارایی را در نظر دارد، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس نگاه ویژه و خاص به این موضوع می
ریزی کشور باشد و از سوی دیگر با توجه به معضالت ناشی از  هویت بومی در الگوهای کالن برنامههدف کالن ایجاد 

نماید، توجه به این موضوع ضروری  ناپایداری شهری که در آینده نه چندان دور، کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می
تواند بستر مناسب رفتاری را برای  می نماید. در عین حال در مقیاس فضاهای شهری نیز، خلق فرم مطلوب می

 های جامعه پایدار است دست یازد. کنندگان فضا فراهم آورد و از این رو به هدف انسان سالم که ضرورت استفاده
 

 نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارائه: .9

 آموزشی 

 نوع مقطع نام گروه نام رشته ردیف
نام واحد 

 درسی

کامالً 

 آزمایشگاهی

فعالیت وابسته به 

 آزمایشگاهی

 کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری  (4
های طراحی  کارگاه

 شهری
 

  

  شناسی شهری شکل کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری  (2
  

 کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری  (9
  تحلیل فرم و شناخت 

 شهری فضای 
 

  

  شهرسازی 1طرح  کارشناسی شهرسازی شهرسازی مهندسی  (1
  

 کارشناسی شهرسازی شهرسازی مهندسی  (5
فضای  شناخت 

 شهری
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 پژوهشی 
 :کارشناسی ارشد ۀنام پایان -4

o دانشگاه هنر(اه آزاد اسالمی قزوین( ))دانشگ کربن کم ۀاصول طراحی محل 

o دانشگاه هنر( پهلوی دوم ۀشناسی بافت دور راهنمای طراحی بافت مسکونی مبنی بر گونه( 

o  دانشگاه آزاد( کارااصول فرم محالت انرژی( 

 سازی زمین های آماده ست رویکرد فرم بنیاد در طرحبطرح پژوهشی خرد کار -2
 ف اتمام(رُ)در شُ «ای بر مرفولوژی شهری مقدمه»کتاب  ۀترجم -9
 یـداخلی و مل ،المللی شرکت در کنفرانس بین -1

o  عمـران،  کنفـرانس  –ارزیابی بافت ارگانیك محله تجریش مبنی بر اصول فرم محالت شهری کم کربن 

 تبریز -4936 آذر اسالم، جهان کشورهای شهرسازی و معماری

o  چهارمین کنفـرانس  کربن،  های کم گیری محله عملکردی در شکل –بازشناسی اصول و مالحضات کالبدی

 قزوین آزاد دانشگاه – 4936اردیبهشت  91آوری از آرمان تا واقعیت،  تابملی معماری و شهرسازی پایداری و 
 
 

 (شهرسازی و معماری ۀدانشکد دیجیتال ساخت کارگاه) طراحی در نوظهور کاربردی علوم جامع آزمایشگاه -ج

 علیرضا مستغنی دکتر مسئول آزمایشگاه: آقای
 

 عنوان التین: -4
Emerging Comprehensive Applied Sciences Laboratory in Design (Digital Craft House-DC House) 

 

 های کارگاه ساخت دیجیتال اهداف و فعالیت -2

o محور ساخت تفکر گسترش 

o ساخت معاصر فرهنگ سازی بومی 

o های نوین ساخت در معماری فراهم نمودن بستری برای نوآوری و ابداع در حوزۀ روش 

o گاهاتصال دانشجویان به شبکۀ جهانی کار ( های ساخت دیجیتالFab Lab و اشتراک دانش ساخت با سایر )
  کشور جهان 91های مشابه در  کارگاه

o های ساخت دیجیتال آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و روش 

o ارائۀ خدمات )خدمات دستگاهی شامل استفاده از تجهیزات( و مشاوره ساخت به دانشجویان 

o های آموزشی خدمات و مشاوره ساخت به برنامه ارائۀ 
o های آموزشی تخصصی  ها و دوره ها، کارگاهارائۀ سمینار 

o گیری از ابزار دیجیتال های پیشروی معماری در بهره ها و پروژه انجام بازدیدهای علمی از کارگاه 

o در مقطع کارشناسی ارشد و های تحصیلی به ویژه  نامه مشاوره و فراهم نمودن شرایط آزمایشگاهی برای پایان
 های مرتبط با ساخت دیجیتال دکتری در موضوع

 

 شده توسط کارگاه های انجام برنامه -9

 که است بلندمدت تحقیق یک (FSS - Freeform Space Structures) های فضاکار فرم آزاد های سازه کارگاهۀ مجموع

 رایانشی های روش بتواند تا است تالش در تحقیق این است. انجام حال در هنر دانشگاه دیجیتال ساخت کارگاه توسط

 (Nexorade)بستاروند  کارگاه تحقیق این های خروجی از یک .دهد توسعه را آزاد فرم های سازه ساخت و یکپارچه طراحی
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و مورد دوم در  4934است که اولی در اسفند  (Surface Active Structures)های منعطف  و خروجی دیگر کارگاه پوسته
 برگزار گردید. کرج در هنر دانشگاه دیجیتال ساخت در کارگاه4931شهریور 

  کارگاه بستاروند(Nexorades) : 

 طراحی وۀ تجرب و فضایی سازه و سازه مبحث از دانشجویان بیشتر شناخت و درک ایجاد هدف با بستاروند کارگاه

اتصال  نوعی وجود دلیل به که است ای شبکه فضایی سازه نوعی است. بستاروند شده ریزی برنامه دیجیتال ساخت
 که زیرا باشد، داشته ای ساده بسیار ساخت که شود می سبب امر این و ندارد مفصل عنوان به عضوی آن، در خاص

 دیگر، سویی از شود. می مربوط آن اتصاالت ساخت به کلی طور به ای شبکه فضایی های ساخت سازه پیچیدگی

 را ای شده بندی مثلث بعدی سه ۀشبک هر که دلیل این به شود نمی ای محسوب پیچیده امر ای شبکه سازه فرم طراحی

 توان نمی واقع در که دارد وجود هایی پیچیدگی بستاروند ۀیابی ساز فرم در ولی ساخت فضایی ۀساز شکل به توان می

 ساخت فرآیند از را پیچیدگی بستاروند که کرد توان بیان می جمله یک نمود. در تبدیل بستاروند به را دلخواهی فرم هر

 .کند می منتقل طراحی فرایند به

 های منعطف  کارگاه پوسته(Surface Active Structures) : 

واسطه شود که به  پذیر تشکیل می های منعطف نوعی سازه فضاکار است که از اعضای پیوسته خمیده انعطاف پوسته
ای  ها دارای فرایند شکل یابی پیچیده های آزاد را به سادگی ایجاد نمایند. طراحی این سازه توانند فرم خمیده بودن می

پذیرد. نکته جالب در مرحله  های مختلفی از جمله دیجیتال یا دستی صورت می که از تحلیل مصالح به روش است
که در حین فرایند ساخت شکل سه بعدی به خود  استها  المانها دو بعدی بودن طراحی  ساخت این نوع سازه

 .استها  گیرند که حاصل از خمش پنهان در آن می
 

 های ارتباط با کارگاه: ها و زمان راه -1
 www.dchouse.ir  وبسایت:

 info@dchouse.ir ایمیل:

 @dchouse.ir اینستاگرام:       

 44تا  3:91زمان مراجعه: روزهای شنبه تا چهارشنبه 

 .استروزی قابل استفاده  روز هفته به صورت شبانه 4در صورت هماهنگی قبلی و نیاز مراجعین، این مکان 
 

 امکانات و تجهیزات کارگاه در فاز اول: -5

 )دستگاه(تعداد  عنوان  )دستگاه(تعداد  عنوان

 4 مینی فرز 4 لیزر کاتر

 4 دریل FDM 9بعدی با تکنولوژی  سه پرینتر

 4 پمپ باد DIY Table top 4 axis 4ربات کارتزین 

 1 آردویینو، موتور و تجهیزات جانبی WorkStation 9کامپیوتر 

 4 رعمود بُ ۀار
)پیچ گوشتی، انبردست، تجهیزات عمومی 

 آچار، کولیس، متر لیزری و غیره(
4 

 

 فاز دوم: امکانات و تجهیزات کارگاه در -3

 )دستگاه(تعداد  عنوان  )دستگاه(تعداد  عنوان

 4 دستگاه برش لیزر فایبر فلز 4 با ابعاد بزرگ FDMپرینتر سه بعدی 

 4 ربات پرنده SLS 4پرینتر سه بعدی 

 4 دستگاه واترجت 4 محور بازوی رباتیک شش
 

http://www.dchouse.ir/
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 :نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارائه به تفکیك -7

 آموزشی 

 نوع مقطع نام گروه نام رشته ردیف
نام واحد 

 درسی

کامالً 

 آزمایشگاهی

وابسته به فعالیت 

 آزمایشگاهی

    2ساختمان  کارشناسی معماری معماری  (4

 کارشناسی معماری معماری  (2
کاربرد کامپیوتر 

 در معماری
   

    1طرح  کارشناسی معماری معماری  (9

    طراحی فنی کارشناسی معماری معماری  (1

    فرم و فضا کارشناسی معماری داخلی داخلیمعماری   (5

  معماری داخلی معماری داخلی  (3
اصول فنی 

 2ساختمان 
   

  معماری داخلی معماری داخلی  (7
عناصر مدوالر و 

 پیش ساخته
   

  معماری معماری  (1
های  روش

 پیشرفته ساخت
   

  معماری داخلی معماری داخلی  (3
های  فناوری

 معماری داخلی
   

 
 

 پژوهشی 
o  های موقت پس از  های ساخت دیجیتال برای ایجاد اقامتگاه گیری از فناوری پژوهشی خرد با عنوان: بهرهطرح

 بالیای طبیعی )در پایان شهریور خاتمه یافته(، مجری طرح: محمد رضا متینی

o ۀالمللی دارای رتب چاپ مقاله در ژورنال بین Q1 

International Journal of Space Structures (ISSN: 09560599)   
 با عنوان:

Design of a curved-line bending mechanism inspired by skin wrinkles for elastic–kinetic 

structures in architecture 

 نظر نویسندگان: محمد رضا متینی، رامتین حق

o با رویکرد انتقال اصول طبیعت به فرایند  «طبیعت، ساخت، معماری»پژوهش با عنوان  ۀسخنرانی در هفت ۀارائ
 ساخت دیجیتال 

o اد دیجیتال توسط علیرضا فاضل و مهر دو پژوهش در قالب دکترای معماری با موضوعات مرتبط با کارگاه ساخت
 حیدری

o کارشناسی ارشد معماری با موضوعات مرتبط با کارگاه ساخت دیجیتال توسط امیر پورمقدم ۀنام پایان 
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 )با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری(های نوین  آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری -د

 امیر شکیبامنش دکتر مسئول آزمایشگاه: آقای
 

 عنوان التین: -4
Virtual Reality & Technology Lab (with Specific Use in Urban Design and Architecture) 

 

 برنامۀ فعالیتی و اهداف آزمایشگاه  -2

 :اهداف 

o در  4های جدید کیفی و کمی های نوین به منظور توسعۀ روش گیری از دانش واقعیت مجازی و فناوری بهره
 مطالعات طراحی شهری و معماری؛

  عابرین، از سنجش، آزمون و تحلیل تأثیرات طرح های پیشنهادی و یا ساختارها و عناصر موجود بر روی ناظرین و
 ؛ 2ها طریق شبه آزمون

 باالتر بردن کنترل متغیرهای دخیل در مطالعه و تقلید حداکثری از شرایط حقیقی؛ 
 کمی  -های دیجیتال سه بعدی با مطالعات کیفی  های شهودی و تجربی مبتنی بر شبه آزمون سازی ترکیب مدل

 گذشته؛

o ا تحقیقات کاربردی واقعیت مجازی و برقراری زمینه های معماری و شهرسازی ب آشنایی محققین فعال در رشته
 مؤثر ارتباط با صنعت

 سازی بهتر حرکات ناظر، که  وری در یک مدل واقعیت مجازی شهری و همچنین شبیه خلق سطوح باالیی از غوطه
 تواند تا حد زیادی در مطالعات طراحی شهری مورد استفاده قرار گیرد. خود می

 ی، شبه حقیقی و قابل استناد و فراهم نمودن بستری مناسب جهات ارزیابی، بحث و در های قو بخشی آفرینش تجسم
 های شهری. نهایت مشارکت با مراجع فنی و نهادهای دولتی فعال در امور شهرسازی کشور در پروژه

 حیط های صورت گرفته در م پیاده سازی پروژه ها پیش از اجرا، و کاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی
 حقیقی؛

 سازی ها در فرآیند طراحی معماری،  ها و تصمیم ارتقاء سطح شناخت و تحلیل و نیز افزایش قدرت در تصمیم گیری
 برنامه ریزی و طراحی شهری

 ؛توسط متخصصین های در حال تدوین طرح ارزیابی 
  ارزیابی نظرات کاربران فضاها ... 

  صورت گرفته در محیط حقیقیکاهش ریسک و تقلیل خطاهای ناشی از طراحی های 

o های مدرن بسترهای جدید آموزش طراحی شهری و معماری مبتنی بر فناوری ۀتوسع 
 تر و متناسب تر با نیازهای طراحان؛  های طراحی خالقانه حل فراهم نمودن بستری برای خلق راه 

 اندک ۀفراهم نمودن امکان طراحی شهودی با سرعت باال و هزین 

 در جریان(پژوهشی  -های علمی  برنامه(: 

o مطالعات رفتارشناسی  ارتقاء سطح علمیحرکات سر و بدن به منظور  هایساز بیهش ۀپژوهش در رابطه با توسع 

 حقیقی های شبه ها در محیط سازی های ارتقاء سطح شبیه مطالعه بر روی روش 

 سازی حرکت( )شبیههای حرکتی  فرم ساخت و نصب پلت 

                                                           
 نتایج ورود دشواری و موضوعات به صرف نگری کیفی است، وارد شهری طراحی و معماری مطالعات به همواره که ای عمده داتاایر از یکی -4

 واقعیت آزمایشگاه تجهیز طریق از حصول قابل اهداف ترین مهم جمله از رابطه این در است. تحقیقات این ۀدامن به کمی دستاوردهای و

 بود. خواهد شهرسازی مطالعات و ریمعما ۀحوز در کمی مطالعات ساختن میسر مجازی،
2 - SEMI EXPERIMENTS 
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  سازهای موجود های طراحی قابل انجام در شبیه ماتریس علمیِ پژوهشتوسعۀ 

o  گذار از مرحلهR&D تی و ورود به حوزۀ مصارف صنعتی درآمدزاحرک هایساز بیهتوسعه ش 

o های مجازی در محیط های دید آنالیز صحنههای مبتنی بر  سازی مدل ۀتوسع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o بعدی به منظور تحلیل فضاهای شهری و بناهای معماری  9درجه پویای  961گیری از تصاویر  بهره 

 درجه 961های شهری واجد ارزش و بناهای خاص با قابلیت پیمایش و دید  حقیقی و متعامل حوزه سازی شبه شبیه 

 های واقعیت مجازی به منظور جذب گردشگر؛ توسعه بر روی عینک 

o یت افزوده در طراحی شهریافزاری واقع افزاری و سخت های نرم سیستم ۀوسعمطالعه در خصوص ت  

o گیری از واقعیت افزوده در طراحی نماهای شهری: بهره 
 ای  پذیر آن در مکان برای مقاصد آموزشی یا طراحی حرفه یتؤهای ر طراحی جداره و الیه 

 یار طراح افزارهای کمک نرم ۀتوسع 
 ها و فضاهای شهری موجود گردشگری شهری ... انطباق تصاویر تاریخی بر ساختمان ۀورود به حوز 

 

 

 

 

 

 های مشارکتی: گیری از واقعیت افزوده با هدف اعمال تغییرات در طراحی بهره

 های طراحی را فراهم نموده و می تواند مورد استفاده متخصصین حوزۀ شهری قرار  امکان ویرایش به هنگام گزینه
 ..گیرد .

o :سایر 

 های واقعیت مجازی دیگر  پژوهش در خصوص الزامات، استانداردها، و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه
 جهان؛

 اتریس پژوهش در خصوص موضوعات پژوهشی در جریان در دیگر آزمایشگاه های جهان به منظور توسعه م
 پژوهشی آزمایشگاه دانشکده؛
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 مدت( مدت و میان انداز کوتاه قالب چشم)در های اجرایی  برنامه 

 تر علمی از طریق برگزاری  های گسترده های فعالیتی آزمایشگاه با هدف جذب همکاری معرفی هرچه بیشتر زمینه
پژوهشی در رابطه با کاربرد واقعیت مجازی در معماری و  –مدت علمی  های کوتاه های آموزشی و دوره کارگاه

 شهرسازی؛

  نیاز آموزشی دروس مرتبط در مقاطع تحصیالت تکمیلی با ورود هدفمند به جلسات کالسی؛پوشش بخشی از 

 های نوین؛ شهرسازی و فناوری ۀتدوین شرح درس رشت 

 دست آمده بر روی آن؛ هایجاد سایت ویژه آزمایشگاه و بارگذاری دستاوردهای تحقیقاتی ب 

 راکز علمی کشور؛ها و م پژوهان سایر دانشگاه ارائه خدمات تخصصی به دانش 
 ارائه خدمات تخصصی به صنعت شهرسازی و ساختمان کشور 

 

 های ارتباط با آزمایشگاه ها و زمان راه -9

 های ارتباطی راه 

o                 :ایمیل آزمایشگاه               Urbanvrlab@gmail.com 

o         :ایمیل مدیر آزمایشگاه         Shakibamanesh@gmail.com 

o سایت مدیر آزمایشگاه:                             وبShakibamanesh.ir 

o )زمان مراجعه به آزمایشگاه )بر اساس روزهای حضور دانشجویان همکار در آزمایشگاه 

 49الی  1191دوشنبه: ساعت  روز 

  49الی  1191روز چهارشنبه: ساعت 

  42الی  1191روز پنجشنبه: ساعت 

o )زمان مراجعه به آزمایشگاه )بر اساس روزهای حضور مدیر آزمایشگاه 

  41191الی  1191روز شنبه: ساعت 

  49الی  1191روز پنجشنبه: ساعت 
 

 

به  ها( )شامل وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی و دستگاهامکانات آموزشی و پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاهی  -1

 تفکیك

 )دستگاه(تعداد  عنوان  )دستگاه(تعداد  عنوان

 EPSON 4ویدیو پروژکتور  OMIMO 4عینک واقعیت مجازی 

 4 اسپیکر OSVR 4عینک واقعیت مجازی 

 2 وبکم 4 هدترکر آزمایشگاهی

 4 پایۀ دوربین 4 پردۀ بک پروجکشن

 4 جویستیک ASAUS 4لبتاب 

Leap Motion 2 4 کامپیوتر 
 
 

 نوع خدمات آزمایشگاهی در حال ارائه به تفکیك -5

 آموزشی 

 نام واحد درسی نوع مقطع نام گروه نام رشته ردیف
کامالً 

 آزمایشگاهی

وابسته به فعالیت 

 آزمایشگاهی

    روش و فنون طراحی شهری کارشناسی ارشد طراحی شهری شهرسازی 4
 
 

mailto:Urbanvrlab@gmail.com
mailto:Shakibamanesh@gmail.com
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 سال گذشته( 2)در  پژوهشی 
o کاربرد واقعیت مجازی در حوزۀ طراحی شهری و معماری 

 مجتمع از نگهداری و ساخت در مجازی واقعیت از گیری بهره"با عنوان  کارشناسی ارشد فناوری معماری، ۀنام پایان 

 دانشگاه تهران )در حال کار( -پور آرمین شایان – "ساخته پیش مسکونی
 کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر  تأثیر بررسی"با عنوان کارشناسی مهندسی شهرسازی  ۀنام پایان

 "شهر تهران( 4منطقه  ، بهار موردی: خیابان ۀها در محیط مجازی )نمون آزمون ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه
 4931 -دانشگاه هنر –اقدم  زاده اقدم و نیکو قاسمی روژین جلیل

o حقیقی های شبه ها در محیط سازی های ارتقاء سطح شبیه مطالعه بر روی روش 

 المللی  چاپ مقاله در ژورنال بینInternational Journal of  Architectural Engineering & Urban Planning 

(IJAEUP) PLANNING RESEARCH ،ISSN: 2228-7337 دارای رتبه علمی پژوهشی و( ،ISC با عنوان ،)
Improving Results of Urban Design Research by Enhancing Advanced Semi-Experiments in 

Virtual Environments  

 تألیف یک فصل از کتاب: 

 "Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation "،  

 با عنوان:

 "Using Advanced Approaches in Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital 

Models to Virtual Reality " ، By: Prof. Stefano Brusaporci, Press IGI Global.  

 بین ۀسخنرانی در اولین کنگر ۀارائ ( المللی معماری هدفICTA2016آذر ) عنوانبا ، دانشگاه شیراز، 4931ماه: 
ها در محیط  آزمون کیفیات فضایی ساختار کالبدی بر پایایی تصاویر ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه تأثیر بررسی"

 اقدم. مشترک با نیکو قاسمی "مجازی

o پذیری یتؤمطالعه بر روی آنالیز دید و ر 

  بررسی تأثیر "با عنوان  "ایرانن علمی معماری و شهرسازی معلمی پژوهشی انج ۀمجل"پذیرش چاپ مقاله در
و واقعیت  عدیب  سه آیزویست های گیری از تکنیک با بهرهعابرین پیاده شهری بر امنیت روانی میادین پذیری  رؤیت

پریسا قبادی و معصومه  :ها مشترک با سرکار خانم "مجازی )نمونۀ موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز(
 آیشم.

o های واقعیت افزوده در معماری و طراحی شهری ربرد سیستممطالعه در خصوص کا 

 های واقعیت افزوده در جهت  گیری از سیستم بهره"نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات با عنوان  پایان
 4936 –دانشگاه رازی  -آال داوودی - "های شهری بهبود فرآیند علمی و عملی طراحی جداره

 
 
 
 

 اندازی در حال راه - (شهری های محیط در صوتی منظر) منظر آوا آزمایشگاه -هـ

 لیال کوکبیمسئول آزمایشگاه: خانم دکتر 
 

 در منظرصوتی) منظر آوا آزمایشگاه اندازی راه با، 4931 ماه فروردین 21 جلسۀ مورخ 9بر اساس مصوبۀ  دانشکده شورای
 اندازی است. به عنوان پنجمین آزمایشگاه دانشکده در حال راه آزمایشگاهاین  .نمود موافقت اصولی شکل به( شهری های محیط

 

 عنوان التین: -4
The Soundscape Laboratory (The sonic environment and the tuning of the urbanscape, the influences, 

quality and quantity) 
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 برنامۀ فعالیتی و اهداف آزمایشگاه  -2

 :اهداف 

o در  3های جدید کیفی و کمی های نوین به منظور توسعۀ روش واقعیت مجازی و فناوریگیری از دانش  بهره
 مطالعات طراحی شهری و معماری؛

  سنجش، آزمون و تحلیل تأثیرات طرح های پیشنهادی و یا ساختارها و عناصر موجود بر روی ناظرین و عابرین، از
 ؛ 1ها طریق شبه آزمون

  در مطالعه و تقلید حداکثری از شرایط حقیقی؛باالتر بردن کنترل متغیرهای دخیل 
 کمی  -های دیجیتال سه بعدی با مطالعات کیفی  های شهودی و تجربی مبتنی بر شبه آزمون سازی ترکیب مدل

 گذشته؛

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی:  عملیاتیو  ناهداف کال -9

  :اهداف کالن 

o ارتقای کیفی محیط شهری 

o  ارتقای آسایش انسان در فضاهای شهری 

o های عمومی شهری و افزایش حس مکان بخشی به عرصه معنی 

o ایجاد و تقویت حضورپذیری فضاهای شهری مبتنی بر حس تعلق به مکان 

  :اهداف عملیاتی 

o های شنیداری پیرامونی و سنجش آن ابعاد کمی محیط ۀمطالع 
o آنها فیتضع ای تیاصوات مطلوب و نامطلوب در جهت تقو ییشناسا 
o  های شهر تنظیم اصوات نامطلوب و مطلوب در محیطاستانداردسازی و 

o یشهر یها طیمح تیفیدر ک اصواتنقش  نییتب 

o های آزمایشگاهی های شنیداری در محیط آزمایشگاهی و انجام تست سازی محیط مدل 

o ثیرات کیفی اصوات بر شهروندان و تغییر الگوهای رفتاری أسنجش ت 

o های  ها و بناهای تاریخی، سایت فضاهای شهری، محوطه سنجش حضورپذیری )مرتبط با محیط شنیداری( در
 گردشگری

o  یشهرهای شنیداری  طیحمجهت ارتقاء تدوین ضوابط و استانداردهای مورد نیاز 

o های صوتی ها و راهکارهای حذف یا کاهش آلودگی تدوین دستورالعمل 

 

 مدت مدت و بلند کوتاه ۀبرنام -1

 مدت:  کوتاه ۀبرنام 

o های پژوهشی انجام طرح 
o ها برای آشنایی و فراگیری دانشجویان با ابعاد محیط شنیداری انجام مطالعات و آزمایش 
o سازی شده کسب تجربۀ دانشجویان در محیط آزمایشگاهی و شبیه 

                                                           
 نتایج ورود دشواری و موضوعات به صرف نگری کیفی است، وارد شهری طراحی و معماری مطالعات به همواره که ای عمده داتاایر از یکی -9

 واقعیت آزمایشگاه تجهیز طریق از حصول قابل اهداف ترین مهم جمله از رابطه این در است. تحقیقات این دامنه به کمی دستاوردهای و

 بود. خواهد شهرسازی مطالعات و ریمعما ۀحوز در میک مطالعات ساختن میسر مجازی،
4 - SEMI EXPERIMENTS 
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o های دانشجویی در مقاطع مختلف در ارتباط با موضوعات منظر صوتی  نامه تعریف پایان 
o سازی سایت آزمایشگاهی و تامین تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایشات میدانی  آماده 
o های انجام شده ها و نتایج پژوهش گردآوری روش 
o افزار های آموزشی مرتبط و کارگاه آموزش نرم برگزاری کارگاه 

 مدت:بلند ۀبرنام 

o مرزهای دانش  ۀعهای پژوهشی دانشگاهی داخل و خارج از کشور و توس ارتباط با آزمایشگاه 
o های آزمایشگاهی  های میدانی و انجام تست برداشت 
o های آموزش علمی برگزاری کارگاه 
o های آزمایشگاه  پژوهش و فعال کردن زیر مجموعه ۀتوسع 

o آزمایشگاهی ۀافزارهای کاربردی برای نمون ها و نرم تدوین روش 

o های مرتبط با نوع کار ساخت برخی سنجنده ۀتوسع 

o های شهری ی در محیطداریشن طیمح طیاستاندارد و ضوا نیتدو 

 

 های آزمایشگاه: فعالیت ۀبندی دو سال جدول زمان -5
 

ف
دی

ر
 

 برنامه، طرح و اقدام عنوان /

 مدت زمان

 سال دوم سال اول
سه ماهه 

 اول
سه ماهه 

 دوم
سه ماهه 

 سوم
سه ماهه 

 چهارم
سه ماهه 

 اول
سه ماهه 

 دوم
سه ماهه 

 سوم
سه ماهه 

 چهارم

             نامه/ دروس دوره های پژوهشی/ پایان انجام طرح  (4

            افزارها ها و نرم روشتدوین   (2

9)  
ایجاد سایت و تامین تجهیزات مورد نیاز برای انجام 

 آزمایشات میدانی
            

1)  
های پژوهشی دانشگاهی داخل/ خارج  ارتباط با آزمایشگاه

 از کشور و توسعه مرزهای دانش
          

5)  
ی و شگاهیآزما یها و انجام تست یدانیم یها برداشت

 میدانی: سنجش آسایش صوتی، سنجش تراز فشار صوت
          

3)  
افزارهای کاربردی  طراحی و تست تجهیزات و نرم

 آزمایشگاهی ۀصورت نمون به
           

            های آزمایشگاه زیرمجموعه توسعه و تحقیق و فعال کردن  (7

 

 

 : پذیر بودن رسیدن به اهداف( )توجیه عملی بودن و امکانهای اجرایی برنامه آزمایشگاه تحقیقاتی  روش -3

 شود: بخش کلی تقسیم می 9آزمایشگاه تحقیقاتی به  ۀبرنام 

سازی اصوات  سازی و شبیه مدل های آزمایشگاهی شامل: سنجش تراز فشار صوت و سایر فاکتورها، تست. 4بخش 

 آزمایشگاهی.در محیط 

های کیفی و یا کمی  ی با روشدانیم یها برداشتسنجش آسایش صوتی شامل: گردآوری اطالعات و  .2بخش 

  است.

 صورت نمونۀ آزمایشگاهی در برنامۀ های کاربردی به در بخش تحقیق و توسعه، طراحی و تست دستگاه. 9بخش 

 گیرد. کار آزمایشگاه در این بخش قرار می های افزار و روش نرم ۀآزمایشگاه قرار دارد. همچنین توسع
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 های آزمایشگاه عبارتند از: سایر برنامه 

o  ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی و تخصصی به منظور تبادل دانش و تجربه 

o ها و دستاوردهای حاصله  های آموزشی و تدوین پژوهش برگزاری کارگاه 

o های پژوهشی خارج از دانشگاه تعریف طرح 

o بین دانشگاهی(و  ای های مشترک دانشجویی )بین رشته نامه تعریف پایان 

 

 ارتباط تخصصی آزمایشگاه با واحد دانشگاهی مورد نظر: -7
پذیر است، ایجاد و استقرار آن  ای امکان ها با استفاده از توان پژوهشگران بین رشته با توجه به اینکه این مطالعات و سنجش
گیری از همکاری علمی پژوهشگرانی با سایر  ظرفیت علمی گروه شهرسازی و بهرهدر محیط دانشگاه هنر و با استفاده از 

 بینی شده است.  پیش ،های مرتبط تخصص
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 پنجم بخش

 «شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز» اندازی راه
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 «شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز» اندازی راه

 
 طی گردیده، تدوین و تنظیم دانشگاه راهبردی برنامۀ بر مبتنی که خود عملیاتی برنامۀ اساس بر شهرسازی و معماری ۀدانشکد

 .نمود دانشکده اسناد مرکز اندازی راه و ایجاد به مکلف را خود 4931 سال
 توسط شده تهیه ارزش با مدارک رفتن دست از باعث گذشته سال چند طی آن عدم که مرکز این تأسیس لزوم به توجه با

 مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز» سیسأت پیشنهاد گیری شکل به توجه با و است، گردیده محترم انادتاس و دانشجویان
 از اسناد و مدارک ثبت و دریافت امکان خصوص در شده انجام های رایزنی همچنین و دانشکده، شورای در «شهر و معماری

 شورای نهایت در و گرفت قرار بررسی مورد دانشکده شورای متعدد جلسات طی موضوع دانشگاه، از خارج اشخاص یا و مراجع
 گذاری سیاست و مدیریت با) شهرسازی و معماری دانشکدۀ به وابسته و غیرانتفاعی مرکزی تأسیس با موافقت ضمن دانشکده

 31در آذرماه سال  مرکز این ۀاساسنام تصویب و تنظیم به نسبت ،(دانشکده علمی هیأت اعضا از متشکل امنایی هیأت توسط
 .نمود اقدام

 
ماده و یک تبصره و پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، نهایتاً در تاریخ  41 در( 4 پیوست شرح به) مزبور اساسنامۀ

 به تصویب شورای دانشکده رسیده است. 46/13/4931
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 ششم بخش

 ، مراکز و مؤسساتها دانشگاه سایر با مشترک های نامه تفاهم انعقاد
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 مقدمه
 

 تر فعال حضور برای های تخصصی عرصه در افزایی هم و المللی داخلی و بین مشترک های همکاری توسعۀ راستای در ها نامه تفاهم
 علمی، همکاری بسترهای توسعۀ و ایجاد ها، نامه تفاهم این امضای از اند. هدف شده منعقد المللی داخلی و بینهای  حوزه در

های داخلی و  عرصه در علمی های فعالیت توسعۀ برای ها دانشگاه در موجود های ظرفیت از بهینه ۀاستفاد و آموزشی و پژوهشی
 .هاست نامه تفاهم ۀامضاکنند های طرف بین افزایی هم و اطالعاتی های بانک و امکانات منابع، کلیۀ از استفاده با المللی، بین

های بسیار مهم و کلیدی کشور است به  در راستای گسترش دیپلماسی علمی که از سیاست دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 ۀواسط بههایی است که از نظر علمی و  دانشگاهدر  المللی مخصوصاً کند و همیشه پیگیر امور بین صورت بسیار پویا فعالیت می

 .خاصی برخوردار هستند قابلیتهای جغرافیایی و فرهنگی از  موقعیت
 
 

 های داخلی نامه تفاهم -الف
 

ف
دی

ر
 

 نامه موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم
نامه از  امضاکندۀ تفاهم

 طرف دانشگاه

شماره و تاریخ 

 نامه تفاهم
 مدت اجرا

4)  

 -شرکت کنترل تدابیر دانا کنتروتك
 design Builderنمایندۀ انحصاری شرکت 

)زیر نظر کمیسیون انرژی و محیط  در ایران
 زیست نظام مهندسی ساختمان استان تهران(

های مشترک،  نمودن زمین همکاری فراهم
علمی، تحقیقاتی،  ۀمنظم و مستمر در زمین

 آموزشی و پژوهشی

رییس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 سال 4 14/11/34

 وان آموزشی آی ۀمؤسس  (2
اولین دورۀ آموزشی طراحی  کارگاه آموزشی

 پارامتریک

رییس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

941116 
29/42/31 

 هفته 41

 حی معماریاطر دفتر  (9
های آموزشی تخصصی  برگزاری کالس

 معماری، معماری داخلی و شهرسازی

رییس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

234334 
21/13/31 

 سال 4

 وان آموزشی آی ۀمؤسس  (1
افزار کرونا  های آموزشی نرم برگزاری کالس

Corona 

رییس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

231493 
41/11/31 

 سال 4

 یك کرج ۀمعلم ناحی سرای پژوهش  (5
دانشکدۀ معماری و قرارداد اجارۀ فضای 

 )پردیس کرج( شهرسازی

رییس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

241121 
14/12/31 

 روز 2

 برگزاری یک دورۀ کارگاهی ساختمان انسان  شرکت آسایش معماری  (3
رییس دانشکدۀ معماری و 

 شهرسازی

269121 
49/41/31 

 ماه 9

 
 

 های خارجی نامه تفاهم -ب
 

ف
دی

ر
 

 نامه موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم
نامه از  امضاکندۀ تفاهم

 هنر طرف دانشگاه

و تاریخ شماره 

 نامه تفاهم
 مدت اجرا

4)  

National School of 
Architecture, Clermont-

Ferrand, France 
 فران فرانسه -مدرسه ملی کلرمون

 المللی های علمی بین ارتقاء همکاری
رییس دانشکدۀ معماری و 

 شهرسازی

بدون شماره 
 ارسال شده است.

44/19/34 

 

2)  

The Faculty of Architecture of 
the University of in Slovenia 

دانشگاه  دانشکدۀ معماری،

 اسلوانی لیوبلیانا،

 المللی های علمی بین ارتقاء همکاری
دانشکدۀ معماری و رییس 

 شهرسازی
2144/4-644 
19/42/31 

 سال 1
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 هفتم بخش

 علمی های گارگاه و تخصصی های نشست علمی، های سخنرانی
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 مقدمه
 

 شود: در سه حوزۀ زیر پرداخته می شهرسازی و معماری دانشکدۀ های فعالیت کارنامۀ ، بهنامه پژوهشدر این بخش از 
 مختلف فرهنگی و علمی های مناسبت به پژوهشی و علمی سخنرانی جلسات برگزاری -الف
 شهرسازی و معماری حوزۀ در تخصصی و علمی های گارگاه برگزاری -ب
 ها برنامه سایر برگزاری -ج

 
 

 مختلف فرهنگی و علمی های مناسبت به پژوهشی و علمی سخنرانی جلسات برگزاری -الف
 

ف
دی

ر
 

 سخنرانان عنوان سخنرانی
واحد تخصصی 

 کننده ریزی برنامه

تاریخ 

 برگزاری

زمان 

 برگزاری

4)  
 فرانسه هیآت اعزامی به گزارش سفر

 و  کلرمون فران معماری مدرسۀ با همکاری نامۀ تفاهم
 اتین( سنت در معماری آموزش تاریخ همایش

 41-46 24/13/34 معماری زاده دکتر آرزو منشی

2)  

 پژوهشسخنرانی هفتۀ 
 علمیارائۀ دستاودهای علمی پژوهشی در قالب ارائۀ مقالۀ 

 دست اول )اورجینال(

 طراحی و ریزی برنامه یابی، مکان ساماندهی

 ها، )دانشگاه عالی مراکزآموزش کالبدی فضاهای

 (فناوری و علم های پارک و ها پژوهشگاه

 معظمی منوچهردکتر 
 معاونت پژوهشی دانشگاه
 )اختتامیۀ هفتۀ پژوهش(

26/13/34 46:21-46 

 41-42 26/13/34 معماری دکتر محمدرضا متینی معماریطبیعت، ساخت و   (9

1)  

 پایۀ بر هوشمند یشهرها ممفهو بازتعریف

 در آن اتثرا بازخوانی و جدید یهاوردستاد

 یشهر زندگی مختلف های جنبه

 41-46 21/13/34 معماری اصفهانی مقتدری فرناز دکتر

 نیا دکتر مهسا فالح نقش هوش مصنوعی در معماری  (5
 ساخت و معماری علوم
 (فناوری معماری)

21/13/34 42-41 

3)  
)چالش پیدا کردن کار تخصصی بعد از  صنعت با ارتباط

 التحصیلی از دانشگاه( فارغ
 ور برمایه بهنود دکتر

 ساخت و معماری علوم
 (فناوری معماری)

24/13/34 46-41 

7)  
 تاریخ شفاهی آموزش معماری داخلی در ایران

 مرور تجربۀ متکی بر اسناد شفاهی
  41/13/4934 داخلی معماری شهابی ضیاء مهندس نوشین

 41-42 11/12/34 معماری دکتر مهدی حجت روز معمار  (1

3)  
 داخلیهای تخصصی معماری  سخنرانی

 :نخسترانی نسخ
 ؟چرا معماری داخلی

 فریدون کسراییمهندس 
 داخلی معماری

)با همکاری انجمن علمی 
 معماری داخلی(

23/14/34 41:91-44  

41)  
 های تخصصی معماری داخلی سخنرانی

 رانی دوم:نسخ
 برند چیست؟

 مهندس سید محمد بهشتی
 داخلی معماری

)با همکاری انجمن علمی 
 معماری داخلی(

43/12/34 44-41:91 

 41-42 43/12/34 شهرسازی دکتر ماکان رفعت جو روندهای توسعه شهری و شهرسازی  (44

 41-42 21/12/36 شهرسازی پور دکتر ناصر برک آموزی در دانشگاه ابعاد مختلف خدمت  (42

 41-42 16/41/36 شهرسازی سرین محمودپور ئه دکتر مالحظات شهرسازی در مدیریت بحران  (49

 44-42 46/44/36 معماری دکتر علی رحمانی )مکانی نو برای احیاء فضایل اخالقی( طبیعتمدرسۀ   (41

 42-41 41/14/36 معماری مهندس یحیی نوریان کارآفرینی در حوزۀ هنر  (45
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ف
دی

ر
 

 سخنرانان عنوان سخنرانی
واحد تخصصی 

 کننده ریزی برنامه

تاریخ 

 برگزاری

زمان 

 برگزاری

 41-42 49/13/36 شهرسازی دکتر سید حسین بحرینی فضای شهری و حیات اجتماعی  (43

 41-42 43/13/36 معماری فیاضدکتر ریما  مبانی و اصول معماری پایدار  (47

 41-42 24/13/36 معماری نیا دکتر مهسا فالح راهکارهای مصرف بهینۀ انرژی  (41

43)  
 دانشگاه در پژوهش چگونگی از ارائۀ گزارشی

 معماری علوم و مهندسی دانشکده رایرسون،
 علمی دورۀ فرصت مطالعاتی در کانادا( )برگرفته از دستاوردهای

 44 -44:11 24/13/36 معماری خانم دکتر ریما فیاض

21)  
 کارشناسی و کارشناسی دورۀ در پژوهش آموزش

 داخلی معماری و معماری ارشد

 )برگرفته از نتایج طرح پژوهشی(

 3-3:11 24/13/36 معماری دکتر نادیه ایمانی

24)  
های  مدیریت دانش یك ضرورت در پژوهش

 کاربردی
 41:41-46 24/13/36 معماری دکتر محمدحسن محمودی

22)  

 از فرهنگ نظامی تا نظام فرهنگی

ریزی فضایی و سازمان  منزلت فضایی میدان مشق و برنامه

 پژوهشی( طرح نتایج از )برگرفته مدیریتی آن

 41-41:11 24/13/36 معماری  دکتر منوچهر معظمی

 41/42/36 شهرسازی پور سرین محمود دکتر ئه پایه شهری دانش چارچوب انگاشتی توسعۀ  (29
42:91-
41:91 

21)  
 شناسی ساخت نظریه در معماری روش

 )روانشناسی محیط(
 41-42 14/12/31 معماری پور دکتر محمد یاسر موسی

25)  
 شناسی ساخت نظریه در معماری روش

 )روانشناسی محیط(
 41-42 22/12/31 معماری پور دکتر محمد یاسر موسی

23)  
 شناسی ساخت نظریه در معماری روش

 )روانشناسی محیط(
 41-42 11/12/31 معماری پور یاسر موسیدکتر محمد 

27)  
 مسابقات معماری در آلمان

 )قوانین، انواع و اهداف(
 41-42 11/12/31 معماری مرتضوی مهندس منوچهر سید

 41:91-42:91 13/19/31 شهرسازی محمدی پریسا شاه دکتر شهرها و تغییرات اقلیمی  (21

23)  
های  در محیط نسبت اکولوژی و منظر

 ساخت انسان
 41:91-42:91 21/13/31 شهرسازی رضا مهربانی گلزارمحمد دکتر

 41:91-42:91 22/13/31 شهرسازی زاده مهندس سید غالمحسین افشار ساخت بناهای کم مصرف از نظر انرژی  (91

94)  
 شدن دار نشان و جنسیت موضوع تاریخی بررسی

 تهران تاریخی محالت در فضا
 41-42 29/13/31 شهرسازی دکتر مریم محمدی

 44-49 29/13/31 شهرسازی دکتر لیال کوکبی تبیین جایگاه محیط زیست در شهر ایرانی  (92

99)  
 تکمیلی تحصیالت مقاطع در انرژی آموزش

 کشورها سایر ها در دانشگاه
 3-44 29/13/31 معماری مهندس نوشین ابوالحسنی

 معماری در علم مواد  (91
 نیا دکتر مجتبی مهدوی
 دکتر اشکان شادکام

 41-42 41/41/31 معماری

 41-42 21/12/31 معماری دکتر سمیه اسدی جویی انرژی های با صرفه طراحی پایدار ساختمان  (95

93)  
 فضای متخلخل

 )روند طراحی ساختمان مرکزی با رویکرد فضای متخلخل(
 41-42 24/12/31 معماری مهندس مریم کالنتری
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 سخنرانان عنوان سخنرانی
واحد تخصصی 

 کننده ریزی برنامه

تاریخ 

 برگزاری

زمان 

 برگزاری

 41-42 22/14/31 معماری زاده دکتر مینوش صدوقیان ضرورت خوانش جنسیتی شهر  (97

 اجرایی در مهندسی ساختمان ۀتجرب  (91
 دکتر علی رحمانی، 

 مهندس رضا شعبانی شایگان
 41-42 43/11/31 معماری

 41-42 44/13/31 معماری مهندس مایا ویدا باراونا نقش طراحی بومی در فضای جهانی  (93

11)  
 نگاری معماری تاریخ تاریخ

 گزارش سفر نروژ و دستاوردهای آن( ۀ)ارائ
 41-42 22/13/31 معماری دکتر نادیه ایمانی

 41-42 21/13/31 شهرسازی دکتر میترا حبیبی داری جدید و فضاهای شهری سرمایه  (14

 
 
 

 شهرسازی و معماری حوزۀ در و تخصصی علمی های گارگاه برگزاری -ب
 

ف
دی

ر
 

گارگاه، سمینار، نشست یا عنوان 

 سمینار
 دهندگان ارائه

واحد تخصصی 

 کننده ریزی برنامه

تاریخ و زمان 

 برگزاری

4)  
 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 شهری و شهرسازی ۀ روندهای توسع

o دکتر مریم فراهانی 
o جو دکتر ماکان رفعت 

o مهندس آزاده شمالی 
 شهرسازی

43/12/34 
42-41 

2)  

 تخصصینشست 

های  الزامات و ایجابات کالبدی دانشگاه

های ارزشمند  مستقر در بناها و مجموعه

 تاریخی

 های عمرانی وزارتخانه( خادمی )مدیر کل وقت نظارت بر طرح دکتر: جلسه رئیس

 معظمی  منوچهر دکتر: جلسه دبیر

o )دکتر اکرمی )رئیس وقت دانشگاه 
o  (دانشکدۀ معماری و شهرسازیدکتر مستغنی )رئیس 
o  کشور دانشگاه 41رؤسا و نمایندگان 

o  دکتر سعید ایزدی )معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راه و
 شهرسازی(

o  مهندس فرزانه صادق مالواجرد )مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری
 وزارت راه و شهرسازی(

o  کشور( فرهنگی)معاون سازمان میراث دکتر طالبیان 

o )دکتر ایوبی )دبیر کل کمیسیون 
o  کمیسیون(دکتر مستکین )مدیر گروه فرهنگ 
o رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و راد  دکتر معصومی(

 بودجه(

o  مختاریاسکندر دکتر 
o  پارسیفرامرز دکتر 
o  زاده رحیممحمدرضا دکتر 

 معماری
22/12/34 

49-3 

9)  

 میزگرد پژوهشی
 خرد پژوهشی طرح با حضور مجریان شش

 آموزشی برنامه تدوین و بازنگری
خرد  های پژوهشی مطالعات طرح)برگرفته از 

 بازنگری(

o مقطع -داخلی معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (ایمانی دکتر خانم) ارشد کارشناسی

o کارشناسی مقطع -معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (زاده منشی دکتر خانم)

o مقطع -داخلی معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (شهابی ضیا مهندس خانم) کارشناسی

o مقطع -انرژی و معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (فیاض دکتر خانم) ارشد کارشناسی

o کارشناسی مقطع -معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (زاده رحیم دکتر آقای) ارشد

o دکتری مقطع -معماری آموزشی برنامۀ تدوین و بازنگری پژوهشی طرح 
 (مستغنی دکتر آقای)

 معماری
 و

 شهرسازی 

41/13/34 
42-41 
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1)  
 «تکمیلی تحصیالت روز»

 گروه دکتری شهرسازی

 ریزی و برگزاری: خانم دکتر اسرین محمودپور مسئول برنامه

o جامعه بر آن اثرات و شهری رشد الگوی صادقیان : تحلیل آرش آقای 
 ایران آزاد مناطق در محلی

o فضا اجتماعی تولید بر خانم سپیده برزگـر : درآمدی 
o نواحی در فضایی سرمایۀ تحول و گیری شکل انصاری : فرایند ثمینه خانم 

 شهری تاریخی مرکز
o بنیـان دانش شهری توسعۀ نهادی دهقانی: الزامات مصطفی آقای 

 دکتری شهرسازی
43/13/34 

42-41 

5)  
 «تکمیلی تحصیالت روز»

 گروه دکتری معماری

 ریزی و برگزاری: آقای دکتر مستغنی  مسئول برنامه

o  :فرمالیسم روسی از ادبیات تا معماری -خانم مونا بلوری 
o  جایگاه ساکنین در فرایند سکونت شهری معاصر -خانم زهرا صدریان 
o های ایران در گذار از دورۀ باستان  آقای احسان طهماسبی معماری کاخ

 های نخست دورۀ اسالمی سدهمتأخر به 
o گیری در طراحی ساختمان  تدوین چارچوب تصمیم -خانم نوشین ابوالحسنی

 با انتشار کمِ کربن در ایران
o های آزاد در معماری بر  آقای علیرضا فاضل منطق ساخت دیجیتال فرم

 اساس تکنیک، ماده و ابزار ساخت

 دکتری معماری
21/13/34 

42:91-3 

3)  

اسکان بشر ملل متحد  ۀبرنام نشست تخصصی
 ایراندر 

 رویکردهای نوین شهری
 )سیاست ملی شهری و شهرهای هوشمند(

 دبیر پنل: آقای سیامک مقدم

o Remy Sietchiping (Head of the Regional and Metropolitan 
Planning Unit, UN-Habitat, Nairobi, Kenya) 
 

o Kibong Lee (Senior Technical Adviser, The Regional and 
Metropolitan Planning Unit, UN-Habitat, Nairobi, Kenya 

 
24/13/34 

42-41 

7)  

 معماری در معماری تخصصی فهم نشست

مرکز تاریخی  جویی در دانش آداب

 )میدان مشق(تهران 

o محسن حبیبی سید دکتر 

o دکتر رضا شکوری 
o دکتر منوچهر معظمی 

 معماری
24/13/34 

42-41 

1)  

 «تکمیلی تحصیالت روز»

گزارش پیشرفت کار دانشجویان 

 کارشناسی ارشد معماری

o مسئول برگزاری: خانم دکتر سیمونی 
o (نژاد/ سعید نجفی  مهر/ رامین محمدی بالسینی/ زهرا میگلی پریسا نصیری

گلزان/ مروارید رضابیگی/ مریم هاشمی/ مسعود حیرانی/  برزگر/ سیده سمانه
 وزیرپور آرانی( مهر/ الناز سلطانی/ مونا مینا پویان

گروه آموزشی 
 معماری

21/13/34 
42-41 

3)  
 «تکمیلی تحصیالت روز»

 های برتر نامه ارائۀ پایان

o مسئول برگزاری: خانم دکتر سیمونی 

o ساخت پیکربندانه رویکردی در همخوانی در هندسۀ ماده و " -امیر پورمقدم
 "شیوۀ ساخت

o سنی سه تا  ۀ)بازطراحی مرکز خالقیت کودکان " -آرزو نوروزی قراگزلو
 "شش سال(

o خانه در انسان نسبت در تأملی رویکرد با خانه بازخوانی" -آناهیتا شهپری" 
o ۀآرشیو و روایت خرد گذشتۀ نزدیک معماری و شهر به مثاب" -برنا احمدی 

 "موقعیت امکان وقوع رخداد
o طبیعت برون"و  "معماری مدرن"اتصال " -شقایق فریدفر" 
o نامه( ن پایا)عنوان  -فرناز بادآهنگ 
o آباد تهران طراحی مجتمع زیستی در اسالم" -امین سامینی محمد" 
o ایران دانشگاهیان ارامنۀ التحصیالن فارغ جامعۀ طراحی" -مقدی اربلیانس" 

گروه آموزشی 
 معماری

21/13/34 
42-41 

41)  
 تخصصی -نشست علمی

 معماری مصرف رید؛جهان مراکز خ

 پور  سخنران: دکتر محیا صادقی
 پنل:اعضای 

o دکتر علیرضا مستغنی 
o پور دکتر محمد یاسر موسی 
o خاکی دکتر حمید ناصر 

o محمدی دکتر مهرداد زواره 

 معماری
11/41/34 

49:91-44 

44)  

 روزی نیم تخصصی نشست
مکان از شهر  تغییرات روایت بازخوانی

 تا محله

 پندارهادی مسئول علمی: دکتر 
 اعضای پنل:

 شهرسازی
11/13/34 

42:11-3:91 
o کامران ذکاوت دکتر 
o یاقبال دکتر سروش نیک 

o دکتر هادی پندار 

o سید محمد بهشتی مهندس 
o هادی دانشپورلدکتر سید عبدا 
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42)  

 کارگاه آموزشی

سنجی و  های علمی اعتبار روش

شناسایی مجالت معتبر علمی از مجالت 

 نامعتبر و جعلی

 شهرسازی دکتر امیر شکیبامنش
14/41/34 

49-44 

 معماری  همراه گفت و گو و مرور تجارب پخش فیلم "نسیان"مستند سینمایی   (49
12/41/34 

42-41 

 "تخت پای"مستند فیلم اکران   (41

 دبیر نشست: دکتر سید بهشید حسینی
o  نیکبخت علیآقای 
o دکتر جاللی 
o  معظمیمنوچهر دکتر 

 معماری
21/12/34 

42-41 

45)  

 پنل تخصصی

های معماری و  نگرشی به دگرگونی

 دوران مدرنیتهشهرسازی ایران در 

 دبیر پنل: دکتر میترا حبیبی             سخنران اصلی: دکتر علی کیافر
 معماری 

 و شهرسازی
24/19/34 

42-41 
 اعضای پنل

o مستغنیعلیرضا  دکتر 
o  زاده رحیممحمدرضا دکتر 
o  پور برکناصر دکتر 

43)  

 نشست تخصصی
های  منظر پایداری روستایی در اقلیم

 ایران

 دکتر لیال کوکبی مسئول برگزاری:

 شهرسازی
21/12/34 

42-41 
o پور دکتر سرتیپی 
o دکتر غالمرضا اکرمی 

o دکتر مهناز اشرفی 
o زاده دکتر امین 

47)  

 نشست تخصصی
های نمایشگاه  طراحی و اجرای سالن

 ی شهر آفتابللالم بین

o اکبر حیدری دکتر علی 
o مهدی ساجدی مهندس سید 

o مهندس بهارک کشانی 
o جهانگرد اهلل مهندس فضل 

 معماری
22/13/36 

41-3 

41)  

 نشست تخصصی
نشست مشترک دانشجویان دورۀ 

 دکترای معماری و شهرسازی

o )مهندس بُکـا )دانشجوی دکترای معماری 
o مهندس کردستانی )دانشجوی دکترای شهرسازی 

 معماری
24/13/36 

42-41 

43)  

 نشست تخصصی

های داخلی و خارجی در نوسازی و  تجربه

 بازآفرینی شهری

o دبیر پنل: آقای دکتر غالمرضا حقیقت نایینی 

o )مفاهیم اساسی در بازآفرینی شهری )دکتر هانیه هودسنی 
o )مدیریت حفاظت مناظر فرهنگی روستایی )دکتر مهناز اشرفی 
o  دکتر منوچهر معظمی(بافت ها و بناهای تاریخی تهران )سند جامع مدیریت 

 شهرسازی
22/13/31 

42-3 
44-41 

21)  
 پنل تخصصی

گیری  تخلیۀ روستاها در چگونگی شکل تأثیر

 نشینی های غیر رسمی و حاشیه سکونتگاه

o مهندس علیرضا ساوری 
o دبیر پنل: دکتر سید بهشید حسینی 

o :اعضای پنل 
o  پور( )مهندس مجید ضیایی/ دکتر مریم حسینی/ مهندس لینا باستانی 

 معماری
46/42/31 

42-41 

24)  
 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 مسئولیت اجتماعی آموزش شهرسازی

 پور مسئول برگزاری: دکتر ناصر برک
o :اعضای پنل 

 پور، مهندس سامانپور، دکتر صرافی، دکتر سجودی دکتر ناصر برک
 شهرسازی

21/19/36 
42-3 

22)  
 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 فضای شهری و حیات اجتماعی

 خسرویحسین مسئول برگزاری: دکتر 
o :نایینی، دکتر  دکتر سید حسین بحرینی، دکتر غالمرضا حقیقت اعضای پنل

 پروین پرتوی، دکتر میترا حبیبی
o  :مهندس میالد تفنگچی، مهندس شیوا خسرویحسین دکتر سخنرانان ،

 تقوی، مهندس شهره غزنیان

 شهرسازی
49/13/36 

42-3 

29)  

 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 مالحظات شهرسازی در مدیریت بحران

 زلزله بر تأکید با

 مسئول برگزاری: دکتر میترا حبیبی
o دکتر ایراندوست، دکتر  زاده، دکتر میترا حبیبی، دکتر رفیعیان، )دکتر عسگری

 مطوف(
 شهرسازی

14/41/36 
42-3 

21)  
 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 بنیان دانش شهری توسعه

 پور سرین محمود مسئول برگزاری: دکتر ئه
o  محمودپور، دکتر زهره دانشپور، دکتر مرجان فرهنگی، دکتر پروین )دکتر

 پرتوی(
 شهرسازی

41/42/36 
42-3 

25)  

 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

های  منظر پایداری روستایی در اقلیم

 ایران

 مسئول برگزاری: دکتر لیال کوکبی
o زاده( امینپور، دکتر اکرمی، دکتر اشرفی، دکتر  )دکتر کوکبی، دکتر سرتیپی 

 شهرسازی
42/12/34 

42-3 

23)  

 گروه شهرسازی های تخصصی نشست سلسله

 کارگاه ۀمثاب به مسکونی محالت

 تمام نیمه ساختمانی

 پندارهادی مسئول برگزاری: دکتر 
o  دکتر پندار، دکتر سید مهدی خاتمی، دکتر سروش نیک اقبالی، دکتر(

 کامران ذکاوت، مهندس سید بهشید حسینی(
 شهرسازی

21/19/34 
42-3 



 4931 -4931                                                      شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

13 

 

ف
دی

ر
 

گارگاه، سمینار، نشست یا عنوان 

 سمینار
 دهندگان ارائه

واحد تخصصی 

 کننده ریزی برنامه

تاریخ و زمان 

 برگزاری

27)  

 های تخصصی گروه شهرسازی سلسله نشست

اسناد طراحی شهری در نظام 

 ریزی فضایی برنامه

 خسرویحسین : دکتر دبیر اجرایی نشست
 رییس پنل: دکتر مصطفی بهزادفر

 سخنران اصلی: دکتر کامران ذکاوت

o :اعضای پنل 

 دکتر، پور محمود سرین ئه دکتر، بهزادفر مصطفی دکتر ،ذکاوت کامران دکتر
 پندار هادی دکتر، خسروی حسین

 شهرسازی
21/14/34 

41-46 

21)  

 های تخصصی گروه شهرسازی سلسله نشست

طراحی  حاکم بر الزاماتبازآفریی و 

 محورهای شهری

 مسئول برگزاری: دکتر مریم فراهانی
o  اکبری علی حاج کاوه دکتر سعید ایزدی،محمدرفیعیان، دکتر مجتبی دکتر 

 شهرسازی
44/19/31 
41-49:91 

23)  
 گروه شهرسازی های تخصصی سلسله نشست

 الگوی: شهری بازآفرینی و نوسازی مدیریت

 همکارانه حکمروایی بر مبتنی نوین

 برگزاری: دکتر هانیه هودسنیمسئول 
o پنل اعضای: 

صرافی، دکتر هانیه مظفر ، دکتر کاظمیان غالمرضا دکتردکتر محمد سعید ایزدی، 
 هودسنی

 شهرسازی
41/13/34 

42-3 

91)  

 اتیح دیتجدگانۀ میدان مشق؛  های سه نشست
 «مـشق دانیم»تهران  یخیمرکز تار

 اول: نشست

 سیر تحول کالبدی معماری معاصر در 

 مشق دانیم

 : دکتر منوچهر معظمیریزی علمی و محتوایی برنامه
 دبیر نشست: دکتر سید محسن حبیبی

 سخنران: دکتر اسکندر مختاری
 اعضای پنل:

 معاونت پژوهشی
 در همکاری با

 زیباسازی سازمان
 تهران شهر

24/14/4931 

o طالبیــان حسن دکتر 

o مستغنـی علیرضا دکتر 

o خسروآبـادی رجبعلی دکتر 

o همایون تکمیـل ناصر آقای 

o مهندس علی اکبر نصرآبادی 
o معظمی منوچهـر دکتر 

94)  

 اتیح دیتجدگانۀ میدان مشق؛  های سه نشست
 «مـشق دانیم»تهران  یخیمرکز تار

 دوم: نشست

 مشق میدان منزلت و جایگاه دگردیسی

 تهران در

 : دکتر منوچهر معظمیریزی علمی و محتوایی برنامه
 دبیر نشست: دکتر سید محسن حبیبی

 طباطبایی محیط احمد سیدسخنران: 
 اعضای پنل:

 معاونت پژوهشی
 در همکاری با

 زیباسازی سازمان
 تهران شهر

44/11/4931 

o یبهشتـ محمد مهندس 

o رپـو برک ناصر دکتر 

o مهاجـری اصغر دکتر 

o ی اکرم غالمرضا دکتر 

o نـژاد یقل رضایعل دکتر 

o دانشپور یعبدالهاد دکتر 

92)  

 اتیح دیتجدگانۀ میدان مشق؛  های سه نشست
 «مـشق دانیم»تهران  یخیمرکز تار

 سوم: نشست

امروز  اتیمشق در ح دانینقش م نییتب

 ندهیو آ

 : دکتر منوچهر معظمیریزی علمی و محتوایی برنامه
 حبیبی محسن سید دکتردبیر نشست: 

 معظمی منوچهر دکترسخنران: 
 اعضای پنل:

 معاونت پژوهشی
 در همکاری با

 زیباسازی سازمان
 تهران شهر

21/11/4931 

o حجت یمهـد دکتر 

o یزدیا دیمحمدسع دکتر 

o یلین درضایحم مهندس 

o یغفــار یعلـ دکتر 

o یشکـور رضـا دکتر 

o ینیرحسیم دیسع مهندس 

99)  

 روزه: کارگاه یک

های مدیریت  نامه آشنایی با انواع گواهی

 پروژه

 رضا فلسفی دکتردبیر علمی کارگاه: 
 دبیر اجرایی: مهندس آزاده علیزاده یگانه

 سخنران: مهندس فریدون فرداد

 فناوری معماری 
با همراهی معاونت 

 فرهنگی دانشگاه

24/19/4931 

91)  
 کارگاه ساخت دیجیتال

Freeform Space Structure, 
Nexorade 

 مدیر علمی: دکتر محمدرضا متینی
 نظر رامتین حقمهندس مدیر کارگاه: 

 مدرسین: 
o نظر؛ مهندس مهران مسعودی؛ مهندس  دکتر محمدرضا متینی؛ مهندس رامتین حق

 علیرضا فاضلقلی؛ مهندس سید علی درازگیسو؛ مهندس  جواد اله

 علوم جامع آزمایشگاه
 در نوظهور کاربردی

 طراحی
Digital Craft 
House, U.Art 

هفتۀ سوم 
 4934اسفند 

 4به مدت 
 روز

95)  

 پنل تخصصی

 «مدارس معماری در داخلی طراحی»
 معماری -ایرانی مدرسۀ ملی همایش در هشتمین

 یزد( -4934اسفندماه  46 -41ایرانی )

 معظمیدبیر پنل: دکتر منوچهر 

 اعضای پنل:
 معماری داخلی

41/42/4934 
 دکتر علیرضا مستغنی o دانشگاه یـزد

o مهندس اکبر دبستانی رفسنجانی 
o امامی حجتی دکتر خشایار 

93)  

 کارگاه ساخت دیجیتال
Computational design and 

Fabrication School 
surface achieve structures 

 مدیر علمی: دکتر محمدرضا متینی
 نظر رامتین حقمهندس مدیر کارگاه: 

 مدرسین:
o نظر؛ مهندس مهران مسعودی؛ مهندس  دکتر محمدرضا متینی؛ مهندس رامتین حق

علیرضا محمدی؛ فاطمه امینی؛ هانیه امید؛ قلی؛ مهندس سید علی درازگیسو؛  جواد اله
 زاده؛ شادی خالقی مرجان حسین

 علوم جامع آزمایشگاه
 در نوظهور کاربردی

 طراحی
Digital Craft 

House, U.Art + 
CEAT, U.Tehran 

اول  نیمۀ
شهریور 

به ) 4931
 (هفته 2مدت 
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 هشتم بخش

 شده چاپ( تألیف و ترجمه) تخصصی های کتاب عناوین معرفی
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 مقدمه

 
 تخصصی های کتاب( و نیز به معرفی الف)قسمت شده  ترجمه تخصصی های کتابکارنامه، به معرفی این م هشتبخش 

نیز قسمت سوم این بخش را بیان  )قسمت ج( «تخصصی های فصلی از کتاب»تألیف  )قسمت ب( اختصاص دارد. شده تألیف
 دارد. می
 

 )به ترتیب سال انتشار( شده ترجمه تخصصی های کتاب -الف
 

ف
دی

ر
 

 انتشارات اصلی )ان(مترجم )گان(نویسنده گلیسی و به فارسیننام کتاب به ا
انتشارات 

 ترجمه

 تاریخ

 انتشار

4)  
Morphologie urbaine  

 مورفولوژی شهری
Oliveira, Vitor 

 دکتر مریم محمدی
 فائزه مهندس
 فرد بهنامی

Springer 
Publishing 

 4931 دانشگاه هنر

2)  

The GPM P5TM Standard for 
Sustainability in Project Management  
(People, Planet, Prosperity, processes and 

Products.)- Release: 1.5.1 

 در مدیریت پروژه استاندارد پایداری
 آفرینی، فرایندها و محصوالت پروژه( )انسان، محیط زیست، ثروت

 جمعی از نویسندگان
 دکتر رضا فلسفی

 دکتر فریبرز داورپناه
GPM Global GPM Global 2019 

9)  

Designing for Autism Spectrum 
Disorders  

 کودکان برای شفابخش عامل معماری

 اوتیسمی

Kristi Gaines;  
Angela Bourne;  

Michelle Pearson ; 
Mesha Kleibrink; 

دکتر سید بهشید 
 حسینی

 مهندس نسترن رضوی

Routledge 
دانشگاه اتتشارات 

 پارس
4934 

1)  
Urban Street Design Guide 

 راهنمای طراحی خیابان شهری

NACTO 
(National 

Association of City 
Transportation 

Officials) 

 شکیبامنشدکتر امیر 
 دکتر مهشید قربانیان

Island Press 4934 دانشگاه هنر 

5)  

City Rules: 
How Regulations Affect Urban Form 

 ؛مقررات شهری

 گذارند وابط بر فرم شهر تأثیر میچگونه ض

Emily Talen 

 دکتر امیر شکیبامنش
دکتر مرتضی 

 میرغالمی

Island Press 

مرکز انتشارات 
مطالعات و 

ریزی شهر  برنامه
 تهران

4936 

3)  
LOUIS KAHN: essential texts  

 متون اصلی؛ لویی کان

Louis I. Kahn  
(Author), 

Robert Twombly 
(Editor) 

 و زاده محمدرضا رحیم
  و مهنام نجفی

 یترا هاشمیسیده م

W. W. Norton 
Company 

 4936 علمیانتشارات 

7)  

Introduction to Architectural Science: 
The Basis of Sustainable Design 

 :بر علم معماری ای مقدمه
 مبانی طراحی پایدار

Steven V. 
Szokolay 

 دکتر ریما فیاض
 نیا دکتر مجتبی مهدوی

 سینا معماریان
Routledge 4931 دانشگاه هنر 

1)  

Making Healthy Places 
Designing and Building for Health, Well-

being, and Sustainability 

 های سالم طراحی فضاها و مکان
 پایداری و تندرستی سالمت، برای طراحی

Andrew L. 
Dannenberg, 

Howard Frumkin, 
and Richard J. 

Jackson 

 دکتر مریم طباطبائیان
 سهیال غفور
 زاده پردیس معین

Island Press 4931 دانشگاه هنر 

3)  
The Architecture; 

Reference + Specification Book 

 مرجع و مشخصات فنی طراحی معماری
Julia McMorrough 

مهندس سمیه سادات 
 حسینی

مهندس اکبر دبستانی 
 رفسنجانی

Rockport  4931 کتابکدۀ کسری 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Springer_Publishing&oldid=586094206
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Springer_Publishing&oldid=586094206
http://www.cmcs.co/gpm-p5-standard-sustainability-project-management/
http://www.cmcs.co/gpm-p5-standard-sustainability-project-management/
https://fekrenobook.ir/product-category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://fekrenobook.ir/product-category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c/
https://fekrenobook.ir/product-category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c/
https://fekrenobook.ir/product-category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Steven+V.+Szokolay&search-alias=books&field-author=Steven+V.+Szokolay&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Steven+V.+Szokolay&search-alias=books&field-author=Steven+V.+Szokolay&sort=relevancerank
http://www.routledge.com/9781317918592
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ف
دی

ر
 

 انتشارات اصلی )ان(مترجم )گان(نویسنده گلیسی و به فارسیننام کتاب به ا
انتشارات 

 ترجمه

 تاریخ

 انتشار

41)  
The Interior Design; 

Reference + Specification Book 

 داخلیمرجع و مشخصات فنی طراحی 

Chris Grimley 
& 

Mimi Love 

مهندس سمیه سادات 
 حسینی

مهندس اکبر دبستانی 
 رفسنجانی

Rockport  4931 کتابکدۀ کسری 

44)  
The Unwritten Rules of PhD 

Research 
 رساله یك نانوشتۀ قوانین

Gordon Rugg 
Marian Petre 

 کیانی مصطفی دکتر
 هاشمی

Open University 
Press 

McGraw-Hill 
Education 

 4931 هنر دانشگاه

42)  
 مجموعۀ) ریزی کاربری زمین شهری برنامه

 (ها مقاله
گردآوری از منابع 

 گوناگون

 پور دکتر ناصر برک
با همراهی گروهی از 

 کارشناسان
---- 

مرکز مطالعات و 
ریزی شهر  برنامه

 تهران

4931 

49)  
های مدیریت شهری و  مجموعه مقاله

 انتخاب شهردار
Helmut Wellman 

& etc 
 پور دکتر ناصر برک

 دیگران و
 4931 هنر دانشگاه 

41)  
Understanding basic structural 

concepts in architecture 

 "در معماریسازه " ۀآشنایی با مفاهیم پای

Tony Hunt 
 تونی هانت

 دکترعلی اکبر حیدری
مهندس سید امید 

 ساجدی

Architecture 
Press 

ادارۀ انتشارات 
 دانشگاه هنر

4931 

 
 

 )به ترتیب سال انتشار( شده ألیفت تخصصی های کتاب -ب

 

ف
دی

ر
 

 تاریخ انتشار انتشارات مؤلف )ان( نام کتاب

4)  
Desirable Neighborhood Spaces for Women 

An Introduction to the Approaches, Requirements, and Factors 
Affecting the Favorable Urban Spaces of Iranian Women 

Maryam Mohammadi 
LAMBERT 

Academic Publishing 2019 

2)  
 نـرفت

 بهشید حسینی(   های سید نوشته ها و دست )مجموعه کروکی
 4934 دانشگاه هنر دکتر سیدبهشید حسینی

9)  
 ادیان ۀمعابد آیین
 های ادیان در معماری جستاری چند در جلوه

 4934 دانشگاه پارساتتشارات  دکتر سیدبهشید حسینی

 پذیر عنوان شهر زیست اردوگاه پناهندگان به  (1
 دیبا رشیدیمهندس 

 حسینی سیدبهشید دکتر
آموزشی تالیفی  ۀسسؤم

 ارشدان
4936 

 بحران مدیریت در اراضی کاربری ریزی برنامه  (5
 دکتر سیدبهشید حسینی
 مهندس محدثه قدیری

 4936 عصر دانش ماد

 مبانی تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت شهری در زمان جنگ  (3

 سیدبهشید حسینیدکتر 
 

با همکاری: مهندس احسان رنجبر؛ 
نژاد؛ مهندس  مهندس فرامرز داعی

 شقایق شهری

 4936 عصر دانش ماد

7)  
 های بیمارستان بر تاکید با بحران مدیریت تئوریك مبانی

 صحرایی
 دکتر سیدبهشید حسینی

انتشارات انجمن علمی 
 پدافند غیرعامل

4936 

1)  
 (4جلد اول ) -ریزی و طراحی فضاهای آموزشی استاندارد برنامه

 دندانپزشکی ۀدانشکد
 ،سیدبهشید حسینیدکتر 

 سایر مولفیندکتر ریما فیاض و 

 و درمان بهداشت، وزارت
 پزشکی آموزش
 سیمیننشر 

4931 

 معماری و آرامش  (3
 دکتر محمود ارژمند
 مهندس بیتا حاجبی
 مهندس سمیه خانی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
 و ارتباطات

4931 
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ف
دی

ر
 

 تاریخ انتشار انتشارات مؤلف )ان( نام کتاب

41)  

 (921شمارۀ  )دانش شهر

 سنجش سرزندگی در فضاهای شهری و ارائۀ راهکار
 )حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس(

 دکتر مریم محمدی
 و مطالعات مرکز

 تهران شهر ریزی برنامه
 تهران( شهرداری)

4931 

44)  
Smart Growth and Sustainable Transport in Cities 

 شهرها در پایدار ونقل حمل و هوشمندانه رشد

Amir Shakibamanesh 
Mahshid Ghorbanian 

Seyed Navid Mashhadi 
Moghadam 

Routledge 4931 

42)  
 طراحی بیمارستان ایمنریزی و  استاندارد برنامه

 جراحی اعمال بخش – 1 جلد
 سیدبهشید حسینیدکتر 

 با همکاری گروهی از مولفین
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
4931 

49)  
 ریزی و طراحی بیمارستان ایمن استاندارد برنامه

 پزشکی تشخیص آزمایشگاه – 42 جلد
 سیدبهشید حسینیدکتر 

 با همکاری گروهی از مولفین
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
4931 

 4931 انتشارات متن  دکتر علیرضا مستغنی اـفض ۀاندیشی انگار باز  (41

45)  
 ؛شهری مراکز

 شهری طراحی راهنماهای تا مبانی از
 شکیبامنش امیر دکتر
 قربانیان مهشید دکتر

 4931 انتشارات طحان

 
 
 

 انتشار( )به ترتیب سال تخصصی های کتابتألیف فصلی از  -ج

 

ف
دی

ر
 

 انتشارات مؤلف )ان( نام فصل و صفحه نام کتاب
تاریخ 

 انتشار

4)  

 ؛پژوهش ۀاندازهای تاز چشم

 شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات نشانه
 عزم ویراستار: مرضیه اطهاری نیک

 شناسی فرهنگ و هنر فصل چهارم: نشانه

پذیر بر رمزگذاری  خلق فضای کنش

 عمومی شهر ۀفرهنگی در عرص
 (129-111)صص 

 4931 نشر خاموش دکتر مریم محمدی

2)  
Proceeding of the First Conference 
on Future of Urban Public Spaces 
Mohmmadreza Pourjafar/ Ehsan Ranjbar 

(ed) 

Chapter 9- Public space, Quality and 
Management- 

A comparative study on the 
influence of traditional and modern 
form of Iranian neighborhood on the 

presence of women 
(433-446) 

Maryam 
Mohammadi/ 
Arezoo Rafiee 

دانشگاه تربیت 
 مدرس

2019 

9)  

Citizens Participation in Urban 

Planning and Development in Iran. 
Dienel H, Shirazi MR, Schroder S, 

Schmithals J (ed.) 

'Developing a common vision in the 
Yousef-Abad neighbourhood in 

Tehran: a comparison of traditional 
meeting-based and web-based 

techniques of public participation' 
(257- 278) 

Naser Barakpour 
Marjan Sharafi 

Routledge 2017 

1)  Urban Change in Iran 
Arefian FF, Moeini SHI (ed.) 

‘The Relationship Between Urban 
Governance and Sustainable Urban 

Development in Iran’ 

Naser Barakpour 
Ramin M. Keivani 

Springer, Cham 2016 

5)  

حیات بافت شهر؛ تجدید  تهران

 تاریخی
 ویراستار: دکتر محمدمنصور فالمکی

میدان توپخانه از بودن تا شدن؛ 

 حکایت دیروز، امروز و فردای شهر
 (294 -211)صص 

 دکتر رضا شکوری
 شهر نشر مؤسسۀ

 هنری فرهنگی سازمان)

 (تهران شهرداری

4931 

3)  

شهر؛ تجدید حیات بافت  تهران

 تاریخی
 فالمکیویراستار: دکتر محمدمنصور 

 ات انیمشق نظام دانیماز 

 مشق شهروندان دانیم
 (231 -263)صص 

 دکتر منوچهر معظمی
 شهر نشر مؤسسۀ

 هنری فرهنگی سازمان)

 (تهران شهرداری

4931 

https://www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?pubid=15151
https://www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?pubid=15151
https://www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?pubid=15151
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ف
دی

ر
 

 انتشارات مؤلف )ان( نام فصل و صفحه نام کتاب
تاریخ 

 انتشار

7)  

Emerging Digital Tools for 
Architectural Surveying, Modeling, 

and Representation 
 By: Prof. Stefano Brusaporci  

Chapter 24- Using Advanced 
Approaches in Urban Design 

Researches; a Mutation from 3d 
Digital Models to Virtual Reality 

(743- 772) 

Amir 
Shakibamanesh 

Mahshid 
Ghorbanian 

IGI Press Global 2015 

1)  Cities and Disasters 
By: Prof. Davia C.Downey 

Improving City Resistance in War; 
Planning Major Transportation 
Terminals Based on Passive 

Defence Considerations 
(83- 104) 

Amir 
Shakibamanesh 

Mahshid 
Ghorbanian 

Taylor & Francis 2015 

3)  
 یشهر ندگیز و نناز

 (یشهر عمومی یفضاها و نناکتاب چهارم: ز)

 پرتوی پرویندکتر : ی علمیویراستارمؤلف و 

 چارچوب نظری و مفهومی -اول فصل

 یشهر عمومی فضاهای و زنان
 (11 -24)صص 

 بندی نهایی جمعو 
 (961 -924)صص 

 دکتر پروین پرتوی

 و مطالعات مرکز
 شهر ریزی برنامه

 تهران
 تهران( شهرداری)

4931 

41)  
 یشهر ندگیز و نناز

 (یشهر عمومی یفضاها و نناکتاب چهارم: ز)

 پرتوی دکتر پروین: ی علمیویراستارمؤلف و 

طراحی شبکۀ دسترسی و  -دوم فصل

ت زنان در شبکۀ فضاهای ینتأمین ام

 عمومی شهر
 (492-14)صص 

 شکوهی دکتر مهشید

 و مطالعات مرکز
 شهر ریزی برنامه

 تهران
 تهران( شهرداری)

4931 

44)  
 یشهر ندگیز و نناز

 (یشهر عمومی یفضاها و نناکتاب چهارم: ز)

 پرتوی دکتر پروین: ی علمیویراستارمؤلف و 

شناسایی عوامل کیفیت  -سوم فصل

های کالبدی و  محیط با تکیه بر ویژگی

شناسی و تأثیر آن بر حضور  زیبایی

 زنان در فضاهای عمومی شهر
 (214-499)صص 

 
 دکتر فریبا قرایی

 و مطالعات مرکز
 شهر ریزی برنامه

 تهران
 تهران( شهرداری)

4931 

42)  
 یشهر ندگیز و نناز

 (یشهر عمومی یفضاها و نناکتاب چهارم: ز)

 پرتوی دکتر پروین: ی علمیویراستارمؤلف و 

ها و  کیفیت و تنوع فعالیت -فصل چهارم

تسهیالت در فضاهای عمومی و تأثیر 

آن بر حضور زنان با تأکید بر شهر 

 تهران
 (926 -214)صص 

 دکتر میترا حبیبی

 و مطالعات مرکز
 شهر ریزی برنامه

 تهران
 تهران( شهرداری)

4931 
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 نهـمبخش 

 و مدرسۀ تابستانی علمی هیأت اعضای علمی سفرهای و مطالعاتی های فرصت
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 مقدمه

 
( بپردازد؛ قسمت ) می علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت ( که بهالفگردد؛ قسمت ) قسمت ارائه می 1گزارش این بخش در 

 اعضای( خارجی) علمی سفرهای( که گزارشی است از جقسمت ) ؛ اختصاص دارد دکتری دانشجویان مطالعاتی فرصت که به
 است. (Summer School) تابستانی مدرسۀریزی  و نهایتاً قسمت )د( که شرحی مختصری از برنامه ؛شکدهندا علمی هیأت

 
 
 

 هیأت علمیمطالعاتی اعضای  فرصت -الف
 

 نام عضو هیأت علمی ردیف
گروه 

 آموزشی
 مقصد

 )کشور/ شهر(

 دانشگاه

 مقصد
 موضوع تحقیق در فرصت مطالعاتی بازۀ زمانی مدت

 انگلستان شهرسازی پور دکتر ناصر برک  (4
آکسفورد 
 بروکس

 ماه 6
29/11/34 
29/44/34 

قایسۀ تحوالت و اصالحات مدیریت محلی در ایران و چند م
 اروپاییکشور 

 انگلستان شهرسازی دکتر میترا حبیبی  (2
دانشگاه 
 نیوکسل

 ماه 6
21/142/34 
21/16/31 

آهنگ زندگی روزانه در  ژوهش در تجارب مربوط به ضربپ
 شهرهای کشور انگلستان

 کانادا معماری دکتر ریما فیاض  (9
دانشگاه 
 رایرسون

 ماه 1
46/11/36 
22/11/36 

 گیری میدانی در سایت برای اندازه  BIPVپروژه اول
پروژه دوم مربوط به بازسازی یک ساختمان تخریب و نابود شده 

 در سیل، اثر فرانک لوید رایت در کانادا
پروژه سوم استفاده از صفحات فتوولتاییک در نمای دوپوسته 

شدن صفحات  داخل نما به خنک ۀخاص، به ترتیبی که تهوی
 .کمک کند

 
 
 

 مطالعاتی دانشجویان دکتری فرصت -ب
 

 موضوع رسالۀ دکتری نام دانشجو ردیف
گروه 

 آموزشی
 مقصد

 )کشور/ شهر(

 دانشگاه

 مقصد
 بازۀ زمانی مدت

 زهرا صدریان  (4
جایگاه ساکنین در فرآیند سکونت شهری 

 موردی: شهر تهران( ۀ)نمونمعاصر 
 ماه Tudelft 6 هلند معماری

19/42/36 
14/16/34 

 مریم فخاری  (2
آسایش روشنایی در فضاهای  ۀتصحیح محدود

 اداری شهر تهران
 ماه KIT 6 آلمان معماری

42/16/36 
42/42/36 

 بنده مونا حاجی  (9

 و آوری تاب مفهومی و نظری چارچوب گسترش
 سازمان بر کیدأت با آن های شاخص کاربست

  شهر فضایی
 (41 ۀمنطق تهران شهر مطالعاتی ۀنمون)

 ماه Erasmus 6 هلند شهرسازی
29/16/31 
29/14/31 

 پریناز میزبان  (1
شمول  شمول بر دلبستگی همه تأثیر طراحی همه

 در مکان
 معماری

  کانادا
 )تورنتو(

Ocad 
University 

 ماه 6
 36مهرماه 
 36اسفند 

 اند. خانم میزبان با هزینۀ شخصی به فرصت مطالعاتی رفته 
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 علمی  هیأت )خارجی( اعضای علمی سفرهای -ج
 

 ردیف
نام عضو هیأت 

 علمی

گروه 

 آموزشی
 مقصد

 )کشور/ شهر(
 موضوع سفر علمی بازۀ زمانی مدت مقصد دانشگاه

4)  
دکتر امیر 

 شکیبامنش
 ایتالیا شهرسازی

 دانشگاه مطالعات فلورانس

Università degli Studi 
di Firenze 

 روز 11
خرداد و تیر 

4931 

 مدت پژوهشی کوتاهۀ شرکت در دور
  ریزان شهری اروپا برنامهانجمن 

AESOP)) 

2)  
غالمرضا دکتر 

 نایینی حقیقت
 شهرسازی

 ایتالیـا
 )البروبلو(

 باری دانشگاه
Università degli Studi 

di Bari 

 4934مرداد  روز 41

 با عنوان:مدرسۀ تابستانی حضور در 
 ریزی. برداری برای برنامه نقشه

Survey for Planning 
 برگزارکننده و سخنران.به عنوان عضو 

9)  

 دکتر منوچهر معظمی

 دکتر مریم محمدی

 زاده دکتر آرزو منشی

 معماری داخلی
 شهرسازی
 معماری

/ فرانسه
 کلرمون فران

 و
 اتین سنت

 معماری ملی مدرسۀ
 کلرمون فران
ENSACF 

 روز 1

41/19/34 
 تا

21/19/34 

 میان نامه تفاهم عقد جهتمذاکره 
 فران کلرمون معماری ملی مدرسۀ

 و معماری دانشکدۀ و( فرانسه)
نیز شرکت در و  هنر دانشگاه شهرسازی

در همایش تاریخ آموزش معماری 
 فرانسه

 یونان معماری زاده دکتر آرزو منشی  (1

 تسالی دانشگاه
Thessaly 

 معماری دپارتمان

روز 1  94/16/31  

 المللی کنفرانس بینحضور در 

Ambiances Tomorrow  ارائه مقالۀ و
 با عنوان:  علمی

"Multisensory approach in 

architecture education- The 
basic courses of architecture in 
Iranian universities" 

 دـهلن شهرسازی دکتر مریم محمدی  (5
 دلفت دانشگاه

TU Delft 
 24/11/31 روز 1

تاریخ  المللی بین حضور در همایش
ارائه مقالۀ علمی و  ریزی شهری برنامه

 با عنوان:
Sextuality and Marked 
Space,Urban Spaces in Tehran 

 نروژ معماری دکتر نادیه ایمانی  (3

 نروژ فناوری و علم دانشگاه
Norwegian University 

of Science and 
Technology 

روز 1  24/19/31  

 المللی کنفرانس بینحضور در 

Art Historiography  ارائه مقالۀ و
 علمی با عنوان:

"Hisrory of Iranian Architectural 

Historiography" 

 
 

 (Summer School) مدرسۀ تابستانی -د
 

 (یونسکو کرسی حمایت با و) فرانسه فران کلرمون معماری ملی مدرسهو  هنر دانشگاه شهرسازی و معماری ۀدانشکد: برگزارکنندگان
 

 4934فران فرانسه که در تیرماه  نامۀ دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر و مدرسۀ معماری کلرمون در راستای تحقق مفاد تفاهم
های علمی بین دانشجویان و استادان هر دو مدرسه، برگزاری مدرسۀ  های دوجانبه و گسترش فعالیت منعقد گردید، با هدف همکاری

 ریزی شد و در دستور کار قرار گرفت. برنامهدر دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر،  4931تابستانی در شهریورماه 
مشابه در   کارگاه 21فران و سابقۀ برگزاری  پیشنهاد اولیۀ برگزاری کارگاه یا مدرسۀ تابستانی با توجه به تجربۀ پانزده سالۀ مدرسۀ کلرمون

و استقبال دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر از این  IACABUSت عنوان برنامۀ همکاری با کشورهای ارمنستان و اسپانیا تح
 .گرفتبرنامه صورت 
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 تغییر و گشایش: نظامی معماری ، کارگاهی با موضوع میراث2143بر اساس برنامۀ کارگاه مشترک این مدرسه و کشور ارمنستان در سال 
. این دو کارگاه فرصت تجربۀ یک موضوع ثابت )میراث معماری نظامی( ولی ه بودبرگزار شد، در دو مرحله از آن شهروندان مندی بهره برای

 در دو بستر کامالً متفاوت از نظر فرهنگی و اقتصادی را برای دانشجویان دو کشور فراهم کرد. 
که به لحاظ -مین کارگاه در دانشگاه هنر فران، برگزاری سو در راستای برگزاری این دو کارگاه، و تداوم روند آن به پیشنهاد مدرسۀ کلرمون

 شد.بینی  کند پیش بستر )محدودۀ میدان مشق و قزاقخانۀ سابق( امکان بسط موضوع میراث معماری نظامی را فراهم می

 :آن تدوین شده برای های برنامهو  موضوع مدرسۀ تابستانی
 در هنر دانشگاه تاریخی بستر با تعریف گردید که «نظامی معماری میراث: مشق میدان نوین حیات» تابستانی، مدرسۀ موضوعی محور

 گردید: تدوینزیر برای مئدرسۀ تابستانی  های برنامه .دارد پیوند( مشق در محدودۀ میدان) ملی باغ پردیس

o فرانسوی و ایرانی دانشجویان مشترک های تیم در طراحی مسابقۀ-کارگاه برگزاری 
o ،مدرسه موضوع با متناسب علمی هیأت اعضای سخنرانی و تخصصی پانل نشست  
o تخصصی تورهای قالب در تهران خارج و تهران از جمعی بازدید 
o نفیس هدیۀ و افتخار دیپلم اهدای با برگزیده طرح انتخاب و داوری جلسۀ برگزاری 
o کنندگان شرکت کلیۀ به المللی بین گواهی ارائۀ 
o هنر دانشگاه های گروه سایر همکاری با جانبی رویدادهای و 

  :زمان و مکان برگزاری
 .گردیدریزی  برنامه ملی باغ پردیس شهرسازی، و معماری ۀدانشکد در روز شش مدت به 31 شهریور 41 الی 3 تاریخ از مدرسه این

 کنندگان: مهمانان و شرکت
 :بودندکننده برای سخنرانی و ژوری از فرانسه شامل افراد زیر  استادان شرکت

 فران ، مدیر مدرسۀ معماری کلرمونSimon Teyssouآقای دکتر سیمون تیسو  (4
 فران  علمی مدرسۀ معماری کلرمون هیأتآبادی، عضو  آقای دکتر شهرام حسین (2
 های قبلی فران و مسئول برگزاری کارگاه ، مدرس مدرسۀ معماری کلرمونYvon Cottierآقای دکتر ایوان کوتیه  (9
 اسپانیا الکرونیای معماری مدرسۀ استاد فلیپه، ی دکتر پنااآق (1
 فران ، مدیر پژوهش مدرسۀ معماری کلرمونJean Baptiste Marieباتیست ماری  آقای دکتر ژان (1

 (:الفباحروف  ترتیب به) ریزی و برگزاری مدرسۀ تابستانی کمیتۀ برنامه
 تاریخی بافت و بناها احیاء و مرمت گروه مرمت، حفاظت دانشکده علمی هیأت عضو رازقی، علیرضا دکتر (4
 معماری گروه شهرسازی، و معماری دانشکدۀ علمی هیأت عضو زاده، رحیم محمدرضا دکتر (2
 تاریخی بافت و بناها احیاء و مرمت گروه مرمت، حفاظت دانشکدۀ علمی هیأت عضو فرد، زمانی علی دکتر (9
 معماری گروه شهرسازی، و معماری دانشکده علمی هیأت عضو شکوری، رضا دکتر (1
 معماری گروه شهرسازی، و معماری دانشکده علمی هیأت عضو مستغنی، علیرضا دکتر (1
 داخلی معماری گروه شهرسازی، و معماری دانشکده علمی هیأت عضو معظمی، منوچهر دکتر (6
 شهری طراحی گروه شهرسازی، و معماری دانشکده علمی هیأت عضو محمدی، مریم دکتر (4
 معماری گروه شهرسازی، و معماری دانشکده علمی هیأت عضو زاده، منشی آرزو دکتر (1

 

 :آمده مانع پیشتعلیق برگزاری برنامۀ مدرسۀ تابستانی به دلیل 

 در موجود های تنش بر مبنی( دانشگاهی قشر خصوص به) کشور این شهروندان به فرانسهۀ خارج امور وزارت هشدار دلیل به برنامه این
و عدم امکان حضور تیم فرانسوی )دانشجویان و استادان( به همین  دیگر، تاریخی به ایران به سفرهایشان نمودن موکول لزوم و منطقه

 درآمد. تعلیق حالت به ثانوی اطالع دلیل در برنامۀ مدرسۀ تابستانی، تا
 هنر، دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدۀ ریاست به رسمی ای نامه در اتفاق، این از تأسف اظهار ضمن فران کلرمون معماری مدرسۀ مدیر

 دهد، اجازه المللی بین شرایط که زمانی در مشترک،  ورکشاپ برگزاری همچنین و آموزشی پژوهشی، مشترک های همکاری سایر ادامۀ بر
 نمود. تأکید
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 دهم بخش

 شهرسازی و معماری دانشکدۀ توسط شده برگزار های نمایشگاه
 4931 لغایت 4931 سال از
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 مقدمه

 
پردازد؛  می( 4931 لغایت 4931 سال از) شهرسازی و معماری دانشکدۀ توسط برگزارشده های نمایشگاه بهگزارش بخش دهم 

 مشق» های نمایشگاه، تحت عنوان طراحی دروس در دانشکده دانشجویان آموزشی دستاوردهای جامع نمایشگاهقسمت )الف(، 
 لغایت 4931 سال طی شهرسازی و معماری دانشکدۀ توسط برگزارشده های نمایشگاه سایربه  دارد و قسمت )ب( اشاره، «هنر

 پردازد. می 4931
های علمی و آموزشی دانشکده، اشاره  ها از فعالیت توان به موارد زیر به عنوان فواید و اثرات برپایی نمایشگاه ، میپژوهش منظر از

 نمود:
o دانشکده، و های آموزشی گروه در شده تعیین اهداف توفیق یا عدم و موفقیت در پژوهش و مطالعه برای مناسب زمینۀ ایجاد 

 متوالی؛  تحصیلی سنوات طول در هم و تحصیلی سال یک در هم
o های گزارش مانند) علمی نشریات  تهیۀ تسهیل و دانشکده آموزشی های فعالیت مستندسازی برای مناسب زمینۀ ایجاد 

 مجازی؛ فضای در ها داده پایگاه  تهیۀ و( ها سالنامه و ها گروه
o به بخشیدن تحقق برای مردم عموم و اجرایی های دستگاه مدیران و متخصصان و دانشگاه محیط میان تعامل امکان ایجاد 

 چهارم. و سوم نسل های دانشگاه اهداف
 

 (ه در دروس طراحیدانشجویان دانشکد)نمایشگاه جامع دستاوردهای آموزشی  رـهن قـمش های نمایشگاه -الف
 

 نمایشگاه موضوع ردیف
 گروه

 آموزشی
 کننده پیگیری و مسئول

 تاریخ

 برگزاری
 برگزاری محل

4)  
 5مشق هنر 

پنجمین نمایشگاه دستاوردهای آموزشی 
 دانشکدۀ معماری و شهرسازیدانشجویان 

معماری، 
معماری داخلی، 

 شهرسازی،
 و معماری
 انرژی

رضا  نمایشگاه: دکتر محمد برگزاری مسئول
 زاده رحیم

ریزی محتوایی و هماهنگی: دکتر  مسئول برنامه
 محمدرضا متینی

 شورای هماهنگی نمایشگاه:
o و معماری علوم گروه نمایندۀ) نیا مهدوی مجتبی دکتر 

 ساخت(
o شهرسازی( گروه نمایندۀ) فراهانی مریم دکتر 
o ی(داخل معماری گروه نمایندۀ) فرزادپور آزاده مهندس 
o (معماری گروه نمایندۀ) متینی محمدرضا دکتر 

 سال نیم
 دوم تحصیلی

 4934 ـ 31

دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

2)  
 1مشق هنر 

چهارمین نمایشگاه دستاوردهای آموزشی 
 دانشکدۀ معماری و شهرسازیدانشجویان 

معماری، 
معماری داخلی، 

 شهرسازی،
 و معماری
 انرژی

رضا  نمایشگاه: دکتر محمد برگزاری مسئول
 زاده رحیم

ریزی محتوایی و هماهنگی: دکتر  مسئول برنامه
 محمدرضا متینی

 شورای هماهنگی نمایشگاه:
o و معماری علوم گروه نمایندۀ) نیا مهدوی مجتبی دکتر 

 ساخت(
o شهرسازی( گروه نمایندۀ) فراهانی مریم دکتر 
o داخلی( معماری گروه نمایندۀ) فرزادپور آزاده مهندس 
o (معماری گروه نمایندۀ) متینی محمدرضا دکتر 

 سال نیم
 اول تحصیلی

 4934 ـ 31

دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

9)  
 9مشق هنر 

 آموزشی دستاوردهای نمایشگاه سومین
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشجویان

معماری، 
معماری داخلی، 

 شهرسازی،
 و معماری
 انرژی

 زاده رضا رحیم محمددکتر 
 :نمایشگاه هماهنگی به همراه شورای

 سال نیم
 دوم تحصیلی

 4936 ـ 34

دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(
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 نمایشگاه موضوع ردیف
 گروه

 آموزشی
 کننده پیگیری و مسئول

 تاریخ

 برگزاری
 برگزاری محل

1)  
 2مشق هنر 

 آموزشی دستاوردهای نمایشگاه دومین
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشجویان

معماری، 
معماری داخلی، 

 شهرسازی،
 و معماری
 انرژی

 زاده رضا رحیم محمددکتر 
 :نمایشگاه هماهنگی به همراه شورای

 سال نیم
 اول تحصیلی

 4936 ـ 34

دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 (کرج پردیس)

5)  
 4مشق هنر 

 آموزشی دستاوردهای اولین نمایشگاه
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشجویان

معماری، 
معماری داخلی، 

 شهرسازی،
 و معماری
 انرژی

 زاده رضا رحیم محمددکتر 
 :نمایشگاه هماهنگی به همراه شورای

 سال نیم
 دوم تحصیلی

 4931 ـ 36

دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

 
 

 4931 لغایت 4931 سال از -دانشکدۀ معماری و شهرسازی توسط برگزارشده های نمایشگاهسایر  -ب
 

 نمایشگاه موضوع ردیف
 گروه

 آموزشی
 کننده پیگیری و مسئول

 تاریخ

 برگزاری
 برگزاری محل

 4934 دکتر پیونیک سیمونی معماری «کاشانه» دانشجویی سفر نمایشگاه  (4
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

 معماری «بر بستر گیالن» دانشجویی سفر نمایشگاه  (2
 زاده منشی آرزو دکتر

 دکتر پیونیک سیمونی
4936 

 شهرسازیدانشکدۀ معماری و 
 (کرج)پردیس 

 معماری «چین خوشه» دانشجویی آثار نمایشگاه  (9
 زاده منشی آرزو دکتر

 دکتر پیونیک سیمونی
4936 

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 (کرج)پردیس 

1)  
 داخلی معرفی رشتۀ کارشناسی ارشد معماری

 المللی دکو در کنفرانس بین
 المللی تهران های بین محل نمایشگاه 4936 مهندس اکبر دبستانی رفسنجانی معماری داخلی

 4936 دکتر لیال کوکبی شهرسازی )به مناسبت روز شهرساز(نمایشگاه کتاب   (5
 همایش روز شهرساز
 )سالن میالد کرج(

 شهرسازی های شهری از نگاه دوربین چالش  (3
 دکتر هانیه هودسنی
 دکتر لیال کوکبی

4936 
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

7)  
های پایۀ کارشناسی  تجربۀ پژوهش و آموزش درس

کننده آثار  پوسترهای معرفیبخش جانبی: معماری/ 

 های برگزیده نامه سیحون و پوسترهای پایان
 4936 زاده دکتر آرزو منشی معماری

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 )پردیس باغ ملی(

 4936 دکتر لیال کوکبی شهرسازی «های شهرسازی پژوهش»نمایشگاه   (1
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

3)  
نمایشگاه پوسترهای راهکارهای مصرف 

 بهینۀ انرژی در فضاهای اداری
 4936 نیا دکتر مهسا فالح معماری

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 )پردیس باغ ملی(

 4936 رفسنجانیمهندس اکبر دبستانی  معماری در دانشگاه هنرداخلی  خط زمان آموزش معماری  (41
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(

44)  
پوسترهای مطالعاتی آشنایی با تاریخ هنر 

 سازی( داخلی، نقاشی و مجسمه )معماری، معماری
 4936 شهابی  مهندس نوشین ضیاء معماری

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 )پردیس باغ ملی(

42)  
نمایشگاه معرفی دروس مقدماتی کارشناسی 

 معماری 
 (ششمین همایش ملی آموزش معماری)

 معماری
 زاده منشی آرزو دکتر
 زاده محمدرضا رحیمدکتر 

4936 
 دانشگاه تهران

 پردیس هنرهای زیبا
 دانشکدۀ معماری

49)  
های نوسازی و بهسازی در  های تجربه پوستر

 ایران و جهان
 شهرسازی

نشست دانشجویان کارشناسی و 
 شهرسازی کارشناسی ارشد

4931 
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس باغ ملی(
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 نمایشگاه موضوع ردیف
 گروه

 آموزشی
 کننده پیگیری و مسئول

 تاریخ

 برگزاری
 برگزاری محل

41)  
 از میمند تا میبد

 31نمایشگاه دستاوردهای سفر دانشجویان معماری 
 4931 زاده دکتر آرزو منشی معماری

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 (کرج)پردیس 

45)  
 کیـچه باغ

 (39دی معماری ورومیمند ) -نمایشگاه سفر کرمان
 4931 زاده منشی آرزو دکتر معماری

 دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 (کرج)پردیس 

 4931 مهندس نادر کاوه معماری های سفر دانشجویی عکس  (43
 دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 )پردیس کرج(

47)  

در  دانشکدۀ معماری و شهرسازیمعرفی 

المللی گردشگری و  نهمین نمایشگاه بین

 صنایع وابسته

 4931 رفسنجانیمهندس اکبر دبستانی  معماری

المللی گردشگری و  نمایشگاه بین
های  صنایع وابسته )محل نمایشگاه

 دائمی تهران(
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 یازدهم بخش

 دانشجویی ایـرهـسف
 4931 لغایت 4931 سال از
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 مقدمه
 

های آموزشی مختلف دانشکده و مرتبط با  گروهگزارش این بخش، دربرگیرندۀ اطالعات کلی از سفرهای دانشجویی است که در 
 های آموزشی و مدرسین مربوطه، برگزار شده است. های علمی و آموزشی و زیر نظر گروه برنامه

 سفرهای در دانشجویان های آموزشی دانشکده دارد. جایگاه مهمی در ساختار برنامه در این دانشکده، سفرهای علمی دانشجویی
 ارتقای و آنها شدن اجتماعی فرآیند به و کنند می کسب تجربه فرهنگی و اخالقی اجتماعی مختلف های زمینه در دانشجویی

 .کند می کمک نیز آنها اجتماعی های مهارت
 و ها دانشگاه دانشجویی اردوهای دستورالعملو نیز  ای علمیه ردشگ نامۀ ینبرگزاری سفرهای علمی در دانشکده، تابع آی

 است.عالی  آموزش مؤسسات
 

 

 

 سفرهای دانشجویی
 

 مقصد همراه مدرس آموزشی گروه موضوع درس ردیف
تعداد 

دانشجویان 

 )نفر(همراه 

 مدت
 )روز(

 بازۀ زمانی

4)  
 درک و بیان محیط   و

تاریخ شهر و شهرسازی در 
 ایران

 21/9/31تا    29/9/31 2 11 و ابیانه کاشان دکتر مریم فراهانی طراحی شهری

 4/9/31 4 11 شهرک صنعتی پرند دکتر نادیه ایمانی معماری داخلی 9داخلی  معماریطراحی   (2

 1/9/31 4 46 پل سفید -مازندران سرین محمودپور دکتر ئه ریزی شهری برنامه شهرسازی 1طرح   (9

1)  
 2و  4طرح 

 ارشد معماری

ارشد کارشناسی 
 معماری

 زاده رحیم رضا محمد دکتر
 حسینی  بهشید سید دکتر

 متینیمحمدرضا دکتر 

 21/2/31تا    24/2/31 1 11 خوزستان

 41/2/31تا   41/2/31 1 24 گلستان حسینی بهشید سید دکتر معماری روستا  (5

 معماری داخلی برداشت از بناهای تاریخی  (3

 ؛سیمونی پیونیک دکتر
 ؛فرد زمانی علی دکتر

 زاده موذن عبداهلل مهندس

 49/2/31تا  3/2/31 1 11 نراق -استان مرکزی

 4/2/31تا   1/2/31 1 19 کرمان زاده دکتر آرزو منشی معماری معماری طبیعت انسان  (7

 91/4/31تا  31/ 26/4 1 94 یزد دفر دکتر علی زمانی معماری تاریخی ۀمرمت ابنی  (1

 41/3/34تا   4/3/34 1 91 یزد مریم محمدی دکتر طراحی شهری شهرسازی 9طرح   (3

 معماری معماری 1طرح   (41
 دکتر ارژمند

 دکتر محمودی
 1/3/34تا  91/1/34 6 99 اصفهان

 26/1/34تا   29/1/34 1 91 گلستان حسینی بهشید سید دکتر معماری 4روستا   (44



 4931 -4931                                                      شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

11 

 

 مقصد همراه مدرس آموزشی گروه موضوع درس ردیف
تعداد 

دانشجویان 

 )نفر(همراه 

 مدت
 )روز(

 بازۀ زمانی

 44/1/34تا  1/1/34 1 41 اصفهان نادیه ایمانی دکتر معماری داخلی 9طرح معماری داخلی   (42

 1/1/34تا  9/1/34 9 11 گیالن دکتر پیونیک سیمونی معماری 2 مقدمات طراحی معماری  (49

 41/9/34تا  6/9/34 1 41 اصفهان کاشان زاده دکتر زهرا عسگری شهرسازی تاریخ ایران در شهرسازی  (41

 22/2/34تا   41/2/34 1 94 شیراز دکتر مریم فراهانی معماری مرمت  (45

 41/2/34تا   42/2/34 1 21 گیالن دکتر لیال کوکبی طراحی شهری درک و بیان محیط  (43

47)  

 بازسازی پس از سانحه
 معماری 2طرح 

 2روستا 
 پروژه مطالعاتی

 شهرسازی
 معماری

 معماری داخلی

حسینی  بهشید سید دکتر
 دان دیگراتو اس

 46/2/34تا   42/2/34 1 412 آذربایجان کردستان

 4/41/34تا  23/13/34 9 92 اصفهان مهندس آزاده فرازدپور معماری داخلی 4طرح   (41

43)  
 محیطدرک و بیان 

 2مقدمات طراحی و معماری 
 29/13/34تا  24/13/34 9 11 کاشان سیمونی پیونیک دکتر معماری

 معماری 2 مقدمات طراحی معماری  (21
 زاده دکتر آرزو منشی

 دکتر پیونیک سیمونی
 41/13/36تا   13/13/36 2 11 گیالن

 درک و بیان محیط  (24
معماری و معماری 

 داخلی

 حسینی بهشید سید دکتر
 شهابی  ضیاء نوشین مهندس

 21/13/36تا   22/13/36 9 61 کاشان

 معماری داخلی مقدمات طراحی  (22
مهندس اکبر دبستانی 

 رفسنجانی
 21/3/36تا   29/3/36 9 11 یزد

 43/3/36تا  41/3/36 6 91 خوزستان محمدیمریم دکتر  طراحی شهری طرح شهرسازی  (29

 معماری عکاسی پایه -4روستا   (21

 حسینی بهشید سید دکتر
 شیروانیانمهدی  آقای
 شهابی  ضیاء نوشین مهندس

 6/1/36تا  2/1/36 1 44 کرمان

25)  

 2روستا 
سوانح طبیعی و 

 سکونتگاههای انسانی
 ارشدکارشناسی  2طرح 

 معماری
 شهرسازی

 دکتر محمودی
 مستغنیعلیرضا دکتر 

 حسینی بهشید سید دکتر

 1/9/36تا   2/9/36 1 34 ماسوله-گیالن

23)  
 مرمت ابنیهآشنایی با 

 2معماری اسالمی 
 معماری

 زاده مهندس موذن
 شیروانیانمهدی  آقای

 22/2/36تا   43/2/36 1 41 اردبیل

 41/2/36تا  42/2/36 1 99 کرمان شیروانیانمهدی  آقای معماری انسان طبیعت معماری  (27

21)  
 انسان، طبیعت، معماری

 داخلیمعماری مبانی 
 41/2/36تا  49/2/36 9 96 ماسوله-گیالن اکبر دبستانی مهندس معماری داخلی

 46/2/36د تا 42/2/36 1 62 کردستان دکتر مریم محمدی طراحی شهری طرح شهرسازی  (23
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 مقصد همراه مدرس آموزشی گروه موضوع درس ردیف
تعداد 

دانشجویان 

 )نفر(همراه 

 مدت
 )روز(

 بازۀ زمانی

 4/41/31 4 41 کاشان دکتر نادیه ایمانی داخلی معماری معماری داخلی 9طرح   (91

 9/41/31تا  91/3/31 1 13 کاشان بهشید حسینی دکترسید معماری درک و بیان محیط  (94

 43/3/31تا  46/3/31 1 99 کرمان زاده دکتر آرزو منشی معماری انسان، طبیعت، معماری  (92

 22/1/31تا   41/1/31 1 11 چهارمحال بختیاری بهشید حسینی سید دکتر معماری 4روستا   (99

 های طراحی نظریه و روش  (91
کارشناسی ارشد 

 معماری
 26/1/31 4 41 اصفهان زاده رضا رحیم دکتر محمد

 21/2/31تا   24/2/31 1 92 گرگان -گلستان زاده رضا رحیم دکتر محمد معماری 4مقدمات معماری طراحی   (95

 94/2/31تا  21/2/31 1 11 فارس –شیراز  دکتر مریم محمدی طراحی شهری شهرسازی 2طرح   (93

 4/9/31تا   23/2/31 1 11 کردستان بهشید حسینی دکتر سید معماری 2روستا   (97

91)  
 محیطدرک و بیان 

 بیان معماری

معماری و معماری 
 داخلی

 1/41/31تا  2/41/31 9 61 کاشان پور خانم آزاده فرزاد

 29/1/31تا  21/1/31 1 11 آذربایجان غربی بهشید حسینی سید دکتر معماری 4روستا   (93

 معماری 2مقدمات معماری   (11
 زاده رضا رحیم دکتر محمد

 زاده دکتر آرزو منشی
 23/1/31تا   21/1/31 1 96 کرمان

 41/2/31 4 93 باغ شیخ -ساوه  زاده دکتر آرزو منشی معماری برداشت از بناهای تاریخی  (14

 21/4/31تا  21/4/31 1 93 شیراز بهشید حسینی دکتر سید معماری معماری 4طرح   (12
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 دوازدهم بخش

 شده زارـبرگ ابقاتـمس
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 (حوزۀ شهرسازی و معماریدر  های کلیدی و ناب پرسش با تأکید بر) برترمسابقۀ پرسش 

 

 4931نیمۀ دوم آذرماه 

های  (، ریشه در پرسش های این حوزه ای مسأله رشته های حوزۀ معماری و شهرسازی )با توجه به ویژگی میان ناکارآمدی پژوهش
کاری در پرداختن به سؤاالت زیربنایی،  و جدی و محافظههای نا موزون دارد و نداشتن پرسش اساسی  نادقیق و شرح خدمات

 اثر و زودگذر را موجب گردیده است. ها، نتایج اندک، کم های بسیار پژوهشگران در فرآیند پژوهش ها و زحمت رغم حسرت علی

مشارکت های علمی و مراکز تخصصی اجرائی و نیز  ، استعالم و نظرخواهی از صاحبنظران، شخصیتمسابقههدف از این 
سؤاالت و ی حوزۀ شهرسازی و معماری و تبیین ها و مسأله ها در جهت تعریف نیازمندی های جوان، دانشجویان با اندیشه

را  های جدید عناوین پژوهشتوان  بدیهی است که متعاقب آن میباشد.  در محورهای مختلف میهای کلیدی و اساسی  پرسش
  دهند. را شکل می مسابقهکه مخاطبین  گیرند اندیشی قرار می مورد هم های مختلفی در این امر گروهتبیین نمود. 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ، میمسابقهاز جمله اهداف برگزاری این 
 (انسجام منطقی بین موضوعات آتی پژوهشی)معماری و شهرسازی های کلیدی و ناب در این حوزۀ  دستیابی به پرسش 

  (کارهای عملی ارائۀ راه )در راستایهای حوزۀ معماری و شهرسازی  ها و چالش نیازمندیایجاد اشراف نسبت به 

 (به منظور ساماندهی اطالعات)حوزۀ شهرسازی و معماری  های و مسأله تطبیق موضوعات پژوهشی با نیازها 

 (متناسب با تحوالت زیستی در عصر جدید)جدید  های و مسأله کشف و تبیین نیازها 

 
 ، آمده است.9در پیوست شمارۀ  ،فراخوان مربوطه مسابقۀ پرسش برتر و برگزاری )پروپوزال( ۀنهاد پیش

  



 4931 -4931                                                      شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نامه پژوهش های پیوست
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 نامه ی پژوهشها پیوست
 
 
 

 شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکزاساسنامۀ  -4پیوست 
نامه میان مدرسۀ ملی معماری کلرمون فران  فران جهت عقد تفاهم-اعزامی به شهر کلرمونگزارش سفر هیأت  -2پیوست 

 )فرانسه( و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
 برتر پرسش مسابقۀ -9 پیوست

 معماری ایرانی -گانۀ بیانیۀ پایانی هشتمین همایش مدرسۀ ایرانی بندهای دوازده -1پیوستِ 
 و ارزشمند های مجموعه و بناها در مستقر های دانشگاه کالبدی ایجابات و الزامات تخصصی نشست نهایی بیانیۀ متن -1 پیوست

 تاریخی
 محیطی هنر عمومی، فضای معماری، پایدار شهری عمومی فضاهای ملی همایش دومین برگزاری برنامۀ نویس پیش -6 پیوست

 پنجم( ویرایش) -( شهری عمومی فضاهای پایداری در محیطی هنر نقش)
 های خارجی نامه متن تفاهم -4پیوست 

o (44/19/34نامه میان مدرسۀ ملی معماری کلرمون فران )فرانسه( و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، )مورخ  متن تفاهم 
o 644-2144/4دانشگاه هنر،) شمارۀ نامه میان دانشکده معماری دانشگاه لیوبلیانا، اسلوانیا و دانشکدۀ معماری و شهرسازی  متن تفاهم 

 (29/42/2146مورخ 

 نامه داخلی متن تفاهم -1پیوست 
o مورخ  269121دانشگاه هنر )شمارۀ  ؛نامه میان شرکت آسایش معماری انسان و دانشکدۀ معماری و شهرسازی متن تفاهم

49/41/31) 

o (41/11/31مورخ  231493)شمارۀ  دانشگاه هنر ؛شهرسازینامه میان مؤسسه آموزشی آی وان و دانشکدۀ معماری و  متن تفاهم 

o (21/13/31مورخ  234334نامه میان دفتر طراحی معماری و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر )شمارۀ  متن تفاهم 

o (29/13/31مورخ  941166آموزشی آی وان و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر )شمارۀ  ۀنامه میان مؤسس متن تفاهم 

o (14/11/34دانشگاه هنر، )مورخ  ؛نامه میان شرکت کنترل تدابیر دانا کنتروتک و دانشکدۀ معماری و شهرسازی متن تفاهم 

o مورخ  914111)شمارۀ  دانشگاه هنر ؛هرسازینامه میان مجری کارگاه ساخت دیجیتال و دانشکدۀ معماری و ش متن توافق
22/41/34) 

 ... ها و پوسترها و تصاویر اطالعیه -3پیوست 

 است. آمده 3موجود بوده است، در پیوست  34تا  31های  پوسترهایی که از سال
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 0پیوست 
 

 شهر و معماری مطالعات تخصصی مدارک و اسناد مرکز اساسنامۀ
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 2پیوست 
 

 فران-گزارش سفر هیأت اعزامی به شهر کلرمون
 نامه میان جهت عقد تفاهم

 مدرسۀ ملی معماری کلرمون فران )فرانسه( و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

 
 

 ای شایسته نحو به طرفین نظر مورد تخصصی های حوزه در را فرهنگی و علمی های همکاری باب حاضر، نامۀ تفاهم است امید
 .گردد طرفین بین دانشجویان و استادان تبادل و روابط توسعۀ آغازگر و نماید فراهم

به  دانشجو، و استاد تبادل امکان شدن فراهم تا اول گام در نامه تفاهم اجرای منظور به زیر، حوزۀ پنج در عملی اقدامات اینرو از
 :گردید پیشنهادطرف فرانسوی، کتباً 

 ای هفته دو تا یك تخصصی های کارگاه برپایی/ تابستانی مدرسۀ برپایی -4

 و مهم دانشگاه، و کشور دو هر در که هایی زمینه در ؛ تطبیقی یا و مشترک صورت به) پژوهشی طرح چند شروع -2

 .(هستند راهبردی

 طرفین آموزشی های فعالیت از نمایشگاه برپایی -9

 کشور دو در مشترک همایش و علمی سخنرانی برگزاری -1

 زبان دو به مقاالت  مجموعه ۀتهی و علمی متون ۀترجم -5
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 6پیوست 
 

 مسابقۀ پرسش برتر
 
 

 تعالی بسمه

 
 :فرمایند السالم می امام صادق علیه

 .1"تدانش قفلی است که کلید آن، پرسش اس دربر ؛ مفتاحه المسالة العلم علیه قفل و ن هذاإ"

 

 پیشنهاد برگزاری: 

 جشنوارة پرسش برتر
 (حوزة شهرسازی و معماریدر  های کلیدی و ناب پرسش با تأکید بر)

 4935نیمۀ دوم آذرماه 

 

 پیشنهاد دهنده: 

 معاونت پژوهشی دانشکدۀ معماری و شهرسازی
 

 تشریح ایده و مسأله

ها به نتایج کارآمد، جلوگیری  در جامعۀ علمی و اجرایی امروز ایران، مشکالت متعددی در حوزۀ پژوهشی وجود دارد که از دستیابی پژوهش
های  گرفته در دستگاه های صورت اساسی در پژوهش مشکل. برخی فردی و برخی سازمانی است ،مشکالت بر سر راه تحقیقکند.  می

به کار « چه سؤالی»موجود، برای پاسخ به مهم این است که دانش ؛ نیست پژوهش و یا کمبود دانش متدولوژیو روش تحقیق اجرایی، 
آنچه ها،  دانشگاههای اجرایی و  مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاهدر  قرار گیرد. اکنوناستفاده  مورد« ای مسألهچه »حل و برای  برده شود

  است. موجود توانایی کجایی و چگونگی بکارگیریو بینش برای رویکرد  است،که کمبود 

تفکیک موضوع به پرسشی نه از سر جهل و نادانی، بلکه از سر آگاهی اولیه به مسائل و نیازها.  گردد. آغاز می« شپرس»پژوهش از 
ای،  رشته های میان به ویژه در حوزهنیاز اصلی و اولیۀ پژوهش  ،مختلف و محدودسازی کار پژوهش به یک یا چند سوال خاص های شاخه

برای عبور قطار تحقیق محسوب « گذاری ریل»و « بانی نقطۀ سوزن»پرسش آغازین پژوهش در واقع، است. همانند معماری و شهرسازی 
قابل تصور شود. هر آنقدر پرسش آغازین پژوهش و متعاقب آن، شرح خدمات پژوهش، دقیق و روشن باشد، حداقلِ کیفیت برای تحقیق،  می

تر پیش خواهد رفت. در مقابل، یعنی در پژوهشی با پرسش نادقیق و شرح خدماتی نا  سامان تر و به است و مراحل انجام پژوهش، کامل
مانند که نه از آن  رمقی می رود و همچون ابر بی ها فراتر نمی موزون، پژوهشگر هر قدر هم توانمند باشد، کیفیت محصول پژوهش، از حداقل

 .دهد ادامۀ کار را به ما نشان می گیرینما، جهت به مانند یک قطب پژوهشپرسش رود و نه بارانی؛ چراکه  د برقی میامی

                                                           
 .9العلم، باب سؤال العالم و تذکاره، حدیث  ، کتاب فضل4اصول کافی، ج  1
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های نادقیق و  (، ریشه در پرسش های این حوزه ای مسأله رشته های حوزۀ معماری و شهرسازی )با توجه به ویژگی میان ناکارآمدی پژوهش
ها و  رغم حسرت کاری در پرداختن به سؤاالت زیربنایی، علی نداشتن پرسش اساسی و جدی و محافظه های نا موزون دارد و شرح خدمات

 اثر و زودگذر را موجب گردیده است. ها، نتایج اندک، کم های بسیار پژوهشگران در فرآیند پژوهش زحمت

شک ما را به نتایجی باز  فرض نادرست، بی یک پیش تری را به همراه داشته باشد و های نادرست تواند پاسخ یک پرسش نادرست همواره می
رو، بحث اصلی جشنوارۀ پرسش  شود. از این عنوان آفتی مهم برشمرده می گری، به گی در پرسشحوصل کمرساند. تعجیل و  تر می هم نادرست

ای است بر مشکالت بنیادین  ههای شهرسازی و معماری، است. این جشنواره، دریچ برتر، پرداختن به جایگاه پرسش آغازین در پژوهش
های این  ای مسأله رشته با توجه به ویژگی میان هاست. دنبال یافتن چالش و پرسش اصلی در این حوزه و به در کشور و معماری شهرسازی

 ، دقت در دستیابی به پرسش صحیح و دقیق در آنها، ضروری است. حوزه

 پژوهش:موضوع پرسش پژوهش از  نکته: تمیز دادن

است. موضوع  «پژوهش پرسش»و  «موضوع پژوهش» اشتباه گرفتنِ گیرد، در تعریف پژوهش صورت میکه  خطاهایییکی از 
های متعدد و متنوعی را برگزید.  توان سوال تر از سوال پژوهش است. از درون موضوع پژوهش می تر و گسترده عام ،فراتر ،پژوهش

 تقسیم نمود. شود،الی رهنمون ؤتواند ما را به س های مختلفی که هر یک می توان به بخش موضوع پژوهش را می ،به بیان دیگر

دانند لیکن بر سؤال دقیق و  های اجرایی، در بسیاری موارد، حیطه و یا حوزۀ موضوعی مسائل و مشکالت را می مدیران دستگاه
موارد مشاهده شده که موضوع پژوهش، عیناً در قالب عنوان پژوهش در آمده و ای  ریزسؤاالت وقوفی ندارند؛ از این رو در پاره

موضوع بخش رفته است. چگونگی تبدیل  ای شفا تبدیل به قراردادی پژوهشی شده و از آن انتظار رسیدن به پاسخی شفاف و نسخه
 به سؤال دقیق و کلیدی و متعاقب آن به ریزسؤاالت، از اهم نکات است. پژوهش

 

 رگزاری جشنواره:هدف ب

شهرسازی و معماری توسط دانشگاه هنـر، مستلزم  ۀمحوری در عرص های پژوهشی و پاسداری حرمت اندیشه و عدالت مرجعیت فعالیت
همچنان فضای غالب  ،باید پذیرفت که در محافل علمی و دانشگاهیایش است. ه درست و اساسی در پژوهش« پرسش»یافتن 

های کلیدی و ناب، از ملزومات پرداختن به مسائل مبتال به  یافتن پرسشحاکم است.  ،«محوری مسأله»جای  ، به«محوری موضوع»
های امروزمان تحقیق کنیم، اولین گام این است  ها، نیازها و مسأله خواهیم متناسب با خواسته شهرسازی و معماری ایران امروز است. اگر می

 ناب، جدی و دقیق در ما شکل بگیرد.که تقاضای یافتن و پژوهیدن در قالب سؤال 

دانشجویان با های علمی و مراکز تخصصی اجرائی و نیز مشارکت  ، استعالم و نظرخواهی از صاحبنظران، شخصیتجشنوارههدف از این 
در و اساسی های کلیدی  سؤاالت و پرسشی حوزۀ شهرسازی و معماری و تبیین ها و مسأله ها در جهت تعریف نیازمندی های جوان، اندیشه

های مختلفی  در این امر گروهرا تبیین نمود.  های جدید عناوین پژوهشتوان  بدیهی است که متعاقب آن میباشد.  محورهای مختلف می
  دهند. که مخاطبین جشنواره را شکل می گیرند اندیشی قرار می مورد هم

 نمود:توان به موارد زیر اشاره  از جمله اهداف برگزاری این جشنواره، می
 (انسجام منطقی بین موضوعات آتی پژوهشی)معماری و شهرسازی های کلیدی و ناب در این حوزۀ  دستیابی به پرسش 

 (کارهای عملی ارائۀ راه )در راستایهای حوزۀ معماری و شهرسازی  ها و چالش ایجاد اشراف نسبت به نیازمندی 

 (به منظور ساماندهی اطالعات)حوزۀ شهرسازی و معماری  های و مسأله تطبیق موضوعات پژوهشی با نیازها 

 (متناسب با تحوالت زیستی در عصر جدید)جدید  های و مسأله کشف و تبیین نیازها 

ای به  ، نظرخواهی اولیهدر مخاطبین جشنواره های اشاره شده کدام از گروه ، باید پس از شناسائی هرجشنوارهف این اهدا برای نیل به
اندیشی  ها برای هم های گردآمده از پرسش شوندگان، منتخبینی از آن ها صورت پذیرد و پس از بررسی پاسخ از آنهای مختلف  شکل

ها با نگاهی خاص و از  یک از گروه . هراستمیزگردهای تخصصی در هرگروه مدعو تشکیل ها،  تر، دعوت شوند. حاصل این دعوت نزدیک
ای( را روشن  های پژوهشی )اعم از بنیادی، کاربردی، و توسعه ای از نیازمندی بیند و گوشه هرسازی را میدیدگاه خود، مسائل معماری و ش

 سازد. را مطرح می« ها پرسش»و متناسب با دیدگاه خود،  کند ها را گوشزد می سازد و اهمیت آن می

ایجابات ها و همچنین از  ها و پرسش مسألهبندی شده از  اولویتها، فهرستی نسبتاً کامل و  این با گردآوری این نظرات و ساماندهی آن نابرب
 های پژوهشی گردد. ها و نظام طرح تواند مبنای بسیار مناسبی برای تعریف پروژه آید که می های پژوهشی فراهم می و نیازمندی



 4931 -4931                                                      شهرسازی و معماری دانشکدۀ فناوری و پژوهش حوزۀ های فعالیت کارنامۀ -نامه پژوهش

17 

 

 

 های مختلف جشنواره بخش

 سخنرانی 

  ای( صفحه های علمی تک )نوشتهمقاالت کوتاه 

  ("..."و  "کاریکاتور"، "پوستر"، "نوشته و عبارات کوتاه")در قالب مسابقۀ پرسش برتر 
 

 فراخوان جشنواره

  ای( صفحه های علمی تک )نوشتهفراخوان مقاالت کوتـاه 

  ("..."و  "کاریکاتور"، "پوستر"، "نوشته و عبارات کوتاه")در قالب فراخوان مسابقۀ پرسش برتر 

 های خبری و علمی معتبر و ... پوستر، سایت اینترنتی دانشگاه، سایترسانی از طریق  اطالع

 :مخاطبین فراخوان جشنواره 
اندرکاران  ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی، مشاورین و دست  ها، ها، مدیران و مسئولین سازمان محققین، اساتید دانشگاه

 ...های مرتبط با معماری و شهرسازی و  رشتهدانشجویان   شهرسازی، های معماری و طراحی و اجرای پروژه
 

 بندی جشنواره: زمان

  4935مهرماه  27شنبه  سه  :  گذاری سیاستتشکیل نخستین جلسۀ شورای 

 4935مهرماه  21چهارشنبه      کار دبیرخانه :  آغاز به 

  : 4935ماه  آبان 2شنبه  یك   تشکیل نخستین جلسۀ کمیتۀ علمی 

 :4935ماه  آبان 1شنبـه  سه      ارائۀ فراخوان 

 : 4935آذرمــاه  4شنبه  دو آخرین مهلت ارائۀ آثــار به دبیرخانۀ جشنواره 

  4935آذرماه  21 چهارشنبه  :  )یک روزه(برگزاری جشنواره در دانشکده 

 انتشار کتابچۀ جشنواره و افتتاح نمایشگاه جنبی آن
 

 ریزی و انجام کار ساز و کار برنامه
 

  شورای دانشکدۀ معماری و شهرسازی + معاون پژوهشی دانشگاه(جشنواره  گذاری سیاستشورای( 

  کمیتۀ اجرایی( -)کمیتۀ علمی دبیرخانۀ جشنواره 
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 4پیوستِ 
 

 معماری ایرانی -گانۀ بیانیۀ پایانی هشتمین همایش مدرسۀ ایرانی بندهای دوازده
 

 :برگزاری پنل تخصصی با عنوان

  «مدارس معماری در داخلی طراحی»

 (مصوب کمیتۀ علمی همایش)
 یزد( -4934اسفندماه  46 -41ایرانی ) معماری -ایرانی مدرسۀ ملی همایش هشتمیندر 

 

o :دبیر پنل 
 )دکتر منوچهر معظمی )استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر 

o :اعضای پنل 
  دانشگاه هنر(دکتر علیرضا مستغنی )رییس دانشکدۀ معماری و شهرسازی 
 مدیر گروه آموزشی معماری داخلی دانشگاه هنر(رفسنجانی  دبستانی اکبر مهندس( 
 دانشگاه هنر( -صنعتی طراحی آموزشی گروه امامی )مدیر حجتی دکتر خشایار 

 

 

o )مباحث محوری )ارائه در پنل 

ها و  و تعیین عرصهآموزان  پذیری دانش الف( بحث توجه به اصول طراحی محیطی در مورد خوانایی و تعلق
 های آموزشی و تفریحی در مدرسه حریم

آموزان( در این  پذیر کردن دانش در دنیای امروز و جایگاه مسائل اجتماعی )اجتماع« سواد»ب( بحث مفهوم و تعریف 

 .مفهوم و تعریف و اثرگذاری آن بر معماری داخلی و طراحی داخلی مدارس و فضاهای آموزشی
گیری از معماری و طراحی داخلی متناسب با این  های آموزشی در دنیای امروز و لزوم بهره شیوهج( بحث تغییرات 

 های آموزشی نوین های نوین آموزشی و تغییرات روزآمد آن و همچنین نقش فضاهای تعاملی در شیوه روش
بر معماری داخلی مدارس د( بحث تجهیزات و مبلمان مدارس که عالوه بر مسائل ارگونومی، بر طراحی داخلی و نیز 

مؤثر است؛ همچنین بحث کیفیت چیدمان در کالس و تأثیر آن در افزایش ایجاد انگیزه در یادگیری؛ و نهایتاً 
 های آموزشی استفاده از تجهیزات مناسب در مدارس برای سرزندگی در محیط

مواقع زلزله باعث افزایش تلفات و ای در طراحی داخلی مدارس که در  هـ( بحث ایمنی در مدارس و عناصر غیر سازه

 .شوند لطمات می
 و( بحث اهمیت نورپردازی و رنگ و بافت در طراحی داخلی فضاهای آموزشی

 
 

o  روز برپایی پنل 
 ساعت( 2)به مدت  4934اسفند  41شنبه مورخ  سه 
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 21/42/4937مورخ  937241پیوستِ نامۀ شمارۀ 

 

 

 بسمه تعالی

 معماری ایرانی  -گانۀ بیانیۀ پایانی هشتمین همایش مدرسۀ ایرانی بندهای دوازده

 یـزد( -4937)اسفندماه 

در جهت بسط دانش و  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورتشکیل اتاق فکر تخصصی و شورای راهبردی در  .4
 ها. ساز مدارس با همکاری و محوریت دانشگاه و های ساخت ها و بهبود روش ارتقاء کیفی طرح

یابی بهینۀ مدارس و تخصیص زمین مناسب به مراکز آموزشی و نیز اصالح و  های متناسب و مختلف در مکان توجه به مؤلفه .2
های ذیربط از جمله شورای عالی  ها در تعامل با سازمان مؤلفهروزآوری ضوابط و مقررات شهری در تناسب با این  به

 شهرسازی و معماری ایران.

های نوین آموزشی )در ارتباط  ها و شیوه های اجرایی )مدارس الگو( همراه با اصالح بر اساس برنامه ارائۀ الگوها و نمونه .9
 مستقیم با حوزۀ وزارتی(

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز های ستادی و صف  ن و کارشناسان حوزهای مدیرا های دوره ریزی برای آموزش برنامه .1
ها نسبت به تحوالت حوزۀ آموزش و مسائل اجتماعی مبتال به مدارس با  روزآوری دیدگاه ، در جهت بهمدارس کشور

 همکاری مراکز دانشگاهی

های  ریزی های قبل در برنامه دستاوردهای دورهگیری از  مستندسازی تجارب علمی و عملی )مثبت و منفی( در جهت بهره .5
 جاری و آتی

مدخل در  های ذی ها و ایجابات تحقق مدرسۀ سبز در قالب سند زیرنظام، از نهادها و دستگاه ها و زمینه مطالبۀ ضرورت .3
اه و ر / وزارتاسالمی ارشادفرهنگ و / وزارت ۀ کشورها )اعم از وزارت کشور/ سازمان برنامه و بودج تمامی حوزه

 محیط زیست/....(حفاظت از / سازمان ی جمهوری اسالمی ایرانشهرسازی/ صدا و سیما

 و مراکز دانشگاهی تخصصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشوربرقراری و تقویت ارتباط علمی و فنی مابین  .7

 آموزان پذیر کردن دانش در جهت مشارکتدر دنیای امروز و اثرپذیری معماری داخلی مدارس از آن « سواد»توجه به مفهوم  .1

 ها و نیازهای آموزشی پذیری فضاهای آموزشی با توجه به تأثیرپذیری از تغییرات شیوه توجه به انعطاف .3

های فضایی، از  در کنار توجه به کلیات و کانپست« جزئیات ضروری طراحی داخلی»و « معماری داخلی»توجه ویژه به  .41
 ای در طراحی داخلی )مثالً اثرگذاری بر میزان تلفات و لطمات و ایمنی افراد در مواقع زلزله( ازهجمله: جزئیات و عناصر غیرس

لمان و بتوجه به وجوه مختلف معماری داخلی از جمله اهمیت نورپردازی، رنگ، بافت و مصالح و نیز توجه به تجهیزات و م .44
 رزندگیاثرگذاری آنها بر افزایش ایجاد انگیزه در یادگیری و ایجاد س

در حوزۀ تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس و تقویت و کنترل  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورتقویت نقش  .42
 ای استانداردها و ساختارهای فضایی مدارس و مراکز آموزشی دوره
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 7پیوست 
 

 در مستقر های دانشگاه کالبدی ایجابات و الزامات تخصصی نشست نهایی بیانیۀ متن

 تاریخی و ارزشمند های مجموعه و بناها
 

 تعالی بسمه

 

 بیانیۀ پایانی
 های مجموعه و دارای بناها های دانشگاه کالبدی ایجابات و تخصصی الزامات اولین نشست

 تاریخی و ارزشمند
 

 هنـر دانشگاه

 ملی باغ پردیس

 شهرسازی و معماری دانشکدۀ
 22/12/4937 شنبه

 

 مقدمه

 
شوند؛ شناختن قدر و  های فرهنگی هر کشوری محسوب می ترین بارزه از حافظۀ تاریخی و یکی از مهمبناهای تاریخی بخشی 

رو و  منزلت بناهای تاریخی در شهرها و دلبستگی به حفظ و احیاء آنها در طی دهۀ گذشته پیوسته رو به فزونی داشته است. از این
ترین  ها و مراکز پژوهشی و .... در کشور، یکی از مهم وم و دانشگاههای عمرانی در وزارت عل انداز فعالیت با عنایت به چشم

های دارای بناها و  گیرهای راهبردی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز دانشگاه جهت
 های ارزشمند تاریخی، حفظ و مرمت و احیاء این بناهای ارزشمند فرهنگی است. مجموعه

گرفته با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و به منظور  این راستا و با هماهنگی صورت در
های ارزشمند و تاریخی به  های دارای بناها و مجموعه اندیشی، نشستی تخصصی با حضور تعدادی از دانشگاه اجماعِ نظرات و هم

های  برگزار گردید و در آن دربارۀ الزامات و ایجابات کالبدی و مسائل و چالش 22/12/4934میزبانی دانشگاه هنـر در مورخ 
 مربوط به این بناها تبادل نظر گردید.

رییس دانشگاه  41های عمرانی وزارتخانه برگزار شد، از  در این نشست، که با محوریت دانشگاه هنر و ادارۀ کل نظارت بر طرح
هایی که دارای بناهای تاریخی هستند(، همچنین از  واجد ارزش هستند )به نمایندگی از سایر دانشگاهکه دارای بناهای تاریخی و 

معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون محترم معماری و شهرسازی وزارت راه 
رنامه و بودجه، دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو و ، ورزش و گردشگری سازمان ب و شهرسازی، رییس محترم امور فرهنگ

 نظران حوزۀ میراث فرهنگی، دعوت به عمل آمد.  تنی چند از صاحب
ها در حفاظت، مرمت و احیای این بخش  های دانشگاه بیانیۀ پایانی نشست پردیس باغ ملی در جهت حمایت از اقدامات و برنامه

 ی کشور تدوین شده است.های تاریخ های فرهنگی و حافظه از ارزش
در  22/12/4934وشنودهای اعضای حاضر در نشست تخصصی مورخ  گفتحاضر دارای شکلی کلی است و بر مبنای  بیانیۀ 

ها و  ها و سازمان دانشگاه هنـر )دانشکدۀ معماری و شهرسازی( تنظیم گردیده است. در این نشست، تجارب هر کدام از دانشگاه
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. بدیهی ها، تهیه شده است فرهنگی بناهای ارزشمند دانشگاه -های تاریخی در حوزۀ صیانت از ارزشنهادهای حاضر در جلسه 
قابل و کارآمد مرتبط با این موضوع،  ها و مطالعات جامع انجام پژوهشنظر  ر ، بر اساس شرایط زمانی و بنا ببیانیهاین که است 
 .نظر است و تجدید  ، تدقیقتغییر

در مدیریت، حفاظت و احیای  هایش به سمت اهداف و آرمانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حرکت  ی،بیـانیۀ پردیس باغ مل
  شکل، مشترک زیاندا چشـممبنای گامی ارزنده و بلند است. بیانیۀ حاضر، بر ، ها بناهای ارزشمند و تاریخی در اختیار دانشگاه

 .استاستوار  «فرهنگی و اقتصادیحقوقی، مدیریتی، مسائل »و  «مسائل کالبدی و فضایی»گرفته است و بر 
در این نشست، ضمن اشاره به نقشۀ راه )سند باالسری( تدوین اسناد فنی حوزۀ کالبدی مراکز آموزش عالی، که با همراهی امور 

شدن این سند و نیز  یینظام فنی و اجرایی و نیز امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و نهایی گردیده، بر اجرا
 تاکید گردید.  های بعدی سند برداری از آن در گام بهره

 دبیر نشست

 منوچهر معظمی
 دانشگاه هنـر -دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 

 

 ای و راهبردی بندهای پایه
 

 بنای تاریخی به مثابۀ ثروت دانشگاه و شهر و نیز تجربۀ تاریخی زیست مدنی (4

شـود.   های برپا شده با مصالح و محاسبات فنی و عددی نیستند بلکه ثروت شهر محسوب مـی  صرفاً ساختمانبافت و بنای تاریخی، 
عبارت دیگر بافت تاریخی حکایت تجربۀ تاریخی زیست مـدنی در مکـان    های تاریخی و فرهنگی ما متصل است. به زیرا به اصالت

با معماهای پیچیـده برپـا شـده اسـت. بافـت و بنـای تـاریخی         فرهنگی -تاریخی -است. بدین معنی که شهر در یک بستر طبیعی
هـای بالفعـل کـردن     محصول حل آن معادالت و معماها، و ایجاد امکان زیست است. همچنین بافت و بنای تاریخی حاکی از شیوه

 ها برای توسعۀ زیست مدنی، و سعادتمندی است که در صورت شهر و بنای تاریخی تبلور یافته است. ظرفیت

 گیری از تجربۀ جهانی منظور بهره المللی به های بین ایت منشورها و کنوانسیونرع (2

ها و بناهای تاریخی و رونق حیات مدنی در آنها صاحب مبانی مدبّرانه و اصولی پرداخته اسـت.   در سطح جهان توجه به احیای بافت
اند، و بخشی از آن منشورها تبلور تجربۀ جهانی را به  هالمللی در قالب منشورهای جهانی مدون کرد این اصول را نهادهای رسمی بین

منظـور   هایی درآورده است که کشور ما آنها را امضاء کرده، و ملزم به تبعیت از آن اسـت. رعایـت آن منشـورها بـه     شکل کنوانسیون
گشـا در اختیـار داریـم کـه     هایی روشن و راه گیری از تجربۀ جهانی یک ضرورت است. ضمن اینکه به واسطۀ آنها دستورالعمل بهره

 کند. مبتنی بر توجه به تاریخ و هویت مکان است، و در مواجهه با اغلب مسائل تکالیف را روشن و احکام را مشخص می

 ای چند مجهولی ها، معادله های تاریخی در دانشگاه احیای بنا (9

ای چنـد مجهـولی اسـت و تـا همـۀ متغیرهـا و        معادلهها همچون  دانشگاه در تاریخی های باید پذیرفت که صورت مسألۀ احیای بنا
انگاری صورت مسئله، منش فرمایشی، انجام  های این معادلۀ چند مجهولی احصاء نشود، آن معادله قابل حل نخواهد بود. ساده رابطه

 شود. معادله، منجر میشدنِ  مجهول، به افزایش مشکالت و پیچیده ای کم اقدامات ضربتی، و تقلیل معادلۀ چند مجهولی به معادله

 ها دانشگاه در تاریخی بناهای احیای تدبیر رونق حیات مدنی اصیل، معیار سنجش حسن (1

البداهـه و   ها قرار بگیرد. حیات مدنی امـری فـی   دانشگاه رونق حیات مدنی باید معیار سنجش حسن تدبیر احیای بناهای تاریخی در
یابد و تنها در صـورتی   های فرهنگی و تاریخی امکان رشد و بالندگی می با اصالتاعتباری و فرمایشی نیست بلکه در پیوند مستقیم 

ای اندک و زایندگی فراوان  شود. حیات مدنی در این حالت با هزینه که بستر مساعد برای برقراری پیوند وجود داشته باشد حاصل می
هـای کهنسـال    مدنی اصیل همچون درختی با ریشه شود. حیات موجب شادابی و طراوت و خرمی فضای دانشگاه و پیرامون آن می

شده در گلدان اسـت کـه    کند؛ اما حیات مدنی اعتباری و فرمایشی مانند گُلِ چیده است که اندکی نگاهداری تداومش را ضمانت می
 اش پرهزینه. هم طراوتش موقت است و هم نگهداری

 عامل مُقوّم در رونق حیات مدنی ترین ها، مهم دانشگاه تاریخی های ارتقاء منزلت مکان در بنا (5
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برای رونق حیات مدنی اصیل، ضروری است که مسیر عواملِ مُقوّم، هموار شود، و عوامل مُخلّ از سر راه برداشـته شـوند. یکـی از    
 ها است که موجب عدم تجانس ظرف و دانشگاه تاریخی های بنا ترین عوامل مخل در رونق حیات مدنی، تنزل منزلت مکان در مهم

 شود. محتوی می

 «فضای علمی مرتبط با عرصۀ عمومی»عالی به عنوان یك  نگاه به دانشگاه و مرکز آموزش (3

هـای اجتمـاعی و تربیتـی     ها و زمینـه  با دارا بودن مخاطبان متعدد بویژه از نسل جوان و از فرهنگ علمی، دانشگاه به عنوان فضای
 فضـاهای  اجتمـاعی  و کالبدی نقش اهمیت نماید و این مهم، بر تثبیت می یفاا اجتماعی تعامالت برقراری در اساسی متفاوت، نقشی

 کند. تأکید می دانشگاهی به عنوان عرصۀ عمومی

 مراکز آموزش عالی، امری فرابخشی فرهنگی -اجتماعی -منظر علمی (7

مراکز آموزش عـالی همچـون   ها و  فرهنگی مراکز آموزش عالی در شهرها، امری فرابخشی است. دانشگاه -اجتماعی -منظر علمی
ساز در شهر )مانند قلب در بدن( هستند که در کارکرد و نقش آنها بـا اعضـای دیگـر قابـل مقایسـه و سـنجش        یک عضو سرنوشت

نیستند. مراکز آموزش عالی موضوعی در مقیاس کل شهر، و حتی بنا به جایگاه هر مرکز آموزش عالی و هر شهر، بعضـاً موضـوعی   
 تند.در مقیاس ملی هس

 پرداختن جدی به مباحث نگهداری و بهسازی در کنار ساخت بناهای جدید به ویژه بناهای تاریخی (1

سـازی،   ای، تأسیسـاتی، مقـاوم   هـای سـازه   ها )مباحث نگهداری و بهسازی( در زمینـه  حوزۀ ساماندهی وضعیت موجود کالبد دانشگاه
ول بوده است و متأسفانه رویکرد موجود در کشور، فقط ساخت بناهـای  بهداشتی و ...، همواره در ادبیات صنعت ساختمان کشور، مغف

های ساختمانی قابـل مشـاهده اسـت.     جدید است. الزم به ذکر است که این معضل، نه فقط در حوزۀ دانشگاهی، بلکه در همۀ حوزه
که ساده و اقتصادی هستند، های سازه، انرژی و بهداشت  بنابراین ضروری است در این خصوص ضوابط الزم و مخصوص در زمینه

های تاریخی، ممکن است نتوان ضوابط مربوط به  . چراکه در ساختمانبا تأکید خاص بر بناهای تاریخی احیاشده، تهیه و تدوین شود
 های بهسازی بسیار کاهش خواهد یافت. شدن ضوابط، هزینه بر کاربردی های جدید را اعمال نمود. با این رویکرد عالوه ساختمان

تناسب معماری بناهای جدید دانشگاهی با سنت معماری و نیز با معماری بناهای تاریخی و ارزشمند موجـود   (3

 در آن دانشگاه
 و عدل احترام، ادب، جوانب همۀ بایست می و است دشوار و تخصصی و در مجاورت بنای تاریخی، بسیار تاریخی بافت در کار کردن

پذیرد. ایجـاد   به آن، صورت تخصصی و کارشناسی نگاه با نیز ساز و ساخت ضوابط و رعایت آن در تاریخی هویت به نسبت انصاف
 و در مجاورت بنای تاریخی، تاریخی بافت بناهای جدید دانشگاهی در

 بـه جـای شـناخت    دهـد  می دست به مطالعـات امروزی آنچـه. نیسـت ممکن تکلف با تاریخی اثر شناخت و تاریخی بافت شناخت
 افزایش ایـن شناخت هرچه. با بنای تاریخی است ورزیدن ادب افتادگی و و تواضع مستلزم کردن پیدا شناخت. است اطالعاتصرفاً 

محـیط   آن در موجود ارزشمند و تاریخی بناهای معماری با نیز و معماری سنت ساز، تناسب بهتری با با معماری بناهای تازه کند پیدا
 پیدا خواهد کرد.

«( های نسـل سـوم   دانشگاه»و « های آموزشی ها و روش تکنولوژی»)شامل توجه به بحث تغییرات در حوزۀ آموزش عالی  (41

 گیری از بناهای تاریخی در بهره

سـوم در   نسـل  هـای  ظهـور دانشـگاه   آموزشی، بویژه در مراکز آموزش عالی و همچنین های روش و ها روزافزون تکنولوژی تغییرات
سوم را  نسل های ها و نیز ویژگیهای دانشگاه روش و ها این تکنولوژی از گیری بهره ، ضرورت توجه به چگونگیعرصۀ آموزش عالی
 کند. تاریخی، گوشزد می در تناسب با بناهای

 به مثابۀ یك امر جاری و پویا  )تقلید و ابداع(« سنت معماری و شهرسازی»مطرح بودن  (44

)تقلید و ابداع( مطرح است و « سنت معماری و شهرسازی»سنتی مطرح نیست، بلکه  در معماری و شهرسازی، معماری و شهرسازیِ
کنـد و فنـاوری هـم بـا سـنت هماهنـگ        با توجه به اینکه سنت یک امر جاری و پویا است، به همین دلیل خود را معاصرسازی می

کنیم،  ری را به دو بخش سنتی و مدرن تفکیک میها نیستیم، به همین دلیل به غلط معما شود. اما به دلیل اینکه ما آشنا به سنت می
 دهد. که سنت همیشه خود را با تکنولوژی زمانه وفق می در حالی
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 اقدامات اجرایی
 

 تعریف و اختصاص ردیف بودجۀ مستقل در سازمان برنامه و بودجۀ کشور برای حمایت از مرمت و احیای بناهای تاریخی مراکز (4
 سایر منابعچنین تعریف  عالی و هم آموزش

های مرتبط با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و  گیری دبیرخانۀ دائمی بناهای تاریخی مراکز آموزش عالی در یکی از دانشگاه شکل (2
 نامه و وظایف مشخص فناوری، با آیین

 ها برای مستندسازی تجارب مرمت و احیای بناهای تاریخی گیری کمیتۀ مشترک از میان دانشگاه شکل (9

 ها و بناهای تاریخی و پیگیری تصویب و اجرایی شدن آن در مراجع ذیربط مواجهه با بافت گذاری سیاستد تدوین سن (1

o ارائۀ این سند در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، برای تصویب و عملیاتی شدن 

o ارائۀ مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری به هیأت دولت برای تصویب 

o های  در قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی برای تبدیل شدن آن به قانون با أخذ حمایت کمیسیون ارائۀ مصوبۀ هیأت دولت
 تحقیقات، کمیسیون فرهنگ( و آموزش اسالمی )کمیسیون عمران، کمیسیون شورای تخصصی مجلس

 
 

 مورد( 63پیشنهادهای عملیاتی مورد تأکید )مجموعاً 
 

 حقوقی و قانونی -الف
 و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش های مرتبط با بناهای تاریخی مراکز حقوقی جامع و روزآمد برای مدیریت دستگاهایجاد نظام  (4

 (فناوری و علم های پارک

 عالی آموزش تعریف نقش قانونی مدیریت شهری در حفاظت و احیاء بناهای تاریخی مراکز (2

 عالی آموزش حفاظت و احیاء بناهای تاریخی مراکزگذاران در  رعایت حقوق و منافع مالکان و سرمایه (9

عالی و رعایت حق  آموزش های موجود در بناهای تاریخی مراکز ایجاد تناسب عادالنه میان قوانین حفاظت و حریم با انواع مالکیت (1
 برداری از آنها بهره

در میان مصوبات مراجع فرادست مانند عالی  آموزش های حفاظت و احیاء بناهای تاریخی مراکز تدقیق جایگاه قانونی سیاست (1
 ها و ... شوراهای اسالمی شهر و روستا، شورای هماهنگی استان

عالی که در حال حاضر واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی  آموزش مراکز تاریخی هایی از بناهای تعریف جایگاه قانونی ارزش (6
 ع دستی و گردشگری.نیستند: با هماهنگی و همراهی سازمان میراث فرهنگی، صنای

های شهری با همراهی و شورای  های طرح عالی با سیاست آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و رفع تعارضات قانونی میان حفاظت (4
 عالی شهرسازی و معماری ایران

عالی،  وزشآم ایجاد بسترهای قانونی برای تسهیل مشارکت مالکان و بخش خصوصی در حفاظت و احیاء بناهای تاریخی مراکز (1
 متناسب با الزامات حفاظت

 حفاظت گذار در های مالی، فنی و مدیریتی به مراکز آموزش عالی و نیز به بخش خصوصی سرمایه ایجاد بسترهای قانونی برای حمایت (3
 عالی آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و

 آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و شناسایی، ثبت و حفاظتهای حقوقی سازمان اوقاف و متولیان موقوفات در  استفاده از ظرفیت (41
 عالی

 ها تاریخی دانشگاه ۀششم توسعه در کشور( برای صیانت از آثار و ابنی ۀبرنام 31 ۀهای قانونی )از جمله ماد گیری از ظرفیت بهره (44

 :ششم توسعه ۀبرنام 31ماده 

 :گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند ۀمیراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعهای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از  دستگاه -الف

 ۀربط آثار در اختیار و در حیط های ذی شده در فهرست آثار ملی و فهرست های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت هزینه
سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث  ۀوظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودج

 .شود صنایع دستی و گردشگری هزینه می فرهنگی، 
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فی مستثنی های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صن تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت
 .است

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با همکاری و هماهنگی سایر   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به -ب

ناملموس( میراث طبیعی، ایجاد منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی )اعم از ملموس و   ربط به های اجرائی ذی دستگاه
 ۀفرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودج ۀشهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوز

 .عمل آورد سنواتی به

ها و بافت تاریخی و  ی تاریخی دانشگاههای بناها های مکانی و انواع ارزش ها متناسب با شرایط و تفاوت تعریف و طراحی انواع حریم (42
 پرهیز از تعمیم ضوابط حریم و ایجاد بسترهای قانونی الزم.

 ها تشکیل کمیتۀ حقوقی و مستندسازی )زیرمجموعۀ دبیرخانۀ دائمی( جهت پیگیری امور حقوقی مربوط به بناهای تاریخی دانشگاه (49
 

 مالــی -ب
ها متناسب با معیارها و  ها )مالیاتی و ...(، تخفیف هزینۀ انرژی و بخشودگی تسهیالت، معافیتهای مالی اعم از یارانه،  ارائۀ مشوق (4

 الزامات حفاظت از بناهای تاریخی مراکز آموزش عالی.

 ها و مرمت و احیای آنها. ها و امکانات خیرین در تملک و واگذاری بناهای تاریخی به دانشگاه گیری از ظرفیت بهره (2

 شان و کسب درآمدهای ناشی از گردشگری ها از آثار تاریخی ری اقتصادی دانشگاهبردا تسهیل بهره (9

 تشکیل کمیتۀ مالی )زیرمجموعۀ دبیرخانۀ دائمی( جهت بررسی و تعریف منابع جدید و پیگیری احصاء موارد مالی در بودجه و غیره (1

 عالی آموزش مرمت بناهای ارزشمند تاریخی مراکزسازی و  سازی در زمینۀ مقاوم برداری از ردیف اعتباری مقاوم حمایت و بهره (1
 

 ترویجی -ج
 عالی در زندگی شهروندان با تقویت گردشگری شهری )اکوتوریسم( آموزش احیای نقش بناهای تاریخی مراکز (4

 عالی در خصوص بناهای ارزشمند و تاریخی آموزش ها و اقدامات حفاظتی مراکز گذاری سیاست رسانی و به اشتراک اطالع (2

 عالی آموزش فرهنگی و بناهای تاریخی مراکز -سازی عمومی دربارۀ شیوه برخورد با آثار تاریخی زش و آگاهآمو (9

 «های فرسوده بافت»از مقولۀ « بافت تاریخی»ها و بناهای تاریخی و جدا کردن موضوع  ( به بافتزنی برچسب) زدن پرهیز از اَنگ (1

راستا کردن منابع مختلف در خصوص مرکت و احیاء و تخصیص کاربری  برای همهای بین بخشی  تأکید بر نگاه فرهنگی و همکاری (1
 ها جدید به بناهای ارزشمند و تاریخی در دانشگاه

ها حفظ و تقویت  گیری فرهنگی در تصمیم -( دوستدار میراث تاریخیNGOsای و نهادهای غیر دولتیِ ) های حرفه جلب مشارکت گروه (6
 عالی آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و حفاظت جمعی در ها و رویدادهای واجد ارزش مکان

 های آن به مردم و مسئوالن عالی و ظرفیت آموزش های بناهای تاریخی مراکز معرفی ارزش (4
 

 مطالعاتی و پژوهشی -د
 های پارک و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و حفاظت ارتقای کیفی اقدامات مطالعاتی و اجرایی در (4

 (فناوری و علم

 های سایر کشورها. برداری از تجارب جهانی در مورد نحوۀ مدیریت و حفاظت و کاربری بناهای تاریخی در دانشگاه بهره (2

 عنوان به ،عالی آموزش مراکز درشده در فهرست آثار ملی  غیر ثبت ارزشِ واجد آثار از حفاظت ویی شناسا نیمواز و ارهایمع فیتعر (9
 عالی آموزش ی و مدیریت مراکزشهر تیریمد عمل مالک

های حوزۀ شهری با رعایت مالحظات فرهنگی و پیگیری مصوبات و  تهیۀ طرح جامع سایت و بناهای تاریخی و ارتباط آن با طرح (1
 مجوزهای قانونی الزم.

 عالی آموزش ها و بناهای تاریخی مراکز افتحمایت از مطالعات بومی مستمر و اولویت تولید علمی در زمینۀ حفاظت و احیای ب (1
 (فناوری و علم های پارک و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه)

برداری از این  ها دارند و تعیین ضوابط برای بهره مطالعه در مورد بناهای تاریخی که امکان و شرایط الزم را برای واگذاری به دانشگاه (6
 بناها
 

 برداری مدیریت و بهره -هـ
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 عالی آموزش در اعطای کاربری جدید به بناهای تاریخی مراکز و منحصر به فرد عیبدی فاخر، اصیل، ها تیفعالدهی به  اولویت (4

 و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش مراکز تاریخی بناهای احیاء و حفاظت برداری خردمندانه و حمایت از خالقیت در بهره (2
 (فناوری و علم های پارک

ریزی مبتنی بر عملکرد و نظام توزیع  های میزبان بناهای تاریخی و اختصاصص امتیازی برای نظام بودجه شاخص برای دانشگاهتعریف  (9
 بودجه

 ها برداری دانشگاه های علمی و فنی دانشگاهیان در احیای بناهای تاریخی مورد بهره تکیه بر توانایی (1

 زشمند.تهیۀ دستورالعمل نحوۀ نظارت بر بناهای تاریخی ار (1

 
 

 ها: های ذیل سند باالسری در ارتباط با بناهای تاریخی دانشگاه پروژه
 

های  در بستری با ویژگی (فناوری و علم های پارک و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش یابی و استقرار مراکز سنجی مکان امکان (4
)در جهت انتقال منافع  یابی تاریخی )اعم از مجموعه و بنای تاریخی و یا رویداد تاریخی(، با هدف تدوین مالحظات و دستوالعمل مکان

 ها( های تاریخی در فرآیند احیاء و نوسازی آن ها به بافت حاصل از استقرار این نوع از کاربری

در  (فناوری و علم های پارک و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش مراکز ایی استقرار و توسعۀفض -تدوین مالحظات کالبدی (2
 های تاریخی )اعم از کالبد تاریخی و یا رویداد تاریخی( بستری با ویژگی

)تراکم ساختمانی، سطح  (فناوری و علم های پارک و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه) عالی آموزش تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز (9
های آموزشی و نیز متناسب با  گروه های بستر تاریخی متناسب با سطوح آموزشی و کالن اشغال، تعداد طبقات و ...( بر اساس ویژگی

 اقلیم مناطق مختلف کشور

 های مجموعه در.( .. و ها قرارگاه میادین، ها، پاتوق) جمعی باز فضاهای و عمومی های عرصه طراحی راهنمای و اصول تدوین (1
 عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه فرهنگی و تاریخی های ویژگی نیز و عملکردی مقیاس و مأموریت با متناسب دانشگاهی
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 3پیوست 
 

پایدار معماری،  شهری عمومی فضاهای ملی همایش برگزاری دومین برنامۀ نویس پیش

 )ویرایش پنجم( - شهری( عمومی فضاهای پایداری در محیطی هنر )نقشمحیطی  فضای عمومی، هنر
 

 بیان و تشریح مسأله
 

  (الکساندر کریستوفر.« )دارد جمعیتش تعداد به و خود وسعت به آفرینندگانی که است بزرگ هنری اثر یک شهر،»

 این از. است فزونی به رو که اند داشته مهمی جایگاه شهری های برنامه در مردم، زندگی نمایش صحنۀ عنوان به شهری عمومی فضاهای
. پردازند می بدان ریزان برنامه و طراحان، معماران، که است مباحثی ترین مهم جمله از پویا و زنده شهری عمومی فضاهای ارتقاء و ایجاد رو

 تنوع، شهر به که ای سرمایه است؛ اجتماعی های سرمایه تولید نتیجه در و شهر اجتماعی -فرهنگی وجهه تقویت در فضاها این تاثیر
 گامی کند؛ می ایفا جامعه رشد در که نقشی سبب به شهری عمومی فضای که گفت توان می بنابراین. بخشید خواهد...  و ایمنی سرزندگی،

 . است آن جامع معنای در مدنی حیات تحقق برای مهم بسیار

حیات مدنی و پایداری  و عمومی فضاها با حوزۀبا مرور سابقۀ فضاهای عمومی شهری، رویکردهای مختلفی را به رابطۀ معماری این 
را برای معماران و طراحان شهری دشوار ساخته و در بسیاری از  گیری از آن توان بازیافت. فراوانی و پراکندگی این سابقه، بهره شهری می

دالیل مختلف  ؛ این در حالی است که بهها، مفاهیمی متضاد در قالب یک رویکرد ارائه شده است موارد به علت عدم انسجام در ارائۀ دیدگاه
نشینی و مشکالت فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی شهرها و  از جمله گرایش به زندگی خصوصی، توسعۀ زندگی اطالعاتی، توسعۀ حومه

 د.ان سرعت بیشتر روند جهانی شدن، در نتیجه کاهش روابط رو در رو، این فضاها اهمیت کمتری در شهرسازی معاصر داشته

رو هستند و با گذشت زمان، مشکالت  های تاریخی و جدید(، با مشکالت متعدد و گوناگونی روبه های شهری )اعم از بافت امروزه بافت
اند. بروز  تری پیدا کرده دنبال آنها، مشکالت فرهنگی و رفتاری نیز نمودهای عینی محیطی، عمق بیشتری یافته و به کالبدی و زیست

سویه به وجوه کمّی  های طوالنی، توجه به وجوه کیفی تولید فضا را در حاشیه قرار داده و با پرداختن یک طی سالمشکالت مختلف در 
عنوان  و حیات مدنی در فضاهای شهری، کمتر بروز کرده است. این وضعیت باعث شده که فضاهای عمومی، به عمومی تولید فضا، حوزۀ

های شهری در  سازهای جدید، هم در توسعه و فراموشی سپرده شوند. این فراموشی، در ساخت و حیات مدنی، به عمومی نماد کالبدی حوزۀ
های سکونتی، از جمله در  وسازهای کالن در حوزه های میانی، و هم در شهرهای جدید و ساخت شکل مداخالت در بافت تاریخی و نیز بافت
 مسکن مهر، نمودهای گوناگون یافته است.

 های جنبه تنها نه پیوندد می وقوع به آن در شهری زندگی جریان که هایی صحنه. است شهر عمومی های عرصه ،شهری هنر تحقق بستر
 زندگی و افتد می اتفاق آن در مکث که است جایی بلکه دهد، می قرار مدنظر را ونقل حمل و مرور و عبور همچون آن با متناظر کالبدی
 متغیر نیز آنها  ارزش میزان، به بسته و دارند وجود شهری های پهنه در متفاوتی های مقیاس با ها عرصه این. آید درمی نمایش به شهری

 موثر محیط آن کیفیت ارتقای در بتواند تا شود ارایه و تعریف گیرد، می  شکل آن در که مکانی و بستر با متناسب باید شهری هنر. است
 یک اجزای میان نشینی هم و ارتباط زمینه، و بستر از منظور. است خود حضور بستر با مفهومی و فرمی دیالوگ یک دارای شهری هنر. باشد

 خود پیرامون نامرئی فضایی سازد، می فضا در که ارتباطاتی نوع تناسب به شود می اضافه شهر به که عنصری هر. است شهری سکانس
 .کند می سازی زمینه خود از پس اجزای برای و کند می منتشر

 نیز و بشر جمعی های سکونتگاه توسعۀ و گیری شکل در دور های گذشته از هنر این که است مسأله این بیانگر محیطی هنر پیشینۀ بررسی
  جنبش از یکی به آن شدن تبدیل و هنر این توسعۀ با نیز امروزه. است داشته اساسی نقشی همواره معماری فضاهای به بخشی کیفیت در

 دامنۀ طبیعی، بسترهای بر عالوه معاصر دوران در. است شده افزوده اجتماعی های عرصه در هنر این تأثیرگذاری اهمیت بر آوانگارد، هنری
 مفاهیم به پرداختن بر عالوه هنر این. است یافته گسترش نیز شهرها اجتماعی حیات و عمومی فضاهای بستر به محیطی هنر تأثیرگذاری
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 بیان برای انتقادی( رویکردهای با )گاه جمعی رسانۀ یک به اش گسترده مخاطبان پشتوانۀ بر تکیه با زیست، محیط و طبیعت پیرامون

 .است شده تبدیل نیز مختلف جوامع سیاسی و مدنی فرهنگی، اجتماعی، های دغدغه از بسیاری

 هنر توسعۀ جهان( شهرهای کالن ویژه )به شهرها اغلب در کالبدی و محیطی زیست اجتماعی، مختلف های بحران بروز به توجه با امروزه
 و محیطی هنر گسترش. باشد داشته ها انسان زندگی کیفیت بهبود در موثری بسیار نقش تواند می شهری فضاهای در شهری هنر و محیطی

 شود، می شهر بصری و کالبدی های کیفیت افزایش باعث اینکه بر عالوه شهری، منظر نیز و شهرها عمومی و باز فضاهای در شهری هنر

 .داشت خواهد پی در نیز شهرها در را فرهنگی های کیفیت ارتقای و اجتماعی حیات بهبود

 

 پیشینۀ همایش
 

ها  پایدار، با هدف پرداختن به ابعاد شهرسازی این فضاها )مبتنی بر تحلیل فرصت شهری عمومی فضاهای ملی فکر برگزاری اولین همایش
مطرح گردید و پس از تصویب طرح برگزاری همایش،  4934تمرکز بر تجارب داخلی، در ابتدای سال  ها(، در شرایط روز کشور و با و چالش

 ، برگزار گردید.4932اصل مقاله، همایش اول، در بهار سال  221خالصۀ مقاله و سپس،  341و در پی دریافت 
 و ایجاد طراحی، ریزی، برنامه به معطوف ویکردهایر و مفاهیم تعاریف، در بازنگری و تبیین ضرورت اولین همایش، نتایج با عنایت به

 ویژه به نیاز این. دارد وجود کشور شهری جامعۀ اجتماعی و فرهنگی ویژۀ شرایط و بومی الزامات مبنای بر شهری عمومی فضاهای مدیریت
 غالب در فراوان مشکالت و ها کاستی مبین شده در همایش اول، ارائه های پژوهش های یافته و نتایج که است توجه شایان بابت این از

 است: زیر( شرح )به ایران شهری عمومی فضاهای
 صدا، و خاک آب، هوا، آلودگی طبیعی، منابع و محیط تخریب انرژی، ناکارآمد و باال مصرف نظیر )مواردی محیطی شهری در حوزۀ زیست عمومی فضاهای ناپایداری 

 و هوا شدید آلودگی به فسیلی های سوخت احتراق از ناشی های آالینده انتشار خاص، طور به. گیرددربرمی را مشکالت سایر و وارونه هوای سامانه و گرمایی جزایر گیری شکل
 و ...( کالنشهرها و بزرگ شهرهای در ویژه به حیاتی، منابع سایر

 برای شهری فضاهای بودن ناامن. ناعادالنه و مردانه فضاهایی شهری، )از جمله: فضاهای شهر عمومی فضاهای از مندی بهره در عدالتی بی مختلف های جلوه 

 حاشیه در و شهری فضای طراحی و ریزی برنامه فرایند در مشارکت از مدنی جامعه بودن محروم نابینایان، و جسمی ناتوانان برای شهر محیط بودن نامناسب زنان، و کودکان
 و ...( فرودست، اقشار ماندن

 به دسترسی شرایط نبودن فراهم ناسالم، و ناپایدار درآمدهای به شهری مدیریت وابستگی ها، زیرساخت )به دلیل: ضعفکیفیت  با عمومی فضاهای ایجاد به توجهی  کم 

 عمومی فضاهای و اختصاصی فضاهای ایجاد در گسیختگی و انگاری دوگانه شهری، عمومی فضاهای تجهیز و توسعه در گذاری سرمایه منظور به خارجی و داخلی مالی بازارهای
 و ...( کشور، کالن اقتصاد در شدید های نوسان سرانجام و شهری

 مطلوب. وضعیت با شهر( در زندگی کیفیت )و شهری عمومی فضاهای کیفیت بسیار زیاد فاصلۀ 
 شهر توسعۀ پایداری شرط پیش عنوان به شهری، خوب حکمروایی و مدیریت 
 پویای شرایط با انطباق قابل و پذیر انعطاف ریزیِ برنامه بستر در اجتماعی های زیرساخت و امکانات تأمین و توسعه و رشد برای فضا بینی پیش 

 حاضر عصر در زندگی

 فعال، سرزنده، ایمن، شهری عمومی فضاهای تحقق و انگاره ترویج جهت در اول همایش در عملی تجارب تحلیل و نظری مباحث طرح
 رو، این از. است دست این از هایی همایش برگزاری تداوم ضرورت مؤیّد پایدار، شهری عمومی فضاهای کالم، یک در و عادالنه زیبا،

 معماری،) شهری عمومی فضاهای پایداری در محیطی هنر نقش» ویژۀ عنوان با پایدار شهری فضاهای ملی همایش دومین

 در تواند می مطلوب، و ممکن های حل راه ارائۀ برای موجود شرایط عالمانۀ ارزیابی و نقد بر تمرکز و («محیطی هنر عمومی، فضای

 سایر طلبیدن همکاری به با نیز و ها دانشکده سایر همکاری با تا گیرد قرار هنـر  دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدۀ کار دستور
 .نماید برگزار و ریزی برنامه را همایش دومین مدخل، ذی های سازمان و ها دانشگاه

 

 همایش: برپایی از هدف
 

آیند و بیشترین  ای از فضاهای مادی و فرهنگی هستند که در آنها افراد گرد هم می فضاهای عمومی به عنوان قلب جامعۀ مدنی، مجموعه
مسائل شهری این دهد؛ بازاندیشی در بارۀ وجوه گوناگون معماری و  های متقابل اجتماعی میان افراد در آنها رخ می ها و کنش برخورد

 سازد: های اصلی این همایش مطرح می فضاهای عمومی، اهداف زیر را به عنوان هدف
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 در معاصر شهری های جریان عمومی معماری معاصر و توسعه باب در عمل، و نظر اهالی بین مسأله در طرح 
 پیرامونی و تاریخی های بافت در شده ارائه های نسخه های توانمندی و ها بررسی ناکارآمدی و ایران

 صاحبنظران و مندان حرفه و دانشگاهی مختلف های طیف طلبیدن همفکری و یاری به 

 ها طرح بر مدت حاکم کوتاه تفکر و نگاه با قیاس در مخاطبان نیز و جامعۀ علمی در بلندمدت تفکر و نگاه ترویج 
 ای توسعه های پروژه و

 
 

 محورها و ابعاد همایش:
 

 :همایش محورهای
 

 شهری و  فضاهای کالبدی های کیفیت ارتقای در محیطی هنر نقش

 پایداری آنها

 مردم اجتماعی حیات از بازتابی محیطی، هنر 

 محیطی هنر معماری، شهر و نسبت  

 از هنرمند )تفسیر جامعه و تاریخ طبیعت، به اندیشیدن خدمت در هنر 

 هستی(
 محیطی و فضاهای شهری هنر در طبیعت به آگاهانه بازگشت 

 شهری هنر تحقق شهر، بستر عمومی های عرصه 

 برای شهری فضاهای در شهری هنر و محیطی اساسی هنر اهمیت 

 شهر فرهنگی و اجتماعی های بنیان تقویت

 ... 
 

 

 

 ابعاد مختلف پرداختن به محورهای همایش:
 

 و ...( ها زیرساخت ها، فعالیت تنوع زمین، کاربری دسترسی، )مقیاس،فضایی:  – کالبدی ابعاد 

 و ...( رفتاری الگوهای ذهنی، خاطرۀ محیط، ادراک مکان، )حسرفتاری:  و انسانی، ادراکی ابعاد 

 و ...( آوری تاب طبیعی، مخاطرات ایمنی، محیط، کیفیت طبیعی، فرایندهای و ها فرم )اقلیم،محیطی:  زیست ابعاد 

 حوزۀ اجتماعی، های شهر، گروه در اجتماعی های آسیب و ها نامکان اجتماعی، زندگی، امنیت )سبکفرهنگی:  و اجتماعی ابعاد 
 توانمندسازی تاریخی، های ارزش و هویت آیینی، مراسم ای، توسعه های طرح در مردمی اجتماعی و مشارکت مدنی، حیات و عمومی

 فرهنگــی و ...( نگاری پیوست محیطی، پایداری و اجتماعی

 اقتصاد مالیه، اقتصاد شهری، گردشگری فضا، گذاری )اقتصاد سیاسی فضا، ارزشاقتصادی )و اقتصاد سیاسی فضا(:  ابعاد 

 و ...( عمومی و خصوصی های کشور مالکیت در شهر و معماری وساز ساخت و طراحی نظام بر آن تأثیر و شهری

  :عنوان به ای توسعه های طرح تصویب و تهیه در شهروندی ، حقوقمنافع جمعی ،حقوق عمومی، حقوق خصوصی)ابعاد حقوقی 

 و ...( مدنی، حق بر شهر حقوق از بخشی

 و ریزی محوری، برنامه پذیری، دانش یکپارچگی و هماهنگی، انعطاف بحران، مدیریت ابزارها، ها، روش و ها )مدلمدیریتی:  ابعاد 

 .(ارزش در معماری و شهرسازی و .. مهندسی

 :های شهری، نقاشی دیواری، موسیقی شهری، زبان و بیان هنـری، ...( )هنرهای شهری، گرافیک محیطی، مجسمه ابعاد هنــری 

 پایداری

 معماری

 فضای

 عمومی

 رــهن

 محیطی
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 نویس( محورها )پیش
 محورها به پرداختن مختلف ابعاد

 – کالبدی

 فضایی

 ادراکی انسانی،

 رفتاری و
 محیطی زیست

 و اجتماعی

 فرهنگی
 اقتصادی 
 فضا()و اقتصاد سیاسی 

 هنــری مدیریتی حقوقی

 های کیفیت ارتقای در محیطی هنر نقش

 آنها پایداری و شهری فضاهای کالبدی
        

 اجتماعی حیات از بازتابی محیطی، هنر

 مردم
        

          محیطی هنر و شهر معماری، نسبت

 طبیعت، به اندیشیدن خدمت در هنر

  جامعه و تاریخ
        

 هنر در طبیعت به آگاهانه بازگشت

 شهری فضاهای و محیطی
        

 تحقق بستر شهر، عمومی های عرصه

 شهری هنر
        

 هنر و محیطی هنر اساسی اهمیت

 تقویت برای شهری فضاهای در شهری

 شهر فرهنگی و اجتماعی های بنیان

        

...         

 

 
 
 

 :برنامه های بخش
 

 روزه دو تخصصی همایش برگزاری -الف
 

 کلیات مباحث محور مباحث روز

 اول روز

 پیش از ظهر
 افتتاحیه

 سخنرانان کلیدی
 محورهای»صورت کلی، با سخنرانی خود با رویکردی کالن  سخنرانان کلیدی به

 فتح باب خواهند کرد.« ابعاد مختلف پرداختن به آنها»و « همایش

  بعد از ظهر
 زمان سخنرانی( به شکل همریزی و طراحی شهری )شش  برنامه

 زمان معمــاری )هشت سخنرانی( به شکل هم

 زمان هنرهای شهری )چهار سخنرانی( به شکل هم

 دوم روز
  پیش از ظهر

 زمان ریزی و طراحی شهری )شش سخنرانی( به شکل هم برنامه

 زمان معمــاری )هشت سخنرانی( به شکل هم

 زمان سخنرانی( به شکل هم ای )چهار رشته مباحث میان

 قرائت بیانیه/ میزگرد مشترک بندی  اختتامیه و جمع بعد از ظهر

 

 شهرسازی و معماری مسابقۀ -ب
 (ای حرفــه و دانشجویی بخش دو در طراحی و ریزی برنامه پردازی، )ایده

 شهری )در بافت تاریخی شهر اصفهان( عمومی فضاهای زندگی جدید در برای خالقانه و فکورانه های حل راه پیشنهاد :اول محور

، اجتماعی و عمرانی اقتصادی ترین برنامۀ مهر )به عنوان مهم های مسکن شهری در پروژه عمومی فضاهای بر موضوع تمرکز :دوم محور

 خالقانه و فکورانه ایه حل راه پیشنهاد -صد سال اخیر(  ترین برنامۀ ساخت و عرضۀ متمرکز مسکن دریک های نهم و دهم و گسترده دولت
 پردیس از طریق فضاهای عمومی شهری جدید شهر فازهای ... و ... در مهر مسکونی های برج کردن سکونت قابل برای

 خود مستقالً نیازمند برنامۀ دقیق و تفصیلی است. لطفاً برای این بخش با تمرکز بیشتری اظهارنظر شود. )بند ب(این بند 
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 مسابقه: و همایش حامیان احتمالی برگزاری و فهرست سازمان

  شهرسازی و معماری دانشکدۀ -هنر دانشگاه: برگزارکننده و مسئول

 : برنامه این برگزاری در حامیان
 شهرسازی و راه وزارت

 شهرسازی و راه وزارت مسکن و ساختمان معاونت 
 معماری و شهرسازی معاونت  
 ایران شهری بهسازی و عمران مادرتخصصی شرکت 
 جدید شهرهای عمران تخصصی مادر شرکت 

 شهرداری تهران
 معماری و شهرسازی معاونت حوزه 

 تهران شهرداری زیباسازی سازمان 

 های فرسوده سازمان نوسازی بافت 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان
 پژوهشکدۀ میراث 
 معاونت میراث فرهنگی 

 سازمان حفاظت از محیط زیست

 تهران دانشگاه

 بهشتی شهید دانشگاه

 ایران صنعت و علم دانشگاه

 اسالمی آزاد دانشگاه

 مدرس تربیت دانشگاه

 

 (از میان اسامی زیر نفره 27ترکیب  -پیشنهاد اولیه: )علمی کمیته اعضای
 

 شهرسازی
 نفر از میان افراد زیر:(  1)

 معماری و معماری داخلی
 نفر از میان افراد زیر:( 1)

 شناسی جامعه
 میان افراد زیر:(نفر از  2)

 هنرهای شهری
 نفر از میان افراد زیر:( 9)

  زبردست اسفندیار دکتر (4

 دکتر امیر شکیبامنش (2

 دکتر پروین پرتوی (9

 دکتر زهرا اهـری (1

 دکتر زهره داوودپور (1

 بحرینی حسین سید دکتر (6

 حبیبی محسن سید دکتر (4

 دکتر عبدالهادی دانشپور (1

 نایینی حقیقت غالمرضا دکتر (3

 رفیعیان مجتبی دکتر (41

 دکتر مریم محمدی (44

 حبیبی میترا دکتر (42

 پور برک ناصر دکتر (49

 دکتر ناصر بنیادی (41

 دکتر نوین توالیی (41

46) ... 

 زرگر ابراهیم دکتر اکبر حاجی (4

 دکتر حمید ندیمی (2

 دکتر حمیدرضا انصاری (9

 دکتر رضا شکوری (1

 دکتر ریما فیاض (1

 حسینی سید بهشید دکتر (6

 دکتر شاهین حیدری (4

 دکتر علیرضا مستغنی (1

 عیسی حجتدکتر  (3

 دکتر غالمرضا اکرمی (41

 دکتر کاظم مندگاری (44

 دکتر محمدرضا اولیا (42

 زاده دکتر محمدرضا رحیم (49

 دکتر محمود ارژمند (41

 دکتر مصطفی کیانی (41

 دکتر منوچهر معظمی (46

 دکتر نادیه ایمانی (44

 دبستانی اکبرمهندس  (41

 یمهاجر اصغر دکتر (4

 دکتر پرویز پیران (2

 دکتر سعید معیدفر (9

 وریج کاظمی دکتر عباس (1

 عماد افروغدکتر  (1

 دکتر محمدتقی رهنمایی (6

 دکتر ناصر فکوهی (4

 کمال اطهاری (1

 گودرزی محسن (3

41) ... 

 آقای امیرعلی نجومیان (4

 آقای جمشید امامی (2

 آقای دیبازر (9

 کورش گلناریآقای  (1

 فالح آقای مهدی اصل (1

 اردالن بنی دکتر اسماعیل (6

 سلطانی حسن سید دکتر (4

 هاشمی محسن سید دکتر (1

 دکتر شهبــا (3

 شکیب حسینی فاطمه دکتر (41

 دکتر فرزان سجودی (44

 دکتر محمد رزاقـی (42

 محمدخدادادی دکتر (49

41) ... 

 

مباحث اندیشه، فرهنگ و 

 جامعه
 نفر از میان افراد زیر:( 2)

 توسعۀ پایدار
 نفر از میان افراد زیر:( 4)

 حفاظت شهری
 :(زیر افراد میان از نفر 2)

 اقتصاد و حقوق شهری
 نفر از میان افراد زیر:( 2)

 رضا داوری اردکانیدکتر  (4

 دکتر مهدی حجــت (2

 دکتر هادی ندیمی (9

 مهندس سیدمحمد بهشتی (1

 دکتر مظفر صرافی (4

 دکتر غالمرضا اسالمی (2

 طالبیــان حسن دکتر (4

 فـرد دکتر علی زمانی (2

 آبادی دکتر فریبرز دولت (9

 دکتر محمدسعید ایزدی (1

 نژاد دکتر علیرضا قلی (1

 )دکترای میرزائی اهلل حجت دکتر (4
 شهری( اقتصاد

 دکترای) اکبری... ا نعمت دکتر (2
 ای( منطقه و شهری اقتصاد
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 :همایش دبیران و مسئوالن برگزاری
 

 همایش: دکتر علمی دبیر ... 

 همایش: دکتر ... اجرایی دبیر 

 رسانی: مسئول ارتباطات، روابط عمومی و اطالع 

 :مسئول کمیتۀ دانشجویی 

 :مسئول جلب حمایت حامیان 

 ... 
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 5پیوست 
 

 خارجی های نامه تفاهم متن
 

 نامه میان مدرسۀ ملی معماری کلرمون فران )فرانسه( و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر متن تفاهم
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 نامه میان دانشکدۀ معماریِ دانشگاه لیوبلیانا )اسلوانی( و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر متن تفاهم
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 8پیوست 
 

 داخلی های نامه تفاهم متن
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 ... و پوسترها و ها اطالعیه تصاویر
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 آفرین ، فناوری ارزش پژوهش هدفمند

 یــد ملـت تولیـدمـدر خگیری   و    زیربنای تصمیم
 

 

http://rtw.msrt.ir/fa/news/42813/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://rtw.msrt.ir/fa/news/42813/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
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