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جایگاه تولید دانش برتر در رشد و توسعه
سیزدهمین شماره خبرنامه در حالی آنچه که در پاییز 89 پشت سر گذاشتیم را پیش روی شما همراهان 
قرار می دهد که در سایه خواست و اراده مدیر مسئول و تالش و کوشش همکاران خوبمان، چه از نظر 
شکل ظاهری و چه از نظر محتوای مطالب، چشم اندازی را نوید می دهد که امید است از منظر شما 

عزیزان همراه نیز گامی به جلو محسوب شود.
پائیز، در فرهنگ این سرزمین ویژگی هایی با خود دارد که پیوسته با سپاس و شکرگزاری تالشگران 

همراه بوده است.
اما آنچه که بیش از آن مایه امید است، کوشش های گسترده و متنوعی است که پائیز امسال در عرصه 
معماری در دانشکده معماری، قطب علمی فناوری و پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شاهد آن 

بودیم.
از جنب و جوش های جدید صورت گرفته از سوی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و امثالهم به 
عنوان تشکل های حرفه ای گرفته تا جشنواره ها و نمایشگاه هایی که دستاوردهای اهل حرفه معماری 
در یکی از مهمترین بخش های آکادمیک کشور )دانشگاه تهران( را به دوستداران و مخاطبان آن معرفی 
می کرد، همگی نشان از روح تازه ای دارند که بر این حوزه دمیده شده است تا شاید از رهگذر این همدلی ها 
و اشتراک مساعی های حرفه ای تا حدی، هرچند ناچیز جبران کاستی های سال های کم فروغ اخیر در این 

حوزه بشود.
بدیهی است که اگر صحبت از کاستی ها می شود نه به خاطر نادیده گرفتن زحماتی است که پیش از این 
بسیاری از دلسوختگان در بخش های مختلف حوزه مورد بحث متحمل شده و قطعا آثار ارزشمندی نیز 
از خود باقی گذاشته اند؛ بلکه به دلیل حیطه گسترده و ضرورت های متعدد و اجتناب ناپذیری است که 
تنها با آموزش های دانشگاهی به جوانان پرامید و آینده سازان این مرز و بوم می توان به پیمودن منطقی 

راهی که در پیش است امیدوار بود.
و  سویی  از  معماری  دانشکده  همچون  تخصصی  علمی-  مرکز  یک  پژوهشی  و  علمی  قلمرو  وسعت 
ماموریت های تدوین شده برای آن در چهارچوب استراتژی های آینده نگرانه و متناسب با سند راهبردی 
علم و فناوری ملی از سوی دیگر، حکایت از راهی بسیار طوالنی و پرپیچ و خم دارد که جز با تجهیز 
تمامی پویندگان آن به دانش و تکنولوژی روزآمد و برقراری ارتباط های موثر اهل آن در عرصه های ملی 

و بین المللی ممکن نمی شود.
مشکالت و کاستی های موجود در بخش های مختلف سازه و معماری در کشور چنان شکاف های عمیقی 
را بین متخصصان و حوزه های مرتبط با مسئولیت های حرفه ای آنان بوجود آورده است که چشم امید 
اعتالی  منظور  به  آکادمیک  متوجه بخش های  را  اندرکار  دلسوختگان دست  و  فرهیختگان  از  بسیاری 
سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور کرده است. چرا که توسعه واقعی منابع انسانی در اینگونه 
حوزه های تخصصی در گرو پیشرفت های علمی و فناوری های نوین است که نبض آن به درستی در 

مراکز تخصصی دانشگاهی می زند.
جلب  و  نظر  تبادل  برای  مناسب  بستری  می تواند  که  مداوم  و  موثر  ارتباط های  برقراری  رو،  همین  از 
مشارکت های همه جانبه در عرصه اینگونه فعالیت های تخصصی را فراهم آورد از چنان اهمیتی برخوردار 
به  اذعان دارند، چه رسد  نیز بر ضرورت آن  این حرفه  است که صاحبان کمترین تجربه های الزم در 
صاحب نظران و نخبگانی که ضعف های جدی موجود در آن را دردی مهلک می دانند که پیوسته آثار سوء 
خود را بروز می دهد و مخصوصا در چند دهه اخیر موانع اساسی و مخربی را بر سر راه رشد و توسعه واقعی 
گذاشته است و این درحالی است که رشد و توسعه در اصل به طور ذاتی باید متکی بر تولید روزافزون 

دانشی برتر در همه عرصه های ساخت و ساز باشد.
در هر صورت، تقارن جنب و جوش های تازه در حوزه وظایف دانشکده معماری و سایر بخش های مرتبط 
با آن را با برداشتن گامی به جلو از سوی خبرنامه ای که در دست دارید به فال نیک گرفته و آرزو می کنیم 
که هر روز بیش از گذشته شاهد مشارکت های موثر شما خوانندگان عزیز خبرنامه در اعتال و غنای هرچه 
نوید بخش  به حضور  را مزین  بعدی آن  پیوسته صفحات شماره های  این رهگذر  از  باشیم و  بیشتر آن 
دانشجویان و اساتید گرانقدری ببینیم که با خلق موقعیت های جدید و فعالیت های تحسین برانگیزشان 

موجبات سربلندی و سرافرازی اهل حرفه و مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان را فراهم می آورند.
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ضرورت حاكمیت تفكر سیستمي برای بومی سازی معماری
در گفت وگو با پروفسور محمود گالبچي چهره ماندگار و استاد نمونه دانشگاه های كشور مطرح شد

تاكنون بیش از 25 جلد كتاب در زمینه سازه در معماری، سیستم های ساختمانی و مدیریت 
جمهوري  سال  كتاب  به عنوان  تاكنون  آن  عنوان   12 كه  كرده ام  منتشر  و  تالیف  پروژه 
انتخاب شده است. كتاب های منتشر شده  اسالمي ایران و كتاب هاي برگزیده دانشگاهي 
به طور معمول منابع درسی دانشگاه ها در رشته های معماری و مهندسی عمران می باشند

به  ورود  برای  گالبچی؛  استاد  جناب 
بحث كمی از گذشته خود بگویيد. اینكه 
گشودید  جهان  به  دیده  محيطی  چه  در 
چگونه  جوانی تان  و  كودكی  سال های  و 

گذشت؟
من در سال 1336 در مشهد متولد شدم. پدر من 
بسیار  مادرم  و  اندیشه  و  ادبیات  و  فرهنگ  اهل 
متعبد و متهجد هستند. پس از طی دوره دبستان 
و دبیرستان در مشهد و کسب رتبه اول در استان 
ادامه  برای  پدرم  بسیار  تشویق های  با  خراسان، 
به  ساختمان  و  راه  مهندسی  رشته  در  تحصیل 
دانشگاه  فنی  دانشکده  در  رشته  این  در  تحصیل 
تهران پرداختم. دوره های لیسانس و فوق لیسانس 

 1359 سال هاي  در  را  ساختمان  و  راه  مهندسي 
دانشگاه  فني  دانشکده  در  اول  رتبه  با   1362 و 
تهران  دانشگاه  در  و  رساندم  پایان  به  تهران 
ابتدا  همان  از  مرحله  این  شدم.  تدریس  مشغول 
و  شد  آغاز  معماری  رشته  در  دروسی  تدریس  با 
این سرآغاز آشنایی عمیق من با معماری بود. به 
به  تحصیل  ادامه  برای  که  هنگامی  دلیل  همین 
فوق  و  ساختمان  و  راه  دکتري  رفتم،  انگلستان 
دکتري خود را در زمینه سیستم هاي ساختمان و 
از سال های 1362  دادم.  ادامه  معماري  در  سازه 
تاکنون دروس متعددی را در مقاطع کارشناسی، 
مهندسی  و  معماری  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
انگلستان  و  ایران  دانشگاه های  در  ساختمان 

فعالیت های  و  آثار  بیشترین  اما  نموده ام  تدریس 
مشترک  مفاهیم  و  معماری  زمینه  در  من  علمی 

سازه و معماری بوده است.
برایمان  فعاليت هایتان در حال حاضر  از 
بگویيد؛ اینكه دقيقا در چه سمت هایی به 

فعاليت مشغول هستيد؟
دانشکده  در   33 پایه  استاد  حاضر  حال  در  من 
تدوین  شوراي  عضو  تهران،  دانشگاه  معماري 
مقررات ملي ساختمان، رئیس شورای فناوری های 
نوین ساختماني، عضو هیات امنای انجمن مفاخر 
سرپرست  و  کننده  تأسیس  ایران،  معماری 
معماري  تکنولوژي  ارشد  کارشناسي  رشته هاي 
و  پژوهشی  معاون  ساخت،  و  پروژه  مدیریت  و 

عضو  معماری،  دانشکده  تکمیلی  تحصیالت 
عضو  معماري،  فناوري  علمي  قطب  شوراي 
زمینه  در  متعدد  بین المللي  مجامع  و  سازمان ها 
مجله  سردبیر  و  ساختمان  مهندسي  و  معماري 
 International Journal of بین المللی 

Architectural Technology هستم.
به غير از انتخاب اخيرتان به عنوان چهره 
ایران،تاكنون  اسالمی  جمهوری  ماندگار 

به دریافت چه عناوینی مفتخر شده اید؟
ماندگار  چهره  به عنوان  انتخاب  بر  عالوه  من   
راه  مهندسی  رشته  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
استاد  به عنوان  گذشته  سال های  در  ساختمان  و 
تهران،  دانشگاه  پژوهشگربرجسته  و  نمونه 

معماری ایران زمين بی شک در طول حيات خود در آینده های دور، نام پروفسور محمود گالبچی را هيچ گاه از یاد 
نخواهد برد؛ هم او كه بيشترین تالش خود را در حوزه مفاهيم مشترک سازه و معماری و تثبيت این موضوع به كار برد 
و هم اینک نيز با اراده ای استوار، به ادامه راهی می پردازد كه چند سالی است آغازگر آن بوده است. اخيرا نيز نام وی به 
عنوان یكی از چهره های ماندگار كشور در جمع چهره های ماندگار سال 89 درخشيد تا خود سندی باشد بر مدعای ما. 

به این بهانه گفت وگویی با وی ترتيب داده ایم كه در ادامه می خوانيد:
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استاد  و  کشور  دانشگاه های  برجسته  پژوهشگر 
نمونه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

نیز انتخاب و معرفی شده ام.
تحقيقاتی  طرح های  زمينه  در  ظاهراً 
هم  بين المللی  علمی  مقاالت  انتشار  و 

فعاليت های بسياری داشته اید؟
 من مجري طرح هاي پژوهشي متعددي بوده ام و 
تا کنون بالغ بر 110 مقاله به زبان هاي انگلیسي 
و   )ISI( پژوهشي  علمي-  نشریات  در  فارسي  و 

کنفرانس هاي ملی و بین المللي ارائه کرده ام.
 در حوزه فعاليت های معماری و مهندسی 

در كشور،چه فعاليت هایی داشته اید؟
پروژه   ده ها  طراحي  و  محاسبه  بر  عالوه  من   
بزرگ ساختماني، در سازمان هاي اجرایي متعددي 
به عنوان مشاور عالي در زمینه سازه و ساختمان 
مشغول به کار بوده ام و در جشنواره ملی مهندسی 
انتخاب  نمونه کشور  مهندس  عنوان  به   سال 88 

شدم.
با  شما  كتاب هاي  كه  می رسد  نظر  به 
استقبال مخاطبان رو به روست، لطفاً در 
مورد تاليفات خودتان هم قدری برای ما 

و خوانندگان بگویيد.
 من تاکنون بیش از 25 جلد کتاب در زمینه سازه 
مدیریت  و  ساختمانی  سیستم های  معماری،  در 
آن  عنوان   12 که  کرده ام  منتشر  و  تالیف  پروژه 
اسالمي  جمهوري  سال  کتاب  به عنوان  تاکنون 
انتخاب  دانشگاهي  برگزیده  کتاب هاي  و  ایران 
شده است. کتاب های منتشر شده به طور معمول 
و  معماری  رشته های  در  دانشگاه ها  درسی  منابع 
مهندسی عمران می باشند که از آن جمله می توان 

به کتاب های زیر اشاره کرد:
- مجموعه مکانیک جامدات، جلد اول: استاتیک

مقاومت  دوم:  جلد  جامدات،  مکانیک  - مجموعه 
مصالح

- سازه در معماري
- درک رفتار سازه ها

- سیستم هاي ساختماني آینده )نگاهي به معماري 
فردا(

برگزیده  )کتاب  ساختار   = مهندس   + معمار   -
دانشگاهی سال 1384(

)IT( در مهندسی ساختمان  فناوری اطالعات   -
و مدیریت پروژه

جمهوری  سال  )کتاب  کاربردی  استاتیک   -
برگزیده  کتاب  و   1385 سال  در  ایران  اسالمی 

دانشگاهی سال 1385(
- سازه های مشبک فضایی )کتاب برگزیده دومین 

جشنواره کتاب سال 1386(
- مقاومت مصالح کاربردی )کتاب برگزیده مراسم 
دانشگاهی  برگزیده  وکتاب  سال1387  کتاب 

سال1386(
- مدیریت پروژه )کتاب برگزیده ششمین جشنواره 
دانشگاهی  برگزیده  کتاب  و   1387 سال  کتاب 

سال1387(
- ساختمان ها چگونه عمل می کنند )کتاب برگزیده 

هشتمین جشنواره کتاب سال 1387(
- سیستم های اجرای پروژه در صنعت و ساختمان
 BOT, رویکردهای  با  وساخت  طرح  روش   -
یازدهمین  برگزیده  )کتاب   EPC, Turnkey

جشنواره کتاب سال 1388(
برگزیده  )کتاب  ساختمانی  نوین  فناوری های   -

دوازدهمین جشنواره کتاب سال 1388(
- سازه به مثابه معماری، یک کتاب مرجع برای 

معماران و مهندسان سازه
سازه  اجرای  و  تحلیل  معماری،  طراحی  مبانی   -

های فضاکار 
- طراحی لرزه ای برای معماران، مقابله هوشمندانه 
با زلزله )کتاب برگزیده سیزدهمین جشنواره کتاب 

سال 1389(
برگزیده  )کتاب  پروژه  استراتژیک  مدیریت   -

چهاردهمین جشنواره کتاب سال 1389(
- پوسته ها و سازه های ورق تاشده

دانشجویان  برای  بتنی  ساختمان های  طراحی   -
معماری و مهندسی عمران

- ساختمان های فوالدی برای دانشجویان معماری 
و مهندسی عمران

معماری،  تعامل  جهان،  و  ایران  پل های   -
تکنولوژی و زیبایی

- مبانی مدیریت پروژه
- ساختمان های چادری کششی

احراز  به  موفق  شما  كه  شدیم  خبر  با 
نيز شده اید،  معماری  در  یونسكو  كرسی 

در این زمينه كمی توضيح مي دهيد؟
 UNESCO عنوان  با  که  یونسکو  کرسی 
Chair شناخته می شود، مرتبه و موقعیتی علمی 

در  یونسکو  اساس ضوابط و مقررات  بر  است که 
واجد  که  افرادی  به  جهان  بزرگ  دانشگاه های 
شده  تعیین  تحقیقاتی  و  علمی  خاص  شرایط 
توسط یونسکو هستند اعطا می شود. در چارچوب  
UNESCO Chair Programme فردی 
می تواند  می باشد،  یونسکو  کرسی  دارای  که 
و  وسیع  اقدامات  نظر  مورد  تخصصی  حوزه  در 
در  و  بین المللی  و  ملی  صورت  به  را  گسترده ای 
)از  جهان  دیگر  دانشگاه های  با  مستقیم  ارتباط 
تاسیس انستیتوهای علمی و تحقیقاتی تا پیشنهاد 
بین المللی  در سطح  تحقیقاتی مشترک  طرح های 
و در مقیاس جهانی( برنامه ریزی و هدایت نماید. 
که  طرح هایی  و  برنامه ها  برای  نیاز  مورد  بودجه 
توسط وی پیشنهاد و مدیریت می شود، تامین شده 
و نتایج آن به صورت بین المللی منتشر و در اختیار 

جامعه جهانی قرار می گیرد.
کرسی  چارچوب  در  اینجانب  اقدامات  جمله  از 
و  این سرزمین  یونسکو معرفی معماری درخشان 
به طور خاص دستاوردهای ارزشمند آن در زمینه 
تکنولوژی معماری در طول قرن های متمادی، به 
عنوان جامعه ای که همواره در فناوری معماری در 

جهان پیشگام بوده است، خواهد بود.
برنامه های  یونسکو  کرسی  چارچوب  در  البته 
بسیار دیگری )از جمله انتشار آثار علمی در چنین 
زمینه هایی به زبان انگلیسی در سطح بین المللی( 
مورد نظر اینجانب می باشد که در صورت لزوم باید 

در یک گفت وگوی اختصاصی به آن پرداخت.
معماري  ماندگار  چهره  كه  شما  نظر  به 
چه  ایران  معماري  هستيد  كشور 
اساسا  می كنيد  فكر  و  دارد  ویژگي هایي 
دارای  كشور  درصدساختمان های  چند 

این ویژگي ها هستند؟
 ایرانیان از دیرباز در خلق آثار برجسته معماری و 
هنر شوق وافر داشته اند و به مدد ذوق خداداد توفیق 
یافته اند پرشکوه ترین پدیده های هنر و معماری را 
ایران  نام  با  را  هنر  نام  و  دارند  عرضه  جهان  به 
مسجد  شگفتی های  دلیل  همین  به  سازند.  قرین 
چهارباغ،  مدرسه  در  هنر  جلوه های  اصفهان،  امام 
محراب روح پرور و دلنواز مسجد شیخ لطف اهلل، 
عظمت حرم مطهر رضوی و طاق ها و ایوان ها و 
رواق ها و شبستان  ها و نقش های بدیع و رنگ های 
دلپذیر کاشی کاری های آن، همه و همه نشان از 

شکوه عشق و عرفان انسان هایی دارد که با قصد 
تقرب به درگاه باری تعالی از تمام وجود و هستی 
خویش برای خلق این آثار بدیع بهره جسته اند و 
اینجاست که معرفت به وجود پروردگار سرچشمه 

الهام می گردد و ایمان آفریننده هنر می شود.
جمشید،  تخت  شگفتی  و  شکوه  راستا  همین  در 
ناشناخته های  سلیمان،  تخت  بنای  ورازهای  رمز 
زیگورات چغازنبیل، طراحی بدیع کاخ چهل ستون، 
پایداری و صالبت سی و سه پل، ظرافت و زیبایی 
کرمان  و  تبریز  بازار  تداوم  و  جذابیت  خواجو،  پل 
اینک  )که  شوشتر  آبی  سازه های  شگفتی های  و 
میراثی جهانی شناخته می شوند( مصادیق برجسته 
هنر معماری این سرزمین می باشند و باید به عنوان 
از  جامعه  عمومی،  فرهنگ  و  دانش  از  بخشی 

عظمت و بزرگی آن آگاه باشد.
شوراي  ریيس  شما  اینكه  به  توجه  با 
هستيد،  ساختمان  نوین  فناوري هاي 
در  ساختماني  نوین  فناوري هاي  نقش 
حل مشكالت ساختمانی كشور و ارتقاي 

معماری را چگونه ارزیابی می كنيد؟
عمر  اجرا،  طوالنی  زمان  مانند  مشکالتی  حل 
نیازمند  ساختمان ها  اجرای  زیاد  هزینه  کم،  مفید 
از  عملی  استفاده  منظور  به  راهکارهایی  ارائه 
و مصالح ساختمانی  نوین  سیستم های ساختمانی 
اساسی  گام های  باید  که  آن  ضمن  است.  جدید 
زمینه  در  حرفه ای  و  تخصصی  علمی،  مجامع  در 
به  ساختمان  اجرای  نوین  روش های  بازنگري 
و  ایران  معماري  با  روش ها  این  مطابقت  منظور 
راهکارهای  به  رسیدن  و  کشور  اقلیمي  شرایط 
از این سیستم ها به عنوان  مناسب جهت استفاده 
با ویژگي هاي فرهنگي،  روش هاي مطابقت یافته 
این سرزمین  مردم  باورهاي  و  تاریخي  اجتماعي، 
موجب  مدت  دراز  در  اقدامات  این  شود.  برداشته 
بهینه سازی  مطلوب،  اجرایی  شرایط  به  رسیدن 
نیز  و  ساختمان  صنعتی  تولید  افزایش  ساخت، 

افزایش تولید مسکن در کشور خواهد شد. 
براي ارتقاي هنر و معماري کشور باید برنامه هاي 
شود،  اصالح  راستا  این  در  دانشگاه ها  درسی 
معماران و مهندسان با مباني طراحي این روش ها 
از  استفاده  با  این روش ها  تدریج  به  و  آشنا شوند 
اصالحات الزم متناسب با معماری و اقلیم ایران به 
روش هاي بومي تبدیل شوند. در این میان حاکمیت 

كشور عزیز ما ایران، داراي سابقه ای شكوهمند در گسترش علم، فرهنگ و هنر در جهان 
به  آن  براي معرفي  تمدن عظیم آشنا شد و سپس  و  این فرهنگ  با  باید  ابتدا  مي باشد. 
با معماري اصیل ایران  جهانیان تالش نمود. امروز باید مردم این سرزمین و نیز جهانیان 
از تخت جمشید تا ایوان مدائن، از مسجد امام اصفهان تا حرم مطهر رضوي )كه نمونه ای 
كامل و بی نظیر از معماري و هنر اسالمي است( آشنا شوند و بدانند كه بسیاری از بناها در 
تاریخ این سرزمین از حرم حضرت رضا علیه السالم و ساختمان های مذهبی تا پل های ایران 
یا سازه هاي آبي شوشتر از شاهكارهاي معماری و مهندسی در جهان محسوب مي شوند و 

 خبــری
 علــــمی
 تحلیـلی
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میدان نقش جهان اصفهان بزرگترین میدان  در تاریخ شهرسازی دنیا، با طراحی 
بی نظیر و شگفت انگیز خود مجموعه كاملی از بناهای مذهبی، حكومتی و بازار 
را با بهترین مكانیابی و تناسبات در اوج زیبایی در درون خود جای داده است

روش هایي  چنین  طراحي  در  سیستمي  تفکر 
معماران  نقش  و  مي رود  شمار  به  ضرورت  یک 
معماري  طراحي  مباني  رعایت  در  مهندسان  و 
در  ساختمان  صنعتي  تولید  و  نوین  فناوري هاي 
تحقق چنین هدفي، که می تواند سبب ارتقاي هنر 

و معماري کشورشود، بسیار تعیین کننده است.
معماري كشور ما در ميان سایر كشورهای 

جهان دارای چه جایگاهي است؟
حیاط  در  ایوان  چهار  با  اصفهان  جامع  مسجد   
طراحی  زیباترین  با  چهارباغ  مدرسه  و  مرکزی 
دنیای  گلدسته های  باشکوه ترین  و  معماری 
اسالم  بر تارک معماری جهان می درخشد. میدان 
تاریخ  در  میدان   بزرگترین  اصفهان  جهان  نقش 
شهرسازی دنیا، با طراحی بی نظیر و شگفت انگیز 
خود مجموعه کاملی از بناهای مذهبی، حکومتی 
اوج  در  تناسبات  و  مکانیابی  بهترین  با  را  بازار  و 
تنها  نه  است.  داده  جای  خود  درون  در  زیبایی 
دانشجوی رشته معماری و مهندسی عمران بلکه 
تمامی مردم این کشور باید شاهکارهای مهندسی 
پل در جهان، پل خواجو و سی و سه پل را )که 
وپایداری  تناسبات  ساخت،  روش  فنی،  نظر  از 
بی نظیرند(، بشناسند و بدانند چگونه سازه های آبی 
در شوشتر ونقاط دیگر کشور پیشگام فناوری  های 
مهندسی منابع آب در جهان بوده اند، و این فقط 
بخشی از افتخارات بزرگ این سرزمین در عرصه 

هنر، معماری و مهندسی است.
ملت بزرگ ایران باید بدانند که اگر طاق کسری، 
ایوان مدائن برای خاقانی آئینه عبرت بود، طراحی 
و  معماری  برای  آن  عالمانه  و  دقیق  هوشمندانه، 
گنبد  باید  است.  بزرگ  افتخاری  ایران  مهندسی 
سلطانیه اولین گنبد آجری با روشی متفاوت و نوین 
معماری  بزرگ  آثار  ساخت  و  طراحی  مبنای  که 
مغرب زمین همچون سانتا ماریا دلفیوره، کلیسای 
جامع فلورانس بوده است را به خوبی شناخت و به 
جهانیان شناساند و این نشان دهنده جایگاه کشور 

ما در میان کشورهاي دیگر جهان است.
به بحث صنعتي سازي و كمبود  با توجه 
در  مي توان  چگونه  مسكوني  واحدهاي 
ابعاد  در  ساختمان  صنعت  ارتقاي  جهت 

معماري و مهندسي اقدام كرد؟
و  ساختمان  به  جامعه  روزافزون  و  گسترده  نیاز 
مسکن، ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی 

کیفیت ساخت،  ارتقاي  منظور  به  و مصالح جدید 
مفید  عمر  افزایش  ساخت،  سرعت  افزایش 
در  مقاومت  افزایش  و  سبک سازی  ساختمان ها، 
است.  ساخته  مطرح  پیش  از  بیش  را  زلزله  برابر 
ساختمان ها  صنعتی  تولید  افزایش  دیگر  سوی  از 
منظور  به  کشور  سازهای  و  ساخت  مجموعه  در 
براي  ظرفیت  تامین  و  کنوني  نیازهاي  به  پاسخ 
در  مي رود.  شمار  به  یک ضرورت  آینده  نیازهاي 
این راستا ارتقاي سطح علمی و تخصصی جامعه 
مصالح  و  سیستم ها  با  آشنایی  و  کشور  مهندسی 

جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.
یک  نیازمند  کشور  مهندسي  و  معماري  امروز 
اهداف  تحقق  جهت  در  بزرگ  و  اساسي  حرکت 

و ضرورت هایی از جمله: 
- تغییر در روش های متداول و سنتی ساخت
- به کارگیری مصالح و فناوري هاي جدید 

- ارتقاي کیفیت ساخت در کشور
- افزایش عمر مفید ساختمان ها 

- کاهش زمان ساخت 
- بهینه شدن مصرف انرژي در ساختمان 

- کاهش هزینه های ساخت 
از  بهره گیري  بزرگ  حرکت  این  در  و  مي باشد. 
فناوري هاي نوین وتولید صنعتي ساختمان راه حل 
اجتناب ناپذیر براي حل مشکل ساختمان و مسکن 
باید زمینه های  از همین رو  در کشور خواهد بود. 
با  ساخت  نوین  سیستم های  مطابقت  برای  الزم 
ویژگي هاي معماري ایراني اسالمي را در این نوع 
اقدام  این  است  امید  ساخت.  فراهم  ساختمان ها 
ارتقاي صنعت ساختمان در  گامي موثر در جهت 
ابعاد معماري و مهندسي، افزایش ظرفیت اجراي 
مناسب تر  و  صحیح تر  بهره گیری  و  ساختمان ها 
حفظ  نهایت  در  و  انسانی  نیروهای  و  منابع  از 

ارزش های پایدار در معماری کشور باشد.
راهكار  پایانی  پرسش  عنوان  به 
و  تمدن  احياء  براي  را  خود  پيشنهادی 

فرهنگ اسالمي بيان نمایيد؟
کشور عزیز ما ایران، داراي سابقه ای شکوهمند در 
گسترش علم، فرهنگ و هنر در جهان مي باشد. 
این فرهنگ و تمدن عظیم آشنا شد  با  باید  ابتدا 
و سپس براي معرفي آن به جهانیان تالش نمود. 
با  جهانیان  نیز  و  سرزمین  این  مردم  باید  امروز 
ایوان  تا  جمشید  تخت  از  ایران  اصیل  معماري 

مطهر  حرم  تا  اصفهان  امام  مسجد  از  مدائن، 
رضوي )که نمونه ای کامل و بی نظیر از معماري و 
هنر اسالمي است( آشنا شوند و بدانند که بسیاری 
از بناها در تاریخ این سرزمین از حرم حضرت رضا 
پل های  تا  مذهبی  ساختمان های  و  علیه السالم 
شاهکارهاي  از  شوشتر  آبي  سازه هاي  یا  و  ایران 
معماری و مهندسی در جهان محسوب مي شوند. 
این  تجدید  برای  باید  شناخت  این  راستای  در  و 
به  تنها  و  کرد  تالش  آینده  در  شکوه  و  عظمت 
در  باید  نبود.  متکي  گذشته  آثار  تقدیر  و  شناخت 
براي تجدید فرهنگ و  زمینه هاي علمي مختلف 
تمدن اسالمي گام برداشت و ما باید در این مسیر 

پیشتاز باشیم.
 شایستگی ملت بزرگ ایران همچنانکه در طول 
نموده  اثبات  پرثمرش  حیات  متمادی  قرن های 
پهناور  قله های علمی در گستره  در  است حرکت 
گیتی است. این سرزمین و مردم آن باید پیشگام 
به  دستیابی  باشند.  جهان  در  علمی  حرکت های 
دانش،  مرزهای  گسترش  اندیشه،  جدید  افق های 
فتح قله های دانش و فناوری و بیش از همه تجدید 
امروز  جهان  در  اسالمی  انسانی-  فرهنگ  حیات 
بارقه های نویدبخش مسیر آینده علم و فناوری در 
این کشور ودر میان انسان های متعهد و اندیشمند 

آن است.

عضویت در مجامع علمي و بين المللي:
- National Council of Building 
Codes of Iran, Member, 1996 up 
to now.

 1375( ساختمان  ملي  مقررات  تدوین  شوراي   -
تاکنون(

- The Institution of Structural En-
gineers, Yorkshire, England.

 1372( انگلستان  سازه  مهندسین  انستیتوي   -
تاکنون(

- The Institution of Civil Engi-
neers, London, United Kingdom.

انگلستان  ساختمان  و  راه  مهندسین  انستیتوي   -
)1372 تاکنون(

- National Fire Protection Com-
mittee, Member and Chairman, 
1996 up to now.

برابر  در  ساختمان ها  حفاظت  تخصصی  کمیته   -
حریق، عضو و رئیس )1375 تاکنون(

- Iranian Construction Engineers 
Organization, Member, 1986 up 
to now.

- سازمان نظام مهندسی کشور )1365 تاکنون(
- Advanced Construction Tech-
nologies Council, Member and 
Chairman, 2007 up to now.

و  عضو  ساختمانی،  نوین  فناوری های  شورای   -
رئیس )1386 تاکنون(

- Space Structures Association, 
Member, 2009 up to now.

ایران، عضو موسس  فضاکار  سازه های  انجمن   -
)1388 تاکنون(

- Iranian Distinguished Archi-
tects Association, Member, 2009 
up to now.

- هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران )1388 
تاکنون(

طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقیقاتي خاتمه یافته بشرح زیر:

- بررسي نیازهاي تکنولوژیک جامعه امروز ایران به 
منظور تدوین طرح جامع آموزش تکنولوژي معماري

سیستم هاي  از  استفاده  گسترش  راهکارهاي   -
ساختماني و مصالح جدید به منظور سبک سازي و 

مقاوم ساختن ساختمان ها
آموزش  در  عملي  و  تئوري  روش  دو  بررسي   -

دروس سازه اي به دانشجویان معماري
- تحقیقي پیرامون رفتار اجزاي معماري ساختمان 

در برابر زلزله )مطالعه موردي پنجره(
دانش  به  بخشیدن  سیستم  و  دادن  سازمان   -
انتخاب  زمینه  در  فني  تجربیات  و  مهندسي 

سیستم هاي ساختماني
مختلف  گونه هاي  تخریب  میزان  مقایسه   -
ساختمان هاي جدیداالحداث در زلزله منطقه قائنات

نامتناسب  اجراي  از  ناشي  آسیب هاي  بررسي   -
ساختمان هاي خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات

- بررسي شرایط و جایگاه ساختمان هاي بلند در ایران 
و ارائه الگوهاي مناسب از نظر عملکرد معماري

- طرح سنگرهاي قابل حمل توسط نفر
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درخشش دو تن از اساتید برجسته دانشكده معماری دانشگاه تهران 
و حضور آنان در جمع چهره های ماندگار در هشتمین همایش چهره های 
است معماری  دانشكده  تاریخ  در  دیگر  زرینی  برگ  كشور  ماندگار 

 انتخاب دكتر گالبچی و دكتر فالمكی
به عنوان چهره های مانـدگار ســال 89

در هشتمین همایش چهره های ماندگار صورت گرفت

هش��تمین همایش چهره های مان��دگار جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا تجلیل از ب��زرگان علم و ادب 
و فرهن��گ بیس��ت و هفت��م آبان ماه در س��الن 
همایش های س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری 
اس��المی برگزار شد. در این همایش که با حضور 
مس��ووالن علمی و فرهنگی کشور برگزار شد، دو 
تن از اساتید دانشکده معماری شامل آقایان دکتر 
محم��ود گالبچی و دکتر منص��ور فالمکی نیز به 
عن��وان چهره ه��ای ماندگار ایران معرفی ش��دند. 

گفتنی اس��ت در این همایش دکتر باقر الریجانی 
در رش��ته پزش��کی، دکتر جواد صالحی در رشته 
مهندس��ی برق، دکت��ر فرامرز رفیع پور در رش��ته 
جامعه شناس��ی، دکتر محمدرضا مخبر در رش��ته 
دامپزش��کی، دکتر علی ش��یخ االسالمی در رشته 
ادبیات، دکتر محمد فرهادی در رش��ته پزش��کی، 
دکتر علیرضا مدقالچی در رش��ته ریاضیات، دکتر 
علیرضا رهایی در رش��ته مهندس��ی عمران، استاد 
ژاله علو در رش��ته دوبالژ، اس��تاد مجید انتظامی 

در رشته موسیقی، اس��تاد مسعود جعفری جوزانی 
در رش��ته سینما، اس��تاد محمد سلحشور در رشته 
خوشنویس��ی، دکتر رضا ش��عبانی صمغ آبادی در 
رش��ته تاری��خ، دکت��ر محمود گالبچی در رش��ته 
مهندس��ی راه و س��اختمان، دکت��ر س��ید عبداهلل 
محمودیان در رشته ریاضیات، دکتر محمدمهدی 
علی شاهی در رشته مهندسی مکانیک، دکتر جعفر 
مهراد در رشته کتابداری، دکتر منصور فالمکی در 
رش��ته معماری، دکتر محمد دبیر مقدم در رش��ته 

ادبیات، استاد علیرضا افتخاری در رشته موسیقی، 
پروفس��ور محمد لنگهاوزن در رشته فلسفه، دکتر 
محمدعلی مولوی در رشته ژنتیک و استاد عباس 
اخوین در رش��ته خوشنویسی به عنوان چهره های 

ماندگار سال معرفی شدند. 
ب��ه نوبه خود ای��ن افتخار ب��زرگ و ماندنی را به 
اس��اتید منتخ��ب و خان��واده دانش��کده معماری، 
پردیس هنره��ای زیبا و دانش��گاه تهران تبریک 

می گوییم.

نمایشگاه استادان عصر رنسانس تحت عنوان »هنر، نبوغ، جنگ و شهر در زمینه شهرسازی و معماری دفاعی ایتالیا« 16 آبان ماه با 
حضور ریاست پردیس هنرهای زیبا، سفیر ایتالیا و رئیس دفتر مطالعات مشترک ایران و ایتالیا در محل نگارخانه تهران پردیس 
هنرهای زیبا افتتاح شد. در این نمایشگاه كه نتیجه تحقیقی با همین نام در دانشگاه ساپینزا در رم بود، روند نوآوری عمیق و 
اساسی در فنون دفاعی با هدف ایجاد یک تاثیر بلندمدت در زمینه شهرسازی و معماری دوران رنسانس در ایتالیا به نمایش 

گذاشته شد و گفتنی است، این نمایشگاه تا تاریخ 22 آبان ماه ادامه یافت.

نمایشگاه استادان عصر رنسانس 
برگزار شد

هنر، نبوغ، 
جنگ و شهر 
در زمينه 
شهرسازی 
و معماری 
دفاعی ایتاليا
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پوشانه ها و ایجاد فضاهای مطلوب تر برای زندگی
گزارش كامل حاشیه و متن نخستین جشنواره پوشانه در دانشگاه تهران

اولی��ن جش��نواره پوش��انه دانش��گاه ته��ران 
هش��تم لغای��ت یازده��م آذر ماه س��ال جاری 
ب��ا حضور صده��ا تن از دانش��جویان رش��ته 
معماری،مدیریت  معماری،تکنول��وژی  ه��ای 
پروژه،شهر س��ازی وعمران با هدف پر کردن 
خالء بین دانش��گاه و شرکت های مرتبط این 

حوزه برگزار شد.
در این مراس��م دکتر حامد مظاهریان ریاست 
دانش��کده با خوش آمدگویی به حاضرین و به 
عنوان نخستین سخنران مراسم افتتاحیه، شکل 
گیری این جش��نواره را ناشی از یک سخنرانی 
در قطب علمی معماری دانشگاه تهران عنوان 
کرد و گفت: پوش��انه های نوی��ن فارغ از یک 
عالق��ه و یا یک نیاز اس��ت بلکه در این زمینه 
نوعی فاصله بین دانش��گاه و شرکت های ذی 
ربط وجود دارد که نیاز است با برگزاری چنین 
برنامه هایی، این فاصله ها به نوعی پر شود و 
به این وسیله آخرین تولیدها در دانشگاه مورد 

بررسی و نقد قرار گیرد. 
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: البته این مس��ئله 
برای مهندس��ین مش��اور نیز یک نیاز اس��ت، 
چون در جایی باید آموزش مس��تمر ارائه شود 
تا مهندس��ان، مش��اوران و ش��رکت ها از آن 
منتفع شوند. رییس دانشکده معماری پردیس 

هنرهای زیبا در ادامه گفت: کسانی که اقدام به وارد کردن سیستم های 
نوین می کنند باید در کنار آن فرصت نقد و معرفی نیز پیدا کنند، که این 
امکان در قطب و دانشگاه مهیا شده است.مظاهریان با اشاره به برگزاری 
دو کنفرانس در سال آینده گفت: این دو کنفرانس به باور و اذعان رسانه 
ها بزرگترین رویداد علمی در حوزه معماری در 4 س��ال گذش��ته است. 
مکانی که همه در زیر یک چتر گرد هم می آیند و به بررس��ی موضوع 
های مورد نظر خواهند پرداخت.  پروفس��ور محمود گالبچی س��خنران 
بعدی مراسم، برگزاری جش��نواره پوشانه را پرداختن به یکی از موضوع 
های مهم معماری عنوان کرد و گفت: ش��اید برای بس��یار این پرسش 
مطرح باشد که چرا در بین همه روش ها به موضوع پوشانه پرداخته شده 

اس��ت؟ باید در ابتدا عنوان کرد از نخستین سرپناه هایی که بشر ساخته 
است؛ از سنگ و آجر تا مصالح جدید و تولیدهای صنعتی، همواره پوشانه 
ه��ا یکی از مهمترین عناصری بوده اس��ت که کیفی��ت معماری را رقم 
زده اس��ت.این استاد دانشگاه با ذکر مثالی گفت: همان گونه که لباس و 
پوست در سالمت انسان در ارتباط با شرایط محیطی نقش دارند؛ پوشانه 
ها نیز در معماری داری چنین اهمیتی است. وی در ابتدا با ذکر مثالی از 
مسجدالنبی و استفاده پوشانه در آن گفت: مسجد النبی به دلیل قداست 
آن یک  مثال مناس��ب در این زمینه اس��ت. این مکان فضای داخلی و 
خارجی را در اختیار قرار می دهد و یکی از مصادیق  اس��تفاده مناس��ب 
از پوش��انه ها اس��ت که ما در کش��ور به چنین روش ها و فضاهایی نیاز 
داریم.گالبچی در ادامه به تاریخ اس��تفاده از پوشانه ها در ایران پرداخت 

و گفت: قرن های متوالی در ایالت و عش��ایر 
غرب و جنوب غرب، انواعی از س��یاه چادرها با 
کیفیت مطلوب تجربه ش��ده است که مصالح 
مورد اس��تفاده در آن از طبیعت گرفته ش��ده و 
ب��ه چرخه طبیعت بازمی گ��ردد. حتی در حال 
حاضر با وجود مصالح جدید هنوز این روش به 
کار گرفته می شود. وی در ادامه با نشان دادن 
تصاویری از ش��هر تهران گف��ت: این تصاویر 
ثاب��ت می کند که درگذش��ته چنین چیزهایی 
کاربرد داش��ته اس��ت واکنون  نیز باید در این 
زمینه کارهای جدیدی انجام شود. این فضاها 
می تواند متنوع باش��ند؛ مثل یک سایه بان یا 
ی��ک فضای خصوصی برای اس��تفاده خانواده 
ها. همچنین از آن می توان برای رستوران نیز 

استفاده کرد.
گالبچی گفت: می توان عملکردهای متنوعی 
را در کاربردهای پوشانه وانواع آن از جمله سازه 
های پاش��امی پیش بینی ک��رد، البته این یک 
طرح کلی اس��ت که پوش��انه چگونه می تواند 
در فضای مختلف فضای مطلوب تری را برای 

زندگی ایجاد کند.
وی با اشاره به نقاط مختلف کشور گفت: شاید 
برای یزد دور از انتظار باش��د که سازه چادری 
اس��تفاده کنی��م، اما مانعی ندارد که با روش��ی 
مناس��ب فضایی مطلوب را ایجاد کنیم که با شرایط آن منطقه همخوان 

باشد.
وی در همی��ن ب��اره ادامه داد: چنانچه در یک منطقه گرم مثل حاش��یه 
کویر، برای ایجاد یک فضای آس��ایش و خنک، نباید فضایی محصور با 
کولرهای گازی بسازیم. حتی مردم آن سرزمین ها برای خودشان در کنار 

یک درخت این آسایش را فراهم کردند.
گالبچی  موفقیت فرودگاه جده  در این زمینه را مثالی مناسب ذکر کرد 
و گفت: این فرودگاه یک فضای محصور نیس��ت. چادر بهترین راه برای 
ایجاد فضای آس��ایش در چندین ساعت است و همان فضایی است که 
در س��رزمین حجاز قبال به کار گرفته می ش��د. در یزد هم این طرح می 

رییس دانشكده معماری پردیس هنرهای زیبا: كسانی كه اقدام به 
وارد كردن سیستم های نوین می كنند باید در كنار آن فرصت نقد و 
معرفی نیز پیدا كنند، كه این امكان در قطب و دانشگاه مهیا شده است
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تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد، اما متاسفانه 
درکش��ور ای��ن روش ها به خوب��ی مورد 

استفاده قرار نگرفته اند.
این اس��تاد دانش��گاه در ادامه به س��اخت 
استادیوم تختی در 40 سال پیش پرداخت 
و گف��ت: هنگامی که اس��تادیوم تختی در 
فرح آباد تهران س��اخته شد، در بسیاری از 
کش��ورها نشانی از سازه های کابلی نبود و 
ما بیش از 40 س��ال قبل چنین ساختمانی 
را در کشور بنا نهادیم اما افسوس که  این 
حرک��ت تخصص��ی در زمین��ه معماری و 
مهندسی در کش��ور ادامه نیافت. البته این 
امید وجود دارد که در آینده بتوان با سرعت 
بیشتری کمبودهای گذشته را جبران کرد. 
ب��ا نگاهی به اس��تادیوم تخت��ی می توان 
متوجه این موضوع ش��د که فضایی بسیار 
خوب با سازه بتنی و پوشش کابلی طراحی 
شده بود؛ که اگر کیفیت نگهداری و پایدار 
نگه داش��تن کابل ها به خوبی صورت می 

گرفت امروز نیز می توانس��ت یکی از فضاهای مورد 
استفاده ما در کمبود فضاهای ورزشی کشور باشد که 

امکان آن همچنان فراهم است.
گالبچی گفت: ممکن اس��ت ب��رای یک نگارخانه یا 
فضای نمایش��گاهی این کار را انجام بدهیم و این ها 
نمونه هایی از کارهای ارزش��مندی است که درکشور 
انجام شده اس��ت که باید از آنها درس و تجربه الزم 
را فرا گرفت. اگر در طراحی فضاهای نمایش��گاهی، 
ورزش��ی و...به این طرح ها توجه نش��ود، افرادی که 
در این حوزه فعالیت می کنند امکان رش��د و توس��عه 
ای��ن صنعت را پیدا نمی کنند. مهندس��ان و معماران 
ما وظیفه دارند که امکان توس��عه این فن آوری ها را 

برای عملکردهای مختلف فراهم کنند.
گالبچی با بررس��ی آمفی تئاتر کرمان به عنوان یک 
تجربه خوب در کش��ور گفت: از این تجربه می توان 
ب��رای نقاط مختلف تهران نیز بهره گرفت. در کل در 
کش��ور کارهای زیاد انجام شده اس��ت که عالوه بر 

شناخت روش ها، باید توسعه یابند. 
گالبچ��ی گفت: در یک مجموع��ه تجاری یک گنبد 
ژئودزی��ک تک الیه با اتص��االت عنکبوتی می تواند 
فضای خوبی باش��د تا عالوه بر استفاده از نور طبیعی 
از نور آسمان نیز بهره گرفت. در کل انتظار کارفرما از 

یک معمار این اس��ت که مکان تجاری دارای فضای 
مفرح، جذاب، دعوت کننده و چشمگیر باشد.

گالبچی در ادامه س��خنان خود به معرفی انواع روش 
ها و پوش��انه ها پرداخت و افزود: یکی از روش هایی 
که امروزه به س��رعت در حال گسترش است شیشه 
اس��ت. شیش��ه در بحث فن آوری نانو نیز از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت که به آن خواهم پرداخت. چرا 
که این مس��ئله یکی از موضوع های مهمی است که 
نقش بسیاری در جوامع ایفا خواهد کرد؛ این که سازه 
با شیشه طراحی شود. شیشه در این بخش به عنوان 
پوشانه، و همچنین انواع مصالح که شبیه شیشه است، 
مثل لکس��ان و پلکس��ی و آن چه شفاف تر از شیشه 
است و شکننده هم نیست پوشش بسیاری از فضاها 

در عملکردهای مختلف است.
وی ب��ا نش��ان دادن تصاوی��ری گف��ت: در گ��رگان 
ساختمانی برای دانش��گاه علوم پزشکی ساخته شده 
اس��ت که یک سطح استوانه ای است. به این سطوح 
در آیین نامه سازه فضاکار چلیک گفته می شود. این 
ساختمان از فرم خمیده و استوانه ای برخوردار است. 
این روش��ی است که با یک س��اندویچ پانل به خوبی 
پوشش داده شده است. البته بسیاری از مصالحی که 
در گذشته تنها راه حل برای پوشش این روش ها بوده 

اند تغییر کرده است.

وی در ادامه افزود: یکی از روش هایی که امروز از آن 
به خوبی استفاده می شود ورق های پلی کربنات است 
ک��ه در فرودگاه مهرآباد ترمینال ش��ماره 4 و جایگاه 
خودروهای مس��افربری و ش��خصی به کار برده شده 
اس��ت. سازه ای به صورت ش��عاعی دوالیه مرکب با 
پوش��ش های ورق پلی کربنات؛ البت��ه در آینده این 

روش توسعه بسیاری پیدا خواهد کرد.
گالبچی گفت: شرکت بازرگانی تیراژه درمشهد مثال 
مناس��بی برای استفاده از سقف دوالیه از نوع تل پیچ 
است که س��اندویچ پانل ها،  جداره شیشه ای و ورق 
های کامپوزیت را به صورت ورق های آلومینیومی در 
دیواره و سقف آن مشاهده می کنید. البته ساختمانی 
دیگر در مش��هد وج��ود دارد ک��ه در بخش خدمات  
شهری شبکه فن آوری مشهد مورد استفاده قرار می 
گیرد. این بنا با زیرس��ازی فر م چلیک و با سرستون 
های از نوع گوی س��ان و پوشش های پلی کربنات و 
کامبوزیت طراحی ش��ده اس��ت. حتی یک نورگیر در 
یک س��اختمان بزرگ می تواند فضای مطلوبی را در 
حیات میانی و قس��مت نورگیر ساختمان در اختیار ما 

قرار دهد.
محمود گالبچی که در س��ال جاری به عنوان چهره 
ماندگار برگزیده شده است در ادامه به دورنمای آینده 
پرداخت و گفت: بدون تردید در آینده نانوفن آوری در 

حوزه پوشانه ها، کارهای بزرگی را دراختیار 
م��ا می گذارد. البته انتظار ما از نانو تنها در 

این زمینه نیست.
وی گف��ت: اگر بتوان تیوب های آلومینیوم 
را جهت دار کرد و آلومینیموم را به سختی 
ف��والد درآورد، اگر روزی آلومینوم بتواند با 
تمام مزی��ت هایی که دارد مثل اکس��یده 
نشدن، زنگ نزدن و سبکی، مقاومت فوالد 
را در کشش و فشار به ما بدهد؛ در حقیقت 
یک تح��ول در مصالح درجه��ان به وجود 
خواهد آمد. که این در آینده دور از دسترس 

نخواهد بود.
گالبچ��ی ادام��ه داد: انتظ��ار م��ا در نان��و 
تکنولوژی در بحث شیش��ه، مصالح فلزی 
و پلمیره��ا، هر چند ک��ه موضوع همایش 
دیگری اس��ت، اما در بخش پوشانه ها باید 
گفت اگ��ر در فن آوری نان��و این تکنیک 
ایجاد شود که سطوحی با ناهمواری هایی 
در مقی��اس نانو، که آب روی این س��طوح 
متوقف نش��ود، آن هنگام مجموعه عظیمی از سطوح 
خود تمیز شونده به دست خواهد آمد. این چیزی است 
که امروز هم نمونه های آن س��اخته شده است واین 
درس��ی است که از نیلوفر آبی در طبیعت الهام گرفته 
شده است. در طبیعت هیچ وقت روی سطح این گیاه، 
گرد وغبار و ذرات هوا دیده نمی شود. تحقیقات زیادی 
روی این موضوع ص��ورت گرفته و آن را اصالحا اثر 
نیلوفر آبی می گویند. آن چه در برگ نیلوفر آبی دیده 
می شود، امروز منش��اء شکل گیری بسیاری ازروش 
ه��ا در تولید مصالح در مقیاس نانو اس��ت. ذرات آب 
که امکان توقف روی س��طح را پیدا نمی کنند ضمن 

حرکت روی سطح، تمام آن را تمیز می کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه چگونه می توان 
لغزش آب را روی سطح داشته باشیم و روی آن گرد 
و غبار روی نباش��د،  اگر بتوان با این روش شیشه ای 
تولید شود، روی این شیشه اثری از گردوغبار نخواهد 

بود در نتیجه  نیازی به تمیز کردن هم ندارد.
گالبچی با اشاره به اثر فوتوکاتالیز در سطوح و پوشانه 
ها گفت: این مورد در دس��ت بررس��ی اس��ت و اشعه 
ماورا بنفش روی سطوحی که بتوان روی آن الیه ای 
از اکس��ید تیتانیوم در قطع 20 میکرون ایجاد کرد، با 
ای��ن روش می توان تمام گ��رد وغبار را جذب و مواد 

هنگامی كه استادیوم تختی در فرح آباد تهران ساخته شد، در بسیاری از كشورها نشانی 
از سازه های كابلی نبود و ما بیش از 40 سال قبل چنین ساختمانی را در كشور بنا نهادیم 
اما افسوس كه این حركت تخصصی در زمینه معماری و مهندسی در كشور ادامه نیافت  خبــری
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در فناوری نانو چطور می توان سطوح را كه هیدروفوبیک و هیدروفولیک است طراحی كرد، كه هم 
آب گریز است و هم آب دوست؟ سطوحی كه فوبیک و فولیک هستند از جمله درس هایی است 
كه در طبیعت در مقیاس نانو می گیریم. این مسئله روش هایی پیش روی ما قرار می دهد كه 
این امیدواری را ایجاد می كند كه در آینده بتوانیم كار بزرگی را در حوزه پوشانه ها انجام دهیم

اطراف را از گرفت  در این صورت حتی تابش معمول 
خورشید می تواند سطح را تمیز کند.

گالبچ��ی ادام��ه داد: اما درف��ن آوری نانو چطور می 
توان س��طوح را ک��ه هیدروفوبی��ک و هیدروفولیک 
اس��ت طراحی کنیم، که هم آب گریز است و هم آب 
دوست؟ سطوحی که فوبیک و فولیک هستند از جمله 
درس هایی اس��ت که در طبیعت در مقیاس نانو می 
گیریم. این مسئله  روش هایی پیش روی ما قرار می 
دهد که این امی��دواری را ایجاد می کند که در آینده 

بتوانیم کار بزرگی را در حوزه پوشانه ها انجام دهیم.
وی در ادامه با بررس��ی س��اختمانی که 5 سال با دو 
روش پوشیده شده است توضیح داد: این مورد از جمله 
پوش��ش های غشائی است که دی اکسید تیتانیوم  و 
پوششی با پی وی سی دارد. در طول 5 سال در سازه 
سفیدرنگ هیچ گونه تغییر رنگی ایجاد نشده است و 
هیچ غبار و آلودگی  روی آن اثرگذار نبوده است، این 
همان اثری اس��ت که در پوشش پلی اکتروپید دنبال 
می ش��ود و آینده ای برای انواع پوشانه ها پیش روی 

ما قرار می دهد.
گالبچ��ی گفت: ای��ن که چگون��ه ذرات آب و تابش 
خورش��ید می توان��د س��طوح را تمیز کن��د، این اثر 
فوتوکاتالیز اس��ت. در این ج��ا ذرات آب چون امکان 
ورود ب��ه الیه های زیرین را دارند امکان قرار گرفتن 

روی سطوح را دارند و این سطوح را تمیز می کند.
این چهره ماندگار در ادامه گفت: در فضایی که در آن 
غب��ار و بخار به وجود می آید، دیگر آینه و شیش��ه را 
نمی توان دید. برای رفع این مش��کل در انواع پوشانه 
ها  راه های بس��یاری وجود دارد. اکس��ید تیتانیوم اثر 
یک الیه از تایتانیا و خود گرمای خورش��ید و اش��عه 
ماورای بنفش کمک می کند که آثار ضد مه ش��دن، 

ضد باتری، تصفیه هوا و تمیزشونده به آید.
گالبچی به بررس��ی بنای واترکیوب در پکن پرداخت 
و گفت: این طرح بس��یار موفقی اس��ت که به کمک 
کوش��ن ها، بالش��تک هایی که در آن  هوای فشرده 
وجود دارد و  یکی از روش های موثر برای پوش��ش 
سطوح مختلف اس��ت؛ که می توان گازهای مختلف 
را در آن قرار داد. به این وس��یله می توان رنگ های 
مختلفی از آن گرفت. حتی پرچم باش��گاه ها و رنگ 
پیراهن باش��گاه ها روی دیواره اس��تادیوم ظاهر می 
شود؛ البته این تکنولوژی خیلی پیچیده ای نیست. این 
فرم هایی که در پوشش واترکیوب مشاهده می شود 

بالشتک های هوای فشرده است که فضای پوششی 
س��اختمان را دارند و عالوه بر آن انواع خواسته ها در 
بحث انرژی تبادل ح��رارت، رنگ، نور و افکت های 
مختلف را نیز دارا هس��تند. این تجربه سه سال قبل 
است. البته در اکسپوی شانگهای دستاوردهای بهتری 
جایگزین چیزهایی ش��ده است که در سال 2008 در 

واترکیوب مورد استفاده قرار گرفته اند.
وی در ادامه افزود: الهام برای فرم های واترکیوب از 
آن جا به دس��ت آمده است که اگر شما در یک لیوان 
آب حباب هوا ایجاد کنید، فصل مشترک حباب هایی 
که کاله هایی با اندازه های مختلف هستند، سطوحی 
را در اختیار ما می گذارند که منشاء شکل گیری فرم 

هایی است که در واترکیوب مشاهده می کنید.
گالبچ��ی با نش��ان دادن تصویر دیگ��ری گفت: این 
جا فضایی برای ورزش های آبی اس��ت که طرح آن 
به لحاظ معماری و ش��کل گیری فضای س��ازه ای و 
ساختمانی باید نش��انی از آب، شفافیت و سیال بودن 
آب را دارا باش��د، ک��ه در واترکیوب ب��ه خوبی قابل 
مش��اهده اس��ت. البته این امکان وجود دارد که فکر 
کنید که واترکیوب روش��ن است، دارای کوسن های 
هوای فشرده است، حتی بردزنست آن به لحاظ سازه 
ای آن پروژه موفقی نیس��ت؛ اما بحث پوشش داخل 
بردن��س که از جمله بزرگترین اس��تادیوم های امروز 
جهان است، یک سازه ای است که مشاهده می کنید 
چگونه ب��ا روش های پلی کربنات و پاش��ام، فضای 

داخلی یک استادیوم عظیم را در پکن می پوشاند.
گابچی در ادامه به توضیح تعداد دیگری از پروژه های 
اکس��پوی 2010 ش��انگهای پرداخت و آن را از منظر 
پوش��انه های مورد بررس��ی قرار داد. وی گفت: مورد 
مناسبی خواهد بود که در مسیر فرودگاه شانگهای به 
این سازه واین روش پوشش سقف توجه شود. در خود 
نمایش��گاه اکسپوی 2010 هم، کیوسک اطالعات، و 
این که چطور امروزه در شیش��ه ب��ا فرم هایی که در 
خمیدگی های آن ایجاد می شود ورق های کامپوزیت 
می توانند هندس��ی تکس��چر و فرم م��ورد نظر ما را 
داش��ته باش��ند. این که یک فضایی را ایجاد می کند 
که بیشترین دید را به فضای بیرون می دهد. زیبایی 
ش��کل، جذابیت آن، فرم منحصر به فرد و اینکه افراد 
همدیگر را پیدا می کنند، همه اینها بخشی از خواسته 
های ما در طرح معماری یک کیوس��ک است که این 

طرح در فضای میانی اکسپو مشاهده می شود.

دکتر گالبچی با  نش��ان دادن غرفه اسپانیا عالوه بر 
بررسی عناصر و مولفه های آن، این غرفه را  یکی از 
نوآوری ها در پوشانه ها ذکر کرد و گفت: حفظ محیط 
زیست یک وظیفه اخالقی برای معماران، مهندسان 
و س��ازندگان در جهان اس��ت. دراین راستا پوشانه ها 
تاثیرهای بس��یاری را پذیرفتند. ما اگر برای شش ماه 
در اکسپونمایگشاه برپا کنیم، الزم نیست از آلومینیوم، 
ورق ف��والد یا  ورقی ک��ه از مصالحی که با تخریب 
طبیعت همراه است، استفاده بلکه می توان از مصالح 

طبیعی به این منظوراستفاده کرد.
این مولف کتاب در ادامه به ذکر تجربه های دیگری 
در غرف��ه آلمان پرداخ��ت و گفت: در ای��ن جا تنوع 
هندس��ه سه بعدی و پیوسته س��اختمان و استفاده از 
روش های��ی ی در پوش��ش آن مورد نظر اس��ت. در 
این غرفه تنها یک فضای چشمگیر و جذاب مد نظر 
نیس��ت. در یک باغ گیاه شناسی هم استفاده از انواع 
ورق های پلی کربنات و شیش��ه های مصنوعی مثل 
لکس��ان و پلکس��ی و انواع مصالح مناسب فضاهای 
مثل این مورد نیز استفاده می شوند. در فرودگاه چون 
چینتگ مالحظه می کنید که چگونه شفافیت فضای 
ف��رودگاه، که امروزه برای ما در ف��رودگاه یک اصل 
است، به دس��ت آمده است. این مس��ئله در بسیاری 
از فضاها مثل س��ینما نمایش��گاه یا فرودگاه یکی از 
خواس��ته های ام��روز معماری اس��ت. در این بخش 
به وضوح قابل مش��اهده اس��ت که سطح شیشه ای 
فرودگاه وابعاد آن در این ارتفاع و اندازه برای کسانی 
که در فرودگاه منتظر هستند فضا را قابل دید می کند 
و همین موضوعف خستگی وکسالت انتظار را کاهش 
می دهد. این  روش��ی مطلوب ب��رای ایجاد نما بین 

فضای داخل وخارج است.
وی گفت: امروزه بسط های عنکبوتی وانواع شیشه ها 
آن قدر پیش��رفت کرده است که حتی درکشور ما  نیز 
بدون تردید یکی از بهترین روش ها برای فضاهایی 
خواه��د بود ک��ه نیازمند ش��فافیت و ارتباط بصری با 
بیرون است. در فرودگاه جده نیز که از بزرگترین سازه 
های غشایی در جهان محسوب می شود و فرودگاهی 
است که به لحاظ طرح معماری وطراحی سازه بسیار 
اصولی است، در بعد معماری تداعی کننده خیمه ها و 
چادرهای سرزمین حجاز است. این فرودگاه در ایجاد 
فضای آسایش��ی نیازمند دیوار و  وس��ایل سرمایش 
گرمایشی آن چنانی نیست و اصول پایداری سازه ای 

در آن رعایت ش��ده است که به لحاظ  اقتصادی هم 
قابل توجیه است. 

وی درباره همین فرودگاه توضیح داد: در گزارش های 
دهه هفتاد شرکتی که این سازه را طراحی کرد، برای 
خود سازه غشایی قیمت متری 17 دالر را تعیین کرده 
بود، که بدون هزینه های س��ازه بتنی و ...اس��ت. اگر 
امروز این قیمت را ده برابر بیشتر فرض کنیم بیست 
متر دهانه را با 170 دالر بتوان پوش��ش داد معنی آن 
این اس��ت که ما از روش مناس��بی در بازدهی سازه 
ای و در اس��تفاده درست از مصالح و فرم در معماری 
بهره گرفته ایم. در غیر این صورت ما برای پوش��ش 
ساختمان یک مسکن باید متری چند صد هزار تومان 
هزین��ه کنیم. ولی این فضا نش��ان دهن��ده به معنی 
انتخاب درست مصالح است. برای این چنین فضایی، 
این قیمت نشان دهنده انتخاب درست مصالح است. 
وی در همین ارتباط ادامه داد: این پوشانه ای که باید 
این فضا را به ارائه دهد، دیگر دیوار بتنی نیست. امروز 
باید به این موضوع توجه کرد. امروز این موضوع یکی 
از دستور کارهای معماری ماست. موفقیت در فرودگاه 
جده نش��ان دهنده انتخاب درست در فرم معماری و 

انتخاب درست در نوع پوشانه ساختمان است.
دانش��گاه کمبریج به عن��وان یک مرک��ز تحقیقاتی 
پیشرفته در جهان امروز، یکی از بهترین  و مهمترین 
نمونه ها در بحث انتخاب درست پوشانه ها است. این 
جا فضایی است که در سه دهانه 20 متر در عرض 24 
متر که بعد دیگر این س��اختمان است نشان داده می 
شود. دانشگاه کمبریج نشان می دهد یک سازه کیبل 
ساپورتد که یک سازه اغشایی است چگونه می تواند 
ی��ک مرکز تحقیقاتی که در زیر این س��قف جرثقیل 
است و کارهای بسیار سنگین آزمایشگاهی انجام می 
شود، اما پوش��انه ای که فضای بیرون را تعریف می 

کند می تواند یک سازه اغشایی باشد.
وی عنوان کرد: ممکن است این پرسش مطرح شود 
ک��ه به لحاظ تبادل حرارتی و به لحاظ تغییر رنگ در 
طول زمان ها و دوام، آیا پاسخ مناسب خواهد داد؟ در 
فرودگاه دنور پای کوه های  راکی که در س��ردترین 
اقلیم های آمریکا در دنور اس��ت، یک سازه فشاری، 
فرودگاه دنور را به وجود آورده اس��ت. سازندگان این 
س��طوح که امروز در کش��ور ما هم نیز هس��تند، می 
تواند به اندازه ضخامت یک س��طح بتونی 15 سانت 
عایق حرارت باش��د. بنابراین نگران��ی از این که این 
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گراندبیگو یا پروژه كلمبوس در جنوا، فضایی است كه در عرض شش ماه در سال 1992 
ساخته شد؛ اما آنقدر این فضا موفق و قابل استفاده بود كه هنوز هم یكی از فضاهای پربازدید 
كننده در جنوا و یک فضای نمایشگاهی دائمی با كیفیت است. ما در حال حاضر فضاهایی 
كه برای اجتماعات مختلف ورزشی، ملی و مذهبی داریم نیازمند چنین روش هایی هستند

س��ازه امکان حفظ و ذخیره س��ازی ان��رژی را ندارد 
به کلی منتفی اس��ت. در آزمایش��گاه های تحقیقاتی 
شرکت های سازنده مشاهده می شود که اقلیم های 
مختلف، ترکیبات مواد را تغییر می دهند. مثال اگر در 
بندرعباس بخواهید یک پروژه س��اختمانی را بسازید، 
نوع مصالحی که انتخاب می شود با اقلیم آن منطقه 
و آب و هوا و درجه حداکثر و حداقل دما آن هماهنگ 
می ش��ود و ترکیبات مناسب درالیاف برای این اقلیم 

انتخاب می شود.
این اس��تاد دانش��گاه ضمن پرداختن به طرح های 
مختلف، به اس��تادیوم آزادی اشاره کرد و گفت: در 
خصوص استند، موضوعی که وجود دارد این است 
که با کمترین دخالت در س��اختمانی که س��ی و دو 
س��ال قبل س��اخته شده بود، این س��قف اجرا شده 
است. ابتدا باید دید چه فن آوری و تکنولوژی در آن 
به کار رفته است. ساده ترین و سبک ترین روش ها 
برای یک پوشانه که پاسخ آن به طور طبیعی در این 

جا سازه ای از نوع سازه های پاشامی است.
گالبچی گف��ت: گراندبیگو یا پ��روژه کلمبوس در 
جنوا، فضایی اس��ت که در عرض شش ماه در سال 
1992 س��اخته شد؛ اما آنقدر این فضا موفق و قابل 
استفاده بود که هنوز هم یکی از فضاهای پربازدید 
کننده در جنوا اس��ت و فضای نمایشگاهی دائمی با 
کیفیت اس��ت. ما در حال حاضر فضاهایی که برای 
اجتماعات مختلف ورزش��ی، مل��ی ومذهبی داریم 
نیازمند چنین روش هایی هس��تند. این که درجده 
با 17 دالر پوششی را ایجاد می کنند، نشان دهنده 
این است که این یک امکان نیز برای ما وجود دارد 

تا با حداقل هزینه این فضا را فراهم کنیم.
گالبچ��ی ب��ه نگرانی ه��ای مش��ترک طراحان و 
همچنی��ن در کالس ه��ای درس که در خصوص 
نحوه دیتیل ها، جزئیات و نحوه کامال کشیده بودن 
کابل ها، وجود دارد اشاره کرد و گفت: دارند برخی از 
دیتیل ها را این جا گذاشته ام که کامال قابل طراحی 
و قابل مطالعه اس��ت. در کشور خود ما و همچنین 
س��ایر جاها نمونه هایی از این دس��ت مشاهده می 
شوند. این نش��ان دهنده امکاناتی است که امروزه 
انواع پوشانه ها و دستاوردهای آن پیش روی ما قرار 

داده اس��ت. بدون 
اس��تادیوم  تردید 
ورزش��ی  ه��ای 
یکی از نخس��تین 
اس��ت  فضاهایی 
ک��ه در آن م��ی 
توان انواع مناسبی 
از پوش��انه ها که 
در مناطق مختلف 
دنیا قابل مشاهده 
هس��تند را به کار 

برد.  
این استاد دانشگاه 
افزود: ممکن است 
ما به فضاهایی نیاز 
داشته باشیم که در 
آن منعطف باشند 
فص��ول  وب��رای 
قاب��ل  مختل��ف 
از  باشند؛  استفاده 

اس��تخر ش��نا تا زمین بازی، از محل برگزاری یک 
مناس��بت تا فضاهای مذهبی. ب��رای این که تصور 
ایجاد نشود که این فضاها تنها به درد جوامع غربی 
می خورد که مشکالتش��ان حل ش��ده اس��ت، هم 
اکن��ون در فضاهای مذهبی ما مثل مس��جد گوهر 
ش��اد که وارد می شوید یا اگر برای زیارت حضرت 
رضا )ع( برویدف اگر ظهر بخواهید نماز جماعت در 
فصل تابستان را بخوانید می توانید در آن فصل سه 

ربع برای شرکت در نماز جماعت بمانید. 
وی با طرح پرسش دیگری عنوان کرد: چگونه می 
شود مراکز تحقیقاتی را با چنین روش های  ساخت؟ 
برای پاس��خ به این سوال مصادیق را از شکل های 
مختلف و از مصالح مختلف با عملکردهای مختلف 
انتخاب کردم، تا ش��ما ترکیبی از انواع کاربردهای 
پوش��انه را ببینید. امروزه ما می توانیم از ورق های 
پلی کربنات، از شیش��ه و نئو متریال، پاشام و سازه 
های چادری و ورق های کامپوزیت در کیفیت های 

خوب برای معماری استفاده کنیم.

وی ی��ادآور ش��د: 
یکی  ها  پوش��انه 
راه  بهتری��ن  از 
هایی هس��تند که 
م��ی ت��وان برای 
ایجاد یک فضای 
مطل��وب با همان 
عملک��رد  چه��ار 
مورد نظ��ر، به ما 
کم��ک بس��یاری 
ت��ا  کنن��د  م��ی 
فضای معماری را 
مطابق خواسته ها 
ونیازهایمان ایجاد 
از کتابخانه  کنیم، 
تا یک نمایش��گاه 
از یک موزه تا یک 
ورزش��گاه از یک 
اجتماعات  فضای 
ورزشی  فضای  تا 
که از چنبه های مختلفی مثل: زیبا بودن، چشمگیر 
و مناس��ب ومطلوب بودن فض��ای معماری، هم در 
حوزه بهره برداری و هم نگهداری مورد توجه  قرار 
داد. البت��ه باید در این زمین��ه به بحث انرژی توجه 
شود. امروزه پوشانه همان عاملی است که بین ما در 
فض��ای داخل و فضای خارج قرار می گیرد. باید در 
این زمینه 40 درصد انرژی کش��ور که در ساختمان 
مصرف می شود را به 30 درصد کاهش دهیم. اگر 
ده درصد در مصرف انرژی ساختمان صرفه جویی 
شود. که اگر این مسئله رخ دهد؛ بخش از مشکالت 
کش��ور در زمینه انرژی توسط سازندگان، معماران، 
مهندس��ان و طراحان که  ساخت و سازرا بر عهده 
دارند حل خواهد شد. این مسئله با استفاده درست از 
پوشانه ها و شناخت اصولی آنها اتفاق خواهد افتاد.

وی در پایان تصریح کرد: آخرین مورد در این بحث، 
مصال��ح و منطبق بودن آن با حفظ محیط زیس��ت 
اس��ت؛ که قابلیت تولید در کش��ور را داشته باشد و 
همچنی��ن برای ای��ن کار از تجربه ه��ای خود  در 

کشور، که اشاره من به سیاه چادرها برای این مورد 
بود، استفاده شود. ما دارای بسیاری از این روش ها 
در کشور هستیم که در حوزه پوشانه پاسخ مناسبی 

برای اقلیم های مختلف کشور است. 
در ادام��ه برنامه ه��ای این جش��نواره در روز دوم، 
دکتر نصراله دیانت و پروفس��ور محمود گالبچی 
س��خنرانی های خ��ود را ب��ا موض��وع مش��ترک 
پوش��انه های نوی��ن س��قف،کف و دیوار،مهندس 
مجتب��ی صمیمی س��خنرانی خود را ب��ا موضوع 
معماری از پوشه تا لباس، مهندس علیرضا بهزادی 
س��خنرانی خود را با عنوان انجمن ساختمان سبز 
ای��ران و دکت��ر داوود خدایی س��خنرانی خود را با 
عنوان پوش��انه ها و انرژی خورش��یدی ارائه دادند 
که ارائه این س��خنرانی ها با اس��تقبال گس��ترده 

دانشجویان هم روبرو شد.
در روز سوم این جشنواره هم کارگاه های سازه های 
پاش��امی، شیش��ه و اتصاالت عنکبوتی، دیوارهای 
خش��ک، نماهای چوبی، ورق های فلزی درز ایستا، 
سازه های فضا کار و پوشانه های نوین و یک کارگاه 
عملی برگزار ش��د. همچنی��ن در ای��ن روز برنامه 
بازدی��د از پروژه های اراضی عباس آباد هم به اجرا 
گذاشته شد.الزم به ذکر است در این جشنواره غیر 
از دانش��جویان دانشگاه های تهران، دانشجویانی از 
ش��هرهای مشهد، کرج، اصفهان، زنجان، اردستان، 
ش��یراز، رودهن، قزوین، اراک، شاهرود، قم، تبریز، 
کاش��ان، دزفول و آمل نیز حضور داشتند. همچنین 
در پایان کارگاه هفتم با برگزاری آزمونی، به افرادی 
که این دوره را با موفقیت گذرانده بودند، گواهینامه 
پای��ان دوره اعطا ش��د. در برگزاری این جش��نواره 
امیرمهدی محمودی، علی به نژاد، علی رضا بهزادی، 
حسین جمیلی، عبدالحمید زاهدی، سمیه یوسفی، 
الناز فتحی، مرضیه مه��دور، محمود آقایی، محمد 
ظهیری، ع��ی اکبر یوس��فی، آرش همت، مطهره 
قدیری و پیام کوچکی همکاری داشتند. شایان ذکر 
اس��ت که خبرنامه درج سایر سخنرانی های انجام 
ش��ده در این همایش را در شماره های آتی خود در 
برنامه منظور کرده است که در حد ظرفیت صفحات 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وعده انتشار یک نشریه بين المللی
دکتر حامد مظاهریان در مراسم افتاحیه از انتشار یک مجله بین المللی تا پایان سال جاری خبر داد. وی عالوه بر آن از ایجاد 
یک آرشیو با عنوان آگاهی خانه سخن گفت. جایی که اسناد جمع آوری شده قابل بازیابی و استفاده باشند و مانند آرشیوهای 

معمولی بوی خاک گرفتگی ندهد. مظاهریان گفت واژه »آگاهی خانه« پیشنهاد دکتر نوشین بوده است.
بزرگداشت چهره های ماندگار

از دیگر اتفاقات مهم که در سال جاری رخ داد انتخاب پروفسور گالبچی به عنوان یکي از چهره های ماندگار بود. مظاهریان 
که از او به عنوان یک افتخار برای دانشکده یاد کرد اظهار داشت: در صدد یک برنامه بزرگداشت در آینده ای نزدیک هستیم 

تا به نحوی شایسته از این استاد شاخص تقدیر شود.
حضوری پررنگ

مراسم افتتاحیه جشنواره پوشانه با حضور با شکوه دانشجویان و کارشناسان در حالی برگزار شد که از چند ساعت مانده به 
آغاز برنامه تمام صندلی های سالن پر شد. عده ای که زودتر از سایرین در سالن حضور پیدا کرده بودند یا در حال مطالعه 

بودند یا درحال چرت زدن.
خوب اما كم

رضا یکی از شرکت کنندگان درجشنواره پوشانه گفت: ما بسیار مشتاق و عالقه مند به حضور در این برنامه ها هستیم، با 
توجه به این که قطب معماری در این جا حضور دارد و نیز از سوی دیگر دانشکده دارای سابقه اي طوالنی در ایران است 

متاسفانه تعداد این برنامه ها در سال بسیار اندک است.
دانشجویان حضور ندارند

یک خانم دانشجوی دیگر از عدم شرکت دانشجویان در برگزاری جشنواره هایی از این دست انتقاد کرد و گفت: بهتر است 
برای بهره گیری از توان باالی دانشجویان، آنها در جریان امور قرار بگیرند تا جشنواره با استفاده از آرای مختلف بر غنای 

خود بیفزاید.
او گفت: ما صرفا از راه آگهی هایی که روی برد نصب می شود از وجود چنین برنامه هایی مطلع می شویم و اگرچه اطالعات 

آن در سایت وجود دارد اما اطالعات سایت به روز نیست.
به حضور  تنها  و  برگزار شود  دانشجویان  علمی  با حضور تشکل های  آتی  برنامه های  امیدواری کرد  اظهار  دانشجو  این 

شرکت ها که جنبه اسپانسر دارند بسنده نشود.

در حاشيه 
جشنواره 
پوشانه
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غرفه قطب معماری خوش درخشید
گزارشی از دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی - پژوهشی دانشگاه تهران

تعداد  مقاالت،  تعداد  است،  تغییر  حال  در  دنیا  در  رتبه بندی  شاخص های 
دشوار  كار  بنابراین  هستند؛  شاخص ها  این  جمله  از  و...  تاثیر  ضریب  ارجاعات، 
نیم  است  الزم  كنیم  حركت  مقاالت  كردن  كیفی  سمت  به  بیشتر  چه  هر  و  شده 
باشیم كشور  نیازهای  پاسخگوی  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  داخل  به  نیز  نگاهی 

دومین نمایش��گاه دستاوردهای علمی - پژوهشی دانشگاه تهران 
و دانشگاه علوم پزشکی تهران که از اول آذر ماه کار خود را آعاز 
کرد به مدت س��ه روز میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان بود. 
در این نمایش��گاه، دانش��گاه تهران با 160 غرفه و دانشگاه علوم 
پزش��کی با 60 غرفه به معرفی جدیدترین دس��تاوردهای خود به 

مخاطبانشان پرداختند.

پيش از برگزاری نمایشگاه
پیش از برگزاری این نمایش��گاه، فرهاد رهبر ریاس��ت دانش��گاه 
تهران، در یک نشس��ت خبری به مناس��بت برگزاری نمایش��گاه 
دستاوردهای علمی- پزوهش��ی، گفت: ایران 15 سال پیش تنها 
15 هزارم درصد س��هم تولید علمی جه��ان را به خود اختصاص 
داده بود، اما امروزه این س��هم از مرز یک درصد گذش��ته است و 
جزو کشورهایی هستیم که توانستیم سهم علمی را 70 برابر کنیم 
بنابراین به طور معمول بیش از افق چش��م انداز به اهداف ترسیم 

شده دست خواهیم یافت.
دکتر رهبر افزود: در بس��یاری از رش��ته ها مرز دانش را پشت سر 

گذاش��ته ایم و موفق ش��دیم در دنیا در برخی از رشته ها مرجعیت 
علمی را به دست آوریم. لذا این امید وجود دارد که بتوان در این 

زمینه نیازمندی های جامعه را مرتفع کرد.
رئیس دانش��گاه تهران در پاسخ به پرسش��ي مبنی بر رسیدن به 
رتبه 200 در سطح دانشگاه های دنیا اظهار کرد: امروزه رتبه بندی 
دانش��گاه های دنیا از کمیت گرایی به س��وی کیفیت گرایی سوق 
یافته اس��ت به عبارتی شاید دوره شمردن مقاله به اتمام رسیده و 

باید کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ش��اخص های رتبه بن��دی در دنیا در حال تغییر 
اس��ت، تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات، ضری��ب تاثیر و... از جمله 
این شاخص ها هستند؛ بنابراین کار دشوار شده و هر چه بیشتر به 
س��مت کیفی کردن مقاالت حرکت کنیم الزم اس��ت نیم نگاهی 
نیز به داخل داش��ته باشیم تا بتوانیم پاس��خگوی نیازهای کشور 

باشیم.
وی درب��اره ارتب��اط فعالیت های پژوهش��ی دانش��گاه با صنعت 
اظهار داشت: س��ال گذش��ته 80 میلیارد تومان قرارداد پژوهشی 
با دس��تگاه های اجرایی و صنعت منعقد ش��ده ک��ه حدود نیمی از 

آن تحق��ق پیدا کرده و محصوالت آن تحوی��ل جامعه و صنعت 
شده است.

در ادام��ه ای��ن نشس��ت خبری دکت��ر باق��ر الریجانی ب��ه ارائه 
توضیحات��ی در خصوص نحوه همکاری دو دانش��گاه و همچنین 

آخرین دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت.

افتتاح نمایشگاه
س��رانجام دومین نمایش��گاه دس��تاوردهای علمی - پژوهش��ی 
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر دستجردی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابوترابی فرد نائب رئیس 
مجلس، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانش��گاه تهران، دکتر الریجانی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، جمعی از مدیران، مسئوالن، 
استادان و دانشجویان در صحن نماز جمعه دانشگاه تهران برگزار 

شد.
در ای��ن مراس��م وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی، طی 
سخنانی به تجاری سازی دستاوردهای علمی حوزه پزشکی اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر بخش اس��تعدادهای درخشان وزارت 
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پردیس  پزشكی،  علوم  و  تهران  دانشگاه  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  دومین  در 
توسعه  علمی  قطب  معماری-  دانشكده  غرفه های  با  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
گروه هاي  شامل  تجسمي  هنرهاي  دانشكده  شهرسازی،  دانشكده  پایدار،  شهری 
هنرهای  دانشكده  صنعتي،  طراحي  و  عكاسي  تصویر،  ارتباط  مجسمه سازي،  نقاشی، 
گذاشتند نمایش  به  غرفه ها  در  را  خود  دستاوردهای  آخرین  موسیقی  و  نمایشي 

بهداشت در راستای شناسایی نخبگان برنامه هایی را در دستور کار خود دارد که می توان 
از شناسایی فارغ التحصیالن و دانشجویان نخبه نام برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می توان با تالش دانشجویان و استادان به 
چشم انداز ترسیم شده ایران 1404 رسید. نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی همکاری 
مش��ترک مراکز پژوهشی و استادان دانش��گاه تهران و علوم پزشکی تهران بود که 

امیدواریم در ادامه این همکاری ها در حوزه های مختلف ارتقای علمی بیابیم.

غرفه قطب معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
در دومین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش��ی دانش��گاه تهران و علوم پزشکی، پردیس 
هنره��ای زیبای دانش��گاه تهران با غرفه های دانش��کده معماری- قطب علمی توس��عه 
ش��هری پایدار، دانشکده شهرسازی، دانشکده هنرهاي تجسمي شامل گروه هاي نقاشی، 
مجسمه س��ازي، ارتباط تصویر، عکاس��ي و طراحي صنعتي، دانشکده هنرهای نمایشي و 

موسیقی آخرین دستاوردهای خود را در غرفه ها به نمایش گذاشتند.
الزم به گفتن اس��ت، دو غرفه به قطب معماری اختصاص یافته بود که در این دو غرفه 
آثاري از دوره مشترک تابستاني با مدرسه معماري AA لندن و کارگاه هاي فناوري هاي 

نوین به نمایش گذاشته شد که این آثار با استقبال دانشجویان تمام رشته ها روبرو شد.

نگاه دانشجو به غرفه قطب معماری
حس��ن فیاض بخش دانشجوی رش��ته معماری دانش��گاه تهران در خصوص غرفه قطب 
معماری گفت: در وهله نخس��ت فضای اختصاص یافته به این نمایش��گاه به ویژه غرفه 
معماری بس��یار کم است. سال گذشته سیس��تم های چادری بود که فضایی بسیار بهتر از 

نمایش��گاه امسال داش��ت. آنچه که حاال در این جا مشاهده می ش��ود این احساس را به 
وجود می آورد که مس��ائل سازه ای بیش��تر مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که معماری 

تنها سازه نیست.
فیاض بخش گفت: شایسته تر آن بود که غرفه معماری بهتر از آن چه که هست باشد؛ اما 

با این وجود در کل خوب است و نمی توان زحمت مجریان نمایشگاه را نادیده گرفت.
وی اف��زودن برخی بخش ها را به این نمایش��گاه پیش��نهاد داد و ادام��ه داد: می توان از 
طرح های برتر دانش��جویان استفاده کرد یعنی به صورتی دانشجویان نیز مشارکت داشته 
باش��ند که خود این مش��ارکت می تواند به بحث اطالع رس��انی نیز کمک بس��یار زیادی 
بکند. این دانشجو در خصوص اطالع رسانی این نمایشگاه هم گفت: اطالع رسانی در حد 
متوس��طی قرار دارد و نکته دیگر آن که صدای داخل س��الن در غرفه ها به خوبی شنیده 

نمی شود.

نگاه كارشناس
سید محس��ن رحمانی بازنشسته دانشگاه تهران یکی دیگر از بازدیدکنندگان غرفه قطب 
معماری، با انتقاد از غرفه های نمایشگاه گفت: در این غرفه ها کسی برای توضیح حضور 
ن��دارد. باید تالش کنیم تا با به کارگیری ایده هایی به پیش��برد اهداف نمایش��گاه کمک 

کنیم . 
وی پیش��نهاد داد: حتی به زعم بنده بهتر اس��ت این نمایش��گاه به صورت شبانه روزی و 
در محلی خارج از دانش��گاه برگزار شود تا همه امکان بازدید از نمایشگاه را داشته باشند. 
البته زمان برگزاری نیز بس��یار مهم است که فکر می کنم زمان فعلی موقع مناسبی برای 

برپایی این نمایشگاه نبود.
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مراسم بزرگداشت استاد نادر اردالن معمار برجسته ایرانی سه شنبه دوازدهم آبان ماه 89 در 
تاالر شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. در این مراسم كه  با حضور گسترده اساتید، 
دوستان و خانواده دكتر نادر اردالن برگزار شد، از مقام علمی این استاد برجسته قدردانی شد

تقدیر از خدمات علمی نادر اردالن به معماری ایران زمین
در مراسمی با حضور گسترده اساتید و دانشجویان صورت گرفت

مراس��م بزرگداش��ت اس��تاد ن��ادر اردالن معمار 
برجسته ایرانی سه شنبه دوازدهم آبان ماه 89 در 
تاالر ش��هید آوینی پردی��س هنرهای زیبا برگزار 
ش��د. در این مراسم که  با حضور گسترده اساتید، 
دوستان و خانواده دکتر نادر اردالن برگزار شد، از 

مقام علمی این استاد برجسته قدردانی شد.
نادر اردالن نامی آش��نا ب��رای معماري ایران زمین 
اس��ت؛ وی در سن هفت سالگي همراه خانواده اش 
به ایاالت متحده امریکا س��فر کرد و 18 س��ال از 
زندگ��ي اش را به تحصی��ل در امری��کا گذرانده و 

کارش را با اسکیدمور اونیگز مریل در سانفرانسیکو 
آغ��از ک��رد. او در س��ال 1964 میالدي ب��ه ایران 
بازگش��ت و ب��ه دنب��ال آن موقعیتي را ب��ه عنوان 
ریاست بخش معماري شرکت نفت در میادین نفتي 
ای��ران پذیرفت او به همراه خانواده اش به مس��جد 
س��لیمان رفت جای��ي که اولین چاه ه��اي نفت در 
خرابه هاي معابد زرتش��تیان کشف شدند او در آنجا 
مدت 2 سال ساختمان هاي زیادي را طراحي کرد. 
وي هرگ��ز به مطالعه معم��اري ایران در یک دوره 
تاریخي مبادرت نکرد او به سرتاس��ر این چشم انداز 

عالقه مند بود. او از غارهاي خطي ش��مال ایران تا 
مارلی��ک )قرن نهم تا هفتم قبل از میالد( ش��روع 
کرد و به بقایاي خارق العاده اي در اصفهان و کاشان 
دوره اس��المي رس��ید و بعد از آن دوره قاجار و به 
ویژه ساختمان هایي که مادر بزرگش در آنها زندگي 
مي کرد و آنجا بزرگ ش��ده بود را مورد بررسي قرار 
داد. در سال  1349 )1970 میالدي( که در دانشگاه 
ته��ران تدری��س مي کرد به فک��ر راه انداختن چند 
کنفرانس بین المللي افتاد و در همان س��ال 1349 
اولی��ن کنگ��ره بین المللي معم��اران در ایران و در 

اصفهان را با کمک چند نفر از دوس��تانش در حرفه 
معماري و همکاري وزارت مس��کن و شهرس��ازي 
ایران شکل داد. مهمانان این کنفرانس: لویي کان 
- پ��ال رودولف - باک مینس��تر فولر - و جمعي از 
دیگر متخصص��ان و صاحب نظران عالي رتبه بودند 
که به مش��ارکت دعوت ش��دند. موضوع کنفرانس 
نمای��ش امکان بالق��وه تقابل خالق بین س��نت و 
تکنول��وژي بود اما تالش هاي بي پایان نادر اردالن 
چهار س��ال بعد در پرسپولیس هم ادامه داشت و او 

چنین گردهمایي را در شهر پارسه برپا کرد.

دوشنبه  معماری  دانشكده  عمومی  شورای  جلسه 
هشتم آذرماه سال جاري با موضوع انتخابات اعضاء 

شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در این جلسه دكتر مظاهریان 
به معرفی دو عضو جدید دانشكده، دكتر اندرودی 
بازنشستگی  به  توجه  با  و  پرداخت  حقیر  دكتر  و 
دكتر مهدی حجت و انتخاب دكتر گالبچی به عنوان 
چهره ماندگار از آنان قدردانی نمود. در این جلسه 
همچنین با توجه به موقعیت دانشكده معماری و 
نقش كلیدی دانشگاه تهران، از حاضران درخواست 
شد تا نسبت به ارائه تعریف جدیدی از دانشكده 
معماری اقدام كنند. در ادامه این نشست انتخابات 
تكمیلی  تحصیالت  شورای  و  آموزشی  شوراهای 

برگزار شد كه این نتایج به دست آمد: 
شایان ذكر است كه این نشست با حضور اساتید 
دانشكده، آقایان دكتر مظاهریان، دكتر حناچی، دكتر 
حقیر، دكتر اسالمی، دكتر محمدمهدی محمودی، دكتر 
نجفی، دكتر فرضیان، دكتر اكرمی، دكتر انصاری، 
نگارستان، دكتر  ایزدی، دكتر  دكتر گالبچی، دكتر 
ادیبی، دكتر ابراهیمی، دكتر حیدری، دكتر عینی فر، 
دكتر  فرزین،  دكتر  منصوری،  دكتر  متدین،  دكتر 
رضازاده، دكتر عیسی حجت، دكتر مهدی چمران، 
دكتر مطلبی، دكتر ثقفی، دكتر امیر سعید محمودی و 
خانم ها دكتر قیابكلو، دكتر تقی زاده، دكتر اندرودی 

و دكتر مسائلی برگزار شد.

تعداد آرااسامی اعضاء شورای تحصیالت تكمیلیتعداد آرااسامی اعضاء شورای آموزشی                                          

23دكتر حجت25دكتر رضازاده

22دكتر اكرمی21دكتر حجت 

19دكتر عینی فر20دكتر اكرمی 

17دكتر گالبچی18دكتر عینی فر

16دكتر مطلبی18دكتر امیر سعید محمودی 

15دكتر محمدمهدی محمودی )علی البدل اول(16دكتر مظاهریان )علی البدل اول(

14دكتر حناچی )علی البدل دوم(13دكتر مطلبی )علی البدل دوم(

14دكتر منصوری )علی البدل دوم(
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پروپوزال های تصویب شده دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته دانشكده معماري در نیمسال دوم 88-89 
تاریخ تصویباستاد مشاوراستاد راهنمای دوماستاد راهنمای اولنام و نام خانوادگي دانشجوعنوانردیف

88/12/18دكتر امین زاده دكتر حریریدكتر خلجیحوریه مشهدی باقرطراحی محیطی یک محله سبز1
88/12/18دكتر حریریدكتر خلجیسیدمهدی میرهاشمی ساختمان تجاری بهره مند از فتوولتائیک2
88/12/18دكتر كاریدكتر خلجیاحمدعلی خلیلی ارزیابی و تحلیل فنی - اقتصادی كاربرد تجهیزات نوین تولید و مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی3
88/12/18دكتر شاهین حیدریپانته آ رضوانی پور پایدارسازی براساس اصول مانای معماری ایرانی4
88/12/18مهندس تفضیلیدكتر شاهین حیدریعلی سروش تدوین یک سامانه ارزیابی ساختمان پایدار برای كشور ایران5
88/12/18مهندس تفضیلیدكتر حریریدكتر شاهین حیدریامیر قاسمپور فرم پارامتریک - الگوریتم طراحی فرم در ساختمان های بلند براساس پارامترهای اقلیمی6
88/12/18دكتر قریبدكتر حریریدكتر شاهین حیدریزكیه نظرپور طراحی مجموعه مسكونی پایدار در اقلیم گرم و مرطوب7
88/12/18دكتر شاهین حیدریآسیه ابراهیمیان كاهش مصرف انرژی با ارائه الگوی حمل و نقل پایدار8
88/12/18دكتر متدیندكتر كاریدكتر شاهین حیدریفاطمه هاشمی بهسازی مصرف انرژی در ساختمان های مسكونی اقلیم سرد9

88/12/18دكتر شاهین حیدریمیترا خلیلی مقایسه متغیرهای تأثیرگذار بر آسایش حرارتی و نمود آنها در طراحی و ساخت معماری سنتی10
88/12/18دكتر خلجیدكتر محمدجواد ثقفیراضیه پوینده طراحی سیستم تركیبی خورشیدی و جزئیات اجرایی آن11
88/12/18دكتر امین زادهدكتر محمدجواد ثقفیفیروزه سوری الگوی طراحی در آشتی با طبیعت12
88/12/18دكتر امین زادهدكتر محمدجواد ثقفیحسین بختیاری طراحی بلوک های مسكونی شهری با هدف استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و حفظ اكولوژی طبیعی13
88/12/18دكتر حیدریدكتر امین زادهدكتر محمدجواد ثقفیوحید ماستری فراهانی واحد همسایگی پایدار، نمونه موردی طراحی محله ای پایدار در شهر پردیس14
88/12/18دكتر حیدریدكتر كاریدكتر محمدجواد ثقفیمجید حاجی زاده پیشنهاد یک سیستم دیوار خارجی مناسب برای ساختمان های رایج در ایران با تكیه بر كاهش مصرف انرژی15
88/12/18دكتر حیدریدكتر محمدجواد ثقفیمحمد بلوردی بررسی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان به همراه طراحی یک هتل هوشمند در تهران16
88/12/18دكتر كاریدكتر محمدجواد ثقفیسیدمحمدهادی شاپوریانبررسی و امكان سنجی كاربرد برخی مصالح بازیافتی با هدف عایق كاری حرارتی جدارهای ساختمانی در داخل كشور17
88/12/18دكتر حریریدكتر حیدریساناز امین دلدارآسایش حرارتی در فضاهای باز شهری و....18
88/12/18دكتر ادیبیدكتر احمدعلی فرزینكیانوش حسنی طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزادقاسم19
88/12/18دكتر ادیبیدكتر احمدعلی فرزینشهرزاد خادمی دهكده گردشگری قالت شیراز20
88/12/18دكتر ستاریاندكتر احمدعلی فرزینخالقی طراحی دهكده تفرجگاهی روستای طرقرود21
88/12/18دكتر منصوریدكتر علی اصغر ادیبیمرجانه زندیبازآفرینی منظر رود - دره دارآباد22
88/12/18دكتر ستاریاندكتر سید امیر منصوریمژده سادات مهدوی مقدم طراحی بدنه بزرگراه امام علی23
88/12/18دكتر جوادیدكتر سید امیر منصوریمائده یزدانی رستم ساماندهی و بهسازی مجموعه چند عملكردی زیارتی - تفرجگاهی امامزاده عینعلی و زینعلی24
88/12/18دكتر زندیه دكتر سید امیر منصوریامیر حیدری منظر متروی خیابان ولیعصر با رویكرد توسعه پایدار حمل و نقل در كالنشهر تهران25
88/12/18دكتر فرزیندكتر سید امیر منصوریمونا مسعود لواسانی ساماندهی منظر فضاهای باز شهر تهران با رویكرد پایداری اجتماعی26
88/12/18دكتر عیسی حجتدكتر علی اصغر ادیبیهمایون نجایی طراحی منظر محدوده تاریخی- فرهنگی تهران27
88/12/18دكتر حشمت ا... متدینحسن سلطانپور باغ موزه فرهنگ، سواحل نور28
88/12/18دكتر ستاریاندكتر حشمت ا... متدینمهرانه رعیتی طراحی و ساماندهی محدوده ی چشمه علی شهرری29
88/12/18دكتر ستاریاندكتر حشمت ا... متدینفاطمه زارع طراحی مجموعه تفرجگاهی در حاشیه غربی اتوبان یادگار امام30
89/4/1دكتر ادیبیدكتر فرزینسارا بهره مندمنظر مجازی كناره تاالب انزلی31
89/4/1دكتر منصوریدكتر ادیبیصنم صالح زادهطرح احیای منظر شهری خیابان الله زار32
89/4/1دكتر منصوریدكتر ادیبیالدن صادقیانمیراث جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن33
89/4/1دكتر فرزیندكتر متدیننرگس آقابزرگطراحی سایت و فضای سبز سایت پایانه اتوبوسرانی بین شهری شرق تهران34
89/4/1دكتر متدیندكتر منصوریسارا شعبانیانطرح ساماندهی باغ ایرانی و پیاده راه بلوار معلم رامسر35
89/4/1دكتر جوادیدكتر منصوریسید امید كیمیایی تعریف دروازه ورودی به شهر تهران از سمت اتوبان كرج«36
89/4/1دكتر فرزیندكتر منصوریآرش غفاریمعماری منظر فرودگاه دوشان تپه37
89/4/1دكتر ادیبیدكتر فرزیندینا ظریف آسیابان معماری منظر باغ راه منتهی به حرم مطهر امام رضا)ع(38
88/12/18دكتر محمدمهدی محمودیمهزاد تشكری طراحی پارامتریک پوسته اكولوژیک برای طرح گسترش دانشكده معماری همدان39
88/12/18دكتر مظاهریاندكتر محمدمهدی محمودیمحمدامین فرح بخش دستیابی به الگوهای بدیع و كارا برای پوسته فضاكار ساختمان40
88/12/18دكتر حیدریدكتر محمدمهدی محمودیشبنم خلیل پورفر طراحی مجتمع اقامتی-رفاهی میان راهی خودكفا در تأمین انرژی با رویكرد طراحی پایدار41
88/12/18دكتر دیانتدكتر محمدمهدی محمودیحمید كابلیكاربرد مصالح نوین در معماری42
88/12/18مهندس سلطاندوستدكتر محمدمهدی محمودیشیما شریفی نیا طراحی بیمارستان اكولوژیک ناحیه ای عمومی در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر43
88/12/18دكتر مقیمیدكتر نوشیندكتر محمود گالبچیمائده خلیلیبازنگری تكنولوژی های معماری سنتی ایران و بهره گیری از آنها در طراحی غرفه ایران در نمایشگاه جهانی اكسپو 442015
88/12/18دكتر مظاهریاندكتر محمدجواد ثقفیاحسان حمزانلوی مقدم طراحی ساختمان بلندمرتبه اداری با رویكرد بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از توربین های بادی 45
88/12/18دكتر عیسی حجتزهرا صالحی دهكده گل با رویكرد احیای هویت46
88/12/18دكتر قاسم مطلبیبهار منصوری غرفه ایران در اكسپوی 2010 چین47
88/12/18دكتر خدادادیدكتر عیسی حجتمریم مالزاده یزدانی نانو خانه48
89/4/1دكتر عیسی حجتدكتر فرضیانالبرز امیریطرح گسترش پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران«49
89/4/1دكتر عینی فرعباس نجفیطرح توسعه دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران50
89/4/1دكتر قاسم شریعت زادهساناز شریعت زادهموزه بزرگ جیرفت51
89/4/1دكتر مهدی حجتمونا طیبیانطراحی شورای شهر تهران52
1/*89/4دكتر مهدی حجتعلیرضا معافیانخانه ادبیات عرفانی53
89/4/1دكتر قاسم مطلبیدكتر عیسی حجتسمانه مظفرطراحی محور فرهنگی تئاتر شهر تا تاالر وحدت54
88/9/24دكتر مهدی حجترضوان نوربخشاهلیت در معماری با نگرشی بر خانه ایرانی55
88/12/18دكتر عیسی حجتسارا نیک كار طراحی الگوی سكونت در تهران منطقه 563
88/12/18دكتر مطلبیدكتر عیسی حجترضا اسدزاده مزرعه طالیی) مجتمع تفریحی، گردشگری، اقامتی در ماكو(57
88/12/18دكتر قاسم مطلبیفهیمه معتضدیانطراحی خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه تهران58
88/12/18دكتر مظاهریاندكتر سیدغالمرضا اسالمیایمان محمدی طراحی عرضه گاه دستاوردهای فرهنگی و علمی ملل59
88/12/18دكتر مهدی حجتشیوا هنرورمركز هنرهای نمایشی60
88/12/18دكتر مهدی حجتمسعود ركنی پور طراحی مركز پژوهش عرفانی فیض كاشانی61
88/12/18دكتر قاسم مطلبیمهناز واعظ معروفی راحی الگوی سكونت محله در بافت قدیم اصفهان62
88/12/18دكترمحمدسعید ایزدیدكتر مجتبی رضازادهمهرداد قربان زادهآسیب شناسی و مرمت جداره ها و بدنه های محور فرهنگی میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی)ع( مشهد63
88/12/18دكتر محمدسعید ایزدیدكتر حامد مظاهریانسمیه ملک پورباز زنده سازی سكونتگاه های روستاهای تاریخی با محوریت بافت قدیم روستاهای تاریخی الفت64
88/12/18دكتر محمدسعید ایزدیدكتر رضازادهسعیده ستودگانارتقاء قلمرو عمومی شهری65
88/12/18دكتر نجاتیدكتر مهدی حجتصابر اسدیكاهش آسیب پذیری لرزه ای خانه های خشتی تاریخی ایران66
89/12/18دكتر فالمكیدكتر حناچیسیدحسین اكبری فراگردطرح باززنده سازی بافت تاریخی پیرامون سرای وزیر قزوین67
88/12/18دكتر محمدسعید ایزدیدكتر مظاهریانفرزانه فاضل نژادباززنده سازی روحیه تاریخی در بافت صفای اصفهان68
88/12/18دكتر حقیردكتر مظاهریانهادی نادریحفاظت معماری مدرن در ایران69
88/12/18دكتر محمدسعید ایزدیدكتر حناچیزهرا رنجبرطرح ساماندهی مركز تاریخی شهر ساوه70
88/12/18دكتر محمدسعید ایزدی كتر متدیندكتر رضازادهغزاله قجری مدیریت حفاظتی ارزش محور باغ شهر ایرانی71
88/12/18دكتر تقی زادهدكتر شاهین حیدریاحسان فیاضی طراحی دانشكده معماری پردیس بین المللی كیش دانشگاه تهران با رویكرد معماری پایدار72
88/12/18دكتر شاهین حیدریفائزه زارع طراحی كتابخانه پایدار با رویكرد بهره گیری حداكثر از نور روز73
88/12/18دكتر محمدمهدی محمودیدكتر حامد مظاهریانابوالفضل گنجی خیبری توسعه الگوریتمی طرح گره ایرانی جهت دستیابی به الگوهای بدیع، كارا و مناسب برای پوسته فضاكار ...74
88/12/18دكتر دیانتدكتر حامد مظاهریاناحمد جامعی سقف های باز و بسته شونده پاشامی در فضاهای عمومی و طراحی استادیوم فوتبال ملوان انزلی75
88/12/18دكتر مظاهریاندكتر محمود گالبچیمحدثه حاجی امینی نجف آبادی تفسیر دیجیتال هندسه سنتی معماری اسالمی - ایرانی76
88/12/18دكتر  دیانتدكتر نوشیندكتر محمود گالبچیزواریی سیدمحمداسماعیل حسینی سازه های نوین در معماری، مطالعه و طراحی سقف های بازشونده - جمع شونده و طراحی مجموعه ورزش های آ77
88/12/18دكتر پیمان همامیدكتر مظاهریاندكتر محمود گالبچیشوكا دولتشاهی بهسازی لرزه ای گنبداهلل وردیخان و توحیدخانه بارگاه مطهر امام رضا)ع( و طراحی مركز پژوهش و كنترل ت78
88/12/18دكتر كتایون تقی زادهعلی موالیی اردكانی طرح احداث مركز تحقیقات فناوری خودرو با رویكرد خلق فضاهای كاری هوشمند79
88/12/18دكتر مجید پرچمیمهندس عزت ا... تقی زادهمحمدشریف محمدینقد و بررسی قراردادهای حاكم بر پروژه های پیمانكاری در افغانستان و مقایسه آن با فیدیک80
88/12/18دكتر مجید پرچمیمهندس عزت ا... تقی زادهمجید محمودینقد و تعیین حدود مسئولیت در قراردادهای طرح و ساخت در صنعت ساختمان در ایران81
88/12/18دكتر بنفشه زهراییدكتر كتایون تقی زادهمصطفی میرشكاری ارزیابی ریسک پروژه های ساخت با استفاده از سیستم های خبره فازی82
88/12/18آل آقامهندس علی اكبر وحیدی دكتر كاشفدكترمحمدمهدی محمودیهدیه فالحبهبود مزیت رقابتی پایدار با محوریت نیروی انسانی83
88/12/18دكتر گالبچیمحمدرضا بمانیاندكترمحمدمهدی محمودیمناالسادات خاتمی تحلیل روش های مختلف اجرای سیستم قالب عایق ماندگار )ICF( در راستای بهبود عملكرد مدیریت كی84
88/12/18دكتر هانی اربابیدكتر محمدجواد ثقفیمحمدعلی ریاحی نظری بررسی، تجزیه و تحلیل علل عدم دست یابی كامل شهرهای جدید به اهداف استراتژیک تبیین شده و ارائه راه حل ها85
88/12/18دكتر محمدجواد ثقفیعلی آقا حسینی مهندسی ارزش فناوری های نوین ساختمانی در انبوه سازی مسكن86
87EVMS 88/12/18دكتر اقبال شاكریدكتر  محمود گالبچیعلیرضا جهانپور مدیریت زمان و هزینه در سبد پروژه ها در سطح سازمان های كارفرمایی و فراتر با بازتعریف
88/12/18دكتر كاشفدكتر محمدجواد ثقفیسیدمجتبی ابطحی نجف آبادبكارگیری مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM( در مدیریت یكپارچه فاز طراحی89
88/12/18دكتر سیدجالل خالقدكتر محمدرضا بمانیاندكتر  محمود گالبچیسهیل عربی افزایش بهره وری ماشین آالت ساختمانی در پروژه های عمرانی با استفاده از فناوری بیسیم90
88/12/18دكتر سیدجالل خالقدكتر محمدرضا بمانیاندكتر  محمود گالبچیبهارک سادات اعظمی نژاد بهره گیری از برنامه ریزی 4 بعدی جهت بهبود زمانبندی و هزینه پروژه های عمرانی91
89/7/27دكتر مجید پرچمیتقی زادهمهندس عزت ا... دكتر محمدجواد ثقفیعادل بیرونیارائه الگویی جامع برای شناسایی و ارزیابی كمی عوامل كلیدی موفقیت پروژه های انبوه سازی مسكن با استفاده 92

 خبــری
 علــــمی
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موضوعنام استاد راهنمادانشجوردیف
طراحی كانون فرهنگ و هنر كودک در تهران دكتر فرضیاننیلوفر زجاجی1
 آتلیه طراحی باغ گلدكتر امیر سعید محمودیشیوا دهخوارقانی 2
مركز صلح خاورمیانه در ایراندكتر امیر سعید محمودینجمه رشیدی3
طراحی خانه موسیقی ایرانی دكتر امیر سعید محمودیگلنار احمدی 4
كارخانه بسته بندی و فرآوری خرمای قصر شیریندكتر انصاری سارا كرمانیان 5
طراحی مجتمع آموزشی دخترانه ناشنوایاندكتر انصاری بهاره فیض دیزجی6
طراحی یک قالی باف خانه در شهرضادكتر انصاری الهام خدادادی 7
اقامتگاه هواپیمایی ماهان در استانبول دكتر كتایون تقی زادهامین طالبی 8
خانه معماری دانشگاه تهران دكتر كتایون تقی زادهصفورا گایینی 9

طراحی باغ موزه تاریخ دكتر منصوری سیده مرضیه سیدزاده خرازی 10
 طراحی مجموعه اقامتی تفریح یدر زنجان دكتر آیوازیان هدی برزگر گنجی 11
خانه هنرهای چوبی ایران در شهر تهران دكتر مهدی حجتمریم حیدرخانی12
آرامگاه شاعر زمستان مهدی اخوان ثالث دكتر مهدی حجتبهزاد ریاضی13
موزه اختصاصی نجوم تهران دكتر اكرمیمجتبی ثابت فرد 14
مدرسه صنایع دستی در تهران دكتر اكرمیمعصومه ترخاصی 15
مسكن میبد نگاهی نو به گذشته دكتر اكرمی امیر رضا اردكانی 16
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی در شهرستان املشدكترعینی فر مرضیه محبی 17
طراحی مركز معماری تهران دكترعینی فرسارا وثوقی 18
طراحی مهمانخانه كیسم استان گیالن روستای كیسم دكترعینی فرمریم كیوان پژوه 19
طراحی مركز اجتماع شهر گرگان )مجموعه تفریحی فرهنگی( دكترعینی فرمیترا مقصودلو 20
باغ سنگ و آب دكتر عیسی حجتفاطمه جنت خواه 21

تكیه ای در محله قیطریه دكتر عیسی حجتفرزانه حسنی22
باغچه مسكونی در لواسان با رویكرد انعطاف پذیریدكتر مسائلیمحسن مریزاد23
مركز حكمت و فلسفه مبتنی بر فلسفه اشراق سهروردی دكتر اسالمیصادق پناهی آذر 24
باغ رسانه شهر دكتر اسالمی سید سعید هاشمی 25
باغ اندیشه كودکدكتر اسالمیالهام پوركاظمی26
طراحی موزه آب در تهراندكتر متدینسروین الهی27
طراحی خوابگاه دخترانه در گرگاندكتر متدینالهه كاظمی28
موزه آكواریوم جزیره كیشدكتر متدینمهناز موسوی29
خانه معماران ایراندكتر مظاهریانسبا خاشع30
طراحی مجتمع درمانی طب سنتیدكتر رضازادهمهدی عزیزی همدانی31
مجتمع فرهنگی غرب تهراندكتر فرزینفرهاد فیروزمند32
طراحی مسجد مشكاۀدكتر مطلبیمینا رضاپور33
مركز توانبخشی برای معلولیندكتر فرزینحمید رضا شیرازیون34
مسكن عشایردكتر حیدریشیدا محمودی35
مهد كودک در دزاشیب )فصل كودكی(دكتر آیوازیانگلنار عباسی36
مركز موسیقی تهراندكتر اسالمیامیر علی عبادی37
طراحی مركز علوم كامپیوتر در آملدكتر عینی فرطاهره نورمحمدی38
طراحی پارک علمی اقیانوس شناسی در جزیره كیشدكتر كتایون تقی زادهعلی ماهرو39
طراحی كانون پرورش فكری كودكان و نوجواناندكتر حناچیحانیه كهربایی40
باززنده سازی عمارت ییالقی شهرستانکدكتر حناچیمرضیه رجب زاده41
طراحی خانه هنرهای مهجور ایراندكتر امیر سعید محمودیآرین حكیمی نژاد42
مجتمع مسكونی سالمنداندكتر متدینفاطمه سمائی طهرانی43

استاد مشاوراستادراهنمای دوم                                                                                                                             استادراهنمای اولنام دانشجوعنوانردیف
دكتر محمدمهدی  محمودیدكتر سید امیر منصوریآیه آذرباشیطراحی فضای تفریحی بركه ای حاشیه چمران1
دكتر محمدمهدی محمودیدكتر سید امیر منصوریبهار مجتهدیطرح معماری منظر روددره چای كنار تبریز2
دكتر سید امیر منصوریدكتر حشمت اله متدینمحمد رضوانساماندهی فضاهای جمعی در شهرک اكباتان3
دكتر حشمت اله متدیندكتر احمدعلی فرزینعبداله خیریطراحی و ساماندهی منظر پیاده راه بام تهران4
دكتر احمدعلی فرزیندكتر سید امیر منصوریسمانه یاراحمدیبازآفرینی منظر روستایی ده جماران5
دكتر بیت اله ستاریاندكتر سید امیر منصوریپژمان رئیسیانطراحی منظر راه در بزرگراه یادگار امام6
دكتر محمدمهدی محمودیدكتر سید امیر منصوریآیدا آل هاشمیبازیابی منظر پایدار شهر تهران با تكیه بر رود دره های تهران 7
دكتر حامد مظاهریاندكتر محمود گالبچیسیدحامد موسوی  لختی حضر در واحه ای )طراحی مجموعه ای چند عملكردی در كویر(«8
دكتر محمدجواد ثقفیعلی خاكیساخت یک نمونه سازه فضاكار با پیونده خاص9

دكتر حشمت ا... متدیندكتر كتایون تقی زادهنفیسه سنایی مدرسه تكنولوژی با بكارگیری اصول سازه و معماری انعطاف پذیری در طراحی مجموعه های آموزشی 10
دكتر شاهین حیدریدكتر محمدمهدی محمودیعلی موسوی مقدمتكنولوژی معماری و بهره برداری از منابع بالاستفاده11
دكتر مهدی مقیمیدكتر حشمت ا... متدین سیده مرضیه هاشمیطراحی ایستگاه قطار  فرودگاه امام تهران با استفاده از سازه فضاكار(12
دكتر حشمت ا... متدین زینب پاک وجدانفناوری نانو در معماری13
دكتر محمدجواد ثقفیلیال نجفی  مركز مطالعات گیاه شناسی تهران14
15IT دكتر شاهین حیدریسپیده نبئیطراحی مركز
دكتر شاهین حیدریهوداد فیروز بختخانه كویری16
دكتر قاسم مطلبیساسان جهادیاندهكده شهری، الگوی توسعه پایدار17
دكتر شاهین حیدریدنیا نژادقلیطراحی فضای آموزشی )مدرسه( در اقلیم سرد با رویكرد انرژی18
دكتر محمدتقی رضایی حریریدكتر شاهین حیدریالهیار عادلی گیالنیاكوویلیج در جلگه گیالن19
دكتر محمدتقی رضایی حریریدكتر شاهین حیدریآرش یزدی زادمطالعه و بررسی عملكرد پنجره در اقلیم سرد20
دكتر محمدتقی رضایی حریریدكتر شاهین حیدریوحید شعبانی صمغ آبادیمطالعه عملكرد و طراحی بام در اقلیم سرد و معتدل تهران21
دكتر شاهین حیدرینجمه السادات طیبیبررسی تاثیر عوامل داخلی ساختمان بر شرایط آسایش22
دكتر محمدتقی رضایی حریریدكتر شاهین حیدرینیما عامری نسبطراحی پوسته بیرونی ساختمان23
دكتر عیسی حجتزكیه شفیعیانطراحی الگو و نظام استقرار مسكن تفرجگاهی در خوزستان24
دكتر عیسی حجتزهرا زمانیرباط طنز با رویكرد احیای معماری بومی25
دكتر عیسی حجتدكتر عباسعلی ایزدیمحسن آقازاده ابریحسینیه آذری ها در كربال26
دكتر قاسم مطلبی- ستاره  كیومرثیطراحی فروشگاه زنجیره ای شهروند27
دكتر عیسی حجتنیوشا اسمعیل پورساماندهی فضای میدان بهارستان و محوطه ساختمانهای مجلس 28
دكتر مطلبیدكتر حشمت اله متدینسالومه محمدیكانون آسایش و پرورش بانوان بی سرپرست 29
دكتر قاسم مطلبیكامیار  طلو ع بهبودطراحی تاالر شهر رشت30
دكتر عیسی حجتمه گل مرتهبطراحی فضایی برای كتاب و كتابخوانی در مجتمع های مسكونی انبوه. 31
سیدغالمرضا اسالمیمینو قاسمیباززنده سازی جلوخان مسجد جامع قزوین )میدان دیوانخانه(32
دكتر مهدی حجتفرشید میرحسینیپژوهش سرای هویت در جزیره ابوموسی33
دكتر مهدی حجتمریم ربیعیمجموعه یادمانی زكریای رازی34
دكتر قاسم مطلبینیكتا انتظاری مقدمطراحی پایگاه فرهنگی – پژوهشی كویر35
دكتر قاسم مطلبیشیما شهرجردیطراحی مدرسه ی ایرانی36
دكترمهدی حجتدكتر سیدغالمرضااسالمیداود صلواتیمجموعه اقامتی تفریحی حومه شهر تهران )دماوند(37
دكترقاسم مطلبیعلی صداقتحیات سهراب و رستم38
دكتر عیسی حجت سمیرا سرابندی كچیانهفتاد خانه در زابل )راهكارهای طراحی الگوی سكونت محله در زابل(39
دكتر قاسم مطلبیسید سینا مصطفویكانون پژوهشی– آموزشی مهندسین مشاور40
دكتر قاسم مطلبیشیوا حاجی قاسمیآسایشگاه كودكان سرطانی با رویكرد انسانی41
امرالهشایستگی های رفتاری مدیرپروژه و تأثیر آن بر موفقیت پروژه های ساختمانی در ایران42

مهندس مسعود كفایت مند غیوردكتر محمدعلی كاشف حقیقیدكتر محمدجواد ثقفی قره باغی

دكتر جالل پرچمی دكتر كتایون تقی زادهالهه طیبی: مقایسه ای بین انواع سیستم های مدیریت كیفیت و انتخاب سیستم بهینه برای یک شركت 43

دكتر كتایون تقی زادهحامد درویشبررسی چالش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه فرودگاه های بین المللی ایران و ارائه راهكار 44
دكتر وفایی زادهدكتر كاشف  دكتر  محمود گالبچیسیدضیاء حسینینقش عوامل و برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت پروژه ها45
محمدعلی كاشف حقیقیدكتر كتایون تقی زادهصدیقه احراری آسیب شناسی نظام ساخت و ساز بناهای مسكونی 46
دكتر پرچمی مهندس عزت ا.. تقی زادهبهزاد پاشاپورنقد و بررسی قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط جدید و قدیم و ارائه پیشنهادات47

آقای رستمی
دكتر جالل پرچمی دكتر كتایون تقی زادههاتف زرینآسیب شناسی شرایط عمومی پیمان های EPC در قراردادهای وزارت نفت و ارائه راهكار48
دكتر پیروز حناچيمینا صدیقدسترسی های شهری در بافت های تاریخی49
دكتر طالبیاندكتر پیروز حناچيسولماز یداللهیبازتوان بخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز 50
دكتر حشمت ا... متدین                                                                                                              كاظم مختارنیادر جستجوی راهكاری برای احیاي شهر تاریخی و رها شده فردوس51
دكتر پیروز حناچينازنین حاج زواربهسازی، ساماندهی و احیاي محور الله زار52

دكتر محمدسعید ایزدیدكتر پیروز حناچيسیدحامد یگانه فرزندجستجوی  راهكارهای مدیریت بافت های فرهنگی تاریخی در ایران با تاكید بر الگوهای مشاركت مردمی53
دكتر پیروز حناچيلیال شهبازیارزیابی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بهسازی بافت های تاریخی54
دكتر پیروز حناچيالهام دهقانیبازآفرینی شهری در محدوده مجموعه تاریخی وكیل 55
دكتر مهدی حجتندا شفیعیباززنده سازی بافت های تاریخی اصفهان )محور بیدآباد(56
دكتر مهدی حجتنیرالسادات موسویساماندهی و احیای بناها و بافت های تاریخی قم در محدوده بازار و میدان كهنه57
دكتر محمدسعید ایزدیدكترعلیرضاعینی فرآتری هاتف نعیمیگونه شناسی قلعه های مسكونی به عنوان هسته اصلی شكل گیری شهرهای امروزی 58

اسامی و موضوع پروژه نهایی دانشجویان دوره كارشناسی دانشكده معماري كه شهریور ماه 89  از پروژه خود دفاع كرده اند 

رساله های دفاع شده دانشجویان كارشناسي ارشد ناپیوسته دانشكده معماري در تابستان 89
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موض��وع اصلي ای��ن کت��اب، معرفي 
پوس��ته ها و س��ازه هاي ورق تاش��ده و 
کاربرد آنها در طرح های معماري است. 
مبانی نظ��ری سیس��تم هاي مذکور و 
رفتار آنها، با استفاده از تصاویر متعدد و 

مدل هاي نمایشي ارائه شده است. 
ب��راي سیس��تم هاي پوس��ته اي و نیز 
س��ازه های ورق تاش��ده، تع��دادي از 
برجسته ترین طرح ها و ساختمان هاي 
اجراش��ده ب��ا آن سیس��تم به عن��وان 
 )Case Study( م��وردي  مطالعات 
معرفي ش��ده اند. ساختمان هاي معرفی 
ش��ده در مطالع��ات موردي ب��ه دلیل 
یکپارچگي س��ازه و معم��اري در آنها 
و مناس��ب ب��ودن براي بررس��ی رفتار 
س��ازه ای و ویژگی ه��ای آنها به عنوان 
یک سیس��تم س��اختمانی مطلوب، از 
میان تعداد بی ش��ماری از ساختمان ها 
انتخاب ش��ده اند.کتاب دارای دو بخش 

اصلی است. 
بخش اول کتاب ش��امل 5 فصل به پوسته ها و بخش دوم شامل سه فصل به 
سازه های ورق تاشده اختصاص دارد. فصل اول کتاب به معرفی پوسته ها، جریان 
نیرو در پوسته ها، عملکرد کلی پوسته ها و نمونه های پوسته در طبیعت می پردازد. 
فصل دوم کتاب به سیر تاریخی پوسته ها در معماری جهان اختصاص دارد و به 

بررسی پیشینه تاریخی پوسته ها و توسعه سازه های پوسته ای در دوران معاصر 
می پردازد. فصل سوم کتاب به بیان انواع پوسته ها و تقسیم بندی این نوع سازه ها 
از دیدگاه ه��ای مختلف اختصاص دارد. در فصل چه��ارم روش های طراحی و 
اجرای سازه های پوسته ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و روش های تجزیه 

و تحلیل )آنالیز(، طراحی و اجرای انواع 
پوس��ته ها به تفصیل بیان می ش��ود. 
در فصل پنجم آثار برجس��ته معماری 
جهان در زمینه س��ازه های پوس��ته ای 
)بیش از 25 مورد( مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. در بخ��ش دوم کتاب نیز در 
فصل ششم پیشینه تاریخی سازه های 
ورق تاش��ده، ویژگی ها و مصالح مورد 
اس��تفاده در این سیستم سازه ای بیان 
می گ��ردد. در فصل هفت��م فرم های 
س��ازه های ورق تاشده و انواع آن مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد. 
در فصل هش��تم نمونه های برجسته 
سازه های ورق تاشده در جهان )بیش 
از 20 پروژه( معرفی می گردد. انتش��ار 
این کت��اب در جهت تحق��ق اهداف 
قطب علمی فناوری معماری دانشگاه 
تهران صورت می گیرد. امیدوار اس��ت 
انتش��ار این کتاب اقدام��ي تاثیرگذار 
جهت فراهم شدن زمینه هاي آشنایی 
دانشجویان معماری و مهندسی عمران یا سیستم های سازه ای نوین و گسترش 
فناوری های نوین س��اختماني در جامعه معماري و مهندس��ي کشور باشد. این 
کتاب توسط دکتر محمود گالبچی و دکتر کتایون تقی زاده تالیف گردیده و در 

سال 1389 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

 پوسته ها و سازه های ورق تا شده و كاربرد آنها 
در طرح های معماري

مشخصات كتاب
نویسندگان: دكتر محمود گالبچی و دكتر كتایون تقی زاده

سال انتشار: 1389
انتشارات: دانشگاه تهران

دستیابی به روش کار آمد آموزش معماری نیازمند درکی روشن از زمان و دگرگونی های 
فکری و فلسفی جهان است. بر همین اساس می بایست عالوه بر شناخت و نقد و 
بررسی روش های آموزشی گذشته سعی کرد روش های نوین و پویایی در این زمینه 

طراحی کرد. کتاب مشق معماری شرحی از تالش در این زمینه است. 
اگر بخواهیم در یک پاراگراف کتاب »مشق معماری« تالیف دکتر عیسی حجت را 
که در بهار سال 1389 توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است، معرفی کنیم، 

می بایست از مقدمه خود کتاب مدد بجوییم.
دکتر عیسی حجت در مقدمه این کتاب در مورد تالیفش این گونه می نویسد: این 
کتاب در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که در روزگار بی ارزشی ارزش ها، 
فروپاشی مکتب ها و تفکیک معماری به عرصه ها و گرایش ها و در زمانه ای که 
آموزش معماری جای خود را به آموزش طراحی معماری داده و دانش هاي بالفصل 
... هر یک  تنظیم شرایط زیستی،  نیارش،  معماری همچون مصالح و ساخت، 

عرصه ای و تخصصی مستقل شده اند؛ آموزش معماری چگونه باید باشد؟
نویسنده این اثر برای یافتن پاسخ به این پرسش بنیادین و کلیدی کتاب خود را در 

دو بخش کلی که دارای هشت گفتار هستند، تقسیم کرده است.
بخش اول  با عنوان »آموزش معماری« که دارای 4  گفتار زیر مجموعه می باشد 
ابتدا تاریخچه و سرگذشتی از آموزش معماری در ایران را  که شامل دوره های 
سنتی، دانشگاهی و سرگردان است بیان می کند. سپس به بنیان ها و شیوه های 
مختلف آموزش معماری که ان را هم به 3 بخش عمده سنتی، مدرن و بعد از مدرن 
تقسیم کرده است می پردازد. بعد از آن به ویژگي های سه گانه در آموزش معماری 
که تزکیه، تعلم و حکمت است می پردازد و سر انجام در گفتار چهارم و پایانی این 

بخش بحث آموزش اخالقی را مورد کنکاش قرار می دهد. 
در بخش دوم نویسنده مشق معماری را به دانشجویان ارائه می دهد. در گفتار پنجم 
ما تمرین های مفهومی را در این کتاب می بینیم و در گفتار ششم تمرین های تحلیلی 
و در گفتار هفتم تمرین های طراحی را شاهد هستیم. هر کدام از این تمرین ها 

زیر شاخه های دیگری را نیز در درون خود شامل می شود. در نهایت در گفتار 
هشتم و پایانی کتاب نویسنده به عنوان اصلی کتاب باز می گردد و در مورد »مشق 
معماری« سخن می گوید و در چند صفحه به صورت کلی نتیجه گیری خود را از این 
موضوع بیان می دارد.  در واقع محتوای این کتاب، تجربه آموزشی خود نویسنده در 
کارگاه شماره 6 معماری دانشگاه تهران است. این کتاب گزارشي از مبانی نظری 
و فعالیت های عملی در یکی از کارگاه های آموزش معماری دانشگاه تهران است و 
ابتدا آموزش معماری امروز ایران و ابعاد گوناگون آن را بررسی می کند، سپس به ارائه 
راهکارها، پیشنهادها و تجربه هایي درباره شیوه آموزش و محتوای آموزش معماری و 

همچنین رابطه تربیت معمار و آموزش معماری می پردازد. 
البته خود مؤلف در مقدمه کتاب متذکر می شود که روال ارائه تمرین ها در کتاب با 
روند ارائه آنها در کارگاه متفاوت است و این دو با یکدیگر مرتبط نیستند. هدف کتاب 
بیان منسجم و مکتوب مبانی نظری و فرایند عملی یک روش آموزش معماری 
است، نه مستندسازی رویدادهای دوسال یک کارگاه معماری. به همین دلیل از 

آوردن همه تمرین های ارائه شده در یک کارگاه معماری خودداری شده است. 
گفتار پایانی این کتاب را صرفا از منظر معماری نباید نگریست، بلکه متن آن را 
می توان به عنوان یک متن ادبی و فلسفی نیز مورد توجه قرار داد. مولف معتقد است 
که مشق معماری حکایت زیستن با معماری و ارتباط متقابل معمار و معماری است، 
آن جا که معمار چونان هر هنرمندی با هنر خود و در اثر خود می زید، بر آن اثر 

می گذارد و از آن اثر می پذیرد. 
نکته قابل توجه در این کتاب عالوه بر سبک نگارش متفاوت و جذاب نویسنده 
ارائه عکس ها و طرح های متنوع در هر زمینه است. همچنین ارائه تمرین ها یا به 
قول خود نویسنده مشق هایی است که در این کتاب آمده و آن را تبدیل به کتابی 
خود آموز در زمینه معماری کرده است. البته  خوشبختانه طرح ها و عکس های این 
کتاب به صورت رنگی و با کیفیت خوبی منتشر شده است که قطعا بر کارایی آن 

خواهد افزود. 

مشق معماری

مشخصات كتاب
نویسنده: دكترعيسي حجت

تعداد صفحه: 284
نشر: دانشگاه تهران )1389(

شابک: 978-964-03-6095-8
قطع كتاب: وزیری
قيمت 8000 تومان
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 طراحی ساختمان های بتنی 
برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

امروزه بتن به عنوان یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی در جهان نقش 
از  گوناگون  ابعاد  در  بتنی  ساختمان های  دارد.  جوامع  ساختن  در  مهمی 
ساختمان های چند طبقه تا بیش از یک صد طبقه، ساختمان های صنعتی، 
فرودگاه های  و  بزرگراه ها  اسکله ها،  موج شکن ها،  تونل ها،  ها،  سد  پل ها، 
بتنی هر یک بخشی از کاربردهای گسترده بتن در دوران معاصر به شمار 

می زوند.
بر همین مبنا است که ضرورت شناخت دقیق ساختمان های بتنی و همچنین 
آنها برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران بیش  چگونگی طراحی 
از پیش احساس می شود. خوشبختانه تاکنون تالش های فراوانی از طرف 
اساتید صاحب قلم  در زمینه انتشار جزوات و کتاب های مناسب در این زمینه 
کتاب »طراحی  می توان  کتاب ها  این  ترین  موخر  از  است.  گرفته  صورت 
ساختمان های بتنی« تالیف دکتر محمود گالبچی از اساتید دانشگاه تهران 

نام برد. 
این کتاب که اولین چاپ آن در سال 1389 توسط انتشارات دانشگاه تهران 
روانه بازار شده است، عالوه بر این که از مباحث پایه ای و اصولی برای آشنایی 
دانشجویان با ساختمان های بتنی شروع کرده است با فصل بندی  علمی 
و خوبی که دارد راهنمای جامع و مانعی برای دانشجویان رشته معماری و 

مهندسی عمران در خصوص ساختمان های بتنی به شمار می رود. 
این کتاب که در 535 صفحه به رشته تالیف در آمده است دارای چهارده 
فصل و همچنین 5 پیوست و واژه نامه تخصصی انگلیسی - فارسی می باشد.  
فصل اول کتاب به ویژگی های بتن و تکنولوژی اجرای آن اختصاص دارد. در 
فصل دوم تاریخ بتن و ساختمان های بتنی مورد بحث قرار گرفته است. فصل 
سوم به انواع سیستم های سازه ای بتنی در معماری پرداخته است و عوامل 
موثر در انتخاب فرم در سازه های بتن آرمه را مورد بررسی قرار داده است. در 
فصل چهارم به روش طراحی حالت حدی و مزایای آن پرداخته شده است. 
فصل پنجم این کتاب به طراحی تیرها و سایر اجزاي خمشی در سازه های 

بتن آرمه مانند دال ها اختصاص دارد. فصل ششم به بررسی حاالت حدی 
خدمت پذیری در تیرها و دال ها پرداخته  و ضوابط کنترل تغییر شکل و ترک 
خوردگی در سازه های بتن آرمه را مورد بحث قرار داده است. موضوع فصل 

هفتم برش، پیوستگی و پیچش در سازه های بتن آرمه است. 
آنها تحت  و طراحی  آرمه  بتن  با ستون های  دانشجویان  در فصل هشتم 
شرایط مختلف بارگذاری آشنا می شوند. در فصل نهم مبانی طراحی پی های 
بتن آرمه که انواع مختلفی دارد مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دهم 
کتاب به دال های بتن مسلح و بررسی حالت های مختلف سقف های بتنی 
پرداخته است. در فصل یازدهم ویژگی ها و مبانی طراحی دیوارهای بتنی را 

می آموزیم. 
فصل دوازدهم اتصاالت سازه های بتنی در شرایط و موقعیت های مختلف 
بتن پیش  اتصاالت مورد بحث است. در فصل سیزدهم  و مبانی طراحی 
تنیده و پس فشرده و نیز اجرای ساختمان های بتنی به صورت پیش ساخته 
موضوع مورد مطالعه است و در نهایت در فصل چهاردهم و پایانی این کتاب 
کاربردهای تئوری های طراحی ساختمان بتن آرمه در قالب مثال های متعدد 

به تفصیل ارائه گردیده است. 
طراحی  مراحل  در  که  اطالعات  از  محموعه ای  کتاب  این  پیوست   5 در 
ساختمان های بتنی مورد نیاز می باشد، در اختیاز دانشجویان و طراحان قرار 
گرفته است. البته در کنار این همه، نکته حائز اهمیت دیگری که در مورد 
این کتاب می توان گفت این است که در جای جای فصول این کتاب علمی 
و دانشگاهی نویسنده تالش کرده است با معرفی آثار برجسته معماری جهان 
و طراحان این آثار دانشجویان را با این آثار و طراحانش آشنا سازد که خود به 

غنای هر چه بیشتر این اثر علمی کمک شایانی کرده است. 
کیفیت چاپ  در  بود  بهتر  متذکر شد.  را می بایست  نکته ای  البته  انتها  در 
این کتاب ارزشمند که یکی از کتب مرجع برای دانشجویان رشته معماری 
و مهندسی عمران محسوب می شود همکاری بیشتری صورت می گرفت 

بدین معنا که چه خوب می شد که برخی از عکس های و طرح های داخلی 
این کتاب به صورت رنگی و با کیفیت مناسب تری چاپ می شد. البته شاید 
به دلیل این که این کتاب مورد استفاده دانشجویان به عنوان کتاب درسی 
می باشد منتشرکنندگان ترجیح داده اند برای کم کردن هزینه ها، آن را به 
صورت سیاه و سفید منتشر کنند اما امید است در چاپ های آینده به این 

نکته نیز توجه شود. 

مشخصات كتاب
تعداد صفحه: 540

ناشر: دانشگاه تهران )1389(
شابک: 978-964-03-6079-8

قطع كتاب: رحلی
قيمت: 14000 تومان

موضوع باز آفرینی شهرها هر چند به ظاهر موضوعی نو و تازه است اما در واقع قدمتی 
به طول خود پیدایش شهرها دارد.   

باز آفرینی شهرها امری جهانی و تجربه ای است که در کشورهای مختلف دنیا تاکنون 
بارها صورت گرفته است. تاریخ ما نشان داده است که برای آفرینش یک مجموعه با 
ارزش عالوه بر اتکا بر تاریخ، فرهنگ و پیش��ینه کش��ور، بی نیاز از تجارب معماری و 

شهرسازی دیگر کشورها نخواهیم بود.  
کتاب »باز آفرینی شهرها، میراثی برای آینده« که تالیف دکتر پیروز حناچی عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران و دکتر محمد جواد مهدوی نژاد  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس است و در سال 1389 به وسیله انتشارات دانشگاه تهران چاپ و نشر شده است 
به بررس��ی همین تجربه جهانی و مقایسه تطبیقی آن با تجربه های داخلی کشورمان 

ایران می پردازد.
 این کتاب که در 3 فصل  نوش��ته ش��ده اس��ت، در فصل اول ابتدا به تبیین مفاهیمی 
می پردازد که در برنامه ریزی و برنامه دهی پروژه های درشت مقیاس شهری به کار رفته 
است. بعد از آن در فصل دوم نویسندگان این اثر دانشگاهی خوانندگان را با دوازده نمونه از 
این پروژه های درشت مقیاس که در کشورهای گوناگون جهان اجرا شده اند آشنا می کنند 
و این پروژه ها را به صورت خالصه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در نهایت در فصل 

سوم نتیجه گیری خود را ارائه می دهند. 
البته از مس��ائل اصلی که در این کتاب به صورت محوری بر روی آن تکیه شده است 
می توان از مفهوم شهر پایدار و چگونگی تحقق این مفهوم در طراحی های شهری نام 
برد که در این زمینه به اعتقاد نویس��ندگان می بایست به حفاظت و توسعه، مکان یابی، 
ترافیک و حمل و نقل ش��هری، خصوصی سازی و بخش خصوصی و دانش پایه ای و 

پژوهش محور تکیه کرد. 
در واقع مفهوم ش��هر پایدار و طراحی ساخت وس��ازهای جدید در آنها بر اساس الگوی 
پایداری، موضوعي چند وجهی است و به هیچ وجه نمی توان با دیدگاهی ساده انگارانه آن 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تاکید بر پویایی و پایداری در تعریف پروژه های جدید، 

همراه با درک تعامل بین محیط زیست شهری و پدیده های اجتماعی، اقتصادی و رفتاری 
آن؛ از ضرورت های اساسی شکل دادن به چنین پروژه هایی است. توجه به مسائلی چون 
بهبود ترافیک و کاهش طول سفرهای دورن شهری از جمله مواردی به شمار می آیند 
که دقت عمل زیادی برای یک برنامه ریزی صحیح طلب می کنند. عالوه بر همه این ها 
باید به جنبه های فرهنگی و هنری و همچنین اجتماعی برای رسیدن به یک الگوی پایدار 

در توسعه شهری نیز توجه کرد. 
در واقع پیوندی که بین مفهوم باز آفرینی شهری و توسعه پایدار شهری وجود دارد در این 
کتاب به صورت عینی و مشخص و با بررسی تجربه های مختلف داخلی و خارجی برای 
خواننده موشکافی شده است و در کنار آن ارائه طرح ها و عکس های مختلف که کیفیت 

خوبی هم  دارند این امر را برای خوانندگان ملموس تر ساخته است. 
باز آفرینی شهری همچنین در کنار این همه به تاثیر قابل توجه سیما و منظر شهری توجه 
دارد؛ ایجاد منظر و چشم انداز جدید و تغییر در خط آسمان، از مهم ترین این تغییرات است. 
این کتاب همچنین در مورد پروژه اراضی عباس آباد به تفصیل به بحث پرداخته است و 
این پروژه را از زوایای گوناگون مورد کنکاش و بررسی قرار داده است. در واقع فصل او در 
این کتاب به سیر تاریخی طرح های گوناگونی که تاکنون در مورد اراضی عباس آباد ارائه 
شده است می پردازد و در نهایت پیشنهادات و طرح های مختلف را از زوایای گوناگون 

مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار می دهد.
فصل دوم، به نمونه های مختلفی از کش��ورهای گوناگ��ون جهان که در مورد طراحی 
پروژه های درشت مقیاس شهری است پرداخته است. پروژه هایی که تماما یک حرکت 
برنامه دار و فرآیند محور می باش��ند. لندن، سئول، ادینبرگ، گوانگ ژو، لیسبون، پکن، 
سیدنی و... از جمله شهرهای مهمی هستند که در آنها پروژه های درشت مقیاس شهری 

صورت گرفته است و در این کتاب به آنان به صورت مفصل پرداخته شده است. 
خوشبختانه این کتاب از نظر چاپ بسیار عالی است. استفاده از کاغذ با کیفیت و انتشار 
رنگ��ی عکس ها و طرح های این کتاب کمک ش��ایانی در انتقال مطلوب تر مفاهیم و 

نوشته های این کتاب به خواننده کرده است. 

بازآفرینی شهرها؛ میراثی برای آینده

مشخصات كتاب
نویسندگان: دكتر پيروز حناچي و دكتر 

محمدجواد مهدوي نژاد
تعداد صفحه: 293

نشر: دانشگاه تهران 1389
شابک 978-964-03-6030-9

قيمت: 15000 تومان

 خبــری
 علــــمی
 تحلیـلی

پائیز 1389  دسامبر  2010  شماره 13

19



Mathematics and Persian Architecture

Call for Papers 
Special issue of the Nexus Network Journal
Guest Editor, Reza Sarhangi 

Since its establishment in ancient time by the Achaemenid Cyrus the Great in the sixth 
century BC, Persia (now Iran) has left numerous marks on the civilizations and cultures in a 
large part of the world from North Africa to Europe, to India, and China.  Longer than the 
inception of the Persian Empire is the history of the people who lived in this land. The 
urban settlements in the Iranian plateau date from 4000 BC. One of the earliest evidence of 
wine, which dates to 5400 BC, is from Hajji Firuz Tepe in the Zagros Mountains of Iran.  
The Achaemenid Empire was succeeded by the Seleucid Empire (the Hellenistic conquers 
who then were influenced by Buddhism), Parthians (from the Eastern part of Iranian 
plateau who were influenced by Hellenistic culture), and Sassanids (who established 
Zoroastrianism as a governmental religion).  The Sassanid dynasty was ended by Muslim 
Arabs in the seventh century.  The interchange of cultures and combinations of arts among 
nations living in a vast area conquered by Arabs created a type of art, known as Islamic Art.  Even though there are common elements 
in the arts of included nations, each region and nation has kept its own identities in its presentation and performance.  The flourish of 
Islamic art was in the period 800-1600 AD. Persians, because of their background in art and architecture, were one of the most 
influential among these nations. 
In buildings constructed by the side of the Silk Road that were used by caravans, there are wall paintings by Chinese artists depicting 
Persian faces of the Sassanids period. On the other hand, most faces and dresses in the traditional Persian miniature had oriental 
origins.  This art reached its peak during the Mongol and Timurid dynasties, which conquered parts of China and Iran during the 
thirteenth to sixteenth centuries.  
The Safavid dynasty (1501-1736) was the most significant ruling dynasties of Iran since the Islamic conquest of Persia.  The 
UNESCO World Heritage Isfahan flourished particularly in the sixteenth century under the Safavid dynasty. 
Invaded by Greeks, Arabs, Turks, Mongols, and others, Persia has always reasserted its national identity through a distinct cultural 
entity. Persian Architecture is a major part of its identity.  
Many palaces, fortresses, mausoleums, temples, churches, and masques have been built in the past few centuries in Iran, which added 
to the architectural heritage of this land.    
Architects, historians, and mathematicians, especially practitioners in the field, are invited to submit articles about Persian
Architecture and its relationships with mathematical aesthetics of symmetry, balance, proportions, harmony, and their executions,
from antiquity to modern times. The goal is that in a special issue of Nexus Network Journal, which is devoted to this topic, the 
authors will investigate selected architectural structures for their connections to mathematical aesthetics, which are built throughout 
the long history of Iranian plateau.   

For paper preparation, consult the submission guidelines: 
http://www.nexusjournal.com/submission-guidelines/submission-guidelines.html. Submission does not guarantee publication; all submissions 
will be peer-reviewed before being accepted for publication. Reviews of appropriate books and exhibits are also welcome. Submissions in 
electronic form (.doc or .pdf) should be sent to Reza Sarhangi: <rsarhangi@towson.edu>. See http://pages.towson.edu/gsarhang/index.html 

Deadline for submissions for review: April 1, 2011  
Notification of acceptance: September 1, 2011.  
Deadline for submission of final manuscript: October 31, 2011.   

Founded in 1999, the Nexus Network Journal (NNJ) is a peer-reviewed journal for researchers, professionals and students engaged in the study of 
the application of mathematical principles to architectural design. Its goal is to present the broadest possible consideration of all aspects of the 
relationships between architecture and mathematics, including landscape architecture and urban design. Bibliographic Data – First published in 
1999 by Kim Williams Books – Editor-in-Chief, Kim Williams, kwb@kimwilliamsbooks.com – Since 2007 co-published and distributed by
Birkhäuser Verlag, Basel – From 2009 (vol. 11) published electronically and in print, 1 volume per year, 3 issues per volume – Format: 17 x 24 cm 
– ISSN 1590-5896 (print) – ISSN 1522-4600 (electronic) – Back volumes are available – electronic access for subscribers: 
http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/4 
Abstracted/Indexed in: ABI/INFORM, Academic OneFile, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents/Arts and Humanities, Digital 
Mathematics Registry, Gale, Google Scholar, Journal Citation Reports/Science Edition, MathEDUC, OCLC, Science Citation Index Expanded
(SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Zentralblatt Math

 فراخوان مقاله
Nexus مجله اینترنتي

Call for Papers
Special issue of the Nexus Network Journal

خبر کوتاه

»نکسوس«  ریاضي  و  معماري  اینترنتي  مجله 
  )The Nexus Network Journal(
صاحب  و  عالقمندان  تمامي  از  تا  دارد  افتخار 
موضوع  با  خود  مقاله هاي  که  کند  دعوت  نظران 
»معماري ایراني و ارتباط آن با زیباشناسي متقارن 
آنها  اجراي  و  هماهنگي  تناسب،  تعادل،  ریاضي، 
از دوران باستان تا عصر مدرن« را تا تاریخ یکم 
آوریل 2011 میالدي )دوازدهم فروردین 1390( 
به صورت فایل ).doc یا  pdf( به آدرس اینترنتي 

rsarhangi@towson.edu  ارسال نمایند.
سپتامبر 2011  یکم  تائید شده  ارسالي  مقاله هاي 
)دهم شهریور 1390( معرفي خواهد شد و مهلت 
ارائه نهایي مقاله هاي معرفي شده 31 اکتبر 2011 

میالدي )نهم آبان 1390( مي باشد.
بهار 2012 میالدي  اول  برگزیده شده  مقاله هاي 
منتشر  نکسوس  اینترنتي  مجله   14 شماره  در 
خواهد شد. میهمان افتخاري این شماره ویژه نامه 
برجسته  استاد  سرهنگي«،  »رضا  نکسوس  مجله 

است.  آمریکا  مریلند  ایالت  »توسون«  دانشگاه 
ارشد  کارشناسي  مقطع  استاد  سرهنگي،  رضا 
رشته »الگوها و طرح هاي ریاضي« و استاد ناظر 
توسون  دانشگاه  دانشجویان  پروژه هاي تحقیقاتي 

مریلند در این رشته مي باشد.
آدرس فراخوان مجله اینترنتي نکسوس: 

http://www.nexusjournal.com/
images/CFP/CFP-NNJ-Persian.
pdf

كندلوس و الموت زیر پای 
دانشجویان دانشكده معماری

 گزارشی از سفر
به شمال ایران

برنام��ه س��فر گروه��ی جمع��ی از 
دانش��جویان رشته انرژی معماری و 
معماری دانشگاه تهران به کندلوس 
و الم��وت، از 10 تا 13 آذرماه 1389 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، دانش��جویان 
در این برنامه، با س��فر به روس��تای 
کندلوس و برخی دیگر از روستاهای 
زیبای غرب مازندران، از موزه میراث 
روس��تایی ای��ران ک��ه در آن تعداد 
زیادی از خانه های روس��تایی خطه 
ش��مالی ایران  جمع آوری شده است 
و به گونه ای زیبا بازدیدکننده ها را با 
فرهنگ و نحوه زندگی مردمان این 
بخش از کش��ور آشنا می کند، دیدن 

کردند.
بازدی��د از قلعه الم��وت و توقف چند 
س��اعته در کنار دریاچه زیبای اوان 
نی��ز از دیگ��ر برنامه های این س��فر 

چهار روزه بود.
ش��ایان ذکر اس��ت که در این سفر 
که با مش��ارکت 38 دانشجو صورت 
پذیرف��ت، دکتر اکرمی سرپرس��تی 

گروه را بر عهده داشت.

با حضور اعضاء كميته های ارزیابی 
دانشكده معماری صورت گرفت

بررسی راهکارهای 
ارزیابی درونی 

گروه های آموزشی
همزم��ان ب��ا در اولوی��ت ق��رار 
گرفت��ن ارزیابی درونی گروه های 
آموزش��ی، ب��ا هم��کاری مرک��ز 
دانش��گاه، جلسه  کیفیت  ارزیابی 
توجیهی به منظور شناخت بیشتر، 
تش��ویق، حمای��ت و ارائه راهکار 
با حض��ور دکتر ب��ازرگان رییس 
مرک��ز ارزیابی کیفیت دانش��گاه، 
و اعض��اء کمیته ه��ای ارزیاب��ی 
دانش��کده معماری برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در این جلسه 
ب��ه تاریخچ��ه ارزیاب��ی درونی و 
چگونگی این امر در کش��ورهای 
ذی رب��ط و همچنی��ن اه��داف و 
روش های انجام آن پرداخته شد. 
گفتنی است ارزیابی درونی گروه های 
آموزش��ی که از اولویت های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، دانش��گاه 
تهران و دانشکده معماری محسوب 
مي ش��ود، این امکان را به گروه های 
آموزش��ی می ده��د تا با شناس��ایی 
ضعف ه��ا و قوت ه��ای خ��ود، برای 
آین��ده برنامه ری��زی کرده و س��بب 

ارتقاي گروه شوند.

پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد مهدیه آب روش فارغ التحصیل رشته معماری دانشكده، 
 در نوزدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به عنوان پایان نامه نمونه در سال تحصیلی

 89-88 انتخاب شد. 
به گزارش خبر نگار ما همزمان با برگزاری جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در روز 89/9/29 
در  مراسم ویژه ای كه در تاالر عالمه امینی برگزار شد، از این دانشجوی نمونه  تقدیر به عمل 
آمد.  دانشكده معماری این موفقیت را به خانم آب روش و خانواده ایشان و سایر دانشجویان 

تبریک می گوید.

مهدیه آب روش برنده بخش پایان نامه نمونه شد

درخشش دانشجوی دانشكده 
در نوزدهمين جشنواره پژوهش 
دانشگاه تهران

اخیرا و در ادامه جذب اساتید جدید به 
عنوان   به  دانشكده،دكتر سعید حقیر 
معماری  دانشكده  علمی  هیات  عضو 
ندیدیم  مناسبت  شدند.بی  انتخاب 
به همین بهانه و در یادداشتی به قلم 
ایشان،با سابقه و نحوه ی آشنایی ایشان 
با دانشكده آشنا شویم.یادداشت زیر با 
همین انگیزه نگاشته شده است؛الزم به 
ذكر است استاد مدرک خود را در رشته 
تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری 
 – سوربن  دانشگاه  از  مدرن  دوران 
بسیار  رتبه  با  و  )پاریس 1(   پانتئون 
افتخار آمیز با تبریكات هیئت داوران 

دریافت نموده است:
در  علمي  هیئت  عضو  عنوان  به  من  حضور 
پردیس هنرهاي زیبا از فروردین ماه سال 
1387 و در گروه مطالعات عالي هنر با سمت 

استادیار آغاز شد. از ترم بهمن سال تحصیلي 1387-1388 همكاري 
خود را با دانشكده معماري پردیس هنرهاي زیبا به عنوان مدرس مدعو 
براي درس آشنایي با معماري معاصر آغاز نمودم كه تا كنون كرسي این 

درس را در اختیار دارم.
همكاري با دانشكده معماري با تدریس درس آشنایي با فرهنگ و 
هنر ایران براي دانشجویان كارشناسي ارشد مرمت به صورت كالس 
مشترک با همكاري استاد گرامي جناب آقاي دكتر مظاهریان تداوم 
یافت. تداوم و توسعه این همكاري زماني بود كه گروه معماري 
از من جهت تدریس درس سیر  پردیس كیش دانشگاه تهران، 
اندیشه ها در معماري براي دانشجویان كارشناسي ارشد و دروس 
آشنایي با معماري معاصر، آشنایي با معماري جهان و مباني نظري 
معماري دعوت به عمل آورد كه با كمال میل از سوي من پذیرفته 
شد. در این زمان بود كه با تمایل قلبي اینجانب و با تشویق و توصیه 
برخي از همكاران محترم دانشگاه تصمیم به انتقال از گروه مطالعات 
عالي هنر به دانشكده معماري پردیس گرفتم. مراحل اداري این 
انتقال در طي ترم بهمن سال تحصیلي 1389-1388 انجام شد و از 

مهر ماه 1389 رسماً به عضویت دانشكده معماري درآمدم.
 هم اكنون اینجانب عضو هیئت علمي تمام وقت دانشكده معماري 

مطالعات  گروه  آموزشي  و عضو شوراي 
عالي هنر به صورت وابسته در دانشكده 
تجسمي پردیس مي باشم. به این ترتیب 
2 معماري  طراحي  درس  تدریس   بجز 

)به عنوان یكي از اعضاي گروه مدرسان( 
در  معاصر  معماري  با  آشنایي  درس  و 
با  آشنایي  دروس،  معماري،  دانشكده 
فرهنگ و ادبیات ایران، مطالعات تطبیقي 
هنر 1 و بررسي و تحلیل مكاتب هنري را 
براي دانشجویان كارشناسي ارشد رشته 

مطالعات عالي هنر بر عهده دارم.
به صورت مشخص در خصوص درس 
آشنایي با معماري معاصر اعتقاد دارم 
این  براي  شده  ارائه  واحد  میزان  كه 
درس با توجه به اهمیت آن بسیار ناچیز 
است. لذا در حال حاضر سرگرم انجام 
یک مطالعه پژوهشي مستقل با عنوان 
با معماري  آموزش درس آشنایي  و متدهاي  جایگاه  »اهمیت، 
معاصر در مدارس معماري« هستم كه در آینده نزدیک به صورت 
یک طرح پژوهشي به دانشكده تقدیم خواهم كرد. در خصوص 
گروه مطالعات عالي هنر ، كه هم اكنون افتخار عضویت در شوراي 
آموزشي آنرا نیز دارم، از مدتها قبل بحث تفكیک رشته هاي 
متفاوت به صورت دیسیپلین هاي تخصصي در این گروه مطرح 
بوده و من نیز یكي از مدافعان این طرح هستم. حضور یک 
رشته كلي با عنوان مطالعات عالي هنر و یا پژوهش هنر در مقطع 
تحصیالت تكمیلي به نظر مي رسد كه نسبت به اهداف تحصیالت 
تكمیلي تاحدودي خالف مسیر مورد انتظار آموزشي باشد. لذا 
ضرورت تفكیک این رشته  به زیر شاخه هایي مانند: تاریخ هنر، 
فلسفه هنر، نقد هنر، هنر اسالمي و... اجتناب ناپذیر به نظر 
مي رسد. لذا در ابتداي ورودم به گروه مطالعات عالي هنر در سال 
1387 براي 17 واحد درسي در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد 
براي رشته هاي تاریخ و فلسفه هنر شرح و برنامه درسي نوشتم 
و به گروه تقدیم كردم كه بنا به دالیلي هرگز مورد بررسي قرار 
نگرفت. ولي با توجه به شرایط جدید امید است كه این برنامه ها 

با كمک همكاران دیگر تدوین گردد.

چگونه به دانشكده معماری راه یافتم
به قلم دكتر سعید حقیر
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سفر دانشجویان رشته معماری و انرژی معماری به جنوب سمنان و شمال یزد

سیری در عمق كویر مركزی ایران

با  آشنایی  منظور  به  معماری،  انرژی  و  معماری  رشته  دانشجویان 
معماری روستایی مناطق گرم و خشک به سفری 4 روزه رفتند.

در این سفر که از روز پنج شنبه چهارم آذرماه شروع شد، بخش های 
از جمله شاهرود، طبس،  از مناطق مسکونی حاشیه کویر  عمده ای 

مصر، دامغان، جندق و ... مورد بازدید قرار گرفتند. از جمله اهداف 
این سفر، آشنایی بیشتر دانشجویان با شیوه تعامل انسان با طبیعت 
پیرامون خود در این مناطق بود. 35  نفر از دانشجویان کارشناسی و 
10 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد انرژی برای آموزش بیشتر و 

تکمیل دروس روستا )دوره کارشناسی( و همچنین اقلیم و معماری 
بومی و سنتی )دوره کارشناسی ارشد انرژی( دکتر اکرمی، در این سفر 
شرکت کردند. در این سفر عالوه بر دکتر اکرمی، مهندس گیالنی و 

خانم فومژی دانشجویان را همراهی کردند.

برنامه بازدید دانشجویان رشته مدیریت پروژه و ساخت از پروژه مسکن 
مهر پرند برگزار شد.  به گزارش خبرنگار ما در این پروژه که در زمینی 
به مساحت 18 هکتار و در 1100 واحد در حال اجرا است و مورد بازدید 
دانشجویان هم قرار گرفت، هفت فناوری نوین ساختمانی به طور همزمان 
در حال اجرا می باشد. الزم به ذکر است خانم فومژی کارشناس تحصیالت 

تکمیلی دانشکده نیز در این بازدید دانشجویان را همراهی می کرد.

دومین کارگاه پاکت آبی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، دومین کارگاه 
پاکت آبی با محوریت موضوعی فرهنگسرای قرآن با حضور مهندس 
بهروز احمدی و 50 نفر از متقاضیان پنجشنبه یازدهم آذر ماه  در محل 

پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
در این کارگاه ابعاد کامل موضوع مورد نقد و بررسی حاضرین در نشست 

قرار گرفت.

سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار اوایل سال آینده برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار ما، در این همایش که قطب علمی فناوری معماری 
دانشگاه تهران آن را در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت ماه 1390 برگزار می نماید، 
دکتر محمود گالبچی رئیس، دکتر هوشیار نوشین رئیس افتخاری، دکتر 
محمدمهدی محمودی دبیر شورای راهبردی، دکتر کتایون تقی زاده دبیر 
علمی، مهندس علیرضا به نژاد دبیر اجرایی، مهندس امیرمهدی محمودی 
قائم مقام دبیر اجرایی هستند.  عالقه مندان می توانند براي کسب اطالعات 

بیشتر به سایت .http://ceat.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

بازدید گروهی از پروژه مسكن مهر پرند برگزاری دومین كارگاه پاكت آبی سومین كنفرانس ملی سازه های فضاكار

دومین كنفرانس بین المللی معماری و 
سازه با شعار حركت به سوی آینده با 
رویكرد خالقیت و نوآوری، 25 و 26 
برگزار  آینده  سال  ماه  اردیبهشت 

خواهد شد.
با  كه  بین المللی  كنفرانس  این  در 
حضور اساتید و كارشناسان برجسته 
معماری  حوزه  در  بین المللی  و  ملی 
دكتر  شد،  خواهد  برگزار  سازه  و 
محمود گالبچی رئیس كنفرانس، دكتر 
شورای  دبیر  محمودی  محمدمهدی 
راهبردی، دكتر حامد مظاهریان دبیر 
دبیر  به نژاد  علیرضا  مهندس  علمی، 
اجرایی و مهندس امیرمهدی محمودی 
قائم مقام دبیر اجرایی این كنفرانس 
می توانند  عالقه مندان  بود.  خواهند 
جهت كسب اطالعات بیشتر به نشانی  

http://ceat.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

نشست هيات رئيسه با كارشناسان 
دانشكده برگزار شد

 پیشنهاداتی
 برای اصالح

هماهنگی  جلسات  برگزاری  دنبال  به 
مدیریت دانشکده با بدنه اجرایی، جلسه ای با 
حضور هیات رئیسه و کارشناسان دانشکده 
معماری و با شرکت ریاست دانشکده برگزار 
این جلسه  ما در  به گزارش خبرنگار  شد. 
گزارشی از وضعیت دانشکده از سوی دکتر 
مظاهریان ارائه شد و در ادامه نیز شرکت 
کنندگان هر کدام به تفکیک، در خصوص 
بهبود روند کارها پیشنهاداتی را ارائه کردند.

با شعار حركت به سوی آینده برگزار خواهد شد

دومين كنفرانس 
بين المللی 
معماری و سازه
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غرفه قطب معمارى خوش درخشيد
گزارشى از دومين نمايشگاه دستاوردهاى علمى - پژوهشى دانشگاه تهران

ضرورت حاكميت تفكر سيستمي براى بومى سازى معمارى     <<

مكانى براى معرفى و نقد دستاوردها     <<

قطب علمى فناورى معمارى، پرديس هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران

This issue of School of Architecture newsletter is prepared by 
the Centre of Excellence in Architectural Technology (CEAT) and 
contains various interviews, reports and news. A list of selected 
items of interest in this newsletter is given below:

Talk with Professor Mahmood Golabchi
Professor Mahmood Golabchi is a UNESCO chair holder in 
architecture, head of Architectural Technology and Construction 
Management in the College of Fine Arts and the Editor-in-chief 
of the International Journal of Architectural Technology (IJAT). In 
this interview he stressed the following points:
- Systemic thinking, the necessity of Eco-Architecture
- The role of new building technologies in the reduction of 
construction time and increased durability
- Closer communications among architects and structural 
engineers through development of dedicated international orga-
nizations

Exhibition of the Renascence Era Masters Entitled “Art, Innova-
tion, War and Cities”
This exhibition was related to Italian renascence architecture 
which was the outcome of a research with the same title in 
Sapienza University of Rome. It opened in the Tehran Gallery of 
the College of Fine Arts. Among the dignitaries present at the 
inauguration were the Italian Ambassador in Tehran, the head of 
the office of Iran and Italy joint studies and the head of the Col-
lege of Fine Arts.

First Cladding Festival (29 Nov-1 Dec 2010)
This three day festival was attended by over 300 students (from 
17 Iranian cities), teachers and experts active in Cladding Indus-
try. The festival included speeches, workshops and field visits to 
ongoing projects.

Second Exhibition of Scientific and Research Findings of Univer-
sity of Tehran
In this 3-day exhibition (22-24 Nov 2010) research findings 
of the University of Tehran in various scientific fields were on 
display in 160 booths. School of Architecture’s booth in this 
exhibition offered works from the joint summer school with 
the AA School of Architecture (London), study models from 
Architectural Technology Workshops and books published in 
cooperation with the Centre of Excellence in Architectural 
Technology (CEAT).

Blue Envelope Workshop
The Aim of these workshops is the introduction and face to 
face communication with renowned and successful architects 
and transfer of their knowledge and expertise. The second 
Blue Envelope Workshop was held by the Center of Tehran 
University Architects in collaboration with the Centre of Excel-
lence in Architectural Technology (CEAT). This workshop con-
ducted by Arch. Behrooz Ahmadi for a group of 50 individuals 
including members of both centers and others interested in 
architectural design and cultural centers.

Second International Conference on Architecture and Structure
Executive committee is busy organizing the Second Internation-
al Conference on Architecture and Structure. This conference 
will be held on 15-16 May 2011 with over 20 renowned inter-
national experts and the support of international organizations 
such as IASS and IJSS. For more information: http://ceat.ut.ac.
ir/icas2011

Third Natinal (Iranian) Conference on Spatial Structures:
To organize the third National Conference on Spatial Structures 
on 17-18 May 2011, a steering committee comprising of over 60 
representatives from Iranian Universities, expert organizations 
and personalities from the government and the private sector 
was formed. This conference will include lectures, workshops 
and related competitions and is supported by IASS and IJSS. For 
more information: http://ceat.ut.ac.ir/ncss2011

International Journal of Architectural Technology (IJAT)
The first issue of the International Journal of Architectural 
Technology will soon be published by the Centre of Excellence 
in Architectural Technology (CEAT). The Director of the Journal 
is Dr. Hamed Mazaherian and its Editor-in-chief is Professor 
Mahmood Golabchi. The Editorial Board of the Journal com-
prises over 35renowned experts in the field from all over the 
world.

Call for Papers for a Special Issue of the Nexus Network Journal
This special issue is devoted to architecture and its relationships 
with mathematical aspects of symmetry, balance, proportions 
and harmony. The issue will be guest edited by Professor Reza 
Sarhangi. The deadline for submissions of abstracts is April 1, 
2011. The Call for Papers can be downloaded at: 
http://www.nexusjournal.com/images/CFP/CFP-NNJ-Persian.pdf

What is available in this seasonal 
edition of Architecture magazine issue
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