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سخن آغازین

ایجاد گرایش های جدید دوره های دکرتی در دانشکده معامری

ایران شهر، هویت ایرانی-اسالمی در معامری و شهرسازی

دومین کارگاه معامری "ساخنت در فضای ساخته شده" با همکاری دانشگاه پلی تکنیک میالن

پنجمین هامیش آموزش معامری 

"از کارگاه تا منایشگاه" منایشگاه آثار منتخب دانشجویان دانشکده معامری

چهارمین مدرسه مشرتک تابستانی معامری داخلی آکادمی داموس ایتالیا و دانشگاه تهران

سمینار تخصصی "نگاهی به سازه های گلی با رویکرد تکنولوژی کمرت و هوشمندی بیشرت"

سمینار تخصصی و کارگاه آموزشی "روش هایی برای خلق جهان هایی متفاوت و مفاهیم اساسی معامری معارص"

فب لب سه، در جستجوی زبان ساخت رشقی

سخرنانی هوش مصنوعی و طراحی رایانه ای

نشست تخصصی معامری بومی، سازه های  گلی، جهانی شدن و هویت

سمینار بین املللی "رویکردهای نوین در انرژی، آسایش و ایمنی در داخل و خارج از ساختامن ها"

سمینار" موزه آبگینه از منظر معامری"

بازدید تخصصی از بناهای مدرن، دوکوموموی ایران

سمینار بین املللی و کارگاه تخصصی "معامری کالن شهر تهران"

هامیش تخصصی معامری و شهرسازی پایدار، بندرعباس

دوره آموزشی نرم افزار های راینو و گرسهاپر، اردبیل

نهمین سلسله سخرانی های قطب علمی فناوری معامری، معامری معارص

نشست تخصصی بررسی تجارب بازسازی پس از زلزله بم

مسابقه طراحی میز مدیریت

دوره های عالی تخصصی معامری دانشگاه تهران

بیست و پنجمین جلسه پاکت آبی

طراحی با الهام از ساختارهای طبیعی

کارگاه ساخت کاربندی 2

کارگاه عملی درس سیستم های ساختامنی

Digi Fab کارگاه

پیشنهاد هایی برای معامری، گفتگو با دکرت حشمت الله متدین عضو هیئت علمی دانشکده معامری

راه اندازی وب سایت دانشکده معامری

انتصابات

آشنایی با عضو جدید دانشکده معامری

معرفی کتاب

سفرهای علمی دانشکده معامری

اخبار کوتاه

پایان نامه

خالصه انگلیسی



با توجه به راه اندازی گرایش های تکنولوژی معماری، مرمت ابنیه و بافت و 
معماری منظر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده معماری دانشگاه تهران 
و با توجه به فارغ التحصیالن این گرایش ها که دارای زمینه های تخصصی 
مربوطه هستند، ادامه تحصیل این افراد و تربیت نیروهای متخصص و تأمین 
کادر هیأت علمی دانشگاه ها، یکی از نیازهای اصلی و اساسی در مقطع دکتری 
به شمار می رود. با توجه به ضرورت های زیر و برای تأمین این اهداف، مقطع 
دکتری دانشگاه تهران از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 اقدام به جذب 
دانشجو در رشته های فناوری معماری، مرمت و معماری منظر در مقطع 

دکتری نموده است.
نیاز  مورد  نیروهای  تربیت  بر  عالوه  معماری:  فناوری  دکتری  دوره 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در موسسات 
آموزشی و اجرایی و تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد معماری 
برای حیطه های مختلف فناوری معماری، شامل فراهم نمودن امکان ادامه 
تحصیل فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد فناوری معماری، معماری و 
سایر رشته های مرتبط در مرحله پیشرفته تر و افزایش تخصص های مربوط 

به معماری در کشور است.
این نکته به خصوص از آنجا حائز اهمیت است که علیرغم سرمایه گذاری کالن 
کشور در اجرای طرح های مختلف، در زمینه ارتقاء دانش فناوری معماری در 
کشور اقدام اساسی صورت نگرفته است. به این منظور، طراحی و اجرای دوره 
دکترای فناوری معماری گامی اساسی در راه پرورش متخصصان مورد نیاز در 
این رشته و در نتیجه توسعه ظرفیت های علمی کشور در این زمینه می باشد.

دوره دکتری مرمت: توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و ضرورت آموزش 
متخصصان مرمت؛ گروه مرمت دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا را 
بر آن داشت تا از طریق بازنگری و تدقیق دوره دکتری مرمت، ساز وکار 
پاسخگویي به نیازهاي کشور در زمینه آموزش و تربیت متخصصان رشته 

مرمت به صورت تخصصیو تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد کارآمد 
و متخصص برای حیطه های مختلف حفاظت و مرمت، شامل فراهم نمودن 
امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و 
بافت های تاریخی در دو گرایش مرمت میراث معماری و میراث شهری و سایر 
رشته های مرتبط در مرحله پیشرفته تر و افزایش تخصص های مربوط به حوزه 
معماری در کشور را فراهم سازد، تا بواسطه آن ضمن خدمت به تولید دانش 
و فناوري کشور در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، به آموزش متخصصان 
و اساتید تاثیرگذار در این رشته به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در 
سطح دانشگاه های کشور بپردازد. این مهم جز با تغییر رویکرد نسبت به 
تخصصی شدن رشته معماری و اصالح جهت گیري هاي آموزشی در زمینه 
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مرمت به صورت تخصصی امکان پذیر 

نمی باشد.
دوره دکتری معماری منظر:  زمینه تخصص دکتری معماری منظر با تکیه 
بر ابعاد مختلف فرهنگ غنی سرزمین ایران در قالب محیط های وابسته و 
پیوسته به محیط های زیستی انسانی و اکولوژی محیط و در نهایت پایداری 
منظر در فضاهای درون شهر و فضاهای بیرونی در معماری و حومه شهر ها 
با گرایش های مربوطه میان رشته ای پیشنهاد می گردد که در این زمینه 
مجموعه تخصصی دکتری معماری منظر به عنوان زمینه موضوعی برای 
گرایش های مختلف این رشته و همچنین رشته های میانی بین تخصص های 

وابسته طرح می گردد. 
دکتری معماری منظر، باالترین مقطع آموزشی کشور در گروه منظر است که 
با هدف تربیت کادر علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و مدیران راهبردی 
دستگاه های اجرایی اقدام به پذیرش دانش آموختگان کارشناسی ارشد منظر 
و سایر رشته های مرتبط و تربیت آن ها در رشته دکتری معماری منظر در 
گرایش هایی که بر حسب موضوع رساله نهایی آن ها تدقیق می شود، می نماید. 
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سعیده جعفریان

ـــاری ـــکده مع ـــری در دانش ـــای دک ـــد دوره ه ـــای جدی ـــاد گرایش ه ایج

دانشکده 
معمـاری دانشـگاه تهـران، در ادامـه 

برنامـه  گسـترش خـود، فعالیت هـای گوناگونـی را 
بـه انجـام رسـانده اسـت. ایجـاد رشـته های جدیـد در مقطـع 

دکتـری: تکنولـوژی معمـاری، مرمت ابنیـه و بافت، منظـر؛ و در مقطع 
کارشناسـی ارشـد: مطالعـات معمـاری، حفاظـت میـراث معمـاری و حفاظت 

میـراث شـهری؛ ایجاد وبسـایت دانشـکده معمـاری؛ برگزاری رویدادهای آموزشـی 
ملـی و بین المللـی؛ برگـزاری نمایشـگاه آثـار و دسـتاوردهای دانشـجویان دانشـکده 

معمـاری و برگـزاری بازدیدهـای علمـی و تخصصـی دانشـجویان از جملـه ایـن فعالیت ها 
هسـتند. از سـویی انجـام و توسـعه همکاری هـای علمـی و آموزشـی بـا نهادهـای علمـی و 
اجرایـی معتبـر در سراسـر کشـور از جملـه برنامه هایـی اسـت که دانشـکده معمـاری و قطب 
علمـی فنـاوری معمـاری دانشـگاه تهـران بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای گسـترش آمـوزش 

معمـاری در کشـور بـه آن می پـردازد. 
در کنـار فعالیت هـای یاد شـده، کسـب رتبه هـای برتر در کنکـور مقاطع مختلف کارشناسـی 
ارشـد و دکتـری در سـال گذشـته، توسـط دانشـجویان ایـن دانشـکده، افتخـاری دیگـری 
اسـت در کارنامـه دانشـکده معماری. دانشـکده معماری بـه این دانشـجویان و همچنین 

همـه دانشـجویان جدیدالـورود ایـن دانشـکده تبریـک گفته و بـرای ایشـان آرزوی 
سـربلندی و موفقیـت دارد. امیـد اسـت کـه در راه پیشـرفت و آبادانـی میهـن 

عزیـز پیروز و سـربلند باشـند.
نوزدهمیـن شـماره از خبرنامه دانشـکده معماری مروری اسـت بر 

برخـی فعالیت هایـی کـه در سـال تحصیلـی 94-93 در 
دانشـکده معماری رخ داده اسـت.
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دالرام طالب خان گروسی
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سمینار »ایران شهر«، دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1394 در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 
از ساعت 17 الی 19 و با حضور وزیر راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی برگزار شد. این نشست با 

خوش آمدگویی دکتر عزیزی، رئیس پردیس هنرهای زیبا و تشکر او از حضور وزیر و حاضران آغاز شد. 
پس از ایشان وزیر راه و شهرسازی، موضوع سخنرانی خود را بازخوانی اندیشه ایران شهر در روزگار معاصر عنوان 
کرد و گفت: این موضوع برای بازیابی هویت ملی در ایران یک ضرورت است. سخنان او با بیان مسائل بنیادین 

شهرنشینی در ایران ادامه پیدا کرد. 
به گفته آخوندی، شهرنشینی در ایران با سه مسأله چالش قابل زندگی بودن )Livability( کالن شهرها، چالش 
حرکت )Mobility( و جابه جایی درون شهری و چالش کاالیی شدن )Commodification( مواجه است و 
برای پاسخ به این مشکالت و حل تعارضات بوجود آمده نیازمندیم که به اندیشه بازتعریف هویت خویش بپردازیم.

بازخوانی اندیشه ایران شهر در روزگار معاصر، چارچوب بنیادین رویکرد پیشنهادی است و حرکت کلی 
پیشنهادی مشتمل بر سه بخش باز تعریف هویتی، بازتعریف فرایندی و بازتعریف ساختاری است. 

اصلی ترین بحثی که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، بحث »هویت« بود. هویت از این جهت مهم است 

که ناظر بر مفهوم اساسی شهروندی و سبک زندگی شهروندان در ایران است. در این میان چالش جهانی شدن 
مطرح می شود و این امر در تعارض با هویت ایرانی و فرهنگ اسالمی است و برای رهایی از این تعارضات، الزم 

است به مفهوم ایران شهر بازگردیم. 
دکتر آخوندی دستیابی به این مفهوم را در مطالعه آثار افرادی از جمله محمدعلی اسالمی ندوشن، ملک الشعرا 
بهار، دکتر مطهری و سایر چهره های برجسته ایران عنوان کرد و برای تأکید بیشتر بر این مسئله اشعاری از 

فردوسی را بیان و به ویژگی های شهری ذکر شده در آن اشاره کرد. 
وزیر راه و شهرسازی سخن خود را با دعوت از استادان و جمع دانشگاهیان به اندیشیدن درباره هویت ایرانی 

اسالمی سخن خود را خاتمه داد و نشست با حضور اعضای محترم پنل تخصصی ادامه پیدا کرد. 
ریاست پنل را دکتر حبیبی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا به عهده داشت و دکتر 
قانعی راد، ریاست انجمن جامعه شناسان ایران و دکتر آخوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اعضای دیگر 
این پنل بودند. در آغاز، حبیبی ضمن ابراز خوشحالی از بحث ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی، مجددا 
بر مفهوم هویت و دگردیسی مفهوم شهر تأکید کرد. قانعی راد نیز در این راستا سازماندهی شهر را نیازمند 
ایده دانست و سپس، موضوع شهر مدرن و شهر پست مدرن را عنوان نموده و خطراتی از جمله نادیده گرفتن 

واقعیت های شهر را خاطر نشان کرد.
درپایان سخنرانی دکتر حبیبی مباحث را جمع بندی کرد و به همراهی اعضای محترم پنل به پاسخگویی 

سواالت مطرح شده پرداخت.
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ــار از میـــراث صنعتـــی ایـــن شـــهر )کارخانـــه نســـاجی(  گرمسـ
بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد. ایـــن نمونـــه منحصربه فـــرد میـــراث 
ـــت.  ـــری داده اس ـــر کارب ـــاجی تغیی ـــوزه نس ـــه م ـــه ب ـــی منطق صنعت
ــایل  ــتگاه ها و وسـ ــظ دسـ ــا و حفـ ــرد بنـ ــاری منحصربه فـ معمـ
ـــد  ـــد از بازدی ـــت. بع ـــمند آن اس ـــای ارزش ـــی آن از ویژگی ه صنعت
ــرکت کنندگان ایرانـــی و ایتالیایـــی کارگاه  ــاجی شـ ــوزه نسـ از مـ
ـــک  ـــمند ده نم ـــتای ارزش ـــی از روس ـــتادان ایتالیای ـــراه اس ـــه هم ب
ـــان آن  ـــه در جری ـــد ک ـــد کردن ـــران( بازدی ـــری ته )در 90 کیلومت
ـــار  ـــه و آث ـــی، قلع ـــال قدیم ـــار، یخچ ـــک، آب انب ـــرای ده نم کاروانس
ـــد  ـــورد بازدی ـــوی م ـــد صف ـــتا در عه ـــق روس ـــده از دوره رون باقیمان

ـــت. ـــرار گرف ق
روز دوم و ســـوم کارگاه در دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد. رونـــد 
ــود  ــورت بـ ــن صـ ــه ایـ ــران بـ ــگاه تهـ ــزاری کارگاه در دانشـ برگـ
ــی  ــورت ترکیبـ ــی به صـ ــی و ایرانـ ــرکت کنندگان ایتالیایـ ــه شـ کـ
ـــتا،  ـــی روس ـــت تاریخ ـــناخت باف ـــه و ش ـــه مطالع ـــده و ب گروه بندی ش
نحـــوه ســـاخت خانه هـــا، نحـــوه طراحـــی در بافـــت تاریخـــی و ... 
ـــتا را  ـــت روس ـــی از باف ـــروه بخش ـــر گ ـــه اول ه ـــد. در مرحل  پرداختن
ـــل  ـــا تحلی ـــد ب ـــه بع ـــرار داد، در مرحل ـــه ق ـــد و مطالع ـــورد بازدی م
ـــردازی  ـــده پ ـــه ای ـــی ب ـــات میدان ـــت آمده از مطالع ـــات به دس اطالع
ـــد؛  ـــان  پرداختن ـــدوده ی موردمطالعه ش ـــرای مح ـــنهاد ب ـــه پیش و ارائ
و در مرحلـــه پایانـــی بـــه ارائـــه طـــرح داخلـــی بـــرای فضاهـــای 
تغییـــر کاربـــری پیشـــنهادی  پرداختنـــد. همچنیـــن جهـــت 
آشـــنایی بیشـــتر شـــرکت کنندگان چنـــد ســـمینار و ســـخنرانی 
ــت  ــد. محوریـ ــزار شـ ــی برگـ ــی و ایرانـ ــاتید ایتالیایـ ــط اسـ توسـ
ایـــن ســـخنرانی ها در خصـــوص بررســـی نمونه هـــای تغییـــر 
ـــدت کارگاه  ـــول م ـــا در ط ـــی گروه ه ـــود. تمام ـــا ب ـــری در دنی کارب
بـــا اســـاتید ایتالیایـــی طرح هـــا و ایده هایشـــان را بـــه مشـــورت 
می گذاشـــتند و از تجـــارب ارزنـــده آنـــان اســـتفاده می نمودنـــد. 
درنهایـــت نتایـــج کارهـــا در قالـــب نقشـــه، کروکـــی و ســـه بعدی 

ـــد. ـــه ش و ... ارائ
ـــفر دوم  ـــدی کارگاه س ـــه زمان بن ـــق برنام ـــارم کارگاه طب در روز چه
ـــی  ـــات میدان ـــد اطالع ـــا دانشـــجویان بتوانن ـــه روســـتا انجـــام شـــد ت ب
و عملـــی پروژه هایشـــان را تکمیـــل نماینـــد و مطالعاتشـــان را در 
ـــل  ـــاخص آن تکمی ـــای ش ـــتا و بناه ـــی روس ـــت تاریخ ـــوص باف خص
نماینـــد. در ایـــن ســـفرها شـــرکت کنندگان کارگاه میهمـــان 
ـــد. ـــار بودن ـــمنانی در گرمس ـــه س ـــی عالءالدول ـــوزش عال ـــه آم موسس

ــار  ــگاه آثـ ــامل نمایشـ ــه شـ ــن کارگاه کـ ــه ایـ ــم اختتامیـ مراسـ
شـــرکت کنندگان بـــود در روز چهارشـــنبه 12 شـــهریورماه 1393 
ـــای  ـــاب آق ـــور جن ـــا حض ـــا ب ـــای زیب ـــس هنره ـــه پردی در نگارخان
ـــگاه  ـــاری دانش ـــی معم ـــب علم ـــر قط ـــان، مدی ـــد مظاهری ـــر حام دکت
تهـــران و معـــاون مســـکن وزارت راه و شهرســـازی برگـــزار شـــد. 
ایشـــان ضمـــن بازدیـــد از آثـــار دانشـــجویان همـــراه بـــا اســـاتید 
ـــه  ـــورت گرفت ـــای ص ـــوص کاره ـــل در خص ـــث و تحلی ـــه بح کارگاه ب
ـــه  ـــن در ادام ـــد. همچنی ـــی نمودن ـــد کارگاه را ارزیاب ـــد و رون پرداختن
مراســـم اختتامیـــه دانشـــجویان گروه هـــای چهارگانـــه در حضـــور 
ــج  ــه نتایـ ــه ارائـ ــرکت کننده بـ ــان شـ ــاتید و مهمانـ ــان، اسـ ایشـ
کارهـــا و پروژه هایشـــان پرداختنـــد، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هـــر 
ـــی  ـــود کار نهای ـــی ب ـــی و ایران ـــی از دانشـــجویان ایتالیای ـــروه ترکیب گ
ـــم مشـــغول  ـــار ه ـــه در کن ـــود ک ـــگ ب نتیجـــه کار مشـــترک دو فرهن
ایـــده پـــردازی و طراحی شـــده بودنـــد، ازایـــن رو مـــورد اســـتقبال 
ـــه  ـــدرک کارگاه ب ـــم م ـــن مراس ـــان ای ـــت. در پای ـــرار گرف ـــران ق حاض

ــد. ــا گردیـ ــرکت کنندگان اعطـ شـ

بهتریـــن راه حفاظـــت از مکان هـــای میـــراث تاریخـــی اطمینـــان 
ـــر  ـــازی و تغیی ـــذا باززنده س ـــت، ل ـــا اس ـــتفاده ی آن ه ـــه ی اس از ادام
ـــا در  ـــه آن ه ـــد ب ـــی جدی ـــای زندگ ـــاارزش و اعط ـــای ب ـــری بناه کارب
ـــی  ـــان اقدام ـــت پیرامونش ـــرزندگی باف ـــا و س ـــت آن ه ـــت حفاظ جه
ـــن  ـــوع دومی ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــوب می ش ـــم محس مه
ـــدف  ـــا ه ـــی، ب ـــاری داخل ـــری و معم ـــر کارب ـــی تغیی کارگاه بین الملل
بررســـی روســـتای ده نمـــک )در مســـیر جـــاده ابریشـــم( و آثـــار 
ــده ی کارگاه  ــن کارگاه تکمیل کننـ ــد. ایـ ــزار شـ ــاخص آن برگـ شـ
ـــی  ـــوان »طراح ـــت عن ـــهریورماه 1392 تح ـــه در ش ـــود ک اول آن ب

ـــود. ـــده ب ـــم« برگزارش ـــاده ابریش ـــیر ج ـــر، در مس ـــه کوی در لب
ــداد  ــی در امتـ ــده )طراحـ ــای ساخته شـ ــاری در فضـ کارگاه معمـ
ــاتید و  ــور اسـ ــا حضـ ــون کارگاه اول بـ ــم 2( همچـ ــاده ابریشـ جـ
دانشـــجویان معمـــاری به صـــورت مشـــترک بـــا ترکیبـــی از 
ـــال  ـــه دنب ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــی و ایتالیای ـــجویی ایران ـــای دانش گروه ه
برگـــزاری نخســـتین تجربـــه آن در تابســـتان 1392، از ســـوم تـــا 
ـــک  ـــی تکنی ـــگاه پل ـــکاری دانش ـــهریورماه 1393 باهم ـــیزدهم ش س
ــه  ــی عالءالدولـ ــگاه غیرانتفاعـ ــران و دانشـ ــگاه تهـ ــالن، دانشـ میـ
ـــاری از دانشـــگاه  ـــاتید و دانشـــجویان معم ـــا حضـــور اس ســـمنانی و ب
ـــجویی  ـــای دانش ـــی از گروه ه ـــا و ترکیب ـــالن ایتالی ـــک می ـــی تکنی پل

ایرانـــی و ایتالیایـــی برگـــزار شـــد.
ــی  ــات میدانـ ــل مطالعـ ــن کارگاه تکمیـ ــزاری ایـ ــدف از برگـ هـ
ـــک  ـــدت ی ـــه در م ـــورت گرفت ـــرات ص ـــی تغیی ـــی، بررس کارگاه قبل
ســـال و تجربـــه طراحـــی داخلـــی در بســـتر تاریخـــی روســـتایی 
فراموش شـــده بـــود. بافـــت خـــاص روســـتای ده نمـــک و آثـــار 
باقیمانـــده از دوره رونـــق و شـــکوه آن فرصتـــی بـــود بـــرای معمـــاران، 
ـــت  ـــق باف ـــا بررســـی و شـــناخت دقی ـــا ب ـــران ت ـــت گ طراحـــان و مرم
ـــد قدیمـــی  ـــد در کالب ـــای زندگـــی جدی ـــزات و نیازه تاریخـــی، تجهی
ـــت و  ـــای باف ـــظ ارزش ه ـــد و ضمـــن حف ـــرار دهن ـــه ق ـــورد مطالع را م

ـــد. ـــدام نماین ـــی اق ـــه طراح ـــمند ب ـــای ارزش بناه
اســـاتید کارگاه شـــامل اســـاتید و کمـــک مدرســـان از دو کشـــور 
ایتالیـــا و ایـــران بودنـــد. اســـاتید ایتالیایـــی کارگاه بـــا تخصـــص 
ـــک  ـــی تکنی ـــگاه پل ـــته دانش ـــتادان برجس ـــی و از اس ـــاری داخل معم
ـــری  ـــجویان دکت ـــن از دانش ـــان دو ت ـــراه آن ـــه هم ـــد. ب ـــالن بودن می
معمـــاری به عنـــوان کمـــک مـــدرس در کارگاه حضـــور داشـــتند 
کـــه بـــه همـــراه اســـاتید و کمـــک مدرســـان ایرانـــی راهنمـــای 
دانشـــجویان ایرانـــی و ایتالیایـــی شـــرکت کننده در کارگاه بودنـــد.

ــاعت  ــرروز از سـ ــه مـــدت 10 روز، هـ ــی بـ ــن کارگاه بین المللـ ایـ
9 صبـــح تـــا 9 شـــب بـــا برنامه ریـــزی قطـــب علمـــی معمـــاری 
دانشـــگاه تهـــران در نگارخانـــه پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار 
ـــه اوگولینـــی و پرفســـور  ـــت کارگاه توســـط پرفســـور میکل شـــد. هدای
ـــود.  ـــالن ب ـــک می ـــی تکنی ـــگاه پل ـــاتید دانش ـــتفانی واروارا از اس اس
ــروه و به صـــورت  ــار گـ شـــرکت کنندگان در کارگاه در قالـــب چهـ

ـــد. ـــکاری پرداختن ـــه هم ـــم ب ـــی باه ترکیب
ــک  ــتای ده نمـ ــه روسـ ــفر بـ ــا سـ ــن کارگاه بـ ــت ایـ روز نخسـ
گرمســـار آغـــاز شـــد. قبـــل از رســـیدن بـــه روســـتا، در شـــهر 

دومین کارگاه معمـــاری »ساخنت در فضــــای ساخته شـــده« 
بــا همــکاری دانشــگاه پلی تکنیــک میالن

ها کرمانیان
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فاطمه سادات عسگری

همایش آموزش معماری که در سال 1393 پنجمین دوره آن برگزار شد، از 
جمله رویدادهایی است که به صورت منظم و ادواری در دانشکده معماری 
دکتر  علمی  دبیری  و  نظارت  با  تهران،  دانشگاه  زیبای  هنرهای  پردیس 
این  برگزار می شود.  دانشگاه،  این  علمی  هیأت  امیرسعید محمودی، عضو 
رویداد، همایشی علمی- پژوهشی است که برای ارتقای سطح کیفی آموزش 
آموزش  مراکز  تعداد  سابقه  بی  رشد  به  توجه  با  می شود.  برگزار  معماری 

دولتی،  های  دانشگاه  در  معماری  آموزش  مرکز   550 -حدود  معماری 
واحدهای دانشگاه آزاد، واحدهای دانشگاه پیام نور، و مراکز آموزش عالی 
غیرانتفاعی- دانشکده معماری دانشگاه تهران با بهره گیری از تجربه بیش 
از هفتاد ساله خود در امر آموزش معماری، رسالت برگزاری این همایش را 

به عهده گرفته است.
موضوع همایش پنجم "کیفیت در آموزش معماری: آسیب ها و چشم اندازها" 
همایش های  همانند  معماری  آموزش  همایش  پنجمین  بود.  شده  تعیین 
آموزشی،  و کارگاه های  برگزاری نشست ها  با  قبلی ضمن دریافت مقاالت، 
و نمایشگاه آثار برجسته دانشجویان توانست به نتایج مناسبی دست پیدا 

کرده و مسئولین را مطلع نماید.
ارتقای  یعنی  این همایش ،  برگزاری  اصلی  به هدف  بخشیدن  تحقق  برای 
سطح کیفی آموزش معماری در کشور، همه دوره از اساتید و پژوهشگران 
معماری از سراسر کشور دعوت بعمل می آید تا با حضور خود در همایش 
و ارائه مقاالت تخصصی و ایراد سخنرانی، با دیدگاه های متنوع در خصوص 
آموزش معماری آشنا شوند. نتایج این همایش ها در قالب مجموعه مقاالت 
همایش آموزش معماری ارائه شده و به این طریق ادبیات مربوطه از یک 
گستره ی عظیم نظرات بهره مند می گردد. برای داوری مقاالت دریافت شده، 
همه دوره از تعدادی از اساتید صاحب نظر در زمینه ی آموزش معماری در 
کشور دعوت بعمل می آید تا ضمن همکاری در شورای علمی همایش، به 

بررسی مقاالت و تاًیید آنها اقدام نمایند.
آذرماه   10 و   9 تاریخ های  در  متوالی  روز  دو  در  معماری  پنجم  همایش 
1393 برگزار گردید. در روز اول با برگزاری مراسم افتتاحیه و ارائه گزارش 
دبیر همایش، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، چند تن از اساتید برجسته دانشگاه تهران و رییس قطب علمی 

فناوری دانشکده معماری به ایراد سخنرانی پرداختند.
سپس نویسندگان مقاالت برگزیده پنجمین همایش آموزش معماری با ارائه 
مقاالت و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی روز اول را پشت سر نهادند.

در روز دوم همایش با برگزاری نشست تخصصی اساتید فرایند طراحی و 
بحث و گفتگوی اعضای نشست با دانشجویان به نشست تخصصی تعدادی 
از روسای دانشکده های معماری و شهرسازی کل کشور پرداخته شد که در 
نهایت با جمع-بندی نتایج و پیشنهادات روسا توسط دبیر همایش و تهیه و 
امضاء سند تدوین شده از درخواست ها توسط روسای دانشکده های معماری 
برای ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پنجمین همایش آموزش 

معماری اختتام یافت. 

پنجمیـــن هایـــش آمـــوزش معاری



ـــا منایشـــــــــــگاه ـــاه ت از کارگــــــــ
 آذر مرتضوی

ــوان  ــه کار نمــود. از ویژگــی هــای مهــم ایــن نمایشــگاه می ت ــه کار همایــش آمــوزش معمــاری شــروع ب ب
ــه  ــای 40 و 50 ارائ ــی دهه ه ــه ط ــکده ک ــر دانش ــجویان قدیمی ت ــار دانش ــگاهی از آث ــزاری نمایش ــه برگ ب
گردیــده؛ اشــاره نمــود. ارائــه ایــن آثــار فرصتــی را بــرای معرفــی و آشــنا شــدن بازدیــد کننــدگان بــا گذشــته 
دانشــکده و چگونگــی آثــار آن زمــان فراهــم نمــود. از دیگــر اتفاقــات جنبــی نمایشــگاه می تــوان بــه برگــزاری 
کارگاه ســاخت معمــاری اســالمی کــه توســط دانشــجویان درس "آشــنایی بــا معمــاری اســالمی یــک" در 
ــای  ــواع قوس ه ــیدن ان ــا کش ــن کارگاه ب ــجویان در ای ــرد. دانش ــاره ک ــد، اش ــزار ش ــس برگ ــه پردی محوط
ایرانــی بــه گونــه ای چگونگــی ترســیم آنهــا را بــه صــورت زنــده نشــان دادنــد. همچنیــن یکــی از نمونه هــای 
چهار طاقــی ســاخته شــده و یکــی از آثــار طراحــی دیجیتــال، از آثــار ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه بــود کــه 
بــه نوعــی توجــه بازدیــد کننــدگان را بــه خــود جلــب نمــود. بــا تشــکر از دکتــر ســید امیــر ســعید محمــودی  
دبیــر همایــش  و دکتــر ســیدیحیی اســالمی مســئول نمایشــگاه،  کــه در برگــزاری ایــن  نمایشــگاه یــاری 

نمودنــد. نمایشــگاه در روز نوزدهــم آذر مــاه بــه کار خــود پایــان داد. 
ــز  ــن نمایشــگاه نی ــاه 94 برگــزار خواهــد شــد. در ای ــر در آذر م ــار برت ــه زودی نیــز دومیــن نمایشــگاه آث ب
ــه ســال تحصیلــی  ــوط ب ــر دانشــجویان دوره کارشناســی و کارشناســی ارشــد دانشــکده، مرب کارهــای برت
94-93 بــه نمایــش در خواهــد آمــد. از عالقمنــدان دعــوت می گــردد از ایــن نمایشــگاه نیــز بازدیــد نماینــد. 

امیــد اســت بــا همــکاری هرچــه بیشــتر دانشــجویان بتــوان نمایشــگاهی پربارتــر از قبــل داشــت.

ایــن نمایشــگاه در دو بخــش آثــار برگزیــده دانشــجویان ســال تحصیلــی 93-92 و آثــار دانشــجویان پیشــین 
دانشــکده، از تاریــخ نهــم آذر مــاه لغایــت نوزدهــم آذر مــاه نــود و ســه در ســالن های امتحانــات و نگارخانــه 

پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار گردیــد. 
    یکــی از اهــداف دانشــکده، ثبــت و نگهــداری آثــار برتــر دانشــجویان اســت کــه تــا کنــون، فعالیت هایــی 
نظیــر چــاپ و انتشــار کتــاب ســال دانشــکده در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه  اســت. برگــزاری نمایشــگاه نیــز 
تــالش دیگــری بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اســت. تــا پیــش از ایــن، فعالیت هــای دانشــجویان کــه در 
قالــب تحویــل کارهــای کالســی انجــام می شــد، تنهــا در یــک روز و بــا هــدف نمــره دادن، در کنــار یکدیگــر 
ــگاه  ــی نمایش ــا برپای ــه ب ــد، در حالیک ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــس از آن ب ــد؛ و پ ــع آوری می گردی جم
می تــوان فرصتــی را بــرای دیــده شــدن آثــار و معرفــی آنــان بــه ســایر دانشــجویان فراهــم نمــود. همچنیــن 
می تــوان آنهــا را مــورد ارزیابــی و ارزشــیابی دقیق تــر  قــرار داد و از نتایــج آن بــرای دســتیابی بــه طرح هــا 

ــرد. ــر بهره ب ــای بهت ــه کار ه و ارائ
    نمایشــگاه " از کارگاه تــا نمایشــگاه"، اولیــن نمایشــگاه آثــار برتــر دانشــجویان دانشــکده بــود کــه بــا هــدف 
ذکــر شــده؛ توانســت آثــاری مربــوط بــه طرح هــای مختلــف در دوره هــای کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
ــه  ــت دانشــجویان از مرحل ــی نشــان دهنده فعالی ــه نوع ــز ب ــن نمایشــگاه نی ــام ای ــش بگــذارد. ن ــه نمای را ب
انتخــاب موضــوع و پــرورش ایــده، از ابتــدا تــا انجــام پــروژه در نظــر گرفتــه شــد. نمایشــگاه همزمــان بــا آغــاز 
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چهارمین مدرسـه مشـرک تابسـتانی معـاری داخلی
آکادمـی دامـوس ایتالیـا و دانشـگاه تهران

دوره فشرده تخصصی طراحی مسکونی آکادمی داموس ایتالیا و دانشکده معماری دانشگاه تهران، از تاریخ 
29 آگوست تا 4 سپتامبر 2014، برابر با 8 تا 13 شهریورماه 1393 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران و با حضور 30 شرکت کننده از رشته های معماری، معماری داخلی و طراحی صنعتی برگزار گردید. 
در این دوره پروفسور »پائولو چزارتی«، استاد برجسته آکادمی داموس ایتالیا، وظیفه تدریس و نظارت بر 
پروژه های عملی شرکت کنندگان این دوره را بر عهده داشت. موضوع پروژه های شرکت کنندگان در 
این دوره، »طراحی یک واحد مسکونی حداقل« بود که در نهایت منجر به طراحی شش پروژه گروهی 
گردید. شرکت کنندگان در این دوره در قالب چند مرحله شامل مطالعات و جستجوی منابع الهام، توسعه 
انجام  به  را  رایانه ای و طراحی جزئیات، فعالیت های خود  نهایت مدلسازی  کانسپت، اسکچینگ و در 
رساندند. هدف از این فرایند، تمرکز بر فضاهای مسکونی، فراتر از ماهیتی فیزیکی، به عنوان محلی برای 
انتقال حس آرامش، مکانی برای تعامل و ارتباط و فضایی برای تبلور ارزش های فرهنگی تعریف گردید. 
آکادمی داموس ایتالیا یکی از مراکز آموزش هنر و طراحی برتر دنیا محسوب می شود که با روش آموزشی 
»آموزش دیزاین با دیزاین« دانشجویان خود را آموزش می دهد و »حرفه ای گری« و توجه به »فرهنگ« و 

تاکید بر بعد »کانسپت« یک پروژه طراحی، از ویژگی های اصلی دوره های آموزشی آن است. 
مراسم اختتامیه دوره آموزشی طراحی مسکونی آکادمی داموس و دانشگاه تهران، در روز پنج شنبه 13 
شهریورماه 1393، با حضور شرکت کنندگان و اساتید خارجی و داخلی دوره در نگارخانه تهران برگزار 
گردید. در این مراسم پروژه های شرکت کنندگان در این دوره به حاضرین ارائه شد و پس از انجام سخنرانی 
پروفسور چزارتی و پخش فیلم کوتاه دوره، مدرک بین المللی دوره های کوتاه مدت آکادمی داموس ایتالیا، 
به شرکت کنندگان اعطاء گردید. الزم به ذکر است تاکنون یک دوره کوتاه مدت و چهار مدرسه تابستانی 
فشرده در زمینه های طراحی فروشگاهی، طراحی رستوران و کافی شاپ و نیز طراحی مسکونی، با همکاری 

آکادمی داموس ایتالیا و قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار شده است.

مهدی اصل فالح

شناسنامه دوره:
آکادمــی  مســکونی  طراحــی  فشــرده  دوره 
دامــوس ایتالیــا و دانشــکده معمــاری دانشــگاه 
ــس  ــا 13 شــهریورماه 1393، پردی ــران، 8 ت ته

ــا ــای زیب هنره
تیم آموزشی و اجرایی دوره:

استاد ایتالیایی دوره: پروفسور پائولو چزارتی
مدیر دوره: مهندس مهدی اصل فالح 

همکاران ایرانی دوره: مهندس نوشین ضیاشهابی، 
مهندس مریم دربندی



سمینار تخصصی» نگاهی به سازه های گلی با 
رویکرد تکنولوژی کمر و هوشمندی بیشر«

و  کمتر  تکنولوژی  رویکرد  با  گلی  سازه های  به  »نگاهی  تخصصی  سمینار 
دانشگاه  استاد  هولدر،  ابرهارد  پروفسور  سخنرانی  با  بیشتر«  هوشمندی 
اشتوتگارت و زهرا راستی، پژوهشگر معماری سه شنبه 24 اردیبهشت 1394 
در سالن نگارخانه پردیس هنرهای زیبا و توسط قطب علمی فناوری معماری 
برگزار شد. در آغاز سمینار، پروفسور هولدر، معرفی کوتاهی از آثار معماری 
در  واقع  اشتوتگارت  تکنینک  فور  دانشگاه هشوله  و   stuttgart در  شاخص 

آلمان ارائه و سپس به معرفی و صحبت در مورد موضوع سمینار پرداخت. 
از  استفاده  مطالعات،  روند  در  توجه  مورد  و  مهم  رویکرد  هولدر،  گفته  به 
تکنیک های مهندسی در راستای کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است. 
درک و بررسی ارتباط میان بنای ساخته انسان و انرژی های تجدیدپذیر و به 
کار بردن این روابط در جهت مقابله با محدودیت های موجود در مبحث انرژی، 

از دیگر رویکردهای مورد توجه در این پژوهش بوده است. 
این  گفت:  دانشجویی  گروه  یک  مطالعات  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
دو سال  تنها  که  پرداخته اند  مراکش  از دهکده های  یکی  بررسی  به  گروه 
پیش از این تحقیقات با پدیده خیابان و تغییرات و پیامدهای ناشی از آن، 
چون بحث های ارتباطی آشنا شده اند. از سوی دیگر، موضوع مورد توجه در 
مطالعات، فقط ساخت ساختمان نبود، بلکه اتفاقات مهم که در اطراف رخ 
می دهند، چون ارتفاعات، طبیعت، کوه، نحوه زندگی بومیان و .... نیز مد نظر 

پژوهشگران بوده است. 
این  در  که  بوده  مواردی  دیگر  از  بومی  عناصر  به  توجه  هولدر،  گفته  به 
پژوهش به آن توجه شده است. معماری سنتی و بومی و عناصر تشکیل 
دهنده آن چون مواد بومی، نحوه کاربرد آن و تکنیک های ساخت در زندگی 
امروزه در راستای پاسخ به نیازهای امروزی، در طول مطالعات مورد توجه 
بوده است. استفاده از عناصر و مواد سنتی و بومی، به نوعی منجر به ارتباط 

میان طراح و ساکنان می شود. 
در این پروژه، دانشجویان به گروه های مختلف تقسیم شده و هر یک بخشی 
از کار مطالعاتی را پیش بردند؛ تهیه پالن توپوگرافی، پالن مدیریت، پالن 
بخش های  وارد  عده ای  است.  بوده  مختلف  گروه های  عهده  بر  معماری 
اجتماعی پروژه شده و بیشتر موضوع زندگی اجتماعی و نحوه زندگی افراد 

بومی را مورد بررسی قرار دادند. 
زیست  محیط  و  طبیعی  مسائل  درگیر  عده ای  نیز،  پژوهشگران  میان  از 
منطقه و ارتباط آن با ساکنان شدند. گروه هنر، یکی از گروه های پژوهشی 
بود و گروهی نیز جهت بررسی معماری سنتی خانه ها و نحوه ساخت و ساز 

آن، انتخاب شد. 
در آخرین مرحله، پژوهشگران با توجه به اطالعات به دست آمده و تحلیل آنها، 
طرح های خود را ارائه دادند و در نهایت طرحی مورد توجه قرار گرفت که طبق 

بررسی های انجام شده و شبیه سازی ها کمترین مصرف انرژی را داشته است. 
در ادامه زهرا راستی، به معرفی پژوهش اخیر خود که نتیجه همکاری با یک 

گروه تحقیقاتی از دانشگاه آلتو و الهتی در فنالند بود، پرداخت. 
و  تحقیق  مورد  مراکش  در  بومی  مواد  عنوان  به  ِگل  موضوع  که  همچنان 
مطالعه قرار گرفته، چوب و چگونگی استفاده از آن در سیستم های خانه سازی 
آینده نیز به عنوان عنصری بومی در کشورهای شمالی اروپا مورد توجه بوده 

است و این  که چگونه با استفاده از چوب، اتالف انرژی به حداقل می رسد؟

سوگل هاشمی
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دو کلید واژه در این پژوهش مطرح شد: نخست دغدغه آینده بشر که چگونه 
کنترل بیشتری بر مصرف انرژی داشته باشد و دوم، مسأله خانه سازی. در 
به  توجه  و  انسان ها  بیشتر  زندگی  دوره  به  پرداختن  از  پس  تحقیق،  این 
و  زندگی، مسأله ساخت خانه هایی منعطف  آنان در طول  متنوع  نیازهای 
قابل تغییر با نیازهای انسان در جهت کاهش انرژی نهفته درفرآیند مسکن 

و خانه سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
بهترین  چوب  اروپا،  شمالی  کشورهای  در  که  رسیده  اینجا  به  پژوهش ها 
عنصر بومی جهت کاهش اتالف انرژی است. در پایان جلسه، سیستم مدوالر 
انعطاف پذیری بر اساس فعالیت ها و ریزفضاهای اصلی خانه پیشنهاد داده 
شد که براساس نیازهای کاربر در طول زمان، فضای مورد استفاده گسترش 

و یا کاهش داده شوند. 

این سمینار در هر دو بخش خود با تأکید بر استفاده از مصالح و ساخت مایه  های 
بومی جهت کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر همراه بود. موضوعی که به 
نظر می رسد الزم است در سطوح مختلف آموزشی و فنی و اجرایی در ساخت 
و سازهای امروز به آن پرداخته شود. صحبت های انجام شده، امکان برگزاری 
کارگاهی تخصصی در ایران با توجه به تجربیات پروفسور هولدر در مراکش، 
ایرانی و آلمانی بررسی شد. اطالعات درباره  با همکاری گروه های آموزشی 
برنامه های آینده در این زمینه، از طریق وبسایت قطب علمی فناوری معماری 

منتشر خواهد شد.
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سمینار تخصصی و کارگاه  آموزشی
»روش هایی برای خلق جهان های متفاوت و مفاهیم اساسی معاری معارص«

با حضور ریچارد اسکوفیه
سمیه فدایی نژاد

ایـن کارگاه بـه مـدت سـه روز از تاریخ پنجم تـا هفتم مهرماه سـال 1393 با همکاری دانشـکده معماری 
دانشـگاه تهـران، قطـب علمـی فنـاوری معمـاری و وزارت راه و شهرسـازی در محـل نگارخانـه پردیـس 
هنرهای زیبا برگزار شـد. کارگاه با سـخنرانی دکتر شـاهین حیدری، ریاسـت دانشـکده معماری و دکتر 
پیـروز حناچـی، معاونـت محترم معمـاری و شهرسـازی وزارت راه و شهرسـازی آغاز بـه کار کرد. مدرس 

اصلـی ایـن کارگاه پروفسـور ریچارد اسـکوفیه بود. 
ریچـارد اسـکوفیه فارغ التحصیـل رشـته معمـاری، دارای دکتـرای معمـاری و فلسـفه، عضـو هیـأت علمی 
دانشـگاه ورسـای پاریس و برنده جایزه معماری سـال 1991 میالدی اسـت. در طی این جلسـات به بررسی 
آثـار و شـیوه کار چهـار معمـار فعال و شـناخته شـده ی معاصر فرانسـوی به نامهـای ژان نوول، کریسـتیان 
دوپورتزامپـارک، الکاتـون وواسـال و دومینیک پرو پرداخته شـد. البـه الی پروژه ها و گفتمان هـای هر کدام 
از ایـن معمـاران مفاهیـم مشـترک و متناوبـی جسـتجو شـد. بنابرایـن بـه بررسـی آثـار دوپورتزامپارکرا به 
عنـوان تأمالتـی بـر مفهـوم حافظـه، آثـار ژان نوول به عنـوان یاری طلبـی از احسـاس غریزه، آثـار الکاتون 
و واسـال بـه عنـوان نقـدی بـر مفهـوم فضـا و آثـار دومینیـک پـرو بـه عنـوان عالمـت سـوال گذاشـتن بر 
زبـان معمـاری )تحت تأثیر اندیشـه های فیلسـوف اتریشـی لودویک وینکنشـتاین( پرداخته شـد. همچنین 
کارگاهـی عملی با موضوع سـازه، کف، سـقف و دیوار برگزار شـد و دانشـجویان تحت آمـوزش قرار گرفتند. 
سـایر اسـاتیدی کـه در فرآینـد برگـزاری این جلسـات همکاری داشـتند می توان بـه حضور جنـاب آقایان 
دکتـر کامـران دیبـا، دکتر سـعید حقیـر و دکتر سـمیه فدائی نژاد بـه عنوان مسـئول برگزاری ایـن کارگاه 

بـه نمایندگـی از طرف دانشـکده معمـاری پردیـس هنرهای زیبا اشـاره کرد. 



ـــر  ـــن«، ه ـــای واژه »غیرممک ـــاز، معن ـــاخت و س ـــوژی س ـــه روز تکنول ـــرفت های روز ب ـــود پیش ـــا وج ب
روزکمرنگ تـــر می شـــود. بـــه زودی، همه جـــا، خانه هـــای کوچـــک را چاپگرهـــا و برج هـــای بلنـــد 
را روبات هـــا می ســـازند.این انقـــالب ســـاخت بـــر خـــالف نگـــرش ســـبک جهانـــی، امـــکان رویـــش 
دوبـــاره ی ســـیاق های بومـــی را فراهـــم کـــرده اســـت. تولیـــد انبـــوه و بـــی روح اشـــکال و مصالـــح 
ـــده ی  ـــوش ش ـــات فرام ـــد ادبی ـــاز تولی ـــرای ب ـــالش ب ـــدارد. ت ـــو ن ـــات ن ـــن ادبی ـــی در ای ـــاختمانی جای س
ـــه  ـــن ک ـــرق زمی ـــرزمین های مش ـــاری س ـــراث معم ـــوی می ـــت و ج ـــا جس ـــی ب ـــاز بوم ـــاخت و س س
روزی ســـرآمد برافراشـــتن ســـازه های بی ماننـــدی چـــون گنبـــد ســـلطانیه بـــوده اســـت، می توانـــد 

ـــود.  ـــر ش ـــاز منج ـــاخت و س ـــروزی س ـــان ام ـــک زب ـــق ی ـــه خل ب
بـــا اهـــداف پیش گفتـــه، دوره هـــای آموزشـــی طراحـــی و ســـاخت دیجیتـــال در قالـــب همـــکاری 
ـــاز  ـــار 1392 آغ ـــده از به ـــن ای ـــران و کاربُ ـــگاه ته ـــاری دانش ـــاوری معم ـــی فن ـــب علم ـــترک قط مش
ـــده ی  ـــوش ش ـــته  فرام ـــان گذش ـــه ای می ـــتجوی رابط ـــدف جس ـــا ه ـــا ب ـــن کارگاه ه ـــوم ای ـــد. دوره س ش
ســـاختمان و فرصت هـــای تـــازه ای کـــه بـــه واســـطه توســـعه فناوری هـــای ســـاخت بـــه وجـــود 
ـــگاه  ـــش در دانش ـــای پی ـــون دوره ه ـــده همچ ـــن ای ـــین آالت کاربُ ـــزات و ماش ـــد. تجهی ـــزار ش ـــده برگ آم
ـــه ای  ـــه هفت ـــی س ـــت گروه ـــک فعالی ـــدگان در ی ـــرکت کنن ـــین و ش ـــا مدرس ـــد ت ـــتقر ش ـــران مس ته
ـــکاش  ـــه کن ـــد و ب ـــال را بیازماین ـــاخت دیجیت ـــی و س ـــیوه های طراح ـــی ش ـــوزش تجرب ـــر آم نفس  گی
در فرم هـــای بومـــی و آمـــوزش و تجربـــه ی عملـــی بازتولیـــد آن هـــا بـــا امکانـــات نـــرم افـــزاری و 
ابزار هـــای ســـاخت دیجیتـــال بپردازنـــد. محصـــول ایـــن تـــالش جمعـــی مدلـــی ســـاختمانی در 
ـــاخت  ـــین آالت س ـــک ماش ـــه کم ـــردازی و ب ـــی بازپ ـــای الگوریتم ـــا روش ه ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــاس واقع مقی

ـــد. ـــد ش ـــال تولی دیجیت
ـــه  ـــان ک ـــخنرانان میهم ـــین دوره و س ـــرف مدرس ـــرده از ط ـــی فش ـــوای علم ـــه محت ـــا ارای ـــه اول ب هفت
از متخصصیـــن صاحـــب نظـــر برگزیـــده شـــدند، پیـــش رفـــت. دو ســـخنرانی آنالیـــن از طـــرف 

َفب لَب ســه،
در جستجوی زبان سـاخت رشقــی
علی امیراکربی
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پژوهشـــگران دانشـــگاه هایی در اروپـــا و آمریـــکا ایـــن مجموعـــه 
را کامـــل نمـــود. شـــرکت کننـــدگان در گروه هـــای کوچـــک بـــه 
ــه  ــای اولیـ ــرح هـ ــی از طـ ــاختن نمونه هایـ ــردازی و سـ ــده پـ ایـ
ـــا  ـــرم افزار ه ـــتفاده از ن ـــا اس ـــی ب ـــورت عمل ـــه ص ـــا ب ـــد ت پرداختن
و ســـخت افـــزار الزم آشـــنا شـــده و قـــدم بـــه مرحلـــه انتخـــاب 
ــی  ــی و ارزیابـ ــه بررسـ ــات روزانـ ــد. جلسـ ــی بگذارنـ ــرح نهایـ طـ
ـــدند. در  ـــزار ش ـــل برگ ـــای قب ـــق روال دوره ه ـــن طب ـــی تمری گروه
ـــیم کار  ـــا تقس ـــده و ب ـــن برگزی ـــان تمری ـــی از می ـــه دوم طرح هفت
ـــناخت  ـــازی و ش ـــه س ـــف کار نمون ـــای مختل ـــه بخش ه ـــی ب گروه
مصالـــح و روش کار آغـــاز شـــد. محصـــول نهایـــی کـــه پاویونـــی 
بـــا مقیـــاس یـــک بـــه یـــک بـــود بـــا تـــالش گروهـــی در زیـــر 
شـــاخه ها نـــرم افـــزار، نمونـــه ســـازی، قالب ســـازی، پشـــتیبانی 
ـــد.  ـــته ش ـــه دوم برافراش ـــان هفت ـــرا در پای ـــگاری و اج ـــتند ن و مس
ـــث  ـــتردگی مباح ـــی و گس ـــوای آموزش ـــت محت ـــه جه ـــن دوره ب ای
ــاری  ــی معمـ ــوع بازآفرینـ ــه موضـ ــرای ورود بـ ــه بـ ــی کـ و روشـ
ـــود،  ـــه ب ـــش گرفت ـــن پی ـــاوری امروزی ـــزار فن ـــق اب ـــته از طری گذش
ــن  ــاید چنیـ ــود. شـ ــی می شـ ــرد ارزیابـ ــر بفـ ــی منحصـ کارگاهـ
ـــاره  ـــتن دوب ـــه برافراش ـــی روزی ب ـــاس آموزش ـــی در مقی تالش های
ــن  ــراث ایـ ــده از دل میـ ــدگار برآمـ ــاری مانـ ــاهکارهای معمـ شـ

ســـرزمین منجـــر شـــود. 
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ــاتیدی از دانشــگاه  ــان اس ــاه 1393 میزب ــن م ــران، یکشــنبه 12 بهم ــاری دانشــگاه ته دانشــکده معم
ــت  ــاری و هوی ــت خــود را معم ــر موضــوع صحب ــدرا ریگ ــدای نشســت آن ــود. در ابت ــن ب ــکال وی تکنی
ــا و  ــکا و اروپ ــن، آمری ــورهای چی ــی از کش ــه های ــل نمون ــه تحلی ــتا ب ــن راس ــرد و در ای ــی ک معرف

ــت. ــا پرداخ ــی آن ه ــای هویت ویژگی ه
ــه  ــه ب ــرد و در ادام ــاز ک ــی آغ ــاری بوم ــون بحــث معم ــدر ســخنرانی خــود را پیرام ــک لن ســپس اری
ــا و  ــه آفریق ــان از جمل ــف جه ــاط مختل ــی در نق ــه صــورت بوم ــه ب ــازه ای ک ــای س ــح تکنیک ه توضی
آمریــکا جنوبــی بــه کار رفته انــد، پرداخــت. پــس از آن نمونه هایــی از ســازه های گلــی اجــرا شــده در 
ــه دانشــجویان دانشــگاه ویــن در  ــه تجرب ــران و مراکــش از دیــد ایشــان تحلیــل شــد و همچنیــن ب ای

ســاخت آجرهــای گلــی در میبــد یــزد اشــاره شــد.

نشســـت تخصصی معـــاری بومی، ســـازه هـــای گلی

جهانـــی شـــدن و هویت
دالرام طالب خان گروسی

سخرنانی هوش مصنوعی و طراحی رایانه ای
سید محمدعلی اسالمی
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»امروزه شــاهد انقالب مهمی در کاربرد کامپیوتر هستیم«. هنوز این اعتقاد وجود دارد که برای استفاده از 
کامپیوتر، الزم اســت تک تک مراحل برای انجام کار به آن دیکته شــود، ولی واقعیت این اســت که امروزه 

می توان به کامپیوتر جواب مسائلی را داده و به آن اجازه داد که مراحل را بصورت خودکار فرا گیرد.
رشته نوپای »یادگیری ماشینی« به کامپیوتر قابلیت آن را داده است که بسیاری از فعالیت های کلیدی 
را حتی بهتر از انسان انجام دهد. در دهه های اخیر، »یادگیری ماشینی« از عرصه ی »هوش مصنوعی« 

هم فراتر رفته و امروزه کاربرد آن در بســیاری از علوم کامال اجتناب ناپذیر است. 
ســمینار هوش مصنوعی و طراحی رایانه ای، روز دوشــنبه 17 آذر 1393 با حضور دکتر ســیدمحمد علی 
اسالمی، پژوهشــگر در گوگل دیپمایند و دکتر سید یحیی اســالمی، عضو هیأت علمی دانشکده معماری 
دانشگاه تهران، در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. در این نشست سیدمحمد علی اسالمی تعاریفی 
از هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی ارائه کرد و به بررســی چند نمونه از آثاری که با تلفیق این رشته و 

طراحی انجام شده است پرداخت. 
بــه گفتــه او، تکنیک های یادگیری ماشــینی کم کم در حــال راهیابی به هنر نیز هســتند. خصوصا 
پیشــرفت های چند سال اخیر در زمینه »مدلسازی تولیدی« چشم اندازی روشن از نحوه ی کاربرد این 
علم در هنر را نشــان می دهد. همچنین از پنچ گرایش نوپا ) تنوع صنعتی، طراحی اتوماتیک، یادگیری 
اســتایل، تاریخ هنر و طراحی با حضور انســان( مثال هایی زده شــد و در انتها بحث بســیطی در مورد 

فلســفه ی هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه انسانی و هنر سر گرفت. 
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ســـمينار بني املللـــی رويکردهـــای نويـــن در انـــرژی،  
آســـايش و امينـــی در داخـــل و خـــارج از ســـاختانها

دانشکده معماری دانشگاه تهران به همراهی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای 
جدید با هدف همراهی با دانش در دنیای امروزی اقدام به برگزاری سمینار تخصصی مشترکی با دانشگاه 
کارلسروهه آلمان، دانشگاه آیندهوون و مرکز مهندسی ویتفین اندبوس هلند نمودند. در این برنامه که با 
عنوان " سمینار بین المللی رویکردهای نوین در انرژی، آسایش و ایمنی در داخل و خارج از ساختمان ها" 
و در تاریخ 31 شهریور ماه 1393 در تاالر آوینی پردیس هنرها برگزار گردید، شش تن از اساتید مطرح 

در حوزه انرژی از دانشگاه های نامبرده، دعوت شده بودند.
مرکز  رییس  آقای دکتر شکرچی زاده  و  هنرها  پردیس  رییس  عزیزی  با صحبت های دکتر  این سمینار 
با  به آشنایی  نیاز  و  به آن  انرژی و ضرورت پرداختن  آغاز گردید. حوزه  تحقیقات مسکن و شهرسازی 
فن آوری های روز دنیا، از مطالب مطرح شده در سخنان ایشان بود. در ادامه آقای دکتر حریری از اساتید 
برجسته دانشکده معماری، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، توضیحاتی درباره چگونگی وضعیت پرداختن 
به این حوزه در دانشکده ایراد نمودند: "انرژی و بحث های مرتبط با آن مانند محیط زیست، آب و هوا، 
عایق بندی حرارتی، استفاده از انرژی خورشیدی در داخل و خارج از فضاها، موضوع هایی بوده که از سال 
1362 در دانشکده معماری مطرح گردیده و در این زمینه دانشجویان فعالیت های خوبی انجام داده اند 
و نهایتا نیز این فعالیت ها منجر به تاسیس گرایش انرژی در این دانشکده شده است. هر چند در برخی 
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آذر مرتضوی

موارد نیز کم توجهی هایی در این حوزه صورت گرفته و هنوز امکان آزمایش در دانشکده وجود ندارد" 
درادامه هر یک از مدعوین به ایراد سخنرانی در موضوعات زیر پرداختند.

دکتر کریستوف گرومکه از دانشگاه کارلسروهه آلمان در مورد عملکرد تاثیرات  خنک کننده تعریقی پوشش 
گیاهی بر شرایط محیط شهری، با مطالعه موردی شهر آرنهم هلند و در ادامه دکتر روبینا رامپونی از دانشگاه 
فنی آیندهوون هلند در مورد شبیه سازی CFD تهویه طبیعی در محیط های شهری و داخلی صحبت نمودند. 
دکتر روئل  لونن از دانشگاه فنی آیندهوون هلند با موضوع پوسته های ساختمانی منطبق شونده با شرایط 
اقلیمی- فرصت هایی برای بهبود شرایط آسایش با مصرف کمتر انرژی، دکتر مایک  فن درهایدن از مرکز 
مهندسین مشاور ویتفین اندبوس هلند با موضوع ارزیابی خطرپذیری کمی تونل های راه - از نظریه تا عمل 
و در انتها نیز دکتر حمید منتظری از دانشگاه فنی آیندهوون هلند درباره شبیه سازی های CFD جریان باد 

در محیط های شهری به سخنرانی پرداختند. 
از ویژگی های مهم برگزاری این سمینار آشنایی مهمانان با مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی بود که با حضور 
رییس و مسئولین این مرکز و بازدید از آزمایشگاه های مختلف از جمله آزمایشگاه آتش، مصالح و انرژی انجام گردید. 
امید است برگزاری هر چه بیشتر نشست های مشترک بین دانشکده معماری و دانشگاه های معتبر خارج از ایران 
موجب ایجاد انگیزه و آشنایی بیشتر عالقمندان به این حوزه گردد. الزم است از حضور اساتیدی که برای برگزاری 
این سمینار تالش بسیاری نمودند از جمله دکتر شاهین حیدری رییس دانشکده معماری، دکتر حمید منتظری 
از دانشگاه فنی آیندهوون هلند، دکتر کاری از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، دکتر فیاض از دانشگاه علم و 

صنعت، دکتر علی وکیلی اردبیلی و دکتر سیدیحیی اسالمی از دانشکده معماری دانشگاه تهران تشکر گردد.
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بـه مناسـبت هفتـه میـراث فرهنگـی و روز جهانی موزه، سـمینار موزه آبگینـه از منظر معمـاری روز 29 
اردیبهشـت 1394 در محـل مـوزه آبگینه برگزار شـد. این نشسـت با سـخنان سـمیه محبـی، مدیر موزه 
آبگینـه، دربـاره هفتـه میـراث فرهنگـی، خیر مقدم بـه حضـار و همچنین تقدیر از دانشـگاه تهـران برای 

همـکاری در برنامه ریـزی و اجـرای این سـمینار آغـاز گردید.
پـس از آن، رجبعلـی خسـروآبادی، مدیـر کل میراث فرهنگی اسـتان تهـران، که به همـراه علیرضا تابش، 
مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی در نشسـت حضـور داشـتند، سـخنانی را در ارتبـاط مـوزه و میـراث 
فرهنگـی مطـرح کردنـد. در ادامـه و در بخـش پنـل تخصصـی، سـید احمـد محیـط طباطبایـی نکاتـی 
را در مـورد تهـران قدیـم و شـخصیت ویـژه قوام السـلطنه و نقـش موثـرش در دوران خـود مطـرح کـرد؛ 
سـپس اسـکندر مختـاری کـه همزمـان ریاسـت پنل را نیـز بر عهده داشـت، به عنـوان دومین سـخنران 
در مـورد ویژگی هـای بنـای قاجـاری قوام السـلطنه صحبـت کـرد و در آخـر دکتـر عبدالرضـا محسـنی با 
سـخنرانی در مـورد طراحـی داخلی مـوزه اثر هانـس هوالین و بیـان ویژگی های برجسـته کار این معمار 
اتریشـی، بـه انتقـاد از تغییراتـی پرداخـت که بـدون توجه بـه ویژگی های اصـل اثر، در مرمت هـای انجام 
شـده صـورت گرفتـه اسـت کـه با قـول مسـاعد رئیـس اداره میـراث فرهنگـی تهـران و مسـئولین موزه 

درخصـوص اصـالح ایـرادات ایجاد شـده مواجه شـد.  
بعـد از انجـام سـخنرانی های اصلـی سـمینار نیـز هـادی نـادری بـه معرفـی کوتاهـی از دوکومومـو )نهـاد 
بین المللـی مسـتندنگاری و حفاظـت از آثـار معمـاری مـدرن و معاصـر( و فعالیت های آن به عنـوان یکی از 
برگزارکننـدگان ایـن سـمینار پرداخـت و از همکاری های آینـده دوکوموموی ایران با مـوزه آبگینه خبر داد. 
در نهایـت ایـن سـمینار بـا بازدید شـرکت کنندگان از مـوزه آبگینه و سـفالینه های ایران به پایان رسـید. 
ایـن نشسـت بـه همـت قطـب علمـی فنـاوری معمـاری دانشـگاه تهـران، مـوزه آبگینـه و سـفالینه های 

ایـران، سـازمان دوکومومـوی ایـران و  مجلـه الکترونیکی سروسـتان برگزار شـد.

ســـمینار »مـــوزه آبگینـــه از منظـــر معـــاری« 
 نازنین حاج زوار

از جمله مهمترین فعالیت های تعریف شده در بیانیه جهانی DOCOMOMO، معرفی بناهای دوره مدرن و 
شناساندن ارزش های آن به جامعه عمومی و تخصصی و سیاست گذاران است. بر این اساس برگزاری برنامه های 
تخصصی گردشگری معماری مدرن و معاصر از جمله فعالیت هایی است که مورد حمایت سازمان جهانی 

دوکومومو و نمایندگی های آن در سراسر جهان است.
با این رویکرد، دوکوموموی ایران نخستین تور یک روزه خود را در بناهای معاصر در روز جمعه 28 آذرماه 1393 
با بازدید از سه بنا برگزار کرد. در این برنامه به ترتیب بناهای مدرسه عالی مدیریت )دانشگاه امام صادق)ع( 
کنونی( با طراحی نادر اردالن، موزه آبگینه با معماری داخلی هانس هوالین، و برج آزادی اثر حسین امانت مورد 

بازدید قرار گرفت.
برنامه از ساعت 9:30 با بازدید کامل از مدرسه عالی مدیریت آغاز شد. طی این بازدید دکتر اسکندر مختاری، 
عضو هیأت موسس دوکوموموی ایران، و مهندس شفاعی، مدیر دفتر فنی و عمرانی دانشگاه امام صادق)ع(، 
توضیحاتی درمورد تاریخچه، طراحی و اجرای بنا ارائه کردند و مجموعه های مختلف بنا مورد بازدید قرار گرفت. 
پس از آن در ساعت 12:00 بازدید از موزه آبگینه )خانه قاجاری قوام السلطنه( انجام شد که با توضیحات دکتر 
عبدالرضا محسنی، استاد دانشگاه هنر تهران، در خصوص بنا و تغییرات انجام  شده در آن توسط هانس هوالین 
اتریشی برای تبدیل آن به موزه همراه بود. پس از یک فرصت برای بازدید عمومی از موزه بازدید از این بنا خاتمه 
یافت. پس از برنامه پذیرایی، در ساعت 15 بازدید از بنای برج آزادی انجام شد و در نهایت در ساعت 17 برنامه 

نخستین بازدید و گردشگری تخصصی دوکوموموی ایران به پایان رسید.
دوکوموموی ایران الزم می داند از دانشگاه امام صادق )ع(، مدیریت برج آزادی و مدیریت موزه آبگینه برای 
همکاری در برگزاری این برنامه قدردانی به عمل آورد. برنامه های دوکوموموی ایران از طریق وبسایت این نهاد 

به نشانی www.docomomo.ir قابل دسترسی است.

بازدیـــد تخصصـــی از بناهـــای مـــدرن | دوکومومـــوی ایـــران
هادی نادری
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سمینار بین املللی و کارگاه  تخصصی معاری کالن شهر تهران

برنامه های توسعه شــهری تنها زمانی میتواند تضمین کننده آینده ای متعالی باشد که برمحور حفظ و تداوم 
ارزش های عمومی و ضامن حفظ سرمایه ها و داشته های موجود تدوین شده باشد و بتواند در طول زمان ارتقا 

یافته و پویایی و پیوستگی اعتباری و اجرایی داشته باشد.
به عبارت دیگر نگاه به مدیریت شهری میبایستی به ایجاد فضایی که در آن کیفیت ها و کمیت های ایجاد شده

همگی به ارتقا شــان انسانی توسعه پویا و پیوســته اقتصادی و سیاسی اجتماع در کنار حفاظت از ارزش های 
محیطی و طبیعی منتهی شود. 

به دنبال مشارکت های قبلی در سمینار و کارگاه های معماری و شهرسازی در دانشگاه های اروپایی، بر اساس 
اســتانداردها و تایید علمی و آکادمیک اروپایی، این ســمینار و کارگاه آموزشی به مدت هفت روز در نیمه اول 
اردیبهشت 1394 در محل پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران با سخنرانی افتتاحیه دکتر حامد مظاهریان، 
معاون محترم وزارت راه و شهرسازی و نیز عضو هیات علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

همایش با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و نیز حمایت دانشگاه های شهید بهشتی، سوره 
و آزاد اسالمی ایران و باسخنرانی اساتید معتبر جهانی: پروفسور آنتونال کانتین، پروفسور میکله مورنو، پروفسور 
آنتونیا کیه زا از دانشگاه پلی تکنیک میالن، پروفسور پدرو اورتیز از دانشگاه هاروارد، پروفسور گابریل لن فرانکی 
از دانشگاه ام آی تی، پروفسور دانیل زارا و پاکاو لوپز از دانشگاه مادرید، پروفسور مهمت کوچک اغلو و مورات 

کوچوک اغلو از دانشگاه استانبول و پروفسور علی مدنی پور از دانشگاه نیوکسل آغازگردید. در طول دو روز 

 مهرداد جاویدی نژاد
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برنامه های توسعه شــهری تنها زمانی میتواند تضمین کننده آینده ای متعالی باشد که برمحور حفظ و تداوم 
ارزش های عمومی و ضامن حفظ سرمایه ها و داشته های موجود تدوین شده باشد و بتواند در طول زمان ارتقا 

یافته و پویایی و پیوستگی اعتباری و اجرایی داشته باشد.
به عبارت دیگر نگاه به مدیریت شهری میبایستی به ایجاد فضایی که در آن کیفیت ها و کمیت های ایجاد شده

همگی به ارتقا شــان انسانی توسعه پویا و پیوســته اقتصادی و سیاسی اجتماع در کنار حفاظت از ارزش های 
محیطی و طبیعی منتهی شود. 

به دنبال مشارکت های قبلی در سمینار و کارگاه های معماری و شهرسازی در دانشگاه های اروپایی، بر اساس 
اســتانداردها و تایید علمی و آکادمیک اروپایی، این ســمینار و کارگاه آموزشی به مدت هفت روز در نیمه اول 
اردیبهشت 1394 در محل پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران با سخنرانی افتتاحیه دکتر حامد مظاهریان، 
معاون محترم وزارت راه و شهرسازی و نیز عضو هیات علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

همایش با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و نیز حمایت دانشگاه های شهید بهشتی، سوره 
و آزاد اسالمی ایران و باسخنرانی اساتید معتبر جهانی: پروفسور آنتونال کانتین، پروفسور میکله مورنو، پروفسور 
آنتونیا کیه زا از دانشگاه پلی تکنیک میالن، پروفسور پدرو اورتیز از دانشگاه هاروارد، پروفسور گابریل لن فرانکی 
از دانشگاه ام آی تی، پروفسور دانیل زارا و پاکاو لوپز از دانشگاه مادرید، پروفسور مهمت کوچک اغلو و مورات 
کوچوک اغلو از دانشــگاه استانبول و پروفســور علی مدنی پور از دانشگاه نیوکسل آغازگردید. در طول دو روز 
برگزاری مجموعه سمینار سخنرانی ها در حول محور های کمی و کیفی که عموما شامل: ظرفیت ها و محدودیت 

ها در کالن شهرها به صورت عام و بطور خاص در تهران ارایه شد.
جمع بندی های حاصل از مطالب ارایه شده در دو روز سمینار با کارگاه آموزشی پنج روزه ای ادامه می یابد که در 
آن روش های اجرایی تبدیل داده ها به طرح از مقیاس 1:5000 تا مقیاس 1:100 به طور هم زمان تجربه گردد. 
برخورد مناسب با اکو سیستم های محیطی و ایجاد زیرساخت های توسعه کیفی اجتماعی و نیز حفظ و احیا 
ارزش های منطقه ای برای بهره گیری مداوم نسل ها در کنار ارزش گذاری شایسته به شهری که مرکز کشوری 

با جایگاه بی مانند جغرافیایی اقتصادی ایران است مورد توجه قرار گرفت.
در این مدت اساتید فوق عهده دار برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی برای دانشجویان ایرانی و اروپایی در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری و تحت سه عنوان پروژه آموزشی: سایت قلعه مرغی ) معماری (، سامان دهی بدنه 
شهری- خیابان خیام ) معماری شهری (، سایت فرحزاد )برخورد و اتصال مناسب محیط طبیعی و کالن شهر( 

بر اساس یافته های حاصل از دو روز سمینار گردیدند.   
در پایان مدارک کتبی شرکت کنندگان با تایید مشترک دانشگاه های : پلی تکنیک میالن، هاروارد، ام آی تی 

و تهران به شرکت کنندگان ارائه شد .
دبیر اجرایی و علمی همایش مهرداد جاویدی نژاد و دبیر بین المللی آنتونال کانتین بودند. 
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را نصیب شهر می کند اما مشکالتی را هم به دنبال دارد که خدمت رسانی را 
سخت می کند. وی با بیان اینکه افزایش جمعیت شهر بندرعباس با توسعه 
شهر متناسب نبوده است بیان کرد که تنها راه ترسیم افقی درخور و خوب 
تفکر کارشناسی  و  و  اندیشه  با  بندرعباس، حل مشکالت شهر  برای شهر 

برنامه ریزی شده  است.
در ادامه برنامه، دکتر پیروز حناچی، استاد دانشگاه تهران و معاون شهرسازی 
و معماری وزارت راه و شهرسازی به ارائه سخنرانی خود پرداخت. وی بیان 
کرد: ما از منظر معماری باید توجه ویژه ای به ظرفیت های فرهنگی و پیشینه 
تاریخی خود داشته باشیم. دکتر حناچی با بیان اینکه بسیاری از شهرهای ما از 
منظر معماری دارای تنوع و تکثر هستند گفت: متأسفانه شهرهای ایران شبیه 
همدیگر شده است و این مزیت و برتری هم اکنون در ایران دیده نمی شود. 
حناچی با بیان اینکه ما به میراث فرهنگی خود که مبتنی بر معماری غنی بر 
اساس شرایط اقلیمی بوده است بی توجه هستیم، خواستار بهسازی و نوسازی 
عمارت های ارزشمند تاریخی به جای تفکر تخریب آنها شد. دکتر حناچی 
همچنین از اینکه در شهرسازی کشور کمیت بر کیفیت سایه افکنده است 
انتقاد کرد. وی در پایان با ارائه راهبردهایی خواستار خروج از وضعیت فعلی 

شهرهای ایران شد.
دکتر سید حسین بحرینی در خصوص شهرپایدار و مشخصه ها و مؤلفه های 
آن سخن گفت. دکتر بحرینی با مقایسه وضعیت شهرهایی در نقاط مختلف 
جهان مسئله پایداری در این شهرها و شهرهای ایران را مورد بررسی قرار داد. 
ایشان همچنین در ادامه صحبت های خود با توجه به آشنایی خود با منطقه 
نقطه نظراتی را در خصوص طراحی ها و برنامه ریزی ها در شهر و بهبود وضعیت 

شهر بندرعباس ارائه دادند.
فرهاد احمدی، معمار برجسته کشور، دیگر سخنران این همایش بود. ایشان 
در ارائه سخنرانی خود به بیان ضرورت ها و نیازهای رسیدن به معماری پایدار 
پایدار  از معماری  بیان کرد که زمانی می توان  فرهاد احمدی  سخن گفت. 
سخن گفت و انتظار رسیدن به این چشم انداز را داشت که در متن توسعه 
اقلیمی کشور  و  با برشمردن ظرفیت های منطقه ای  قرار گیریم. وی  پایدار 

در راستای همکاری ها و برنامه های مشترک قطب علمی فناوری معماری 
دانشگاه تهران با نهادهای علمی و اجرایی معتبر کشور، همایش تخصصی 
معماری و شهرسازی پایدار، با همکاری شهرداری بندرعباس و شورای شهر 
بندرعباس در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه 1393 در شهر بندرعباس برگزار شد.

سیدحسین  دکتر  احمدی،  فرهاد  مهندس  همایش  این  اصلی  سخنرانان 
کنار  در  که  بودند  مظاهریان  حامد  دکتر  و  حناچی  پیروز  دکتر  بحرینی، 
آنان مهندس مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، عباس امینی زاده، 
شهردار بندرعباس و پرویز ساالری، رییس شورای شهر بندرعباس به ارائه 

سخنرانی پرداختند.
به  مقدم  خیر  با  بندرعباس  شهردار  امینی زاده،  عباس  برنامه،  ابتدای  در 
حضار، از ضرورت توجه به ابعاد مختلف توسعه شهر بندرعباس سخن گفت. 
با جمعیتی غریب به 500  وی، در سخنان خود گفت: بندرعباس شهری 
هزار نفر با قدمتی 400 ساله، دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده است. 
بسیار شتابان  اخیر  را در طی سالهای  بندرعباس  وی رشد جمعیت شهر 
دانست و افزود: مهاجرتهای بی رویه به این شهر هر چند فرصت های زیادی 

گسترش همکاری های علمی و آموزشی با مراکز آموزشی و یا اجرایی در شهرهای مختلف، از جمله برنامه هایی است که دانشکده معماری و قطب علمی 
فناوری معماری دانشگاه تهران به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف خود در سال های پیش رو دنبال خواهد کرد. پیش از این نیز تعامالت و همکاری های 
آموزشی با مراکز دانشگاهی و یا علمی- اجرایی معتبر توسط قطب علمی فناوری معماری انجام شده است، اما با توجه به وجود صدها دانشکده و مرکز 
گسترش  راستای  در  تهران،  دانشگاه  معماری  فناوری  علمی  قطب  کشور،  در  معماری  دانشجویان  و  فارغ التحصیالن  افزایش  و  معماری  عالی  آموزش 
فرصت های برابر در آموزش  و مباحث نوین علمی و آموزشی در کشور و همچنین ایجاد فضاهایی تازه در امر آموزش معماری، بخش Visiting School را 

در ساختار خود راه اندازی کرده است تا با جدیت بیشتری به این امر بپردازد. 
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توجه به مسائل مختلف زیستی و بومی ایران و برنامه ریزی و ترسیم افق آینده هایش تخصصی معاری و شهرسازی پایدار، بندرعباس
کشور را با توجه به واقعیت های موجود ضروری دانست. احمدی همچنین در 
ادامه صحبت های خود، تصاویری از ساختمان های مختلف در شهر تهران را به 
نمایش گذاشت تا مروری کوتاه بر وضعیت آنچه در معماری کشور می گذرد را 

داشته باشد. با این سخنرانی، روز نخست همایش به پایان رسید.
دکتر حامد مظاهریان، مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سخنران نخست روز دوم 
بود. دکتر مظاهریان در ارائه خود، مسأله مسکن در توسعه امروز ایران را  به 
عنوان موضوع اصلی سخنرانی خود انتخاب کرد. وی در ابتدا با مقایسه میزان 

بدون  خانواده های  میزان  و  سویی  از  است  سکنه  از  خالی  که  خانه هایی 
مسئله  این  که سبب  دالیلی  از  یکی  که  کرد  بیان  دیگر  از سوی  مسکن 
شده عدم تطابق سطح واحدهای ساخته شده با استطاعت نیازمندان است. 
دکتر مظاهریان بیان کرد که سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد است، 
به خرید مسکن اختصاص  ایرانی  بدین معنی که یک سوم درآمد خانوار 
دولت  در  مسکن  بخش  وقایع  مهمترین  به  اشاره  با  مظاهریان  می یابد. 
مسکن  پروژه های  تسهیل  روند  ادامه  شامل  اقدامات  این  گفت:  یازدهم 
مهر، بافت های فرسوده و اسکان غیررسمی، ابزارهای نوین مالی و صندوق 
زمین و ساختمان می باشد. وی بیان کرد که یکی از اولویت های وزارت راه 
و شهرسازی در دولت یازدهم طرح جامع مسکن و بازنگری در آن است. 
مهم  بخش های  از  یکی  مسکن  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  پایان  در  وی 
زندگی انسان و به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های انسان محسوب 
می شود و همچنین با بیان اینکه اگر هر ساله کمتر از یک میلیون واحد 
مسکونی تولید شود، زنگ خطر محسوب می شود، توجه به بخش مسکن را 
در برنامه های توسعه ای از ضرورت ها بر شمرد. با سخنرانی دکتر مظاهریان 

بخش اصلی همایش به پایان رسید.
چمران،  مهدی  مهندس  همایش،  اختتامیه  در  و  برنامه  پایانی  بخش  در 
مهندس  پرداخت.  سخنرانی  ارائه  به  تهران،  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
چمران بیان کرد که رسیدن به معماری پایدار نیازمند بازگشت به هویت 
و  سازها  و  ساخت  در  متأسفانه  که  کرد  اشاره  وی  است.  اسالمی  ایرانی 
معماری شهرهای مختلف هویت خود را فراموش کرده ایم. رییس شورای 
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه عده ای سوداگر نبض ساخت و سازها را 
به دست گرفته اند، تصریح کرد: متأسفانه امروز معماران و شهرسازان شهر 
را نمی سازند، بلکه عده ای سوداگر برای کسب سود سرشار، بناها را مطابق 
در  بدانند،  باید  نیز  شهری  مدیران  کرد  اضافه  وی  می سازند.  خود  میل 
مسیر درآمدزایی نباید هویت و واقعیت های زندگی زیر پا له شود. چمران 
همچنین با بیان اینکه معماران و شهرسازان باید در معماری و شهرسازی 
افزود:  کنند  تالش  آن  اجرای  در  و  دهند  قرار  مدنظر  را  فرهنگی  هویت 

ایـن دوره آموزشـی زیرمجموعـه Visiting School بـود کـه بـا همکاری 
و  فنـی  آموزشـکده  و  تهـران  دانشـگاه  معمـاری  فنـاوری  علمـی  قطـب 
حرفـه ای رازی اردبیـل برگـزار شـد. این دوره بـه مدت 48 سـاعت در پنج 
هفتـه برگـزار شـد کـه از اواسـط اردیبهشـت آغـاز و اواخـر خـرداد پایـان 
یافت و 24 سـاعت به راینو و 24 سـاعت به گرسـهاپر اختصاص داده شـد. 
بـا موضـوع طراحـی  ایـن دوره آموزشـی آشـنایی دانش پذیـران  اهـداف 
معمـاری رایانشـی و مبانـی آن، آمـوزش نرم افـزار راینـو و افزونه گرسـهاپر 
و مبانـی برنامه نویسـی در محیـط آن بـود. طـوری کـه در پایـان ایـن دوره 
بتواننـد مدل هـای پیچیـده ای را کـه در طـول تحصیـل یـا در محیـط کار 
بـا آن مواجـه می شـوند، ترسـیم کننـد. همچنیـن سـطح دوره بـر اسـاس 

پیشـرفت دانـش پذیـران در موضوعـات مطـرح شـده بود.
در هـر جلسـه بعـد از توضیـح مبانـی و ملزومـات، چندیـن موضـوع مطرح 
و بـه کمـک مـدرس ارائـه و ترسـیم شـد. انتخـاب موضوعـات بـه گونه ای 
بـود کـه دانش پذیـران را بـه چالـش بکشـد و آنهـا حداکثر میزان آشـنایی 
را بـا ابـزار ایـن نرم افزارهـا پیـدا کننـد. کار بـه صـورت انفـرادی انجـام و 
تمریـن هایـی نیـز بـرای سـاعات غیـر کالس جهـت افزایـش بازدهـی بـه 

می گردیـد. معرفـی  دانش پذیـران 

اما آن  مدیران شهری، در ساخت و سازها به کمیت توجه خاصی دارند، 
چیزی که مغفول مانده کیفیت است، در حالی که باید این باور و اعتقاد در 
مدیران ایجاد شود که یکی از مبانی معماری ایرانی اسالمی، صرفه جویی 

و اقتصاد است.
پایانی  سخنران  بندرعباس،  شهر  اسالمی  شورای  رییس  ساالری،  پرویز 
همایش و مراسم اختتامیه بود. ایشان ضمن قدردانی از حضور اندیشمندان 
و اساتید حاضر بیان کرد که باید معماری شهرها متناسب با شرایط اقلیمی 
این  به  و شهرسازی کشور  معماری  در  و گفت  منطقه ای طراحی شود  و 
موضوع توجه نشده و مغفول مانده است. پرویز ساالری افزود: طرح جامع 
و تفصیلی شهرها پس از مطالعه در شورای اسالمی هر شهر باید مطابق و 
متناسب با شرایط بومی آن منطقه به شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور ارجاع شود. ساالری در ادامه بیان کرد: رویکرد شورای اسالمی شهر 
بندرعباس در شهرسازی مبتنی بر آموزش و پژوهش است به نحوی که 
بودجه آموزشی و پژوهشی از 10 برابر به 35 برابر در سال جاری افزایش 
کار  دستور  در  بندرعباس  شهری  مطالعات  مرکز  راه اندازی  و  است  یافته 
قرار گرفته است. وی با سپاس از حضور اساتید برجسته در همایش گفت: 
حضور این نخبگان و معماران برجسته فرصت مناسبی برای شکوفایی شهر 
چهارم  شورای  برای  عطفی  نقطه  و  اقتصادی  قطب  عنوان  به  بندرعباس 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  می شود.  محسوب  شهر  اسالمی 
در  پایدار  شهرسازی  و  معماری  همایش  برگزاری  از  خرسندی  ابراز  با 
نیز  آینده  سال های  در  همکاری  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  بندرعباس 

تداوم داشته باشد.
با پایان سخنرانی پرویز ساالری، رییس شورای شهر بندرعباس، همایش دو 
روزه معماری و شهرسازی پایدار در این شهر به پایان رسید. این همایش، 
با استقبال دانشجویان و حرفه مندان همراه بود، در راستای گسترش  که 
همکاری های آموزشی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با مراکز 

و نهادهای معتبر عملی و اجرایی، برنامه ریزی و برگزار شد.

جواد الله قلی

دوره آمـــوزش نرم افزارهـــای راینـــو و گرســـهاپر، اردبیـــل 
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قطب  نشست های  سلسله  نهمین  از  نشست  اولین 
ماه 1393  آبان  تاریخ 5  در  معماری  فناوری  علمی 
و  معمار  لی،  لیونگ  نشست  این  در  گردید.  برگزار 
استاد دانشگاه هلند، به عنوان سخنران حضور داشت 
از  یکی  رضوانی،  سمانه  خانم  را  او  صحبت های  و 
همکارانش، به صورت همزمان به فارسی ترجمه می کرد. دکتر داراب دیبا و 

دکتر سعید حقیر نیز در این نشست ایشان را همراهی می کردند.
در ابتدا لیونگ لی بعد از معرفی خود، به نمایش فیلمی در ارتباط با موضوع 
نشست پرداخت و معماری را چیزی فراتر از رنگ و متریال دانست و بر نقش 

هویت در معماری تاکید نمود.
او در ادامه صحبت های خود با نمایش اسالید هایی به موضوع فرم در دوره های 
زمانی مختلف پرداخت. او با تاکید زیاد بر نقش انسان ها در فرآیند طراحی این 
نکته را اضافه کرد که الزم است فرم مناسب در مکان مناسب استفاده شود تا 
نتیجه خوبی حاصل گردد؛ همچنین الزم است تا رابطه مؤثری بین کار فرما 

و معمار برقرار شود تا در نهایت نتیجه مطلوبی بدست آید.
او همچنین نمونه ای از پروژه های خود را به حضار نشان داده و درمورد آنها 
توضیحاتی ارائه کرد. در نیمه دوم نشست نیز تعدادی از حاضران، سواالت 
خود در رابطه با موضوع بحث مطرح کردند و لیونگ لی و اعضای پنل به 

سواالت پاسخ دادند.

سلسله سخنرانی های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران که در سال 
تحصیلی 94-93 نهمین دوره از آن برگزار شد، از جمله پرسابقه ترین فعالیت های 
قطب علمی فناوری معماری است که هر ساله با هدف بررسی موضوعی خاص 
در عرصه معماری برگزار می شود. نهمین سلسله از این سخنرانی ها، با توجه به 
اهمیت موضوع، با نام "معماری معاصر" برگزار شد و در شش نشست مختلف 

و از جوانب گوناگون موضوع معماری معاصر را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

1393 19 آبـان مـاه                                ایـن جلسـه در تاریـخ 
بـا حضـور بابـک احمـدی، دکتـر داراب دیبـا و                     
                                  دکتـر سـعید حقیـر برگـزار گردیـد. بخـش اول بـه
                                سـخنرانی اعضـای پنـل دربـاره مدرنیتـه و رابطـه

 آن بـا معمـاری و بخـش دوم به پرسـش و پاسـخ دربـاره موضوعات مطرح 
شـده اختصاص یافت.

در ابتـدا سـعید حقیـر، پژوهشـگر معمـاری و هنـر مـدرن و عضـو هیـأت 
علمـی دانشـگاه تهـران بـا بیـان اینکـه مدتیسـت مسـئله مدرنیتـه خودی 
دغدغـه ذهنـی اش شـده اسـت ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه در جامعـه 
ای ماننـد ایـران هـم چیـزی به نـام مدرنیتـه خودی عملی اسـت؟ ایشـان 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال بـه صـورت اجمالـی موضوعاتـی پیرامـون بحـث 

مدرنیتـه در ایـران مطـرح کرد. 
در ادامه نشست داراب دیبا، پژوهشگر، منتقد و عضو هیأت علمی دانشگاه 
غرب،  در  مدرنیته  که  کرد  آغاز  نکته  این  بیان  با  را  خود  سخنان  تهران 
از آن بوده است. در واقع به جز طبقه  اتفاقات اجتماعی قبل  واکنشی به 

نشســـت اول: فـــرم، تابـــع هویـــت اســـت

نهمیـــن سلســـله ســـخرنانی های قطـــب علمـــی فنـــاوری معاری

معـــاری معمـــــــــــــــــاری معـــــــــــــــــارص و  مدرنیتـــــه  دوم:  نشســـت 
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نداشتند.  مطلوبی  زندگی  اروپا  در  مردم  سایر  دینی،  و حکومت  سلطنتی 
افرادی چون وندروهه و لوکوربوزیه با کنار گذاشتن سنت، در واقع آثارشان 

را در جواب به این دو توده ارائه می کنند.
ایشان در پایان اضافه کرد "اینکه انسان اصالت خویش را حفظ کند منافاتی 

با کسب پاسخ های امروزی ندارد".
سپس نوبت به بابک احمدی، پژوهشگر، مؤلّف و منتقد هنر و فلسفه رسید. 
وی با اشاره به این نکته که پس از گذشت 7 سال به دانشگاه تهران بازگشته 

است، این اتفاق را بسیار رضایت بخش عنوان کرد. 
او با اشاره به این نکته که بحث پیرامون مدرنیته از دهه 1320 و با سابقه ای 
از 1310 آغاز شده یاد آور شد که ما اصوال نسبت به واژه مدرن احساس 
حقارت و عقب افتادگی می کنیم حال آنکه در واقع از انقالب مشروطه وارد 

دوره مدرنیسم شده ایم.
بابک احمدی از دهه 1340 به عنوان دهه شکوفایی فرهنگی ایران یاد کرد و دلیل 
این امر را شکل گیری هنر مدرن و گسترش نهادهای فرهنگی در ایران دانست. 

دانست.  ضروری  بسیار  را  انتقادی  اندیشه  و  انسان  عقل  بر  تکیه  ایشان 
همچنین افزود که اگر ما تغییر می خواهیم، تک تکمان باید تغییر کنیم؛ 

همان آدمی باشیم که در خانه هستیم و اندیشه انتقادی داشته باشیم.
سپس وی با انتقاد از اینکه در ایران به جای تولید محتوا فقط به ترجمه از غرب 
می پردازیم گفت سرعت تغییرات در دوره مدرن سبب گیج شدنمان شده است و 
اینکه نمی شود تحوالت 800 ساله غرب را100 ساله انجام داد و به عنوان راهکار 

ارائه کرد. باید مدرنیته غرب را بشناسیم، و ترقی فرد را ترقی جامعه بدانیم.
صحبت های بابک احمدی در حالی تمام شد که حاضرین در سالن تحت 

تاثیر سخنان ایشان قرار گرفته بودند و بشدت ایشان را تشویق می کردند.
در بخش دوم اعضای پنل به سواالت حاضرین درباره مدرنیسم پاسخ دادند. 
در پایان مهندس هادی نادری، مدیر داخلی قطب علمی، با تشکر از اعضای 

پنل با اهدای لوح یادبود از حضور ایشان در این نشست تشکر کرد.

ســـومین نشســـت در تاریـــخ 5 آذر مـــاه 1393 
ـــر  ـــافعی و دکت ـــژن ش ـــدس بی ـــور مهن ـــا حض و ب
ســـعید حقیـــر در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا 

برگـــزار گردیـــد.
قبـــل از آغـــاز برنامـــه خالصـــه ای از نشســـت قبلـــی 
ـــا حضـــور  ـــا عمـــل« و ب ـــد ت ـــه و معمـــاری، از نق ـــا موضـــوع »مدرنیت ـــه ب ک
ـــن  ـــود، بی ـــده ب ـــزار ش ـــر برگ ـــعید حقی ـــا و س ـــدی، داراب دیب ـــک احم باب

ـــد. ـــع گردی ـــالن توزی ـــران در س حاض
ـــاره و  ـــا اش ـــا اروپ ـــران ب ـــه ای ـــینه رابط ـــه پیش ـــدا ب ـــافعی در ابت ـــژن ش بی
حضـــور ســـفیران کشـــور های اروپایـــی در زمـــان صفویـــه را از عوامـــل 
ـــن بحـــث،  ـــا ای ـــان ب ـــن موضـــوع قلمـــداد کـــرد. او همزم ـــر ای ـــر گـــذار ب تاثی
ـــش داد  ـــرای حاضـــران نمای ـــا بحـــث را ب ـــط ب ـــر مرتب اســـالیدهایی از تصاوی
و اواخـــر دوره قاجاریـــه و به ویـــژه ســـلطنت ناصرالدیـــن شـــاه را نقطـــه 
ـــرات  ـــی از تغیی ـــه برخ ـــت و ب ـــا دانس ـــا اروپ ـــران ب ـــه ای ـــی در رابط عطف
رخ داده در آن دوره ماننـــد افتتـــاح مدرســـه دارالفنـــون، افتتـــاح بانـــک 

ـــرد. ـــاره ک ـــواز اش ـــه اه ـــد از جمل ـــهر جدی ـــه ش ـــداث س ـــن اح و همچنی
ــاخت،  ــال سـ ــاس سـ ــی و براسـ ــورت خطـ ــه صـ ــان بـ ــه ایشـ در ادامـ
ــی  ــرات ناشـ ــی و تاثیـ ــدی را معرفـ ــای بعـ ــاخص دوره هـ ــای شـ بناهـ
ــران  ــر ایـ ــاری معاصـ ــر معمـ ــرب را بـ ــاری در غـ ــای معمـ از جنبش هـ
ـــون  ـــی همچ ـــاران غرب ـــی از معم ـــر بعض ـــن از تاثی ـــرد. همچنی ـــی ک بررس

لویـــی کان و رایـــت بـــر معمـــاران ایـــران ســـخن گفـــت.
در ادامه اساتید حاضر در پنل به پرسش های حاضرین پاسخ گفتند. 

نشست سوم:
جریــان مــدرن و معــاری معــارص در ایــران

چهارمیـن همایـش از نهمین سلسـله نشسـت های 
قطـب علمـی فنـاوری معماری دانشـگاه تهـران در 
تاریـخ 20 بهمـن مـاه 1393 در آمفی تئاتر شـهید 
آوینـی و بـا حضـور جمع کثیـری از دانشـجویان و 
صاحـب نظران معمـاری برگزار گردید. این جلسـه 
بـا حضـور دکتـر علیرضـا تغابنـی، دکتر سـعید حقیـر و دکتر حامـد کامل 

نیـا در تـاالر شـهید آوینـی تا سـاعت 12 ظهـر به طـول انجامید.
معماری  در  اصالت  بحث  بر  کوتاه  مقدمه ای  بیان  به  حقیر  سعید  ابتدا  در 
به کار  را  لفظ هنری  اثر،  برای یک  زمانی  پرداخت و خاطر نشان کرد که 
می بریم که چهار موضوع متریال، تکنیک، پیام و سبک در آن تجلی پیدا کند 

و اصالت در اثر هنری می تواند به یکی یا همه ی این ها مربوط شود. 
سـپس حامـد کامل نیـا در ادامـه، بـه تعریـف اصالـت و واژه شناسـی آن 
توجـه و مباحثـی حـول موضـوع ایـده و الگـو در معمـاری را مطـرح نمود.

پـس از ایشـان علیرضـا تغابنـی دیدگاه هـای خـود را دربـاره اصالـت در 
معمـاری بیـان کـرد. ایشـان ابتـدا دو نقـل قـول و دیـدگاه متفـاوت از دو 
دانشـمند و فیلسـوف را بیـان کـرده و سـپس به تعریـف مسـأله اصالت در 
دوران پیـش از مـدرن، رنسـانس و مـدرن پرداخـت تـا با کمـک آن بتواند 

حـدو مـرز اصالـت را مشـخص نماید.
نشست با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.

نشست چهارم: 
معاری معارص و مسأله اصالت



مهدی بابایی زاده

نشست تخصصی بررسی تجارب بازسازی پس از زلزله بم 

نشست تخصصی “بررسی تجارب بازسازی پس از زلزله بم” که به مناسبت 
تاریخ 8  در  بود،  تدارک دیده شده  بم  زلزله  زلزله در سالروز  و  ایمنی  روز 
دی ماه 1393 در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد. 
این نشست به همت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با 
همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان نوسازی 

شهر تهران و قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران اجرا گردید. 
در ابتدای برنامه دکتر حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای 
عالی معماری و شهرسازی به بیان مشکالت مختلف در زمان زلزله بم پرداخت 

و یادآوری مکرر تجربیات بازسازی بم را از ملزومات دانست.
در بخش بعدی مهندس نیلی، معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی 
شهر تهران به سخنرانی خود درباره تجربه همکاری با مشاوران و هماهنگی 

با شرکت ها پرداخت. 
سخنران بعدی جلسه، سید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی 
بود که به بیان نظرات خویش پرداخت. به نظر او تا قبل از زلزله بم، برای ما 
زلزله امری غیر مترقبه بوده است. معموالً بازسازی بعد از مدت زمانی نسبت 
به حادثه اتفاق می افتاد و حساسیت عمومی نسبت به بازسازی کم می شد 
ولی در مورد بم این اتفاق نیفتاد و هنوز بعد از گذشت چندین سال مردم 

نسبت به بازسازی شهر بم حساس اند و نگاه انتقادی دارند.
در بخش بعدی وجدانی، مدیر طرح بازسازی مساجد و اماکن متبرکه و مدیرکل 
دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی بنیاد مسکن درباره تجربه طراحی 

بناهای مذهبی در بم پس از زلزله بیانات خود را ایراد کرد. 
سخنران بعدی برنامه، ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن 
بود که درباره حفاظت از میراث فرهنگی پس از زلزله به بحث پرداخت و با پخش 
تصاویری از گذشته و حال شهر بم به تاثیرات پایگاه میراث جهانی اشاره کرد که 

پس از 10 سال شهر بم از لیست میراث جهانی در خطر خارج شده است. 
سخنران بعدی جوشایی، عضو شورای شهر بم درباره امروز شهر بم سخن 
گفت و سپس مهندس اخالص پور، به تجربه طراحی مسکن در بم پرداخت. 
گرفتند.  عهده  به  را  جلسه  بندی  جمع  پنل  اعضای  نیز  جلسه  پایان  در 
آقای طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، مهندس فتح 
اللهی، رییس سازمان نوسازی شهر تهران و دکتر مختاری، مدیر اسبق طرح 
نجات بخشی ارگ بم به ایراد نظرات خویش پرداختند. در این بحث از عدم 

استفاده نوین از خشت در بازسازی بم انتقاد شد.  
در پایان جلسه دکتر حناچی با جمع بندی جلسه، بیان داشتند که تجربه 
بازسازی بم نسبت به تجربیات قبلی قطعاً گامی به جلو بوده است ولی کامل 
نشده و این دالیلی دارد که باید بررسی شود و در تجربیات بعدی باید حتما 

مورد توجه قرار گیرد. 

ـــفندماه 1393  ـــخ 11 اس ـــم در تاری ـــت پنج نشس
ـــه  ـــران از دریچ ـــر ای ـــاری معاص ـــوع »معم ـــا موض ب
واقعیـــت« و بـــا حضـــور مهنـــدس فرهـــاد 
احمـــدی و دکتـــر داراب دیبـــا برگـــزار گردیـــد. 
نخســـت فرهـــاد احمـــدی بـــه توضیحاتـــی 
ـــت و  ـــران پرداخ ـــاری ای ـــی معم ـــای تاریخ ـــا و ارزش ه ـــاره تجربه ه درب
ـــرا و  ـــاخص فرم گ ـــای ش ـــا بناه ـــر صرف ـــاری معاص ـــت معم ـــت: واقعی گف
ـــب  ـــخ مناس ـــه پاس ـــت بلک ـــابقات نیس ـــده در مس ـــای برگزی ـــا طرح ه ی
ـــد.  ـــاران باش ـــی معم ـــه اصل ـــد دغدغ ـــه بای ـــراد جامع ـــایش اف ـــه آس ب
در ایـــن راســـتا وظیفـــه مـــا شناســـایی نیازهـــای جامعـــه و یافتـــن 

بهتریـــن راه حـــل بـــرای پاســـخ بـــه آنهاســـت. 
در  دموکراســـی  صحبت هـــا،  راســـتای  در  دیبـــا  داراب  ســـپس 
معمـــاری و احتـــرام بـــه عقایـــد افـــراد جامعـــه را حائـــز اهمیـــت 
دانســـت و بیـــان کـــرد: یکـــی از مشـــکالت حاضـــر تجـــاری شـــدن 
معمـــاری و عـــدم ســـرمایه گـــذاری مناســـب اســـت. او همچنیـــن 
ـــا  ـــر ب ـــن ام ـــت و ای ـــی اس ـــه طراح ـــلیقه الزم ـــه س ـــت ک ـــاد داش اعتق

آگاهـــی از فلســـفه، ادبیـــات و هنـــر میســـر خواهـــد شـــد.
ــرده و  ــرح کـ ــود را مطـ ــواالت خـ ــار سـ ــه، حضـ ــش دوم جلسـ در بخـ

اســـاتید بـــه آنهـــا پاســـخ گفتنـــد.

قطب  نشست های  سلسله  نهمین  از  نهایی  نشست 
ماه  اردیبهشت  تاریخ 7  در  معماری  فناوری  علمی 
1394 در آمفی تئاتر پردیس هنرهای زیبا، با حضور 
دکتر داراب دیبا، مهندس مهرداد زواره محمدی و 

مهندس رهام مقصودلو برگزار گردید.
مطرح  مسابقات  نمونه  چند  شناسی  آسیب  به  زواره محمدی  مهرداد  ابتدا 
شرکت  شامل  که  دانست  اصلی  حلقه  سه  دارای  را  مسابقات  و  پرداخت 
اصلی،  حلقه   2 که  افزود  و  می باشد  برگزارگنندگان  و  داوران  کنندگان، 
فارغ التحصیالن معماری هستند که اگر بتوانند از روند مسابقات دفاع کنند 

مسابقات درسالمت و صحت باالتری برگزار خواهد شد.
آن،  مهم ترین  که  کرده  بیان  را  مسابقات  این  وکلی  کلیدی  نکات  سپس 
عدم پاسخ گویی کارفرما به تمهیدات، عدم اعالم کتبی نتایج مسابقات، عدم 
پرداخت جوایز و عدم انتخاب داوران قبل از مسابقات است. ایشان در پایان 
نکات  مسابقات،  و طرح های  پروژه ها  از  نمونه  معرفی چند  با  سخنان خود 

مربوط به آن ها را مطرح نمود.
در ادامه، رهام مقصود لو مقدمه ای راجع به فواید برگزاری مسابقات گفته و 
بر این اعتقاد بود که مسابقات عالوه بر اینکه به طراحان گمنام فرصت بروز 
استعداد و رقابت با سایرین را می دهد، تمرینی برای گزینش شایستگان و در 

نتیجه مردم ساالری و شایسته ساالری نیز می باشد.
به گفته ایشان، مسابقات به همان نسبت که فواید زیادی دارد، مضرات بسیاری 
را هم برای جامعه در بردارد که از جمله مهم ترین آنها هزینه برگزاری مسابقات 
است که منجر به نابسامانی در وضعیت معماری و شهرسازی می شود. سپس به 
تجربه ی ناموفق مسابقات در ایران اشاره  ای کرد که باعث گردیده سرمایه های 
کالن مادی و معنوی در این مسیر در نظر گرفته شود که در نهایت به بهبود 
معماری کشور کمکی نخواهد کرد. در آخر اشاره ای به طرح ها و پروژه های مطرح 

در مسابقات و همچنین شرکت های مطرح برگزاری مسابقات کرد.
سپس داراب دیبا در راستای صحبت ها، تالش برای باز کردن فضا و برقراری 
نفوذها و  اعمال  به  را حائز اهمیت دانست و  عدالت اجتماعی در مسابقات 

رابطه ی شرکت کنندگان با کارفرما و داوران قبل از مسابقات اشاره کرد.
وی در پایان، تشکیل انجمن معماران مستقل در ایران را مطلب مهمی دانست و 
تاکید کرد که این انجمن باید در بدنه  جامعه  مدنی مهندسین و روشنفکران قرار 

گیرد تا بتواند مستقل عمل کرده و زیر پوشش هیچ نهاد دولتی نباشد. 
در پایان سمینار با سواالت تعدادی از حضارو پاسخ گویی استادان به پایان رسید. 

شست پنجم:
ـــت ـــران از دریچـــه واقعی معـــاری معـــارص ای

نشست ششم:
مسابقات معاری، چالش ها و راهکارها
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ف  ــت ــز مدیریـ ــی میـ ــابقه طراحـ مسـ

شرکت محیط آرا با همکاری پردیس هنرهای زیبا و قطب علمی فناوری معماری با توجه به نیاز روزافزون 
ارتباط مراکز علمی و صنعتی در زمینه های گوناگون از جمله طراحی مبلمان، در تابستان 93 اقدام به 

برگزاری مسابقه ای با عنوان »طراحی میز مدیریت« نمود.
این مسابقه در دو مرحله صورت پذیرفت. در مرحله نخست هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار کثیر 

دریافت شده، نفرات برگزیده که به مرحله پایانی راه یافتند را اعالم نمود.
در مرحله دوم نفرات برگزیده در کارگاه یک روزه ای در تاریخ 23 تیرماه 93 شرکت کرده و با حضور داوران 
محترم توانستند نظرات ایشان را در مورد طرح های خود دریافت نموده و در فرصت باقی مانده به بهبود طرح 

ها بپردازند. همچنین برگزیدگان برای آشنایی با پروسه تولید، بازدیدی از کارخانه شرکت محیط آرا داشتند.
مراسم اختتامیه این مسابقه روز یکشنبه 12 آذرماه 93 در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. در 
این مراسم ابتدا مهندس امیرحسین نیکدل به نمایندگی از مدیریت شرکت محیط آرا، به ایراد سخنرانی 
پرداخته و با معرفی شرکت به چشم انداز پیش رو در آینده اشاره نمود. در ادامه مهندس جمشید امامی 
دبیر علمی مسابقه و عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران، سخنانی پیرامون روند 

دالرام طالب خان گروسی

مسابقه و داوری ارائه کرد. سپس دکتر حامد مظاهریان مدیر قطب علمی فناوری معماری از برگزاری 
اینگونه مسابقات ابراز خوشحالی کرده و همکاری بخش خصوصی و دانشگاهی را از نقات قوت این مسابقه 
دانست. وی از دیگر نقات قوت، یادگیری دانشجویان در حین برگزاری و شرکت در مسابقه را برشمرد و 

این مسابقه را یک دوره آموزشی برای شرکت کنندگان خواند.
این مراسم با اهدای جوایز به برگزیدگان و تقدیر از داوران و سایر عوامل اجرایی مسابقه پایان یافت.

اسامی داوران )به ترتیب حروف الفبا(
مهندس سامان آشتیانی، طراح صنعتی و متخصص طراحی داخلی

مهندس جمشید امامی، عضو هیأت علمی دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران و دبیر علمی مسابقه
دکتر نادیه ایمانی، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهش دانشگاه هنر تهران
دکتر محمد فرضیان، عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران

دکتر حسن صادقی نائینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت
اسامی برگزیدگان

در این مسابقه مهدی مؤمنی، رامین عسگری، سینا تفنگ ساز، آرش عباس  زاده و علی زین  عالیان به عنوان 
رتبه های اول تا پنجم و میثم گفتاری، محمد نظیفی، سید حمید صدری، محمد مهدی قائدی و محبوبه سادات 

علوی به عنوان رتبه های برتر معرفی شدند.
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سید احسان مسعود

قطــب علمــی فنــاوری معمــاری دانشــگاه تهــران بــا هــدف بــه روز ســازی 
ــت  ــق ماموری ــتای تحق ــه مهندســی کشــور و در راس ــی جامع ــش فن دان
خویــش مبنــی بــر گســترش ارتبــاط بــا بــازار کار و صنعــت ســالیان پیاپی 
دوره هــای عالــی تخصصــی معمــاری را برگــزار می کنــد و در یازدهمیــن 
دوره آن، پاییــز و زمســتان 93، اقــدام بــه پذیــرش بــرای دوره هــای عالــی 
تخصصــی )مدیریــت پــروژه و ســاخت(، )تکنولــوژی و معمــاری پایــدار( و 
)معمــاری داخلــی( نمــود. دوره هــا در هــر ســال دو بــار برگــزار می شــوند 
ــیزدهمین  ــزاری و س ــال برگ ــن دوره  در ح ــاری دوازدهمی ــال ج و در س

دوره آن در شــش ماهــه دوم ســال برگــزار خواهــد شــد. 
ــا را از  ــن دوره ه ــه ای ــت ک ــواردی اس ــت، م ــت اس ــز اهمی ــه حائ آنچ
دوره هــای رســمی کارشناســی ارشــد متمایــز می کنــد. گاه تــالش 
دانشــجو بــرای حضــور در کارشناســی ارشــد ناموفــق می مانــد و گاه تمــام 
تــوان و شــوق یادگیــری او صــرف رقابــت کنکــور شــده و پــس از قبولــی، 
ــرد.  ــی نمی ب ــد نمی گــذارد و بهــره ای از مقطــع تحصیل ــرژی ای کــه بای ان
ــوارد،  ــیاری م ــی در بس ــالت تکمیل ــع تحصی ــور در مقاط ــفانه حض متاس
ــا  ــرای همراهــی ب ــه یادگیــری بیشــتر، صرفــاً ب بیــش از احســاس نیــاز ب
ــور  ــی حض ــرد. ول ــورت می گی ــدرک ص ــذ م ــودای اخ ــه و س ــوج جامع م
دانــش پذیــران در دوره هــای عالــی تخصصــی بــه واســطه عــدم دریافــت 
ــه یادگیــری اســت و در  ــاز ب ــه دلیــل احســاس نی مــدرک دانشــگاهی، ب
مــواردی هــم بعــد از گذشــت ســال ها از تحصیــالت دانشــگاهی رخ 
ــل  ــراد را حاص ــاوت اف ــور متف ــت حض ــه کیفی ــن نکت ــه ای ــد، ک می ده

می شــود.
 تفــاوت دیگــر ویرایــش پذیــری ســهل الوصــول دوره هاســت. دوره هــای 
کارشناســی ارشــد بــه لحــاظ تعــداد واحد-ســاعت چارچــوب ثابتــی دارنــد 
و بــه لحــاظ محتــوا گاهــی تغییــر در یــک عنــوان درســی ســال ها طــول 
ــز ممکــن اســت دانشــجویان را از  ــط انتخــاب اســاتید نی می کشــد. ضواب
ــه  ــا ب ــن دوره ه ــه ای ــد. ک حضــور بعضــی اســاتید متخصــص محــروم کن

دلیــل ماهیــت متفاوتــش دچــار ایــن مشــکالت نیســت.

دوره معمـاری داخلی در 270 سـاعت با عناوین درسـی چـون خالقیت در 
معماری، تهویه مطبوع، طراحی دسـت آزاد، اسـتاندارها و مسـتندات فنی، 
تاریـخ تزیینـات، ارگونومی، مواد و مصالـح در معماری داخلـی، کارگاه های 
قراردادهـا،  و  پیمـان  بازسـازی،  مدیریـت  نورپـردازی،  اصـول  طراحـی، 
گرافیـک، مبانـی رنـگ و آکوسـتیک برگزار می شـود. از اسـاتید ایـن دوره 
ابراهیـم جعفـری، مهنـدس محمدرضـا سلطاندوسـت،  اسـاتید مهنـدس 
مهنـدس احسـان طایفـه، دکتـر عبدالرضـا محسـنی، مهنـدس نعمـت اهلل 
اسـماعیلو، مهنـدس احمد جدیـدی، مهندس اکبر دبسـتانی، مهندس علی 
خـادم زاده، دکتـر حسـن صادقـی نائینـی، دکتر عبـاس افتخـاری، انجمن 
روشـنایی و نورپـردازی ایـران، دکتر محمـد جعفری فشـارکی، دکتر مجید 
پرچمـی جـالل، مهنـدس محمـد غفـاری، مهنـدس نوشـین ضیاءشـهابی 
و مهنـدس علـی سـروش اشـاره داشـت. در هـر دوره بازدیدهایـی هـم بـه 

همـراه اسـاتید انجام می شـود.

مخاطبــان دوره مدیریــت پــروژه و ســاخت معمــوال بعــد از تجربــه در بــازار دوره هـــای عالـــی تخصصـــی معـــاری دانشـــگاه تهـــران
کار، بــرای پــر کــردن خالهــای دانــش خــود در دوره شــرکت می کننــد. 
ــت و  ــازه اس ــن ت ــه عناوی ــاری هم ــته معم ــالن رش ــارغ التحصی ــرای ف ب
مهندســین عمــران هــم بــه دلیــل فضــای ارائــه جدیــد عناویــن در دوره 
ــژه  ــث وی ــروژه، مباح ــرل پ ــت و کنت ــن مدیری ــد. عناوی ــرکت می کنن ش
ــت  ــروژه، مدیری ــت اســتراتژیک پ ــده، مدیری ــوژی آین ــت، تکنول در مدیری
ــی ارزش،  ــروژه، مهندس ــک پ ــت ریس ــی، مدیری ــاد مهندس ــی و اقتص مال
مهــارت هــای عمومــی مدیریــت در مهندســی، مدیریــت پورتفولیــو 
ــع  ــت مناب ــزارMSP، مدیری ــرم اف ــازی، ن ــم س ــت تصمی ــروژه، مدیری پ
ــی،  ــت کارگاه هــای عمران ــا، مدیری ــت پیمــان و قرارداده انســانی، مدیری
ــروژه  ــت پ ــر مدیری ــدازی دفت ــی و راه ان ــین آالت عمران ــت ماش مدیری
ــده شــده اســت. اســاتیدی چــون دکتــر مجتبــی  در 220 ســاعت گنجان
حســینعلی پــور، دکتــر محمــود گالبچــی، دکتــر حامــد امــام جمعــه زاده، 
دکتــر اقبــال شــاکری، دکتــر احســان فرصــت کار، دکتــر داوود رضــا عرب، 
دکتــر فرهنــگ شــعفی، مهنــدس حمیــد اطهــاری، مهنــدس ســید علــی 
حســینی، دکتــر مجیــد پرچمــی جــالل، دکتــر محمــد جعفــری فشــارکی 

ــد. ــس می کنن ــن دوره تدری ــی در ای ــاش طوس ــین نق ــر حس و دکت

ــزاری  ــن دوره برگ ــوژی و چندی ــزاری دوره تکنول ــال هایی برگ ــس از س پ
ــه  ــا توجــه ب ــن دو رشــته، ب ــرژی و تجــارب کارشناســی ارشــد ای دوره ان
ــاری در دانشــگاه هایی  ــوژی معم ــرژی در رشــته تکنول ــش ان وجــود گرای
چــون MIT، تصمیــم بــه ادغــام مباحــث و ایجــاد دوره عالــی تخصصــی 
تکنولــوژی و معمــاری پایــدار شــد. عناوینــی چــون، طراحــی پارامتریــک، 
سیســتم هــای پیشــرفته ســاختمانی، شــهرهای پایــدار، مصالــح پیشــرفته 
 Autodesk Ecotect افزارهــای  نــرم  طراحــی،  کارگاه  ســاختمانی، 
Analysis وEnergy Plus، پالگیــن Grasshopper، ممیــزی و انــرژی 
ــران،  ــداری در ای ــارب پای ــدار، تج ــاری پای ــی معم ــارب جهان ــا، تج بن
تهویــه مطبــوع، اکوســتیک، مبانــی مهندســی زلزلــه و معمــاری دیجیتــال 
ــرای 180 ســاعت برنامــه ریــزی شــده اســت. دکتــر هوشــیار نوشــین،  ب
دکتــر منوچهــر طبیبیــان، دکتــر محمــود گالبچــی، دکتــر کتایــون تقــی 
زاده، دکتــر علــی وکیلــی اردبیلــی، دکتــر محمدرضــا متینــی، مهنــدس 
محمدرضــا سلطاندوســت، مهنــدس نوشــین ابوالحســنی، مهنــدس هلیــا 
طاهــری، مهنــدس رامتیــن حــق نظــر، مهنــدس عبــاس غفــاری، دکتــر 
ــروش و  ــی س ــدس عل ــدی، مهن ــاد احم ــدس فره ــان، مهن ــد قبادی وحی

ــد. ــن دوره تدریــس داشــته ان دکتــر محمــود حســینی در ای
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بیست و پنجمین برنامه پاکت آبی با حضور رامین مهدی زاده فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه های شهید بهشتی تهران و کلمبیا آمریکا، 
23مردادماه 1393، در نگارخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار 
شد. سخنران مدعو در نخستین بخش برنامه به ارائه فکر تا عمل ساختمان 
آپارتمان شماره یک محالت و چگونگی فعالیت معماران در جامعه آمریکا در 

بخش دوم پرداخت.
بخش اول برنامه پس از نمایش تصاویر روز و شب و فصول مختلف ساختمان 
آپارتمان شماره یک محالت، با پرسش و پاسخ حضار با سواالتی نظیر جایگاه 
طراح داخلی در این ساختمان، نادیده گرفتن صنعت گل در شهر محالت، 
چگونگی تعریف روابط داخلی در تلفیق دو کاربری مسکونی و تجاری و ... به 

اتمام رسید. 
بخش دوم برنامه نیز برخالف روال همیشگی برنامه های پاکت آبی ابتدا به ارائه 
تجربه مهندس مهدی زاده در امریکا و گفت و شنود پیرامون شرایط و جایگاه 
معماران در جامعه آمریکا و چگونگی فعالیت معماری در آنجا اختصاص داشت 

و سپس پرسش و پاسخ در مورد ساختمان شماره یک محالت انجام شد.

بیســـت و پنجمیـــن جلســـه پاکـــت آبـــی

سلسله کارگاه های »پاکت آبی«

کانون مهندسان معار دانشگاه تهران

آرش  با حضور  آبی  پاکت  کارگاه های  سلسله  از  جلسه  و ششمین  بیست 
مظفری، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسالمی در تاریخ پنجشنبه 

سوم مهر 1393، در نگارخانه دانشکده هنرهای زیبا، برگزار شد. 
فرهنگی-  مجموعه  پروژه ی  معرفی  از  قبل  جلسه،  این  در  مظفری  آرش 
ورزشی جانبازان و معلولین به بیان تجربه هایی از زمان دوران دانشجویی 
فرودگاه  پروژه دیپلم طراحی  آزادی،  مانند مسابقه ی طراحی سینما  خود 
اولین تجربه ی حرفه ای  به عنوان  نیپکو  بین المللی قشم، طراحی کارخانه 
خود پرداخت و به معماری دیاگراماتیک، جریان مدرنیست و پست مدرنیست 
ایرانی نیز اشاره کرد. وی در ادامه، به معرفی اثر خود یعنی پروژه ی مجموعه 
فرهنگی- ورزشی جانبازان و معلولین پرداخت و از ایده ها، مسائل اجرایی، 

اتفاقات حرفه ای و در نهایت تاثیر آن در رسانه ها صحبت کرد. 
مناسب  همایش  کارگروه  عضو  قدیری  سهیل  ابتدا  برنامه ،  دوم  بخش  در 
سازی محیط شهری برای جانبازان و معلوالن، درباره این همایش توضیح 
کوتاهی داد و از حاضرانی که در این زمینه فعالیت داشتد و یا به موضوع 

عالقه مند بودند، دعوت به همکاری کرد. 
نیز، آرش  پایانی  یافت. در بخش  ادامه  پاسخ حاضران  و  با پرسش  جلسه 
مظفری پاسخگوی سواالت دانشجویان و حضار بود و اشاره ای هم به مرمت 

مجموعه باغ موزه قصر داشت. 

آبــی پاکــت  جلســه  ششــمین  و  بیســت 

بیست وهفتمین برنامه پاکت آبی با رویکردی متفاوت در فضایی جدید در 
قالب یک کارگاه سه روزه در روزهای پنجشنبه 29 آبان، 6 آذر و همچنین 
13 آذر 1393 در فضای آتلیه 6 دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران با حضور بیژن شافعی و وحید شالی امینی برگزار شد.
مهندسان  کانون  از  نمایندگی  به  ناصرنصیر  حمیدرضا  مدیریت  به  برنامه 
معمار دانشگاه تهران برگزار شد و مسئولیت برگزاری آن را آسا ابراهیمیان و 
حوریه مشهدی به نمایندگی از کارگروه پاکت آبی برعهده داشتند. برنامه به 
شکل کارگاهی آغاز شد و ادامه یافت و قرار بر این شد، این روند مطالعاتی 
در صورت رسیدن به نتایج رضایت بخش از سه کارگاه حاضر، به صورت 
پژوهشی و عملی پژوهشی و عملی، با حضور شافعی و شالی امینی برای 
داوطلبان ادامه پیدا کند و حاصل آن ارائه یک طرح پژوهشی پیرامون این 

عنصر مهم معماری با همکاری پاکت  آبی خواهد بود.
شافعی، کارگاه بیست وهفتم را سرآغاز یک طرح پژوهشی کم نظیر در مورد 
صندلی در ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این برنامه بتواند دانشجویان 
معماری  در  کاربردی تر  و  ملموس تر  موضوعات  تا  کند  ترغیب  را  معماری 
ایران را مورد بررسی قرار داده و شیوه پژوهشی درست تری را انتخاب کنند، 
چرا که معماری ما بیشتر به دست خارجی ها کاویده شده و الزم است که 

معماران جوان ایرانی در این عرصه گام های استوارتری بردارند. 
برنامه با دو بخش متفاوت ولی پیوسته در برگزاری کارگاه دنبال شد. یک 
ایران«  در  تاریخچه صندلی  و  درباره »ماهیت  پژوهش  به  برنامه  از  بخش 
باستانی،  دوران  در  ایران  در  صندلی  تاریخ  بررسی  که  داشت  اختصاص 
اسالمی )میانه تا صفویه(، صفویه، از صفویه تا انتهای دوره قاجار و معاصر 
را دربرمی گرفت و بخش دیگر به ساخت مدل و تهیه نقشه های صندلی های 
مهم تاریخ طراحی در ایران و جهان در مقیاس 1:5 توسط شرکت کنندگان 

و نمایش چگونگی ساخت صندلی می پرداخت. 
انتظار خود  از حد  فراتر  را  نتیجه جلسات  اساتید  برنامه  برگزاری  از  پس 
دانستند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند این مطالعه را در طول یک سال 

با حمایت برنامه پاکت آبی به سرمنزل مقصود برسانند. 

آبــی پاکــت  جلســه  هفتمیــن  و  بیســت 
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 محمدرضا متینی

گروه پِلک:
ــی،  ــژاد ثان ــر ن ــی، هســتی جعف ــرگ امین ــه احســانی اســکوئی، گلب فرزان
ــس  ــزاز، پردی ــن زاده ب ــان حس ــی، آرم ــی میرزای ــادق حاج ــد ص محم
ــدی،  ــتو صم ــدم، پرس ــی مق ــه صادق ــرانجام، فاطم ــه س ــان، رضی زنجیری
زهــره  عجمــی،  حســنی  نویــن،  عبــادی  مهســا  طاهــری،  مائــده 
مهرپورالیقــی، کوشــا میراســدالهی، نــگار نجفــی، محمــد مهــدی خاکــی و 

ــد.  ــان بودن ــزاد حیدری مه
در ایـن کار، قابلیـت باز و بسـته شـدن پلک مورد نظر بوده اسـت. هندسـه 
پلـک در ایـن کار بـه صورتـی تغییـر یافتـه کـه دو سـطح نیـم کـره بـاز و 
بسـته شـونده ) بـا ابعـاد غیـر یکسـان( بـا قـرار گیـری روی هـم و امـکان 
دوران نسـبت بـه یکدیگـر در حالت های مختلـف، باز می شـوند و می توانند 

فرم هـای متنوعـی را بـرای ایـن سـاختارایجاد کنند.

پروژه عملی درس »انسان، طبیعت، معماری« در نیمسال دوم تحصیلی 93-
94 به روال معمول سال های گذشته در مقیاس بزرگ و به صورت گروهی 
ارائه شد با الهام اولیه از ساختاری در طبیعت آغاز شد و پس از اعمال تغییرات 

و ایجاد دخل و تصرف هایی به ساخت مدل نهایی منتهی شد. 
چند موضوع کلی، درهر دوره از این درس، به دانشجویان معرفی می شود 
تا آنان در گروه های کاری کوچک ترو با توجه به آن موضوع به الگویابی از 
اولیه  پیشنهادات  الگوها،  این  بررسی  و  تحلیل  از  و پس  بپردازند  طبیعت 

خود را ارائه کنند. 
در مرحله بعد ،منتخب طرح های اولیه در گروه های کاری بزرگ تر تکمیل و 
در پایان به صورت مدلی در مقیاس بزرگ توسط هر گروه ساخته می شوند. 
موضوعات ارائه شده در این نیمسال، ساختارهای محصور کننده، بند بند و 
لوله ای بوده و در نهایت، تمامی طرح های برگزیده برای بخش پایانی از میان 

الگوهای مربوط به ساختارهای محصور کننده انتخاب شده اند. 

گروه الک پشت:
نیمـا  اسـد زاده،  راضیـه  احمدی جوشـقانی،  هانیـه  ابولحسـنی،  سـید علی 
بهرامـی، فاطمـه پایانی فـر، آذر جناتی پـور، لیال سبحانی گلسـتان، آی سـان 
علیرضـا  گوهری مقـدم،  سـحر  قاضـی زاده،  محمد مهـدی  شـریفیان، 
محمـدی، صبـا محمدی سـربند، محمـد فریـد مصلـح، مهـدی مینوئی فر، 

علیرضـا نوریـان و فاطمـه صدیـق بودنـد.
سـاختار اولیـه الک، بـه  طـور عمـده از قطعات پنج و شـش ضلعی تشـکیل 
شـده اسـت. در نتیجه پوشـش طـرح بـرای این که به شـکل منحنـی درآید 
بـه قطعـات هرمـی تبدیـل شـده و بـا اعمـال تغییراتـی در هندسـه اصلی و 
جزئیـات حواشـی و بـا پیشـنهاد نوعـی اتصال بـرای پیوند ورقه هـای مجاور، 

شـکل نهایـی به دسـت آمده اسـت.

مورد  ابتدا  طبیعت،  کننده  محصور  ساختارهای  اساس  بر  اولیه  طرح های 
و  اجزا  اتصاالت  مقاومت،  دالیل  ویژگی ها،  و  گرفتند  قرار  هندسی  تحلیل 
یا تغییر پذیری فرم به صورت تجربی بررسی و شناخته شد. در قدم بعد 
با انتزاعی کردن الگوی اولیه و حذف مواردی که در مسیر طراحی، نقش 
خاصی را بازی نمی کنند طرح کامل تر شده است. در آخرین مرحله نیز با 
در نظر گرفتن مواد و مصالح سازنده، شرایط اجرا، مقاومت و دوام و حتی 

قیمت و شرایط تهیه مصالح این طرح تکمیل و اجرا شده است. 
زمان اجرا مهمترین مسئله هماهنگی و ارتباط مناسب و تقسیم کار صحیح 
بین افراد یک گروه است تا این دانشجویان در یک تجربه دسته جمعی در 
یابند که  دومین نیمسال ورود به رشته معماری به ساخت طرحی دست 

از نظر ابعاد و ویژگی های آن تجربه ای منحصر به فرد محسوب می شود.
الگوهای انتخابی از طبیعت در کار دانشجویان این دوره، الک الک پشت، 

پلک چشم، حباب های آب، آناناس، رادیو الریا و خرخاکی بودند.

گروه حباب:
آیدا  نژاد،  انصاری  ملیکا  بنکدار،  احمدی  آزیتا  بهابادی،  ابراهیمی  فرناز 
پیله ور، پرتو جهانگیری، مریم رستگارپویانی، مه تا زارعان شهرکی، صبا 

عبدی، زهرا کامجو، فاطمه مقیمی و پردیس مزین بودند. 

گروه رادیو الریا:
مریم پیغمبری، شهرزاد حبیبی پارسا، مهدی خدادادی، احسان دادخواه نیارق، 
زهرا رحیمی، فاطمه صباغ، پانیذ فرش چیها، پریسا قاسم ثانی، سارا قاسمیه، 
فرانه معدنی،  امیرساالر مظاهر کرمانی،  ماهان مطلبی،  شایان گیوه چیان، 
علی موثقی گیالنی، اتوسا مومنائی، پدرام هاشمی و امیر محمد دانشور بودند. 
رادیو الریا با ساختار مشبک خود الهام بخش گنبد ژئودزی و بسیاری از سازه های 
فضا کار بوده است. در این کار با الهام از این الگو و با اعمال تغییراتی در تناسبات 
و قطعات سازنده آن و بکار گیری میله هایی فلزی و اتصاالتی انعطاف پذیر متشکل 

از حلقه های الستیکی مدل نهایی شکل گرفته است.

گروه خرخاکی:
پگاه آفتابی، آوا آقا علی طاری، پرنیان بک محمدی، آناهیت چایچی سلیمی، 
محیا حکیم الهی، سارا خبازان، سروین سرابی داریانی، فاطمه عرب نیا، کیمیا 
محمدی، مهدیه مقرب، محمد رضا مومنی، نگار هاجری، نیلوفر هادیان جزی، 
نرگس یعقوبیان، پردیس علی پور، یاسمین یراقی و حسین صمدی، افراد گروه 

خرخاکی را تشکیل می دادند.
شروع این طرح با الهام از قابلیت جمع و باز شدن بدن خرخاکی است اما در مسیر 
تکامل طرح و اعمال تغییرات بر روی آن، ساختار پوششی از ساختار تغییر پذیر 
نگهدارنده این طرح جدا شده ) بر خالف بدن خرخاکی که این دوساختار یکپارچه 

است( و نوع دوران اجزای آن با ترکیبی چند لوالیی به طرح نهایی رسیده است.

گروه آناناس:
مهسا ابوترابی، فاطمه پرستالوی زنجانی، الناز تقی لو، فاطمه رحیمی، ثنا 
افراد  صفری،  فاطمه  صالحی،  هانیه  شویدی،  شیرین  اصفهانی،  میوه  شاه 

گروه آناناس بودند.
پوشش آناناس هر چند با اتکا به مواد پر کننده داخل این میوه استوار است 
اما فرم و تر کیب اجزای آن در این طرح، الهام بخش پوششی گنبدی بوده 
است. این گنبد کشیده از قطعات ورق تاشده تشکیل شده که با چفت شدن 

در یکدیگر فرم کلی را شکل می دهند.

 



ـــاوت  ـــه ای متف ـــا برنام ـــدی 2 ب ـــدی1، کارگاه کاربن ـــس از کارگاه کاربن ـــال پ ـــک س ـــاه 1393 ی دی م
ـــران  ـــاری ای ـــی معم ـــّوع هندس ـــای متن ـــا قابلیت ه ـــجویان ب ـــنایی دانش ـــه، آش ـــد. برنام ـــه ش پی گرفت
ـــب  ـــور در قال ـــن منظ ـــود. بدی ـــالمی« ب ـــاری اس ـــا معم ـــنایی ب ـــی درس »آش ـــروژه ی پایان ـــب پ در قال
ـــرار  ـــتور کار ق ـــی در دس ـــه  فضای ـــار هندس ـــاخت چه ـــم روزه، س ـــک و نی ـــرده ی ی ـــه ی فش ـــک برنام ی
ـــا  ـــد. اّم ـــاوت بودن ـــه های متف ـــرض شمس ـــا دارای ع ـــه  12 اّم ـــه از هندس ـــی برگرفت ـــه همگ ـــت ک گرف

ـــود.  ـــان ب ـــر 4 کار یکس ـــه ی آن در ه ـــه دهان ـــتند ک ـــا داش ـــوس مبن ـــک ق ـــا ی ـــه تنه ـــر 4 هندس ه
ـــروه  ـــر زیرگ ـــد و ه ـــکیل دادن ـــره تش ـــای 2نف ـــای کالس زیرگروه ه ـــه ی کار، اعض ـــح برنام در روز توضی
ـــن  ـــا در ای ـــروه ه ـــام زیرگ ـــورد تم ـــه م ـــز دو س ـــاخت. ج ـــور را س ـــه های مذک ـــی هندس ـــت مقّوای ماک
ـــداد  ـــا تع ـــروه ب ـــه 4 گ ـــای کالس ب ـــاز کارگاه، اعض ـــح روز آغ ـــتند. در صب ـــبی داش ـــت نس ـــش موّفقی بخ
ـــداد  ـــژه تع ـــه به وی ـــر هندس ـــی ه ـــاس پیچیدگ ـــر اس ـــیم ب ـــن تقس ـــد. ای ـــیم ش ـــر تقس 5، 6، 10 و 12 نف

باریکه هـــا و تعـــداد تقاطع هـــای آنهـــا انجـــام شـــد تـــا حجـــم کار گروه هـــا نســـبتاً برابـــر باشـــد.
ـــد  ـــیم ش ـــم ترس ـــتیک ضخی ـــا، روی پالس ـــای زیب ـــس هنره ـــه ی پردی ـــالن ارائ ـــوس در س ـــه ی ق هندس
ـــع  ـــای تقاط ـــده ی کار تصـــّور زوای ـــد. بخـــش پیچی ـــری روی آن نصـــب ش ـــب گی ـــرای قال ـــه ی کار ب و لب
باریکه هـــا و گذاشـــتن فاصله هـــای دقیـــق بـــا صفحه هـــای مـــوّرب در محـــل تقاطع هـــا بـــود کـــه 

ـــدند. ـــق ش ـــرای آن موّف ـــی در اج ـــه خوب ـــا ب ـــا و زیرگروه ه ـــر گروه ه اکث
ـــق  ـــی محّق ـــای گچ ـــا لنگه ه ـــا ب ـــه تنه ـــد هندس ـــود و بای ـــر در کار نب ـــدی1، آج ـــالف کارگاه کاربن برخ
می شـــد. لـــذا کار بـــا گـــچ زنـــده مهمتریـــن بخـــش تجربـــه ی مصالـــح شناســـی بـــود. ســـپس 
مرحلـــه ی کشـــیدن نقشـــه روی زمیـــن و نصـــب هـــر قطعـــه در جـــای خـــود بـــود. در ایـــن دو 
ـــق  ـــروه موّف ـــروه از 4گ ـــا 2گ ـــت و تنه ـــش یاف ـــوس کاه ـــرزی محس ـــا به ط ـــت گروه ه ـــش موّفقی بخ
ـــن 4  ـــاس ای ـــد، قی ـــا ش ـــم برپ ـــار ه ـــا در کن ـــن کاره ـــی ای ـــدند. وقت ـــود ش ـــی خ ـــل کار نهای ـــه تکمی ب
ـــرض  ـــدی )ع ـــادی کاربن ـــاوت بنی ـــاره ی تف ـــی درب ـــژه بحث ـــه وی ـــد و ب ـــان ش ـــی آس ـــه ی فضای هندس
ـــت.  ـــه( درگرف ـــاوی دهان ـــه ی مس ـــرض شمس ـــد )ع ـــدی گنب ـــا کاربن ـــه( ب ـــر از دهان ـــه ی کوچکت شمس
ــا از  ــت اّمـ ــده داشـ ــر عهـ ــود را بـ ــدوده ی کار خـ ــت محـ ــه ی نظافـ ــروه وظیفـ ــر گـ ــان هـ در پایـ
ــدوده ی  ــت محـ ــا در نظافـ ــی از گروه هـ ــال یکـ ــام و کمـ ــکاری تمـ ــتودنی کار همـ ــای سـ صحنه هـ

گروههـــای دیگـــر و نیـــز در برچیـــدن کارگاه بـــود. 

کارگـاه ساخت کاربنـدی 2 
مهدی رئیسی

ـــی در  ـــه ی اجرای ـــی دارای تجرب ـــاوران همگ ـــه مش ـــت ک ـــاور داش ـــک مش ـــروه ی ـــر گ ـــول کار، ه در ط
ســـاخت کاربنـــدی بودنـــد. بـــا در نظـــر گرفتـــن همـــکاران مستندســـازی و تجهیـــز کارگاه و پـــاره 
وقـــت بـــودن همـــکاران برگـــزاری کارگاه، یـــک تیـــم 9 نفـــره کارشناســـی ارشـــد، شـــامل رضـــا 
جاپلقـــی، علـــی جواهـــری، امیررضـــا شـــیرازی، ســـینا فرامـــرزی، محّمـــد محّمدحســـینی و مریـــم 
ـــد  ـــر حام ـــر دکت ـــر نظ ـــی زی ـــدی رئیس ـــتی مه ـــه سرپرس ـــات ب ـــا ت ـــری و مین ـــر میراکب ـــنی، کوث حس

ـــاندند.  ـــاری رس ـــرده ی ـــه ی فش ـــن برنام ـــرای ای ـــان در اج مظاهری
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تـرم گذشـته کارگاه 12 سـاعته Digital Fabrication در قالـب درس مبانـی معمـاری دیجیتـال برگزار 
شـد.این کارگاه با حضور محسـن مریزاد از دانش آموختگان دانشـگاه IAAC در چهار جلسـه به صورت 
تئـوری و عملـی برگـزار و بـا اسـتقبال دانشـجویان مواجه شـد. در طـول این جلسـات ابتدا دانشـجویان 
بـا روش هـای مختلـف مرسـوم Digital Fabrication آشـنا شـدند و سـپس بـا اسـتفاده از فرآیندهـای فـرم یابـی 

دیجیتـال بـه صـورت گروهـی اقـدام بـه فـرم یابـی و در آخر سـاخت مدل هـا کردند.
 همچنیـن تمـام گروه هـا موظف شـدند تا بـا تکنیک waffling و با اسـتفاده از نرم افـزار Rhino و افزونه  
Grasshopper اقـدام بـه طراحـی، بـرش لیزری و سـاخت مدل هایشـان کننـد.در ایـن روش قطعات بدون 

اتصـاالت اضافـی و صرفـا از طریق چفت شـدن قطعـات در یکدیگر مونتاژ می شـوند.
 در آخریـن روز کارگاه پـس از بـرش و آمـاده سـازی قطعـات سـرهم و در محوطـه دانشـکده نصب شـد. 
همچنیـن الزم بـه ذکر اسـت درس مبانی معمـاری دیجیتال از سـوی دکتر کتایون تقـی زاده با همکاری 

سـینا سـلیم زاده در رشـته فناوری معماری در مقطع کارشناسـی ارشـد ارائه می شـود.

کارگـــاه
 کتایون تقی زاده

DigiFab
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ــر  ــاری را دلنشــین تر و ماندگارت ــوزش معم ــد آم ــه ســاخت، می توان تجرب
کنــد و درک عمیقــی از آنچــه بــه صــورت تئــوری آمــوزش داده شــده را 
فراهــم آورد. در همیــن راســتا شــش ترم اســت کــه در درس سیســتم های 
ــون  ــر کتای ــای دکت ــا راهنمایی ه ــی ب ــجویان کارشناس ــاختمانی، دانش س
ــی ای  ــای عملیات ــی، پروژه ه ــه حق ــدس فاطم ــراه مهن ــه هم ــی زاده ب تق
ــا  ــرم ب ــک ت ــا دانشــجویان در طــول ی ــد ت ــف می کنن ــن درس تعری در ای
آزمــون و خطــا و جلســات مشــورتی پاســخ نهایــی خــود را در روز پایانــی 
ــی پروژه هــا بارگــذاری شــده  ــه دهنــد. در روز نهای جهــت بارگــذاری ارائ
ــود.  ــبه می ش ــازه محاس ــود س ــه وزن خ ــده ب ــل ش ــبت وزن تحم و نس
گروهــی کــه بیشــترین میــزان وزن تحمــل شــده بــه وزن ســازه را داشــته 
ــور و  ــاده ش ــت س ــن رقاب ــود. همی ــناخته می ش ــر ش ــوان برت ــد به عن باش
ــه  ــن اینک ــی آورد. ضم ــود م ــذاری به وج ــیاری را در روز بارگ ــان بس هیج
دانشــجویان را بــه طــور عملــی بــا مفاهیمــی چــون تکیه گاه هــا، خمــش، 
بــرش، پیچــش، کمانــش، کشــش و فشــار آشــنا می  کنــد و تجربــه کار بــا 

ــار را آمــوزش می دهــد. ــح و شــناخت رفتــار آن تحــت ب مصال
نتیجــه ای کــه عمدتــاً در پایــان هــر تــرم بــرای دانشــجویان قابــل توجــه 
اســت و آنهــا را شــگفت زده می کنــد، مقاومــت مصالــح پیش پــا افتــاده ای 
چــون کاغــذ، نــی، نــخ و چوب هــای نــازک نســبت بــه وزنــی اســت کــه 
ــح،  ــر از مصال ــه اگ ــد ک ــد دی ــه خواهن ــه تجرب ــا ب ــد. آنه ــل می کن تحم
درســت اســتفاده کننــد و درک درســتی از رفتــار آنهــا زیــر بــار و 
همچنیــن نحــوه انتقــال نیرو،کشــش و فشــار و نحــوه خــم شــدن ســازه 
ــد ســازه ای بســازند  ــی می توانن ــح ابتدای ــن مصال ــا همی داشــته باشــند ب

ــز داشــته باشــد! کــه حتــی تحمــل وزن خودشــان را نی
تمرینــی کــه در ایــن دو تــرم اخیــر انجــام شــد طراحــی پلــی کاغــذی بــا 
ــود. کاغــذ،  ــه یــک متــر، طــول 1.5 متــر و عــرض 25 ســانتی متر ب دهان
ــه  ــا توجــه ب ــر ب ــرار شــد اگ ــود و ق ــل ب ــن پ ــی در ســاخت ای ــاده اصل م
فــرم و نحــوه انتقــال بــار، دانشــجویان بــه مصالــح دیگــری نیــاز داشــتند 
پــس از مشــورت بــا اســتادان مربوطــه و تاییــد آنهــا از آن مصالــح جدیــد 
نیــز اســتفاده شــود. بــرای مثــال گروه هایــی کــه طراحــی پلــی کابلــی را 

درنظــر داشــتند از نــخ بــه عنــوان کابــل اســتفاده کردنــد.
طراحی ها عمدتاً به دو صورت بود:

ــرار  ــه طراحــی می شــد کــه ق ــه عنــوان مــدول پای ــی ب 1-عناصــر مجزای
بــود بــه یکدیگــر اتصــال داده شــوند.

2- عنصــر پیوســته ای کــه بــا تقویــت شــدن می توانســت وزن بارگــذاری 
شــده را تحمــل کنــد.

رویکــرد اول، دانشــجویان را بیشــتر درگیــر طراحــی اتصــاالت می کــرد و 
در نهایــت هــم ، عمــده شکســت کارهــا در روز بارگــذاری از نقــاط اتصــال 
ــود و از نظــر  ــزرگ ب ــوی و ب ــه اتصــاالت، بیــش از حــد ق ــا این ک ــود. ی ب

بصــری زیبایــی نهایــی پــروژه را مخــدوش می کــرد.
ــورت  ــود و در ص ــه ب ــاالت، یکپارچ ــتن اتص ــل نداش ــرد دوم به دلی رویک
تقویــت درســت می توانســت پاســخ خوبــی بــه مســئله باشــد. امــا مشــکل 
ــوی  ــت ق ــا درس ــد ی ــش از ح ــت بی ــز، تقوی ــرد نی ــن رویک ــده در ای عم
نکــردن نقــاط خاصــی از پــروژه ، به ویــژه در نقــاط اتصــال بــه پایه هــای 
ــرش  ــش و ب ــی از خم ــجویان، درک خوب ــه دانش ــود. در صورتی ک ــل ب پ
ــتند  ــتند، و نمی توانس ــا نداش ــه پایه ه ــار ب ــال ب ــوه انتق ــم و نح ماکزیم

پوســته یکپارچــه خــود را درســت تقویــت کننــد.
ایــن پروزه هــا کــه در طــول تــرم همــراه بــا درس های تئــوری دانشــجویان 
ــه ســاخت طراحی هــای ســازه ای  ــی تجرب ــا هــدف اصل انجــام می شــد، ب
ــه  ــی توانســت ب ــه خوب ــه عرصــه ظهــور رســاندن آنهــا ب دانشــجویان و ب
دانشــجویان شــور و نشــاط بخشــد. آنهــا در کنــار فهــم بهتــری از رفتــار 
ســازه ها و سیســتم های ســاختمانی مختلفــی کــه بــه انتخــاب خودشــان 
بــرای پاســخ بــه مســئله بانتخــاب می کردنــد، در قالــب گروه هــای چهــار 
تــا پنــج نفــری دســت بــه تجربــه کار بــا مصالــح و شــناخت رفتــار آنهــا 
ــای  ــری از آموخته ه ــر و ماندگارت ــا درک بهت ــد ت ــروژه زدن ــاس پ در مقی

تئــوری خــود داشــته باشــند. 

کـارگـاه عملی درس 
سیستم های ساختانی 

 کتایون تقی زاده
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همگام با توسعه ی روز افزون آموزش معماری و ضرورت بازبینی روش های 
آموزشی بر آن شدیم تا نظر یکی از اساتید دانشکده معماری را در این مورد 
عنوان  به  متدین  حشمت اهلل  دکتر  آقای  از  منظور  همین  به  شویم.  جویا 

همکار هیئت علمی دانشکده تقاضا کردیم نظرات خود را بازگو نمایند. 

آقای دکتر تشکر خواهم کرد اگر معرفی اجمالی از خود داشته باشید.
تشکر  مصاحبه  جهت  آمده  دست  به  فرصت  از  پیشاپیش  سالم،  با 
از  فراعت  از  ورودی 58 می باشم. پس  دانشجویان  از  بنده  می نمایم. 
به عنوان هیئت علمی گروه معماری استخدام و  از سال 68  تحصیل 
تا کنون مشغول فعالیت های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی بوده ام. از سال 
1371 تا 1376 برای ادامه تحصیل در دوره دکتری به عنوان دانشجوی بورسیه 
فارغ التحصیل  اسالمی  معماری  و  تاریخ هنر  در رشته  و  اعزام  فرانسه  به  دانشگاه 
و  منظر  معماری  رشته  در  ارشد  کارشناسی  دوره  دو  گذراندن  همچنین  شدم. 
معماری مدرن نیز حاصل تالش تحصیلی من در این مدت بوده  است. هم اکنون در 
دروس طراحی معماری، معماری اسالمی، تاریخ باغ های ایران و جهان و طراحی 
منظر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تدریس می باشم.

به مدت شش  به عنوان معاون و مدیر گروه معماری  به کشور  بازگشت  از  پس 
فعالیت  زیبا  هنرهای  دانشکده  اداری  و  مالی  معاونت  عنوان  با  سال  و سه  سال 

اجرایی داشته ام.

پیشنهاد هایی برای معاری
گفتگو با دکتر حشمت اهلل متدین، عضو هیئت علمی دانشکده معماری
آذر مرتضوی

دانشکده وضعیت  به سابقه ی طوالنی حضور شما در  توجه  با  آقای دکتر 
کنونی آموزش معماری را چگونه بررسی می کنید؟

دانشکده معماری ما به عنوان قطب علمی معماری کشور می تواند در 
باشد  اساسی داشته  اجرایی نقش  و  آموزشی، پژوهشی  اتفاقات مهم 
افزایش  آن  دنبال  به  و  دانشجو  از حد  بیش  افزایش  با  متأسفانه  که 
قدرت های تصمیم گیری در سطح کشور الگوی هنرها رو به تضعیف گذاشته است. 
وزارت خانه های  و  خصوصی  بخش  با  فرا دانشگاهی  همکاری های  می رسد  نظر  به 
مختلف  مسابقات  اجرای  نمایشگاه ها،  برگزاری  باشد.  گره گشا  می تواند  ذیربط 
معماری در سطح ملی و بین المللی، باال بردن پژوهش های کاربردی و تولید علم 
و همچنین اجرای دوره های آزاد آموزشی با همکاری دانشگاه های دنیا ضمن باال 
بردن انگیزه های تحصیلی دانشجویی، به باال بردن نقش دانشکده در تأثیر گذاری بر 

آموزش معماری کمک خواهد کرد.
بهبود کیفیت آموزش معماری  به مؤلفه های مختلف بستگی دارد:

انگیزه،  ایجاد  زبده،  انتخاب هیئت علمی  آموزشی،  برنامه  و  گزینش دانشجو، مواد 
فضای مناسب آموزشی، ارتباطات آموزشی و خط و مشی آموزش.

در گذشته رقابت کاذب برای قبولی در کنکور معماری نبود. داوطلبین با 
رشته مورد نظرشان آشنا بودند و می دانستند چه می خواهند و برای چه 
آمده اند. به یقین امروز این طور  نیست. آیا موافقید؟ در صورت موافقت راه 

گریز از آن چیست؟
به نظر می رسد اگر دانشکده به عنوان پایه گذار آموزش جدید معماری 
ایران در این زمینه راه حلی بیابد برای بقیه دانشکده های معماری نیز 
مفید خواهد بود. مهمترین پایه ی تحصیلی در دانشکده معماری دوره 
کارشناسی است. در این دوره اگر دانشجو انگیزه الزم را داشته باشد می تواند فرایند 
آموزش را قدرت بخشد و از دانشجویان دیگر و به خصوص سال های باالتر استفاده 

مفید نماید. متأسفانه این ارتباط در دانشکده ما کمرنگ شده است.
انتخاب دانشجو در مقطع کارشناسی معماری بهتر است به صورت نیمه متمرکز 
هم  انگیزه  میزان  هوشی،  ضریب  سنجیدن  بر  عالوه  روش  این  در  گیرد.  انجام 
بودن دانشجو خیلی مفید نمی باشد.  این رشته ممتاز  برای  سنجیده خواهد شد. 
خالقیت هنری به حفظیات ربطی ندارد. توانایی های قوی برای تجسم فضایی الزم 

است. دانشجو می  باید شناخت مقدماتی از پایه و اصول طراحی را دارا باشد.

چگونه می توان پایه و اصول مورد اشاره را سنجید؟ آیا به کمک اسکیس؟!
طراحی سواالت بسیار مهم است. به غیر از سواالت تئوری در خصوص 
مسائل هنر و معماری، در آزمون عملی آشنایی مقدماتی با هندسه، 
رنگ، تناسبات، سایه و اصطالحات شناخت قدرت توام فکر و دست 
کاهش  دانشجو  پذیرش  در  مهم  مسائل  از  شود.  داده  تشخیص  بایستی  دانشجو 

ظرفیت پذیرش می باشد. 
فضای آموزشی: مهمترین ویژگی یک مدرسه معماری برانگیختن روحیه خالقیت 
به  می توان  نداریم،  نقش  آن  در  ما  که  بیرونی  عوامل  از  غیر  به  دانشجوست.  در 
نماید.  ایجاد  را  آموزشی می باید فضایی خالق  اشاره کرد. فضاهای  عوامل درونی 
خوشبختانه طراحی دانشکده به نحویست که باعث ایجاد خالقیت در دانشجویان 

شده است. 
مدرسه معماری باید از کیفیت طراحی باالیی برخوردار باشد. دانشکده هنرها هم از 
جهت طراحی فضاها و هم از جهت جزئیات اجرایی برای دانشجویان به عنوان یک 
کالس آموزشی عمل می نماید. انعطاف پذیری فضاها، زدودن فضاهای اضافه شده 
در سال های اخیر، استفاده از مصالح مناسب مثل شیشه و چوب در فضاهای داخلی 

و ایجاد تنوع رنگی در آتلیه ها باعث گرمابخشی به فضاها خواهد بود.

باید  معماری  دانشکده  جو  است.  دانشکده  جو  آموزشی  فضای  از  دیگری  بخش 
روحیه آزادمنشی داشته باشد. در این جو دانشجو سلیقه خود را می شناسد و از 
استاد مطلوب خود استفاده می کند. در دنیای هنر هم همین است. دانشجو استادی 
را انتخاب می کند که از لحاظ روحی و سلیقه هنری با او سازگار باشد. در چنین 

جویست که دانشجو فرصت دارد خودش را کشف کند...

راه ایجاد این جو چیست؟
برقراری کالس های موازی جست و جو کرد.  را می توان در  راه حل 
اکثر  حاضر  حال  در  است.  اختیاری  دروس  افزایش  دیگر  حل  راه 
کالس های ما اجباریست. وقتی روحیه انتخاب رشد کند آزادی عمل 

بیشتر خواهد شد.
بحث دیگر معلم است. در انتخاب اساتید تا کنون نظر اکثریت در تصمیم گیری لحاظ 
نشده است. از نظر بنده برای جذب استاد رأی و نظر شورای عمومی ضروری می باشد. 
باال،  از  آموزشی  برنامه ریزی  می رسد  نظر  به  آموزشی ست.  مواد  بعدی  موضوع 
خصوص  در  می باید  آموزشی  واحد  هر  نباشد.  پذیرش  مورد  کنونی  شرایط  در 
برنامه درسی و مواد آن با توجه به گرایش خود درس ها را برنامه ریزی و هدایت 
نماید. می توان کلیات و چارچوب ها را از باال تعیین کرد ولی جزئیات باید توسط 
مواد  و  برنامه  باید  دیگر  طرفی  از  گردد.  تنظیم  مدیریتی  کوچک  محدوده های 

آموزشی انعطاف پذیر باشد.

آقای دکتر به نظر می رسد این نوع نگاه و مواد آموزشی و انعطاف پذیری به 
جو دانشکده باز می گردد. اگر جو دانشکده روحیه آزادمنشی داشته باشد 
این  صورت  این  غیر  در  کرد.  منعطف  هم  را  درسی  برنامه ریزی  می توان 
اتفاق امکان پذیر نخواهد بود. منظورتان از محدوده های کوچک مدیریتی 

دانشکده چیست؟
است.  معماری  طرح های  در  اساتید  گروه های  مثال  برای  منظورم 
نحوه ی ارائه ی طرح ها و چگونگی اجرای آنها بایستی توسط اساتید هر 
آتلیه انتخاب و مرتبا مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. این مسئله برای 

دیگر دروس و گرایش ها صادق است.
در اینجا دو نکته ی دیگر در خصوص درس ها و مواد آموزشی پیشنهاد می گردد:

اول اینکه گذراندن دوره کارشناسی به دو منظور صورت می گیرد. نخست تربیت 
دیگر  و  می شوند  کار  بازار  کارشناسی جذب  مدرک  اخذ  از  پس  که  دانشجویانی 
افرادی که مایل به ادامه تحصیل می باشند. برای گروه اول تقویت دروس اجرایی و 
فن ساختمان ضروری به نظر می رسد. و جهت دانشجویانی که به کارشناسی ارشد 
می پیوندند اضافه نمودن درس هایی که انگیزه انتخاب رشته مورد نظر را تسهیل 

می کند پیشنهاد می شود.
برای مثال درس های اختیاری برای شناخت طراحی شهری، منظر و... در برنامه 

گنجانده شود.
ثانیا از طرف دیگر دوره کارشناسی معماری با حذف یکی از طرح ها می تواند در 
دانشگاه های  از  بسیاری  در  اکنون  هم  گردد.  ارائه  و  برنامه ریزی  نیمسال  هشت 
ایران به صورت غیر مجاز طرح معماری پنج با پروژه نهایی به صورت هم نیاز ارائه 
می شوند. این مسئله باعث شده این دانشجویان یک سال زود تر از دانشجویان ما به 

دوره کارشناسی ارشد راه یابند که به نظر بنده صحیح نمی باشد.
خط و مشی آموزشی مورد دیگری است که درباره آن نکاتی را متذکر می شوم. در 
دانشکده طی دو سال اول سیستمی پایه گذاری شده که توسط هر یک از کارگاه ها، 
دانشجویان دو سال تمام با یکی از دو مشی مشخص آموزشی همراه هستند. پس 
از ورود به دوره میانه دیدگاه اساتید طرح ها با دوره های پایه مغایرت دارد. دانشجو 
دچار خال آموزشی می گردد. اگر سیستم پایه به گونه ای باشد که روش کارگاه ها 

ادامه پیدا کند و دانشجو تا طرح نهایی در همان مجموعه تحصیل نماید نتیجه 
بهتری حاصل خواهد شد. از سوی دیگر برنامه های آموزشی ما از خط مشخصی 
مورد  مدرنیته  آیا  می رویم؟  سنتی  معماری  ترویج  سوی  به  آیا  نمی کند.  پیروی 

تشویق قرار می گیرد و یا چیزهای دیگر؟ 
اگر خط و مشی آموزشی برای دانشکده تعریف شود می توان دانشکده را منسجم تر 
به عالقه خود هم توجه  انتخاب دانشگاه  این صورت دانشجویان هنگام  نمود. در 
بود.  خواهد  مشخص  روش  و  سبک  صاحب  ما  دانشکده  ترتیب  بدین  می کنند. 
و  دانشجویان  دانشکده،  تمام  که  کرد  انتخاب  راهبر  عنوان  به  اساتیدی  می توان 

سیستم آموزش تحت دیدگاه آنها فعالیت نماید.
بحث دیگر ارتباطات آموزشی است که به نظر بنده ارتباط بین دوره های دکتری، 
از  استفاده  مثال  برای  می باشد.  ضعیف  بسیار  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی 

دانشجویان دوره دکتری به صورت همکار اساتید در تدریس پیشنهاد می شود. 

عنوان  به  کنید سپاسگزارم.  دانشکده صحبت  درباره  پذیرفتید  اینکه  از 
پرسش آخر برای دانشجویان چه توصیه ای دارید؟

در  می گردد.  توصیه  علمی-پژوهشی  دوستانه ی  جمع های  ترویج 
پایه گذار  می توانند  دانشجویان   ... و  مرمت  روستا،  مانند  درس هایی 
باشند. در رشته معماری کسی می تواند رشد  این جمع های کوچک 
کند که همکاری خوبی با دیگران داشته باشد. این ایده هم در ادامه همان روحیه 

انتخاب و جو آزادمنشی شکل می گیرد.

سپاسگزارم و موفق باشید.
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یکـی از پروژه هـای مهـم دانشـکده معمـاری، طـی سـال های اخیـر، طراحـی و راه انـدازی وب سـایت دانشـکده بوده اسـت. در طـی این مـدت، نیاز 
بـه فضایـی مجـازی بـرای معرفـی ظرفیت هـای دانشـکده و برنامه ریـزی بـرای آینـده آن بـا توجـه بـه روابـط، همکاری هـا و تعامـالت بین المللی به 
وضـوح احسـاس گردیـد. در ایـن راسـتا، پـروژه طراحـی و راه اندازی وب سـایت دانشـکده معماری آغاز شـد و با تـالش و بردباری دسـت اندرکاران، 
از جملـه دکتـر شـاهین حیـدری، دکتـر حامـد مظاهریـان، دکتـر سـید  یحیـی اسـالمی، آذر مرتضـوی و همکاری هـای مرکـز انفورماتیـک دانشـگاه 
تهـران و دیگـر دسـت اندرکاران، وب سـایت دانشـکده معمـاری آمـاده بهره بـرداری قرارگرفـت. رونمایی آزمایشـی وب سـایت در تاریـخ 94/2/13 با 
حضـور مسـئولین و اسـاتید پردیـس هنرهـای زیبـا و هم زمـان بـا برگـزاری مراسـمی که بـه مناسـبت روز معلم برپا شـده بـود؛ صورت گرفـت. امید 
اسـت کـه ایـن وب سـایت فضـای مناسـبی بـرای ارائـه تمـام فعالیت هـای دانشـکده معمـاری فراهـم کـرده و باعـث رشـد و ارتقـاء تعامـالت ملی و 

بین المللـی در زمینه هـای طراحـی و معمـاری گـردد. 

راه انـدازی وب سـایت دانشـکده معاری
آذر مرتضوی

a r c h . u t . a c . i r

کتایون تقی زاده آذری 
نظر به مراتب تعهد و تجارب، طی حکمی از طرف ریاست پردیس هنرهای زیبا، دکتر کتایون تقی زاده 
آذری با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به سمت معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 

منصوب گردید.

حسین نقاش طوسی 
متولد 1359 - تهران

دکترای تخصصی با گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق آموزشی

مدرس دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، سال های 1386-94 
مدرس دوره کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال های 1388-93 

مدرس مدعو دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، سال های 1393-94 
مدرس مدعو دوره عالی- تخصصی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران، سال های 1387-94 

مدرس مدعو دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی شرق، سال های 1387-89 

آشنایی با عضو جدید دانشکده معماری 

سید غالمرضا اسالمی 
طــی حکــم صــادره از ریاســت دانشــگاه تهــران، دکتــر ســید غالمرضــا اســالمی بــا حفــظ وظایــف 
آموزشــی و پژوهشــی بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی 

پردیــس هنرهــای زیبــا، منصــوب شــد.
همچنیــن ایشــان طــی حکمــی صــادره از معاونــت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه تهــران، بــه عنوان 

عضــو شــورای راهبــردی پژوهشــگاه دانشــگاه تهــران معرفی شــد.

احمدعلی فرزین 
پردیس  ریاست  از طرف  فرزین، طی حکمی  احمد علی  اجرایی دکتر  فعالیت های  و  تجارب  به  توجه  با 

هنرهای زیبا، ایشان به مدت سه سال به سمت معاون آموزشی دانشکده معماری منصوب گردید.



 

درآمدی بر روش تحقیق در معماری
مؤلف: شاهین حیدری 

تاریخ انتشار: 1394
انتشارات: کتاب فکر نو

شابک: 9786006985121
ــن  ــزا تدوی ــش مج ــار بخ ــاری "، در چه ــق معم ــر تحقی ــه ای ب ــه " مقدم ــرای ارائ ــاب ب کت
شــده اســت و ادعــای کامــل بــودن در زمینــه مــورد بحــث را نــدارد. بــه همیــن ســبب عنــوان 
"درآمــدی بــر تحقیــق معمــاری" بــرای آن برگزیــده شــده اســت. بــا ایــن حــال نگارنــده ســعی 

ــردارد. ــه قــدر و ســهم خــود قــدم هــا را حســاب شــده ب داشــته کــه ب
ــی  ــکات اصل ــه ن ــد. بخــش دوم ب ــه ان ــرار گرفت ــی مــورد بحــث ق ــی کل در بخــش نخســت مبان
ــم و  ــش کنی ــه پژوه ــم چگون ــاد بگیری ــه ی ــد ک ــن امی ــه ای ــه ب ــاری پرداخت ــش معم پژوه
ــار  ــه آم ــم. بخــش ســوم ب ــه دهی ــه بشــری ارائ ــه جامع ــا صــدق ب دســتاوردهای پژوهــش را ب
ــان  ــتن پای ــی نوش ــر، چگونگ ــش آخ ــه و در بخ ــاص یافت ــاری اختص ــف آم ــای توصی و روش ه
نامــه کارشناســی ارشــد و رســاله دکتــری، گام بــه گام و بــا ذکــر مثــال شــرح داده شــده اســت. 
ــا اســتفاده از  ــد ب ــا حتــی پژوهشــگر جــوان بتوان ــاور اســت کــه دانشــجو ی ــن ب ــر ای ــده ب نگارن

ــد. ــه نمای ــنامه ای مناســب ارائ ــن بخــش، پژوهش ــب ای مطال

سازگاری حرارتی در معماری
مؤلف: شاهین حیدری 

تاریخ انتشار: 1393 
انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

شابک: 9789640366226
ــه ای انتقــال  ــه مســائل پای ایــن کتــاب در دو بخــش اساســی تهیــه شــده اســت. بخــش اول ب
حــرارت در انســان و تشــریح مــدل هــای مختلــف آسایشــی در پنــج فصــل مــی پــردازد تــا بــه 
نظریــه ســازگاری حرارتــی در معمــاری برســد و در بخــش دوم بــه نتایــج مطالعــه وســیع میدانــی 
براســاس نظریــه اخیــر خواهــد پرداخــت تــا بــا جمــع بنــدی در مــورد طراحــی معمــاری، مطلــب 
ــده  ــا 1384 توســط نگارن ــه پایــان برســد. مطالعــات میدانــی، حدفاصــل ســال هــای 1381 ت ب

انجــام گرفتــه اســت.

کوچه پس کوچه ها
مؤلف: سید غالمرضا اسالمی

تاریخ انتشار: 1393
انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

شابک: 9789640366479
ــول  ــف در ط ــای مؤل ــات و فعالیت ه ــه ای از تجربی ــا" مجموع ــه ه ــس کوچ ــه پ ــاب "کوچ کت
زندگــی و تحصیــل ایشــان مــی باشــد. نمومه هــای گنجانــده شــده در ایــن اثــر نشــان دهنــده 
تحولــی عظیــم در درون جامعــه علمــی و ملــت اســت. مؤلــف بــا الهــام از ایــن تحــول، ایده هــا، 
اتودهــا و طــرح واره هایــی را بــه نمایــش گــزارده اســت کــه شــامل کاریکاتورهــا، طراحــی روی 
جلــد، طراحــی آرم و پوســتر، پیــش طرح هــای معمــاری ، طراحــی بناهــای یادبــود و ... می باشــد 

کــه همگــی آن هــا ارزش هــای خــاص و واالیــی را دارا هســتند. 
ایــن آثــار و تجربیــات ممکــن اســت صرفــا بــرای معرفــی فعالیــت هــای دانشــگاهی نباشــد بلکــه 

گامــی فراتــر بــه جهــت معرفــی روح حاکــم بــر دورانــی خــاص اســت.

 

اصول و روش های مستندسازی بناها و محوطه های تاریخی
مؤلفان: پیروز حناچی، سعید محمودکالیه، محمد غالم نژاد

تاریخ انتشار: 1394
انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

این کتاب بر آن است تا توجه مخاطبین را به نیاز برای ثبت تغییرات در آثار تاریخی و شیوه هایی که باید 
مورداستفاده قرار گیرند، به صورت توأمان معطوف سازد. ثبت درست این آثار، به نسل های بعدی در درک 
صحیح نسبت به نشانه هایی که از گذشته برجای مانده است، کمک می کند. این توجه موجب می شود که 
افراد به خاطر آینده، نسبت به گذشته احساس مسئولیت داشته باشند. این کتاب، در 535 صفحه و 16 
فصل جداگانه تنظیم شده است. بخش نخست کتاب که شامل 6 فصل اولیه آن است، به مبانی نظری این 
امر پرداخته و بخش دوم که مشتمل بر 10 فصل است، به روش های اجرایی برداشت و معرفی نمونه های 

مورد اختصاص یافته است.

تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی
مؤلفان: پیروز حناچی، سعید محمودکالیه، محمد غالم نژاد

تاریخ انتشار: 1393
انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

ساختار این کتاب به گونه ای است که همزمان با یافتن راهکارهایی جهت بهبود دسترسی به آثار تاریخی، 
بر حفاظت دلسوزانه از آن ها به عنوان یک وظیفه بسیار مهم تأکید دارد. در این کتاب تالش شده است 
تا رویکرد جامع تری در قبال آثار تاریخی اتخاذ شود تا از طریق آن بتوان اصول و مبانی حفاظت را با 
طرح های جدید استانداردسازی و مناسب سازی فضاهای تاریخی همگام ساخت. این کتاب در سه فصل 
جداگانه و 196 صفحه، تنظیم شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم و بستر قانونی موضوع می پردازد 
و فصل دوم، به مقوله برنامه ریزی برای دسترسی بهتر اختصاص یافته است. درنهایت فصل سوم با عنوان 

رهنمودهای اجرایی، راهکارهای الزم را به مخاطبین منتقل می کند.

حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی 
مؤلف: دنیس رادول

ترجمه: پیروز حناچی، یلدا شاه تیموری
تاریخ انتشار:1392

انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران
از آنجا که شهرها کانون توسعه و به تبع آن کانون مصرف و تخریب محیط زیست طبیعی و تاریخی بوده 
اند، برای رسیدن به یک جهان پایدار در درجه نخست می بایست از شهرهای موجود شروع کرد. این در 
حالی است که حفاظت از ارزش های فرهنگی و تاریخی بدون توسعه، و توسعه بدون توجه به حفاظت از 
ارزش های یاد شده نمی تواند پاسخگوی شرایط شهرهای تاریخی باشد؛ در این راستا »توسعه پایدار« 
در شهرهای تاریخی شاید مناسب ترین دیدگاهی باشد که می تواند میان این دو رویکرد تعادل برقرار 
کند. کتاب حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی به دنبال شکل دهی ارتباطی میان »حفاظت شهری و 
معمارانه« و عوامل زیست محیطی »پایداری« است. بدین جهت با کنار هم قرار دادن ریشه های جداگانه 
این دو رویکرد و جستجو برای ایجاد پیوستگی میان زمینه های نظری و بررسی سیر تغییر و تحوالت 
و شکل گیری آنها؛ اصول انطباق میان حفاظت و پایداری را کاهش، استفاده مجدد و بازیافت منابع 

تجدیدناپذیر و مدیریت ضایعات معرفی می کند.
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سفر شهر گرگان و روستای چورت
بـه منظـور بازدیـد از بافـت روسـتایی و بازدیـد از بناهـا و بافـت خانه هـای 
روسـتایی منطقـه شـمال ایـران جمعـی از دانشـجویان کارشناسـی رشـته 
معمـاری از روز دوشـنبه 23 اردیبهشـت 1393 طـی سـفری 4 روزه بـه 
سرپرسـتی دکتـر غالمرضـا اکرمـی و همراهـی مهنـدس سلطاندوسـت و 
خانـم محمـودی زاده عـازم این مناطق شـدند. در این سـفر دانشـجویان از 
بنای گنبد کاووس، روسـتای پارسـیان و روسـتای زیارت در استان گلستان 
و روسـتای چـورت و دریاچـه میانشـه در اسـتان مازنـدران بازدیـد کردند.

 

سفر مازندران و گیالن
آذرماه 93 جمعی از دانشــجویان کارشناسی ورودی 90 برای بازدید از چند 
روســتای بهسازی شده در اســتان های مازندران و گیالن، عازم سفر شدند. 
در این ســفر دانشــجویان از روستای کندلوس، روســتای جواهرده و رامسر 
و موزه روســتایی گیالن بازدید کردند. دیدن بهســازی های انجام شده در 
روستاهای مذکور و نمونه های خانه روستایی در موزه روستایی تاثیر بسزایی 
در تفهیم درس روســتا 1 و 2 داشــت. این سفر به سرپرستی دکتر اکرمی و 
مهندس سلطاندوســت صورت پذیرفت و دانشجویان از تجربیات ایشان بهره 
بردند. همچنین خانم طاهري دســتیار دکتر و خانم فومژی کارشناس گروه 

دانشجویان را همراهی کردند.

سفـر کردســتان
در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1394 جمع کثیری از دانشجویان کارشناسی 
ورودی 90 و 91 به سرپرستی دکتر اکرمی و مهندس سلطاندوست، سفری 
به طبیعت کم نظیر استان کردستان را تجربه کردند. هدف این سفر گردش 
در طبیعت کردستان در فصل بهار و بازدید از روستاهای این استان بود. 
اورامان تخت و شهرهای  به این منظور در مسیر سفر از روستاهای نگل، 
سنندج و مریوان بازدید به عمل آمد. هم کالم شدن با روستاییان، گذراندن 
اورامان و گردش در  فراز  از  تماشای آسمان شب  شبی در خانه هایشان، 
کوه ها و دشت های سرسبز و بکر، همه تجربیاتی بی نظیر در این سفر بود.

 

سفـر اصفهــان
دانشــجویان کارشناســی ورودی 92 طبــق روال هرســاله، در اردیبهشــت 
مــاه ســال 94 و در ادامــه آمــوزش درس "آشــنایی بــا معمــاری اســالمی 
ــان  ــی اصفه ــهر تاریخ ــه ش ــان ب ــر مظاهری ــتی دکت ــه سرپرس ــک" ب ی
ســفر کردنــد. در ایــن ســفر دانشــجویان از بناهــا وجاذبــه هــای معمــاری 
ــو،  ــی قاپ ــان، عمــارت عال ــدان نقــش جه ــد می ــن شــهر مانن اســالمی ای
مســجد قدیمــی شــاه، مســجد امــام، بــازار بــزرگ اصفهــان، مســجد شــیخ 
ــر  ــا، کبوت ــی آق ــی قل ــای چهــل ســتون، حمــام عل ــای زیب لطــف اهلل، بن
خانــه، محلــه جلفــا، کلیســای وانــک، محلــه ارامنــه، کنیســه یهودیــان و 
منارجنبــان و همچنیــن از ســی وپــل و پــل خواجــو بازدیــد کــرده و بــه 

تحلیــل و بررســی ارزش هــای ابنیــه پرداختنــد.

سفر دانشجویان معماری داخلی به شهر کاشان
ــه منظــور بازدیــد از بافــت تاریخــی شــهر کاشــان و بازدیــد از بناهــا و  ب
خانه هــای تاریخــی ایــن شــهر کهــن جمعــی از دانشــجویان کارشناســی 
ــه  ــاه 1393 ب ــان م ــی روز پنجشــنبه 16 آب ارشــد رشــته معمــاری داخل
سرپرســتی آقــای مهنــدس کالنــی و همراهــی خانــم محمــودی زاده عــازم 
ایــن شــهر شــدند. در ایــن ســفر 2 روزه دانشــجویان از مدرســه و مســجد 
ــه تاریخــی  ــازار کهــن کاشــان، خان ــزرگ، تیمچــه  امین الســلطان و ب آقاب
طباطبایی هــا. خانــه عامریهــا و خانــه منوچهــری، ارگ قدیمــی شــهر، بــاغ 
ــن از روســتای تاریخــی و  ــه ســیلک کاشــان و همچنی ــن کاشــان، تپ فی

زیبــای ابیانــه بازدیــد کردنــد. 

سفر دانشجویان مرمت و مطالعات معماری به شهر یزد
در تاریخ 15 مهرماه 1393دانشــجویان کارشناسی ارشد مرمت و مطالعات 
معماری ورودی 92 سفری در رابطه با واحد درسی مطالعه و شناخت بناها 
و بافت های تاریخی به شــهر یزد داشــتند. در این ســفر سه روزه در حین 
بازدید از بناها، بافت و محالت تاریخی شهر یزد همچون مسجد جامع یزد، 
بقعه ســید رکن الدین، بازار شهر، میدان امیرچخماق و... ، پروژه های درسی 

دانشجویان گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری مشخص شد.
این ســفر به سرپرستی دکتر خادم زاده و دکتر فدائی نژاد صورت پذیرفت و 
دانشجویان از تجربیات ایشان بهره بردند. همچنین خانم فومژی کارشناس 

گروه دانشجویان را همراهی کردند.
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در اسـفند مـاه 1393 دکتـر سـید غالمرضا اسـالمی به جهـت تألیف کتاب 
"معمـاری جمعـی، از نظریـه تـا عمـل" موفـق بـه دریافـت جایزه بـا عنوان 
کتـاب شایسـته تقدیـر از سـوی اداره کل خدمـات پژوهشـی و انتشـارات 

دانشـگاه تهران شـدند.
ایــن کتــاب کــه حاصــل پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه معمــاری 
جمعــی در فاصلــه ســال هــای 1382 تــا 1387 در دانشــگاه تهــران اســت، 
ســعی دارد تــا بــه تبییــن مبانــی ایــن موضوعــات که کمتــر بــه آن پرداخته 
شــده و نیــز نمونــه هــای موفــق در ایــن حــوزه توجــه نمایــد. دکتــر حامــد 
کامــل نیــا، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز در تالیــف 

ایــن اثــر برجســته مشــارکت داشــتند.

کتاب شایسته تقدیر

دکتــر شــاهین حیــدری و دکتــر پیــروز حناچــی، دو عضــو هیئــت علمــی 
دانشــکده معمــاری، موفــق بــه دریافــت رتبــه اســتاد تمــام شــده و دکتــر 
مجتبــی رضــا زاده اردبیلــی، عضــو دیگــر هیئــت علمــی دانشــکده، موفــق  
بــه دریافــت رتبــه دانشــیاری گردیــد. دانشــکده معمــاری ضمــن تبریــک، 

بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت روزافــزون دارد.

ــان دانشــکده در ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده ــه، جلســه همفکــری مســئوالن و کارکن ــه رســم دیرین ب
ــن  ــای ای ــی از ویژگی ه ــد. یک ــزار گردی ــفندماه 1393 برگ ــخ 18 اس تاری
نشســت دوســتانه حضــور آقــای دکتــر حیــدری رییــس جدیــد دانشــکده، 
ــواردی در خصــوص  ــا مطــرح نمــودن م ــود. ایشــان ب ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــر چ ــارکت ه ــکاری و مش ــتار هم ــکده خواس ــده دانش ــای آین برنامه ه
بیشــتر مســئوالن و کارکنــان دانشــکده شــدند. در ادامــه و پــس از 
ــو  ــه گفتگ ــز ب ــکاران نی ــئوالن، هم ــط مس ــده توس ــه ش ــای ارائ صحبت ه

ــد. ــکده پرداختن ــود در دانش ــت موج ــائل و وضعی ــاره مس درب

نظر به آراء هیئت داوران درسومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه 
آقای مهندس محمد  مقاله  ماه 1394  اردیبهشت  در  انرژی  سازی مصرف 
سالمتی و خانم دکتر کتایون تقی زاده با عنوان " بررسی و اندازه گیری تاثیر 
انرژی  استفاده از شیشه هوشمندتر مونوکرومیک در کاهش میزان مصرف 

ساختمان" موفق به دریافت رتبه مقاله برتر گردید.
همچنین آقای مهندس محمد سالمتی با همکاری خانم دکتر کتایون تقی 
زاده و خانم الهه کوثری در خرداد ماه 1394 موفق به ثبت اختراع با عنوان 

"شیشه هوشمند ترموکرومیک با خاصیت خود تمیز شوندگی" شدند.

از  به همت گروهی  است که  عنوان مجله ای  امروز معماری-  نشریه   - نام 
انجمن علمی معماری دانشگاه تهران به  دانشجویان کارشناسی معماری و 
دو زبان فارسی )نسخه ی چاپی( و انگلیسی )نسخه آنالین( منتشر می شود. 
نام کار خودش را از آذر ماه 1393 آغاز کرده و تا کنون در جشنواره های 
داخلی برنده ی جوایزی شده و در وب سایت ها و پایگاه های تخصصی معماری 

خارجی معرفی و تحسین شده است.
نام سعی دارد تا حوزه های مختلف معماری، طراحی، صنعتگری، فرهنگ، 
هویت، انسان و جامعه را در کنار هم دیده و در دنیای امروز که مرز میان 
همه ی این ها دیگر قابل تشخیص نیست، با رویکردی عملگرایانه و میدانی 
و مشارکتی به استقبال این در هم تنیدگی برود و محتوایی درخور امروز و 
از آن بلندپروازانه تر، راهگشا برای فردا، تولید کند. نشانی وب سایت نشریه 

www.naam-magazine.com است.

ــکده ــان دانشـ ــوالن و کارکنـ ــری مسـ ــه همفکـ ــم، جلسـ ــی اقلیـ ــش ملـ ــومین هایـ ــر در سـ ــه برتـ مقالـ
انـــرژی مـــرف  بهینه ســـازی  و  ســـاختان 

نام؛ مجله انجمن علمی دانشجویی معاری دانشگاه تهران ایــن جلســه بــا حضــور دانشــجویان جدیدالــورود، رئیــس دانشــکده آقــای 
دکتــر حیــدری، و مدیــران گروه هــا، آقایــان: دکتــر گالبچــی، دکتــر 
امیرســعید محمــودی، دکتــر منصــوری، دکتــر حناچــی، دکتــر حیــدری، 
ــروه:  ــاون آموزشــی و کارشناســان گ ــر اســالمی مع ــر انصــاری، و دکت دکت
ــي  ــم حاج ــوي، خان ــم مرتض ــودی زاده ، خان ــم محم ــژی، خان ــم فوم خان
محمــدي و خانــم قدیــري برگــزار شــد. ابتــدا دکتــر حیــدری ضمــن خوش 
ــس،  ــا پردی ــی در رابطــه ب ــه دانشــجویان توضیحات ــک ب ــی و تبری آمدگوی
ــن،  ــی معاونی ــه معرف ــپس ب ــد س ــی دادن ــته های آموزش ــکده و رش دانش
اســاتید و کارشناســان دانشــکده پرداختنــد. پــس از ایشــان مدیــران گروه ها 
و کارشناســان بخــش پــاره ای از مــوارد ضــروری و آئین نامه  هــای آموزشــی 
ــی دانشــجویان هــر  ــس از مراســم پذیرای ــد. پ ــح دادن و پژوهشــی را توضی

رشــته بــا مدیــر گــروه خــود بــه طــور جداگانــه جلســاتی داشــتند.

مقطـــع  ورودی  دانشـــجویان  معارفـــه  جلســـه 
1393 معـــاری-  دانشـــکده  ارشـــد  کارشناســـی 

ــاری و  ــاب معم ــزه کت ــومین دوره جای ــت داوران در س ــه آراء هیئ ــر ب نظ
ــه جهــت  ــان ب ــد مظاهری ــر حام ــی، دکت ــر مزین ــر منوچه شهرســازی دکت
ــی اســالمی و  ــر یحی ــاری، دکت ــال 1" دانشــکده معم ــاب س ــگارش "کت ن
ــگارش کتــاب " طراحــی داخلــی  ــه جهــت ن دکتــر حمیدرضــا انصــاری ب

ــد.  ــژه گردیده ان ــه وی ــت رتب ــه دریاف ــق ب ــت؟ " موف چیس
جایــزه کتــاب معمــاري و شهرســازي بــه  همت »موسســه مطالعاتــي فرزان« 
ــاده شــده  ــان نه ــران« از ســال 1388 بنی ــاري ای و »انجمــن مفاخــر معم
اســت و بــه کتاب هــاي تالیفــي و ترجمــه در حــوزه معمــاري و شهرســازي 
و علــوم وابســته تعلــق مي گیــرد. هــدف ایــن جایــزه بهــره وري و بهره یابــي 
ــف و  ــي تالی ــطح کیف ــردن س ــاال ب ــران و ب ــزرگان، صاحب نظ ــش ب از دان
ترجمــه کتاب هــاي معمــاري و شهرســازي، همچنیــن گســترش مخاطبــان 
ایــن نــوع آثــار در فرهنــگ کشــور اســت. ایــن جایــزه در گرامیداشــت دکتر 
ــازي  ــاري و شهرس ــاب معم ــوزه کت ــاي ح ــه برترین ه ــی ب ــر مزین منوچه

ــود. ــدا مي ش اه
برای اساتید گرامی آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

برگزیدگان سومین دوره جایزه کتاب معاری و شهرسازی
دکر منوچهر مزینی
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لیسـت اسـامی دانشجویانی که از ابتدای سـال 93 دفاع منوده اند

دوره کارشناسی
آذر مرتضوی
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دوره کارشناسی ارشد
زهرا فومژی- فاطمه محمودی زاده
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معماری داخلی شهری با رویکرد طراحی رویداد)نمونه موردی: بافت تاریخی کاشان(
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 :اند دفاع نموده 39لیست اسامی دانشجویانی که از ابتدای سال 

 

 دوره دکتری

 

 

 درجه و تاریخ دفاع موضوع استاد مشاور استاد راهنمای اول نام دانشجو ردیف

 سعید محمودی دکتر سیدامیر مسعود ناری قمی 1
  

های معماری برای ارتقاء کیفیت  آموزش تکنسین
 معماری

 62/3/33عالی 

 دکتر ایرج اعتصام   زاده دکتر کتایون تقی سا مهرگان مه 6
کاربرد مصالح هوشمند در نما با رویکرد ارتقاء معماری 

 ایران ) مطالعه موردی: اقلیم گرم و خشک(
 11/7/33عالی 

 دکتر هشیار نوشین   دکتر محمود گالبچی علی اندجی گرمارودی 3

و سامانه  یطراح یمبان یدر معمار کیپارامتر یطراح
پوشانه سطوح آزاد توسط  یکربندیپ یساز نهیبه

 کیژنت تمیالگور
 63/11/33عالی 

دوره دکتــری

UT+ C FabLab 3,  A Design-Fabricate Workshop
Rediscovering Oriental Fabrication Language
With all the developments in construction technology, it is possible 
to imagine that in a short while, all small houses and high-rise 
towers will be built by printers and robots. The third series of 
Fablab Workshop was held in the University of Tehran, College 
of Fine Arts. The event lasted for two weeks from 15th to 30th 
September 2014. During the workshop, the participants recognized 
the native architectural  forms and carried out practical 
experiences to reproduce them by software and digital tools. The 
output of this collective effort was building models in an actual 
scale, using algorithmic methods and digital manufacturing 
machines. This workshop was carried out by University of 
Tehran and CARBON studio.

Tehran: Culture, Economy and Energy (Tehran CEE)
Following previous seminars and workshops in European 
universities, for the first time, this event was held in the College 
of Fine Arts, University of Tehran. The event began on April 2015 
and lasted for seven days. The Tehran CEE workshop pursued a 
plural understanding of the urban environment and landscape, as 
a territory produced by the co-evolution of multiple dynamics and 
systems, including ecological systems, infrastructures and 
technological systems and social groups. In the first two days the 
workshop investigated a cross-scalar vision of Tehran, with the 
ambition to develop a more inclusive perception of the city 
in relation to the existing capabilities and limitations for its 
future development. In the remaining five days of design practice, 
the workshop aimed to define several important nodes that would 
act as Teheran’s new centers of attraction.

The First Tour of Contemporary Architecture
Docomomo- Iran
Highlighting the value of the buildings of the modern movement 
is one of the most important activities of Docomomo, which is 
clearly stated in its International Declaration. In addition to this, 
Docomomo International supports various contemporary 
architectural events throughout the world. In Iran, the first tour 
of contemporary architecture was held on Friday 19th December 
2014. This one-day event organized by Docomomo-Iran included 
a visit to three different buildings: The School of Management in 
Imam Sadegh University (designed by Nader Ardalan), Abgineh 
museum (designed by Hans Hollein) and Azadi Tower (designed 
by Hossein Amanat). Among the participants were Dr. Mokhtari, 
Dr. Mohseni and Mr. Shefaei.

“Methods To Create Different Worlds” and “Basic Concepts 
Of Contemporary Architecture” Seminar 
The above two-day workshop and professional seminar were held 
in Negarkhane Hall, College of Fine Arts on September 27-29, 
2014, in collaboration with the School of Architecture, Center of 
Excellence in Architectural Technology and the Ministry of Urban 
Development. Richard Scoffier was the main lecturer and Pirooz 
Hanachi, Shahin Heidari, Kamran Diba, Saeid Haghir and 
Somayyeh Fadaei Nejad also attended the seminar. During the 
meeting four well-known contemporary architects’ work methods 
were introduced and also the students were trained in a workshop 
about structure, floor, ceiling and walls.
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The fifth meeting: Reality and Iranian Contemporary Architecture
The College of Fine Arts was host to the “Reality and Iranian 
Contemporary Architecture” conference with the attendance of Mr. 
Farhad Ahmadi and Darab Diba on Monday, 2nd March 2015. First, 
Farhad Ahmadi gave a talk about different historical values in Iranian 
architecture. Then, Darab Diba oriented the discussion towards the 
issue of democracy in architecture, respect for individuals’ opinions 
and the various problems and shortcomings of contemporary times. 

The sixth meeting: Architectural Competitions: Challenges 
and Solutions
The architectural competitions conference was held on Monday, 27th 
April 2014. Darab Diba, Mehrdad Zevare-mohammadi and Roham 
Maghsoodloo were the panel members. They discussed some of the 
most prominent architectural competitions of recent times, both in 
terms of the reasons behind them and the issue of final judgments of 
competition entries. At the end of the conference, Darab Diba 
suggested an association, which would be able to act independently 
and monitor the events.

CEAT: Advanced Courses in Architecture
With the aim of upgrading Iran’s engineering knowledge and in order 
to expand the relationship between the industry and the Centre of 
Excellence in Architectural Technology, the University of Tehran 
has been holding a series of “Advanced Professional Architecture 
Courses” in Interior Architecture, Technology and Sustainable 
Architecture, and Project Management. These courses are held twice 
a year and have been running for a number of consecutive years. 

The second meeting: Modern Movement and Iranian 
Contemporary Architecture
The seminar entitled “Modern Movement and Iranian Contemporary 
Architecture” was held in the College of Fine Arts, Shahid Avini Hall 
on Wednesday, 26th November 2014 with the attendance of Bijan 
Shafei. Shafei referred to the history of Iran-Europe relations and then 
introduced some of the famous buildings, which were built as a result, 
including Shams-ol-emare and Tekie-Dolat.

The third meeting: Modernity and Architecture: From Theory 
to Experience 
The “Modernity and Architecture: From Theory to Experience” 
meeting was held with the attendance of Babak Ahmadi, Prof. 
Darab Diba and Dr. Saeid Haghir in the College of Fine Arts, 
Shahid Avini Hall on Monday, 10th November 2014. The meeting 
comprised of two parts: first lectures by panel members about 
modernity and its relation to architecture and second questions 
and answers about the issue.

The fourth meeting: Originality in Contemporary Architecture
The Originality in Contemporary Architecture conference was held 
in the College of Fine Arts on Monday, 9th February 2015, which 
was most popular among the architecture community and students. 
Dr. Alireza Taqaboni, Dr. Saeid Haghir and Dr. Hamed Kamelnia 
were the members of the panel. During the conference, different 
speeches were presented around the issues of originality, terminology 
and concept in architecture.
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The Ninth Seminar Series of Centre of Excellence in 
Architectural Technology (CEAT)
The first meeting: Form Follows Identity
The College of Fine Arts hosted the “Form Follows Identity” 
conference on Monday, 27th October 2014 with the attendance 
of Liong Lie (architect and professor at the University of 
Netherlands), Samaneh Rezvani as interpreter, prof. Darab Diba 
and Dr. Saeid Haghir. The conference had a strong emphasis on the 
role of people in the design process and the relationship between 
the employer and the architect to achieve a good result.

Low-Tech High-Intelligence Perspectives in Clay Construction 
Green Project 
Architecture and Design Students’ Study in Morocco
The seminar in “Low-Tech High-Intelligence Perspectives in Clay 
Construction Green Project” was held in Negarkhane Hall, College 
of Fine Arts, and University of Tehran on Thursday, May 14, 2015. 
Prof. Eberhard Holder and Zahra Rasti’s gave lectures and directed 
the discussion. At the beginning, there was a brief introduction 
about Stuttgart architecture and Hochschule fur Technik Stuttgart. 
Then a lecture entitled “Future Housing System (toward designing 
new wooden interior lay out with energy efficiency expectation)” 
was presented. Then, students were divided into various groups and 
carried out each part of the studies including topographic analysis, 
project management and architectural plans, and analysis about the 
project’s social sector and indigenous peoples’ livelihood. In the 
final step, groups presented their projects and the winning design 
was chosen based on the lowest energy consumption.

The Second Coffering Construction Workshop 
To introduce the various geometric capabilities of Iranian architecture 
to students, “The Second Coffering Construction Workshop” was held 
as the final project of the “Introduction to Islamic Architecture” course 
on January 2015. The students were divided into groups, which first 
made cardboard models of the mentioned geometry and then made 
large-scale gypsum models. A team of 9 members led by Mehdi Raesi 
and under the supervision of Dr Hamed Mazaherian helped run this 
short course.
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Iran-shahr _ Iranian-Islamic Identity in Architecture and 
Urbanism
The Iran-shahr conference was held on Monday, May 18, 2015 in 
the Shahid Avini Hall of the College of Fine Arts. Amongst those 
attending were Prof. Akhundi, the Minister of Roads and Urban 
Development, Prof. Habibi and Prof. Ghanei-Rad. According to 
the minister’s lecture, Iran’s urbanism is facing three challenges 
in the areas of Livability, Mobility and Commodification and we 
are to redefine our identity in order to respond to the problems and 
resolve the conflicts. The conference concluded with lectures by 
the panel members. 

z

The 4th Domus Academy Summer School of Interior 
Design, College of Fine Arts, University of Tehran
The fourth Domus Academy summer school was held from 29th 
August until 4th September 2014 at the University of Tehran. The 
event boasted 30 participants from Architecture, Interior Design and 
Industrial Design. The project was to design a minimal residential unit. 
Participants split into six teams in which they researched, discussed, 
sketched and finally modeled their design proposals using computers. 
Prof. Paolo Cesaretti, the distinguished Professor at Domus Italian 
Academy, was the lecturer and supervisor of the design projects. 
 

 
 
 
 
 

 

International Interior Design Workshop
International Architecture Workshop “Constructing in the 
Built Environment (Interior Design and Reuse)”
Following the first international architecture workshop in 2013, the 
second workshop was held on August 25, 2014 for 10 days with the 
attendance of architecture professors and students of Polytechnic 
University of Milan, Italy. The participants formed groups that 
included Iranian and Italian students and began work in the Gallery 
of the College of Fine Arts, University of Tehran. Each of the four 
groups explored the historic setting they were given with especial 
attention given to details of house construction. This workshop 
was a joint effort by Polytechnic University of Milan, University 
of Tehran and Ala-o-doleh Semnani University of Garmsar. The 
workshop included two trips to Deh-Namak village to visit its 
Safavid architectural buildings and also several seminars by Italian 
and Iranian professors.

Artificial Intelligence and Computer Aided Design 
Seminar
This interdisciplinary seminar was held on Monday, 8th December 
2014 at the College of Fine Arts. First, Dr. S. Yahya Islami (Assistant 
Professor and International Affairs Adviser, School of Architecture, 
UT) gave a short introduction to the necessity of interdisciplinary 
thinking at the school of architecture and the significance of 
collaboration between different design disciplines and computer 
science. Then, guest speaker, Dr. S. Mohammadali Eslami (Research
Scientist at Google DeepMind, London), presented various 
definitions of Artificial Intelligence and examples in which AI 
overlapped with various forms of design. Dr. Eslami concluded by 
proposing that Machine Learning techniques are increasingly 
utilized in different artistic endeavors and advances in “Manufacturing 
Modeling” has further encouraged this phenomenon in recent years. 
The seminar ended with an extended question time. The presentation 
slides are available here: http://arkitus.com/research
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