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مهلت ارسال خالصه :پنج شنبه 1392/02/19
مهلت دریافت اصل مقاالت :پنج شنبه 1392/05/24
برگزاری همایش :چهارشنبه و پنج شنبه  8تا  9آبان ماه 1392
اهداف:شناخت ارزشها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسالمی
نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسالمی
راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسالمی
محورها:جایگاه معماری و شهرسازی اسالمی در جهان معاصر
معماری و شهرسازی اسالمی و روح زمان
امکان تحقق پذیری معماری و شهرسازی اسالمی در دنیای معاصر
واقع گرایی و آرمان گرایی در معماری و شهرسازی اسالمی
نقد و تحلیل نظریه پردازان ،پژوهشــگران و معماران معاصر ملی و بینالمللی در زمینه معماری و شهرســازی
اسالمی
نقد نظریه های معماری و شهرسازی اسالمی
روشهای نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسالمی
www.tabriziau-conference.ir
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دومين همايش ملی معماری و شهرسازی -دانشگاه هنر اسالمی تبريز
(از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر)
ورود به دنیای معاصر با تمامی آفرینشها و نوآوریهایی که در عرصه های مختلف اجتماعی و انســانی داشت
چالش جدی و مهمی برای معماری و شهرســازی جوامع اسالمی به وجود آورد؛ بخشی از این چالش مربوط به
عدم درک مناســب جایگاه و قواعد دنیای معاصر بود ولی بخش زیادی از آن به ارائه اظهار نظرهای متفاوت از
ســوی مستشرقین مربوط میشود ،این اظهار نظر بدون درک عمیق از اسالم و جوامع اسالمی صورت گرفت و
باعث گردید تصویر مناسب از جهان اسالم و فرآوردههای اسالمی ارائه نشود و پژوهشهای انجام یافته سطحی
و در مواردی صوری و شکلی باشند.
برگــزاری اولیــن همایش معماری و شهرســازی
اسالمی در سال 1390با رویکرد مفاهیم و نظریهها
توسط دانشــگاه هنر اسالمی توانســت تا حدودی
بســتر اندیشه ای در این زمینه را ایجاد نماید و ارائه
 700خالصه مقاله نشــان از اهمیت موضوع داشت
در آن همایــش تالش گردید تــا مفاهیم و نظریه
های موجود در این زمینه شناســایی و مشــخص
گردد .بنابراین در راســتای اولیــن همایش برگزار
شده ،مســئله اصلی دومین همایش ملی معماری و
شهرسازی اسالمی این است :برای کاربرد مفاهیم و
نظریه های معماری و شهرسازی اسالمی در دنیای
امــروز چه مؤلفههایی را باید در نظر داشــت؟ برای
نیل به راهکار و پاسخ به این مسئله ،به نظر میرسد پویایی که در اسالم و مشتقات فکری آن وجود دارد برای
تمامی اعصار و ازمنه بشــری دارای برنامه و هدف اســت و با شناخت آنها میتوان به راهکاریمتناسب با "روح
زمان" دست یافت .این همایش تالش دارد با ایجاد بستر مناسب ،زمینه های بروز اندیشه های مرتبط با مسئله
مذکور را به وجود آورد.
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کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری
انســان ازآغازخلقت خود همواره به دنبال محلی برای ســرپناه بوده است ،به تدریج با ایجاد تمدن بشری مساله
ایجاد راه وگذرهای مواصالتی پیش آمد .با مروری به تاریخ تمدن جهان به این نکته خواهیم رســیدکه توسعه
درمعنای ابتدایی و اولیه به صورت نوعی نیازدرونی درخلقت انســانها نهفته اســت  .با رشد فزاینده بشر وایجاد
تحولهای ســاختاری درنوع زندگی ،ســازوکارها تغییریافته تا آنجا که امروزه دیده می شود انسان به معماری
چیره دست درشــکل دهی فضاهای پیرامون خود تبدیل گردیده است .موضوع عمران ،معماری و توسعه پایدار
شهری از جمله مباحث مهم در عصر حاضر است كه بخش وسيعي از ادبيات علمي معماری و توسعه شهري و
نيز سياســتها ،برنامه ها و طرح ها را به خود معطوف ســاخته است .از يك سو ،تعريف و مفهوم توسعه شهري
پايدار از گســتردگي خاصي برخوردار بوده و از ســوي ديگر ،بسياري از زوايا و ابعاد آن مورد چالش می باشد كه
شامل ابعاد زيست محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،مديريتي ،اقتصادي و كالبدي مي شود .عمران و توسعه امریست
اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست.بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ،جمعیت شهری
ایران در طول  90ســال گذشــته حدود  26برابر افزایش یافته در حالیکه جمعیت روستایی رشدی  3برابر داشته
اســت .این در حالی اســت که پیش بینی می گردد جمعیت شهری کشــور تا  20سال آینده از مرز  74میلیون
نفر بگذرد .آنچه مســلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساختهای علمی
وعملی موجود باشد ،دانشگاهها  ،ســازمانهای مهندسی وسایردستگاه های اجرایی ضامن و مجری ایجاد این
زیرساختها میباشند.
ازاین رو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با توجه به برگزاری موفق کنفرانس های قبلی و بازتاب بسیار گسترده
آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته  ،اساتید بزرگوار و دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای
علمی پژوهشــی کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توســعه پایدار شهری را برگزار نماید .اين کنفرانس به
دنبال آن است كه با گردهم آوردن صاحب نظران ،انديشمندان ،دانشگاهيان ،سياستگزاران و مديران ،سازمانهاي
ذي ربط و عالقهمند ،مهندســين مشــاور و متخصصان و عالقه مندان موضوع عمران ،معماری و توسعه پایدار
شــهری ،به تبيين مفاهيم و اهداف آن بپردازد .و فرصتی مناســب برای تبادل اطالعــات و ارائهی یافتههای
پژوهشــی نوین درزمینهی عمران ،معماری ،شهرسازی ومحیط زیست باشــد .اين كنفرانس باشعار "خالقيت
ونوآوري راهی به ســوی توسعه آینده" فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران،متخصصان وانديشمندان درحوزه
معماري ،سازه وتوسعه شهری است .برگزاري اين كنفرانس امكان تبادل نظر و ايجادارتباط علمي با دانشگاهها
و مراكز تخصصي کشــور درزمينه مفاهيم مشترك معماري،سازه،مدیریت شهری ،فنآوري هاي نوين ،تاثيرسازه
درشــكل گيري معماري وســايرموضوعات مرتبط با محورهاي كنفرانس را فراهم می ســازد .بر اين اســاس،
دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری با افتخار از تمامي متخصصان ،كارشناسان،
پژوهشــگران و دانشمندان مراكز علمي ،تحقيقاتي و صنعتی دعوت مينماید با شرکت در برنامههای متنوع اين
کنفرانس شــامل ارائه مقاالت ،کارگاههای تخصصی ،ســخنرانی های کليدی ،بازديدهای تخصصی ،مسابقات
دانشــجویی و نمايشگاه تخصصی در اين رويداد بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي
و اجرايي خود ،زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.
تاریخ های مهم:
• مهلت ارسال اصل مقاالت30/06/1392 :
• اعالم نتایج داوری اصل مقاالت30/07/1392 :
• مهلت ثبت نام در کنفرانس20/08/1392 :
• برگزاری 6 :و  7آذر ماه 1392
مقاالت برگزیده در ژورنال ها و مجالت معتبر پشتیبان کنفرانس به چاپ خواهد رسید.

شرکت در کنفرانس دارای امتیاز برای مهندسین می باشد.
اهداف کنفرانس:
 -1اهداف کلی کنفرانس:
• کنفرانس بین المللی عمران  ،معماری و توســعه پایدار شــهری ،در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي
براي ارتقا سطح كيفي معماری ،سازه و توسعه هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش
موارد فوق گام برداشــته و با شناسايي نگرش ها ،تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری
 ،به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.
• ايجاد فرصتي مناســب براي تبادل اطالعات و ارائه دســتاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان ،محققان،
صنعتگران ،دانشجویان و دستاندرکاران در زمينه عمران ،معماری و توسعه شهری.
• ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری
• ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری ،سازه و توسعه پایدار شهری
• برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

گروه های هدف کنفرانس:
• اســاتید ،صاحب نظران ،انديشمندان ،مديران و دانشــجویان تمامی گرایش های رشته های عمران ،معماری
،شهرسازی ،محیط زیست و مدیریت شهری.
• كليه نهادها و ارگانهاي سياستگذار در امر عمران ،معماری ،شهرسازی وتوسعه شهري
• وزارتخانهها ،سازمانها ،كميته ها و ستادهاي فعال در این حوزه
• شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و شوراهاي اسالمي شهر در سراسر كشور
• انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مردم نهاد در حوزه عمران ،معماری وتوسعه پایدار شهري
• كليه شركت هاي مشاور و مجري در پروژههاي عمرانی و شهري
• دانشگاه ها ،مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
• كليه سازمانها ،ادارات ،نهادها و ارگانهاي سياستگذار در صنعت ساخت و ساز
• معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور
• سازمانهاي مسكن و شهرسازي ،بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان استانها
• شركتها و دفاتر فني و مهندسي ،پيمانكاران ،انبوهسازان و كارفرمايان
• وزارت راه و مسکن
• سازمان های قطار شهری کالنشهرها
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 -2اهداف جزیی کنفرانس:
• بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران  ،معماری  ،شهرسازی و محیط زیست
• بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس
• بررسی مشکالت ساخت و سازهای شهری بخصوص در بعد معماری
• بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و توسعه شهری
• بررسی مشخصات سازه ومعماری و مختصات کالنشهرها با نگرش حوادث غیر مترقبه
• بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه شهری و معماری پایدار
• بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ،بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر
• شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کالنشهر ها
• بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر عمران و معماری بخصوص در بعد توسعه شهری
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محورهای کنفرانس
 -1مهندسی عمران و توسعه پایدار:
• تكنولوژي بتن
• ژئوتکنیک و معدن
• محیط زیست
• راه و ترابری
• مدیریت ساخت و اجرا
• هیدرولیک  ،منابع آب
• نقشه برداري
• فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني
• رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
• كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران
• کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی
• سيستم هاي  GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
• مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
• مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب
• فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان
 -2سازه  ،زلزله و بهسازي لرزه اي:
• هماهنگی شکلی سازه و معماری
• توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
• دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
• سازه هاي زير زميني
• سازه هاي هيدروليكي و دريايي
• تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فوالدی
• كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي  ،ميراگر ها و  )...در بهسازي لرزه اي سازه ها
• مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
• بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
• ايمني سازه در معادن زير زميني
• عيبيابی لرزهای سازهها
• اثر زلزله بر سازه های فضاکار ،سازه های بنایی و سازه های ویژه
• روشهای بهسازی و مقاومسازی سازهها
• سازه هاي غيرساختماني و صنعتي
-3مهندسی معماری و توسعه پایدار:
• معماری و هویت شهری
• معماری پایدار
• روشها و فناوریهای نو در در معماری
• انرژی های نو در معماری

• سبک شناسی معماری
• معماری خیابانی
• تاثیر تحوالت تکنولوژیکی در معماری
• گرافیک شهری
• مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
• معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
• معماري  ،تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
• نمودهای معماری سنتی و اسالمی در معماری و شهرسازی منطقه
• الگوهای معماری بومی
• معماری منظر
• بوم شناسی
• زیبایی شناسی در معماری

 -5حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
• شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
• ابنیه فنی
• آب و فاضالب
• تاسیسات شهری
• سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کالن شهرها
• ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
• روسازی ( راه ،راه آهن ،فرودگاه و بندر)
• ایمنی حمل و نقل
• برنامه ریزی حمل و نقل
 -6محیط زیست شهری:
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 -4برنامه ریزی  ،مدیریت و طراحی شهری:
• برنامه ریزی کالبدی شهری
• برنامه ریزی منطقه ای و شهری
• مدیریت شهری
• حقوق شهری
• طراحی شهری
• مدیریت پروژه های شهری
• مدیریت بحران
• مشارکت در امور شهری
• گردشگری شهری
• بهسازی و نوسازی شهری
• نماهای شهری
• تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
• كاربرد فنآوريهاي نوين در توسعه شهري
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• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
• ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
• فضای سبز و محیط زیست شهری
• شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
• مسائل محیط زیست کالن شهرها
• اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
• کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آالینده های محیط زیست
• اكولوژي شهري و شهر سبز
• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
• توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
• اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
• همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
• مکانیسم های توسعه پاک
• اصول مهندسی و کنترل آالینده های محیط زیست در شهرها
• ايمني ،بهداشت و محيط زيست شهری
• مدیریت پسماند در شهرها
• فاضالب شهری و تصفیه آن
• طراحی شهری ،بهسازی منظر و محیط زیست
• حمل و نقل شهری ،اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-7شهرسازی وتوسعه شهري پايدار:
• بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
• شهرسازی نوین و توسعه پایدار
• سياستهاي ملي و منطقهاي و توسعه شهري پايدار
• ناپايداري شهر و عوامل موثر
• شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
• حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
• شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
• تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
• توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
• كاربرد فنآوريهاي نوين در توسعه شهري
 -8مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
• بافت های تاریخی
• بهسازی آثار تاریخی
• نوسازی شهری
• بازسازی بافت تاریخی
 -9جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
• فرهنگ شهر نشینی
• شهروند و حقوق شهروندی
• تعامل در فضای شهری
• روانشناسی محیطی

