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اولین گردهمآیی تخصصی “ روش��های پیش��رفته طراحی و س��اخت در معماری زمینه گرا "باحضور معماران
و صاحبنظران برجس��ته داخلی و خارجی با هدف معرفی  ،ارائه و نقد آخرین روش��های مورد استفاده در این

حوزه ،روزهای  16و  17مهرماه در تبریز برگزار خواهد شد .این گردهمایی 2روزه و میزبان گروههای مختلف
و متنوع از جامعه علمی و حرفه ای معماری خواهد بود.

تمامی طراحان ،پژوهش��گران و دانش��جویان می توانند از این طریق تجربیات و دستاوردهای خود را با دیگر

پژوهش��گران به اش��تراک گذاش��ته تا از فرصت دریافت نظرات دیگر متخصصین بهرمند گردند .در این بین

حضور معمار برجسته ژاپنی و برنده معتبرترین جایزه معماری جهان در سال  ، 2013و فراهم آوردن امکان

بهره گیری از تجربیات و حضور گرانقدر ایش��ان در کارگاه تخصصی ،با هدف ارتباط جامعه معماری ایران با
باالترین سطوح بین المللی ساخت و طراحی صورت میگیرد.

:محورهای همایش
 روشهای نوین طراحی زمینه گرا در معماری.1

(Advanced Context-oriented Design Methods in Architecture)

 تعاریف و رویکردها و جایگاه آن در معماری نوین: زمینه گرایی1-1

(Contextualism: Concepts & Approaches in New Architecture)

 روند شکل گیری فرم،  انواع روشهای پیشرفته طراحی زمینه گرا2-1

(Advanced Design Methods, Forming Process)

 طراحی با کامپیوتر و زمینه گرایی در معماری3-1

(Computer Aided Design & Contextualism)

 روشهای نوین درطراحی رویکرد زمینه گرایی اقلیمی4-1

(Advanced Methods in Climatic context-oriented architecture)

(Context-oriented urban design)

 روشهای پیشرفته ساخت در معماری زمینه گرا.2

(Advanced Method of Construction in Context-oriented Architecture)

 روشهای برآمده از ساخت و ساز سنتی، تکنولوژیهای بوم محور1-2

(Local technology on the basis of Traditional Construction)

 ساختارهای منطبق یا سازگار با طبیعت، سازه های طبیعی2-2

(Natural Structure, Adaptable Structure)

 بهره گیری از مصالح بازیافتی در ساخت، مصالح نوین و منطبق با اصول زمینه گرایی3-2
و ساز

(New Materials, Utilizing Recycled material in construction)

 روشهای بازسازی و مقاوم سازی زمینه گرا4-2

(Context-oriented Retrofitting & Rebuilding Methods)
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 منطقه گرایی در طراحی شهری5-1

 5-2تصور و طراحی ساخت و ساز های آینده

)(Imaginations of Future Designs and Construction
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