
 درباره همایش:

نخستين همایش ملی شهرسازی، معماایی   ماریریش شاهری          

اسالمی ایرانی )آموزش   نظام آموزش شهرسازی   معماایی ری    

سازمان بسیج مهندسین عمرانن   ایران( با همکایی مشترک 

و معماری کشور، مدیایت ماکر  معمراری و رهاسرازی         

باا  موسسه آرمان پرووهش کمراد دن رش           نسالمی ژرفا 

حمایش علمی   معنوی قطب علمی معمایی اساالمی، راناشها       

علم   صنعش ایران، راناشها  بيان المللای اماام یميانی )ی (،             

جامع امام حسين )ع(، رانشها  هانر اساالمی ریریا ،           رانشها 

رانشها  یوایزمی، بنيار معمایی انقالب اسالمی   ... ری ی زهاای  

 برگ ای یواهر شر. 7331ایرییهشش ما  سال  4   3

بار عهار  اساتار      ریاست رورنی سیاسرگذانری همرایش      

ئيا   رعیرالحمير نقر  کای  مریر قطب علمی معمایی اسالمی،   

کایگر   معمایی   شهرسازی، شویای عالی رحول   ایرقاء علاوم    

عاوو شاوایی    همچنين    انسانی ری شویای عالی انقالب فرهنهی

عالی برنامه یی ی مرک ی  زایت علوم، رحقيقات   فناا یی مای     

 باشر.

بر عهر  جنااب آقاای رکتار         مسئولیت دبیا علمی همایش   

سير جوار هاشمی فشایکی عوو هيأت علمای راناشها ، مریار           

مرک  معمایی   شهرسازی اسالمی ژیفا، معاا ن ساابس ساازمان      

 پرافنر غير عامل کشوی می باشر.

 محورهای همایش:

 محور عمومی )رهاسازی و معماری نسالمی نیان ی(

 ریيين نسیش اسالم با فرآینر های یلس آثای معمایی   شهرسازی

 ریيين ابعار هویش اسالمی  ایرانی ری معمایی   شهرسازی امر ز   آینر 

 شایص ها   معيایهای معمایی   شهرسازی اسالمی 

 نحو    فرآینر رحقس معمایی   شهرسازی اسالمی ایرانی ری زمان حال   آینر 

 ایزیابی   نقر ی یکررهای حاکم ری زمينه معمایی   شهرسازی اسالمی ایرانی

 ایزیابی   نقر میانی، ی ش ها   شيو  ها ری معمایی   شهرسازی معاصر غرب

 ایزیابی   نقر معمایی   شهرسازی معاصر ایران   ایائه یا  حل های اصالحی

 

 محور ویوه )آموزش و  ظام آموزش رهاسازی و معماری(

 آسيب شناسی بنياری نظام آموزش معمایی   شهرسازی ری ایران

 آسيب شناسی شيو  جذب رانشجویان معمایی   شهرسازی

های رخصصی )معمایی پاایارای، مساکان،        نحو  پيهيری ی یکرر اسالمی ایرانی ری گرایش

 فنا یی   یشته مهنرسی معمایی اسالمی(

 ایزیابی   نقر ی ش ها   شيو  های آموزش   رریی  ری معمایی   شهرسازی

 ایزیابی   نقر منابع موجور ری زمينه معمایی   شهرسازی اسالمی ایرانی

 ایزیابی   نقر سرفصل های مصوب  زایت علوم ری یشته های معمایی   شهرسازی

 کيفيش مهایت آموزی فایغ التحصيالن معمایی   شهرسازی   نسیش آن با بازای کای

 

 محور آثار باگ یده  

باررار      رقریر از طراحان   یالقان مصاریس

 رهه ایير 4معمایی اسالمی ایرانی 
 رقریر از استاران فعال   بررر

 رقریر از کتب   نشریات بررر 

 های رانشجویی بررررقریر از پایان نامه

رقریر از رر ین کننرگان ج    های ریسی 

 بررر

 رقریر از  شرکتهای مشا ی بررر

 

 تاریخ های مهم:

 7331اسفنر  93راییخ پایان رییافش چکير + اصل مقاله : 

 7331ایرییهشش  4   3راییخ برگ ایی همایش:  

 aumiconf.ir آدرس وب سایت همایش:

 93934144343   93934144347 تلفن تماس:

 info@ aumiconf.ir: آدرس پست نلکگاو یک

 

 

 

 

 

 

 

 
دکگا سید جوند هارمی فشارکی    نسگاد عبدنلحمید  قاه کار                                     

 دبیا علمی همایش                              رئیس رورنی

 سیاست گانری همایش                                                                         


