
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گزارش دومین نشست گفتمانی با عنوان:

 هم اندیشی نهادهای مسئول در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی

 و بیان گفتمان انقالب اسالمی

 1397مهر  25چهارشنبه 

 تاالر قصر شیرین -باغ موزه دفاع مقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م اندیشسسی نداد ا  مسسسدو  در حوسم میمار  و »با عنوان : دومین نشسسسسست اس هسسشسسسشا نشسسسسست  ا  گفتمانی 

هالمی صبح در محل  8هاعت  1397مدر  25روس چدارشنبا « شدرهاس  با رویکرد  ویتی و بیان گفتمان انقالب ا

سدو  در  سدولین و نمایندگان نداد ا  مختشف م صاحب نظران، م ضور  شیرین باغ موسم دفاع مقدس با ح صر تاالر ق

ست را می توان در عناوین سیر حوسم  ش هاس  برگزار گردید. مدمترین محور ا  مورد بحث در این ن شدر میمار  و 

 خالصا نمود:

 شدر  مدیریت و شدرهاس  ،میمار  در ایرانی اهالمی  ویت 

 شدرهاسان و میماران جامیا اس انتظار و اهالمی انقالب گفتمان 

 ایرانی – اهالمی  ویت و میمار  پژو شی و آموسشی نظام 

 اهالمی  ویت رویکر با شدرهاس  و میمار  مقررات و قوانین بررهی 

 اهالمی تربیت در شدرهاس  و میمار  تأثیر و طیبا حیات 

 شدرهاس  و میمار  در کیفیت تأثیر 

 رو پیش  ا  فرصت و  ا چالش 



رئیس  مهندس محمود ایلخاناولین هسسخنران نشسسسسست 

هسساسمان بسسسین مدندهسسین عمران و میمار  در مو سسوع 

مان ظار و اهسسسالمی انقالب گفت یا اس انت ماران جام  و می

هاسان شان  من  شدر هخنان خود پرداختند. ای با ایراد 

 مدندهسسین بسسسین حوسم درهسسخنان خود بیان داشسستند 

هت یافتا شکل  ایی کارگروم شتا  ر در کا ا صصی ر  تخ

 در.د ند می انجام را نتیجا با وصو  پیگیر  مسائل این رصد پی در و دارند را یابی مسدشا بحث خود با مربوط

شا  دیت میان این هاس  و میمار  ورس اندی صا این در ژرفا مؤهسا  مکار  با شدر شتا قدم عر ها و گذا ها  ا

  .اهت بسیجی د د انجام کار  مسیر دراین  رکس کا اهت براین ما اعتقاد

 را کشی  ا  هیاهت راهتا این در انقالب ر بر، شدم حیف اما اهت شدم انجام هاس و هاخت و عمرانی کار ا 

  .اند دادم را  ایی هرخط و اند کردم تبیین

هت بدتر سات این در ا ضار جش هتا مختشف مو وعات در ح هتی و  ما نگی باو  شوند بند  د  مدندس هرپر

  .رود می باال  دف با نیل هرعت صورت این درکار ا پیگیر  شود،  کار نقرم

ضا  در موجود کار ا  هت  ویت بی یا ما شدر  ف  فاخر آثار و تمدن هابقا کا ما برا ، غربی آثار اس کپی یا ا

ستا فیشی و ییت ، داریم را گذشتا در هت السم، افتادم ا النش نا دهت با میدان. نیست شای  تالش  م با تا ا

  .کنیم عبور و ییت این اس و کنیم

 این در بتوانیم تا اهت این بر تالشمان(  ژرفا مرکز و مدندهین بسین) ما،  ندارد درهتی محتوا  آموسشی نظام

  دایت  دف همت با و کنیم وصل  م با را افراد  ا گرد مایی

هاندن هرانجام با، کنیم  می جداد  مدیریت و تفکر کار این ر

 .اهت بسیجی کار مشزومات اس کا طشبد

شست  شمی فشارکیدر اداما ن شست و مدیر  دکتر ها دبیر ن

 مرکز میمار  و شسسدرهسساس  اهسسالمی ژرفا، بیاناتی در ارتباط با

هالمی  ویت هاس  میمار ، در ایرانی ا  شدر  مدیریت و شدر

شتند:  شان اظدار دا شتند. ای هاس و میمار اگر آیادا  الئیک شدر

شد  تأثیر جامیا در میمار این اگر؟! کند عمل خنثی تواند می با

 این مقابل در؟! اهسست چقدر گذار  تأثیر این میزان اهسست گذار

 ؟!چیست ما رهالت؟! باشیم توجا بی باید ما آیا افراد

سیار  شور  ا  بودجا اس ب سا  اس غیر -ک صارف صرف -ام  م

شورند  ا  هرمایا  ما ایندا کا شود می عمرانی  آثار این، شوند می هاختا تمدن و فر نگ آثار آندا با کا ک

 . دنگذار می افراد روان و روح و رفتار و فر نگ رو  بر مستقیمی تأثیر  مچنین و گذارند تأثیر و پایدار  ما



شم  ا  هند هالدا این طی در هت شدم تنظیم و تدیا انداس چ هت هؤا  ا   ویتی و دینی مباحث کا اینجا

هناد این کجا  هت؟! بودم مالحضات و ا  عددم با  ا طرح در را مباحث این رعایت پیگیر  وظیفا ارگان کدام ا

 دارد؟!

شأ، پراکنند شبدا برخی و دارند دغدغا برخی هت مسشمان شدرهاس و میمار مدندس  ا اثرگذار  این من  اما؛ ا

  ؟دارد مطابقت  ویتی مباحث با چقدر اثرگذار  این کا دارد بحث جا 

هالم سشا این جمشا اس دادم؛ قرار ما اختیار در جمیی و فرد  سندگی  ا  جنبا  ما در ا  برناما ا   ا برناما هش

 رجوع با کا البتا،  ستیم دور آن اس خیشی امروس کا اهالمی میمار  شود می شود اجرا اگر کا اهت میمار  در

 تالش با نیز امروس ، اهت شدم ورسیدم ا تمام مسدشا این با تاریخ اس  ایی الیا در کا برد پی توان می گذشتا با

هتا این در  ایی ستیم مواجا را هت وا ح امروس آنچا اما،   هتا این در ریز  برناما یک وجود  رورت ا  می را

  .اهت شدرهاس  و میمار  شورا  مصوبات سمینا این در تیریف ترین غالب و بدترین، باشد

  ایم بودم تحوالتی شا د ما بید با انقالب سمان اس

  .اهاهی قانون و پرهی  ما، هیاهی نظام در تغییراتشامل؛  نور انفجار: او  تحو 

شگا دا؛  فر نگی انقالب حوسم با ورود: دوم تحو   آندا با مقابشا جدت کا شد میاند  ا  گروم برا  پایگا ی دان

  .نبود کافی البتا کا گرفت صورت اقداماتی

 تدوین و تنظیم آن اداما ودر جامیا مختشف  ا  الیا در اهسسالمی حاکمیت تأثیر، قانونی مصسسوبات: هسسوم تحو 

  .اهالمی شدرهاس  و میمار  حوسم در قانونی مراجع هو  اس مصوباتی

 توجا( هسساسندم و طراح افراد) خرد چا و( دولت) کالن چا اجرا مبحث در؛ تحقق موانع و اهسستحالا: چدارم تحو 

  .شد میطوف  هرعت و باسهاس  رو  بر

تا پیش را غرب رویا کا مسسسسدولین اس برخی دیدگام بل با میطوف بودند گرف قا گام ت   ویت نگرش و ایرانی ن

 بیگانا  ویت مقولا با اهاها کا  ستند افراد  ما  ا  دانشگام خروجی و شدم ر ا آموسش صحنا .شد اهالمی

 اهت. شدم  ا بفروش و بساس و مدندهان تاس و تاخت محل نیز اجرا صحنا. اند

  .فر نگی انقالب عالی شورا  مصوبا شدرهاس  و میمار  مشی هند تنظیم؛ شکوفایی دوران: پنجم تحو 

صا وارد انقالبی نداد ا  و انگیزم با نیرو ا  ؛نظام مطالبات و انقالب اس پنجم د ا با ورود  با ورود، اند شدم عر

  . ستیم افزایی  م شا د خدا امید با امروس نیز و اصالح دورم

هتاتید و  ستند باسنگر  نیاسمند  ا هرفصل و  ا رشتا شدرهاس ، و میمار  حوسم در  خصوصا -دروس این ا

 منابع و  ا ناما پایان ، گیرد صسسورت میدانی  ا  باسدید اهسست السمباشسسند.  می آموسش نیاسمند -اصسسشی دروس

 . شوند بررهی خارجی و داخشی

 تخشف رام تا شسسوند برطرف آندا  ا   سسیف و  ا خالء اهسست السم کا داریم مصسسوباتی مقررات و قوانین حوسم در

شیم  اجرایی  ا  ناما آیین پیگیر. شود مسدود درآندا  مشی هند. بد یم قرار شدرهاس و میمار اختیار در کا با

 . اهت اصالح و باسبینی با السم کا دارد  ییف بند یک هرسمین آمایش



 در محتوا... و شدرهاس  ، میمار  مختشف  ا  حوسم عالی مدیران باید. شوند دیدم توهیا  ا  طرح اهت السم

 اس اجرایی  مانت و شود بررهی صالحیتشان اهت السم دارند آموسش با نیاس افراد این. شود دادم قرار اختیارشان

شتا وجود آندا طرف شد دا هالمی انقالب اس ها  چدشمین در و ندایتا آن کابا  چشم با باید تددید ا مرغ عشی ا

 .برهیم کشور ا هایر برا  شدن الگو انداس

ما نشسسسسسسست  رئیس ادارم  جناب آقای امیرخانی،در ادا

نت فر نگی یاو ماعی م یان این  -اجت با ب پام  ماعی هسسس اجت

 و میمار  حوسمپرهش کا شاید در ذ ن بسیار  باشد کا 

 هپام اجتماعی - فر نگی میاونت با ارتباطی چا شدرهاس 

شتند و با تبیین این ارتباط  !؟ دارد هخنان خود را بیان دا

 پرداختند.

 تولد بدو اس کا میکنیم سندگی اهسسسالمی انقالب دوران در ما

  ؛ اهت بودم متیدد  ا داف دارا 

  طاغوت نظام برچینی و انقالب پیروس .1

  اهالمی نظام تشکیل.2

  اهالمی دولت تشکیل.3

  اهالمی جامیا.4

  اهالمی تمدن.5

 و اهالمی دولت گیر  شکل با مگر نیست ا داف هایر تحقق با قادر ، اهت شدم تشکیل کا اهالمی نظام این 

هالمی جامیا آن پی در هالمی کا جامیا ، ا هالمی حکومت توان می شود ا  تمدن آن پی در و داد شکل را ا

  . شد خوا د محقق اهالمی

 کشید« مسسسشمان -صسسدیون» پروژم کردند، آغاس «مسسسیح -صسسدیون» پروژم عنوان با یدودیان کا ا  پروژم اس بید

 پروژم عمشیاتی فاس وارد امروس -گرفت شسسسکل داعش و طالبان تروریسسسستی  ا  گرو ک آن اداما در کا- خورد

 . اند شدم «شییا -صدیون»

سان کا تمدنی ما هاند اهلل خشیفا مقام با را ان  بر

یا  با  م کا داریم  فکر آخرتش با  م و او دن

ند می مام. ک  این انقالب ر بر و( رم) خمینی ا

 :اند فرمودم انقالب ر بر .اند داشسسستا را رویکرد

 باید و  سسسستیم اهسسسالمی دولت مرحشا در ما»

جادش یا ما ،«کنیم ای  و نداریم اهسسسالمی جام

  م. ستی اهالمی هاس  دولت مرحشا در امروس و نداریم اهالمی دولت



 گذار  قانون ظامن باید ما. باشیم داشتا اهالمی درمانی نظام باید ما. باشیم داشتا اهالمی آموسشی نظام باید ما

هالمی شتا ا شیم دا ضایی نظام باید ما. با هالمی ق شتا ا شیم دا هاس و میمار  نظام باید ما و با هالمی  شدر  ا

 . باشیم داشتا

هاس  و میمار  حوسم در ما هالمی تراس شدر ما ، داریم مشکل شدر صال گویند می ما با. نداریم ا  فدمیدیم ام ا

 ا مییار  با شسسدر  داشسستن هسساس  تمدن این نماد ا  اس یکی طرفی اس سسستید!  هسساس  تمدن دنبا  با شسسما

هالمی هت ا هالمی تراس شدر عنوان با عر ا برا  جایی حا ر حا  در ما آیا ا  بفدمیم باید ؟!داریم را غیر با ا

  .کجاهت کارمان ایراد

هیا حوسم در ست این خروجی. نداریم کا خوا یم می برآیند طراحی، و هاس و هاخت و شدر  تو ش  این  ا ن

 .د د قرار ما اختیار در باید را برآیند

 نقره کار عبدالحمید مهندسهسسسخنران کشید  بید  

مدیر قطب میمار  اهالمی دانشگام عشم و صنیت ایران و 

عضو  یدت عشمی این دانشگام بودند. ایشان اظدار داشتند، 

 را اهسسالمی میمار  کشسسور  مدیران باالترین هسسطح در

 . اند کردم حذف

 مرکب جدل دچار( شسسسدروندان و مسسسسدولین) ما اکثریت

 در  ا خیشی. بدانیم کا نیستیم  م مند عالقا حتی ایران، نا و چیست جایگا ش و اهالم دانیم می نا  ستیم؛

هت افتادم رام با کا گرایی غرب هیر جریان شان ، ا هت چشمشان با عقش  آباد ظا ر با...  و  ا خیابان را دا، .ا

  ا  زینا  ما این اس آیا! قیمتی؟ چا با اما شسسدم خرج ثروت و تکنولوژ  مصسسالح و مواد بسسسیار . اهسست شسسدم

ستیم هتقال  و آرامش محل کا کنیم طراحی ا  خانا توان شد ا صوص در؟! با  شدر خدمات هایر و  ا محشا خ

شینی هتاندارد ا  کمترین حتی آیا ن ستند دارا را غربی ا    حوسم در محکومیت  زار 218 شا د امروس ما؟!  

 شسسامل را آن بید و شسسود انجام تخشف گذارد می شسسدردار ! قانون سدن دور یینی این و  سسستیم هسساس و هسساخت

 برا  اند؛ سدم خواب با را خود بشکا ندارند مرکب جدل نیز برخی! گیرد می وجریما میکند 100 کمیسسسسیون

 آوردن. رأ  و ثروت قدرت، کسب

: فرمایند می انقالب ر بر دارد؟ جایگا ی چا شدرهاس  و میمار  حوسم در اهالمایشان در اداما بیان داشتند، 

هالمی -ایرانی  ویت باید» هاس  و میمار  در مینا حوسم در تحققش مدم این و« کنیم احیا را ا  در یینی شدر

 .کند پیدا تجشیلحاظ شود و در محیط و کالبد   ا ایدم در الدی صفات و اهما ، شود لحاظ  ویت مفدوم و ایدم

 

 

 



شمیدر اداما  سید مجید ها ضو  یدت دکتر  ، ع

رجایی  سسسمن ارائا ا  اس  دعشمی دانشسسسگام شسسسدی

 با شسسدرهسساس  و میمار  مقررات و قوانین بررهسسی

 شورا  در آنچاابراس داشتند،  اهالمی  ویتد رویکر

 نقد مورد شسسود می تصسسویب فر نگی انقالب عالی

. اهت شفافیت در ممشکت این نجات .گیرد نمی قرار

 .اهت بسین اند ماندم خالص امروس با تا کا گرو ی

، رئیس پژو شسسکدم میمار  و شسسدرهسساس  مرکز تحقیقات رام، مسسسکن و شسسدرهسساس ، دیگر راهب دکتر انمخ

 .2 شسسدر و سمین مفدوم با نگام .1 رود؛ می پیش نیرو دو پس در میمار هسسخنران این نشسسسسست بیان داشسستند 

  .فناور 

 سمین  ا  گذار  هسسیاهسست رو  بر باید او  مورد در

 اس دریافتی مفدوم باید دوم مورد در ،گیرد صورت تأمل

 .شود بررهی فناور 

 هیاهت مفدوم. کردن  رر یینی سمین مقابل در پو 

هیا گذار  سشمان فرد یک دیدگام اس سمین تو  عامی م

 و تر دقیق اهسسست کنندم مصسسسرف یا و مالک خود کا

 را سمین ریز  برناما هواد کا کسانی تا اهت تر عمیق

 . دارند

 حق و شسسدر   ا  سمین کیفیت  ا گذار  هسسیاهسست در. اهسست شسسدم هسسوداگر  برا  ا  عرصسسا ما شسسدر ا 

 . اهت شدم هاختا قانون اس خارج برج 200 گذشتا ها   فت در. اهت بودم آخر  ا  اولویت شدروند 

 گرفتا نادیدم مدم عامل یک سمینا این در  ا گذار  ارسش در کا گفت را این باید فناور  مفدوم با نگام در

 داشسستا محیط با جویانا هسسشطا نگام آن با اینکا نا شسسود محیط بارور  موجب باید فناور  اینکا اهسست؛ شسسدم

 . باشیم

 ا  گسسسستردم اجتماعی  ا  هسسسرمایا  نوس ما

نت با کا داریم گان  ویت و  ا هسسس  گذشسسست

صت البتا کا پایبندند  حفظ برا  ماندم کمی فر

 گذشسستا  ا  فناور  با شسسود رجوع باید  آندا.

 و سسسع با  ا آن تناقض و کنتراهسسست وداشسسستن

 می چگونا کا ببینیم شسسسود، بررهسسسی موجود

 . د یم گسترش و ببینیم شدر ا در -فانتز  و گرایانا تجمل نگام با نا - را  ا صناعت این توانیم



حجت االسالالالو و در اداما نشسسسسسسست 

سعیدی سلمین  هتاد امور الم سدو   ، م

 حیاتمسسساجد اهسستان البرس، با مو سسوع 

 در شسسسدرهسسساس  و میمار  تأثیر و طیبا

با هخنرانی پرداختندو بیان اهالمی تربیت

یا بیثتداشسسستند:  یت برا  انب  نفوس ترب

دت با ج یات کردن تجر با ح  بودم طی

 شدر کا تا شدیم جمع  م دور  ما. اهت

 . شود برقرار امنیت و آهایش

شتن ،طیبا حیات»:  فرمایند می( ع)عشی المؤمنین امیر هت قناعت روحیا دا هت کردار  این کا ا  و دنیا کا ا

 مشکل. اهت تو پر یزکار  و قناعت و اهت تو کار و کسب و حال  روس  طیبا، حیات«.  هاسد می را تو آخرت

 باشیم داشتا خوبی بیرونی رفتار اگر حتی و نداریم اهالمی رفتار اما داریم اهالمی بیان و حرف ما کا اینجاهت

  .نداریم خوبی درونی رفتار

صنوعات  ما مولد ایمان هت عالم م  می شروع ذ ن اس طراحی) هاسد می را میمار یک اعتقادات و تفکرات و ا

هتا  در(. شود شتن را هالمی شدر دا شتن ا هی اس این و دارد  رورت ایمان با مدیرانی دا ها سدشا ترین ا   ا م

  .اهت

هالمی جامیا توانیم می سمانی ؛ صالح عمل شتا ا شیم دا  اهلل آیت. کند عبور ما تفکرات مرس اس صالح عمل کا با

هالمی نظام» :فرمایند می بدجت هالمی دولت بتواند ا شتا ا شد دا هد صالح عمل با باید با  بیان و حرف«. بر

هالمی ست ا هالمی اخالق اما   ست ا سی. نی هت طیبا حیات دنبا  با کا ک هت. ماندگار سیبایی دنبا  با ا  ا

 .اهت نیاسکا مورد  اهت  ا  مدمی ویژگی اس اهت آمدم کریم قرآن در کا اهتقاموا

هی رکن دو ها هت؛ کار ا میت اس ا  دارد القائات با نیاس الدامات تداوم برا .2( مینی عالم) وحیانی الدامات. 1 ا

شد ما متذکر باید کنیم می بنا کا هاختمانی(. مادم عالم) هالمی شدر. با هالمی القائات باید ا شتا ا شد دا  تا با

 (.اهت القائات با الدامات دوام) یابد تداوم الدامات

 ایندا) اند کردم مو وع اصل اس غافل را ما مخشوقات، مصنوعات اند. کردم خودمان اهیر مارا روسگار این میمار ا 

 (.توحید با تا کنند می دعوت خودشان با را ما

 نقطا ترین اهاهی انسان ، مثشث این در کا اهت شدم تشکیل کالبد و رفتار ، انسان ؛ عنصر ها اس اهالمی شدر

 و هسسیارات حرکت و شسسمسسسی منظوما اس خطی، نا دورانی میمار  هسسمت با ببریم را میمار  باید .اهسست آن

 گذشتا مثل حا ر حا  در .کنند تبییت مد  این اس اهت السم مساجد و محالت.  بگیریم الدام ، الدی مخشوقات

 .سند می دامن محوریت این شدن رنگ کم با دارد فر نگسرا ا عنصر و نیست مساجد با محوریت



مد امیر دکتر ، رئیس بنیسساد میمسسار  خانی مح

انقالب اهالمی، اس دیگر هخنرانان این نشست بودن 

  مین اسکا هسسخنان خود را اینگونا بیان داشسستند: 

 اس  رکسسسی! کرد باید چا کا بگوییم را آخرش ابتدا

جایی ند شسسسروع  سسسسست کا  ر یت اس ک  و موقی

سدولیتی هتاد اگر) داریم کا م شگام ا ستیم، دان   

 بید تا ایم کردم بردار  بدرم درهسسستی با داریم اختیار در کا را جایی آیا کا ببینیم کنیم بررهسسسی...( و مدیریم

 بشکا کردید نقد چقدر کا پرهد نمی خداوند قیامت روس در! ببریم هؤا  سیر را آندا و دیگر جا ا  نقد با برهیم

 !کردید عمل چقدر پرهد می

 گرایی، اهالم مدار ، والیت خوا ی، آساد  خصوص در را گفتمانی کا شد پیروس شددا خون برکت با انقالب این

شگا ی،  ا  بخش در آیا. کند ایجاد محور  عدالت و خوداکتفایی شجویانی دان  و هاخت طراحی، حوسم در دان

 خود  غیر بید و خود  مدیران او  آیاکنند؟!  رعایت را آن و باشسسند میتقد باال اصسسو  با تا دادیم پرورش اجرا

صو  این با هت  م اینجا آیا؟! اند پایبند ا هرائیل گر توطدا د هت میان در آمریکا و ا سانی چا؟! ا  برخالف ک

سی چا ما  پالسا اطشس مجموعا؟! شوند می باغدا تخریب باعث ر بر  میظم مقام فرمایش هت ک  فرمایش؟! ا

 نزدیک اهالمی شدر با رهیدن باشد منفی هؤاالت این پاهخ اگر؟! اند کردم رد کسانی چا یا و کسی چا را آقا

 !نیست

 اهسسم ،برناما این اس قبل تا اگرتأکید کردند و ابراس داشسستند  هسسالا پنن توهسسیا شسسشسسم برناما ایشسسان با دقت در

 !اهت نشدم آوردم  م اهالم اس نامی برناما این در شد می مطرح تیارف یک عنوان با اهالمی میمار 

 هسسخن  ویت بر مبتنی کیفیت مورد در بخوا یم کا داریم کیفیت خصسسوص در ا   سسابطا و قانون چا ما اصسسال

 ؟!شود می لحاظ هاخت در کیفیت آیا؟! بگوییم

 اهسسالمی انقالب میمار  بنیاد حوسم در. کنیم شسسروع خود اس باید کا بدانیم ما کا مؤثراند وقتی  ا نشسسسسست این

 شدنش اجرایی راهتا  در نیز خودمان و ایم دادم قرار بنیاد ا هایر اختیار در و کردم تدوین را انداس  چشم هند

 جشسسنوارم اولین تا اند کردم آمادگی اعالم نیز آندا و ایم کردم دعوت رهسسمی ارگان و نداد 28 اس. ایم کردم اقدام

ئا جدت نیز دیدار . کنیم برگزار را اهسسسالمی انقالب میمار  بنیاد  خوا یم ر بر  میظم مقام با گزارش ارا

 .داشت

یا شالالاد روان مهدی دکتر ، رئیس دانشسسسکدم ن

هالمی واحد  شگام آساد ا عمران، میمار  و  نر دان

اس دیگر هسسسخنرانسسان این  عشوم تحقیقسسات تدران

ست بودند کا در ارتب ش صت ن اط با چالش  ا و فر

 ا  پیش رو  صنیت هاختمان با رویکرد  ویتی 



 کتاب یک او با بخورد شکست جنگ در ا  فرماندم خوا ید می اگربا ایراد هخن پرداختند و تأکید کردند کا: 

هتور اس پر هیم را  دف اگر بد ید! اما الیمل د ساس و کنیم تر   دف کنیم ایجاد برایش را  دف آن با تیشق اح

 . آورد می دهت با را آن و شود می مدم برایش

 مواجا آن با کا  ایی چالش اهت شدم اش نتیجا و ایم کردم گم را  دف ما  ایی قسمت در هاختمان بخش در

 . اهت خاکی کرم این رو  بر مصنوع یک هاخت قبل با مربوط  ا چالش این اس برخی.  ستیم

 تربیت را مدندهسسانی ما تا بود این بر قرار کا؛ اهسست این گردد می بر دانشسسگا دا خروجی با کا  ایی چالش اس

 در اما کند حل مسائل اس را ا  مسدشا و باشد سیست قابل کا گیرد شکل هاختمانی او پویا  ذ ن در کا کنیم

 بقیا کا میکند را کار   مان عمال و نمیکند تفاوتی  یچ دیگران با دیدم آموسش شسسسخص فیشی آموسش نظام

  د.د ن می انجام

 نسبت  مین با و داریم مدندس ( ا تکنسین)  ا کاردان تیداد برابر 5 اس بیش امروس ما کا اهت آن دیگر چالش

هتاد نیز شگا ی آموختا دانش یک اس ما. نداریم کار ا شتن.1 داریم؛ انتظار ها دان صی حوسم در دانش دا ص  تخ

شتن.2 شتن.3 مدارت دا سیار کار جا  آخر تا  دو کا؛  کار انجام در ا  حرفا منش دا   ا  چالش اس و دارد ب

  .اهت ما جد 

صاد  نظام هت ا  گونا با هاس ا و هاخت این و اقت ستیم آن شا د امروس کا را اتفاقاتی کا ا  می ترغیب را  

 عشت با  ا پروژم اس خیشی، اهت طوالنی فرایند  کشور در هاس و هاخت فرایند هاخت؛ حین  ا  چالش.  کند

 و فیزیکی  ا  حوسم در تشفات و سمان باال  تشفات با ما راهسستا این در. شسسوند می اقتصسساد  غیر شسسدن طوالنی

 .  ستیم مواجا سیستی محیط

 حوسم در مسسسدو  افراد میان چا و هسساس و هسساخت با مرتبط نداد ا  حوسم در چا  ا کار  مواس  دیگر چالش

شد می هاس و هاخت هی خدمات تجمیع دیگر چالش. با هت مدند هت کا  دیگر چالش؛ ا  در این حوسم این ا

هت قو  دنیا با و  ییف خودمان با هاخت حوسم در ارتباطاتمان هت کا دیگر چالش، ا  مقررات حوسم در ،آن ا

  .ایم نرهیدم توافق با یکدیگر با اهت مشترک ادبیات یک دارا  کا فنی

ست قابشیت ست یا سی شدر سی هیدن برا  پذیر بودن  هت غایتی این( طیبا حیات) تیالی با ر  آن دنبا  با کا ا

شیم باید هت افتادم دیگر  اتفاق واقع در اما. با ستیم آن نگران ابتدا  مان اس ، ا  تا 20 هاختمان این عمر کا  

هت ها  30  کا بودند کسانی اولین جزو خود مدندهان و آمد تدران شدر در کا بود ا  سلزلا  م شا دش و ا

ارند کا ند هاختمان اس ا  نقشا و شناهناما یک بنا اس کنندگان اهتفادم کا  ست  م اینجا مشکل! کردند فرار

  بتوانند با شناخت و تحشیل درهت اس بنا ا برهند.

 

 

 

 



شتا نظر مد را این باید شیم دا  هود کنیم ا افا  ایمان هاختمان عمر با  م ها  یک کا صورتی در کا با

 .ایم کردم سیاد 

 کشور دنیا در ما ، ایم کردم ایجاد محیطی سیست ناپایدار  هاس و هاخت صنیت در ما کا اهت آن بید  چالش

 چالش. دارد هاس  هاختمان با اختصاص تولیدات این اس درصد 40 و کند می کربن تولید کا  ستیم  شتمی

 . ایم شدم خالی فرم و محتوا اس کا اهت آن دیگر

 هاختمان مدندس میشیون یک هاالنا تولیداما در سمینا فرصت  ا توجا با موارد سیر بسیار کمک کنندم اهت: 

 . د یم گسترش اهالم جدان هطح در را محاهباتمان باید فرصت این داشتن نظر مد با و اهت خوبی فرصت

 محل بیشتر  ا هاختمان د یم، تغییر نرم نگام با هخت نگام اس هاختمان با را نگا مان باید آنکا دیگر فرصت

 رو  پیش جدید فرمت یک عنوان با...  و  وشسسمند  ا  هسسیسسستم ، هسسرپنام یک صسسرف تا اند خدمات ارائا

  .باشد می ینمدنده

صت صت پایدار  حوسم در آنکا، دیگر فر شی هاختمانی  ا  نخالا کنیم ایجاد جامع فر  میشیارد 3 اس بیش ارس

 بید  فرصت. مدندهین رو  پیش اهت فرصتی مصنوعی  وش و BIM حوسم بید ، فرصت .دارد ها  در دالر

شتا ها  10 در خاورمیانا ، شترین گذ شد هرعت بی شتا را هاس و هاخت صنیت در ر هت دا سیل ما.  ا  پتان

 مد با.  داریم را اهسسالم جدان با مدندهسسی نیرو  صسسدور نیز و مدندهسسی کاال  صسسدور و مدندهسسی خدمات

 . ایرانی فر نگ صدور یینی میمار  صدور اینکا نظرداشتن

خود   در پایان نیز تیداد  اس حضار و مدیران و مسدولین شرکت کنندم در نشست با ارائا نظرات و دیدگام  ا

مو وعات روس مرتبط پرداختا و برا  اثر بخشی بیشتر پیشنداداتی نیز ارایا نمودند در مورد مو وع نشست و 

 ست بید  مورد بدرم بردار  قرار خوا د گرفت.کا انشااهلل در نش


