
 

 عنوان برنامه زمان 

 صبحبرنامه 
 

 یت کالم هللا مجیدقرا  9:00

 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران  9:05

 معماری و شهرسازی کنگره توسط دبیرعلمی  گزارش عملکرد کمیسیون تخصصی تقدیردکترسمانه  9:10

 ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران  یا نماینده ایشان سخنرانی - 9:20

 خیرمقدم رییس دانشکده معماری و شهرسازی دکتر مصطفی بهزادفر 9:35

9:45 

 االسالم ابراهیمی نژاد تحج

دانشگاه مسئول نهاد رهبری )

 (علم و صنعت

 یانسان علومن کرد یاسالم تیاهم ضرورت و

10:05 

 استاد عبدالحمید نقره کار

 رییس کمیسیون تخصصی)

 (معماری و شهرسازی 

 اسالم و خلق آثار هنری معماری و شهرسازی

 دکتر محمد جواد مهدوی نژاد 10:30
 یمسکن بر مبنا یطرح اقدام مل یچارچوب مفهوم یبازطراح

 رانیا یاسالم یساله جمهور ستیسند چشم انداز ب 

11:00 
 دکترعباس جهانبخش

 دکترصالح شکوهی
 های نوین مولد پیشران حرکت به سوی شهرسازی اسالمی "زیست شهر"الگوی

 اقامه نماز و صرف ناهار 11:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کمیسیون تخصصی هنر و معماری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی

 1400 ماه دی 8

 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران



 مقالهعنوان  ارایه  ارایهزمان 

برنامه 

 نشست

تخصصی 

 معماری

 عصر

13:25 
 محمد رضا عطایی همدانی

 احمد نوذری فردوسیه

: ی)مورد پژوه یعیش یو تداوم سبک زندگ جیها در ترو هینیحس یتیارکرد تربک

 شهر کاشان( یها هینیحس

 سلمان نقره کار 13:50
 مندی¬بهره یبرا ییالگو ی)درجستجو «یاسالم یمکتب معمار» نیچهل گام تا تدو

 («یمعمار»در  «یحکمت اسالم» های¬جامع از آموزه

14:10 
 سمانه تقدیر

 فاطمه صمیمی فر

 یخلق و ادراک آثار معمار ندیدر فرا یابیو ارز ب،یترک ه،یمراحل تجز فیباز تعر

 هیحکمت متعال دگاهیبراساس د

14:30 
 محمد منان رئیسی

 احمد خلیف شوشتری
 یگیو تعامالت همسا یمسکون های¬بافت یرابطه ساختار کالبد لیتحل

 استراحت و پذیرایی 14:50

 نسیم اشرافی 15:10
  یاسالم یفلسفه معمار یستیچ

 (یبان دهید یبر تئور یمبتن یفلسفه مضاف در معمار لی) تحل

15:30 
 صدیقه معین مهر

 وحید مجیدی

 مالصدرا یحرکت جوهر هیبر نظر یمدرسه مبتن یمعمار یطراح یارهایمع ییشناسا

 انسان تیهو یریعامل موثر در شکل گ بمثابه

15:50 

 ریحانه سادات طباطبایی

 فرهنگ مظفر 

 مینو شفائی

 بهرام صالح صدق پور

باز  یفضا یطراح بری اسالم یطبق آموزه ها یتیجنس یاثر تفاوت ها یبررس

 یدبستان شیو پ کودک مهد

16:10 
 رحمید مظف

 احمداخالصی-سمانه تقدیر

 یمراکز اسالم یدر معمار "داریپا یفرهنگ یستیهمز"صول ا

 ایتانیدر کشور بر یمورد یبررس 

 

 ایمان قلندریان 13:25
 یشهر ی هینظر کیدر ظهور  ادیکاربست روش داده بن

 مشهد( یبخش مرکز ینی)بازآفر

برنامه 

نشست 

تخصصی 

 شهرسازی

 عصر

13:50 
 عمیداالسالم ثقه االسالمی

 محمد امبن احمدی بنکدار
 یاسالم-یرانیا یدر شهرساز تیاصل محرم یسازشاخص 

14:10 
 سمانه جلیلی صدراباد

 حمیرا بیکی تفتی

زد،یفهادان نو  شهر  یمحله یتوسعه ندهیآ تیمؤثر بر وضع یدیعوامل کل ییشناسا  

  TND کردیبا استفاده از کاربست اصول حاکم بر رو

 یاسالم-یرانیدر شهر ا

14:30 
 حسین خانی

 غالمیمرتضی میر 

 آن لیو تحل یمذاکره ا یزیبرنامه ر یفکر یها شهیر یبررس

 ینید یو مردم ساالر یغرب یاز منظر دموکراس 

 استراحت و پذیرایی 14:50

15:15 
 مجتبی شریف نژاد

 حمید رضا صارمی

 بازنگری در تعیین استاندارد فضایی پیاده روها،

 بر اساس آموزه های فضیلت اخالقی عفت 

15:35 
 مینا حیدری ترکمانی

 آزیتا باللی اسکویی

 یو پاساژها در شهرها دیاحداث مراکز خر یو اخالق یحقوق ،یابعاد فقه یواکاو

 یاسالم - یرانیمعاصر ا

15:55 

 رامین خورسند

 مهران علی الحسابی

 رضا خیرالدین

 اسالمی رفتاری های¬ارزش تحقق زیرساخت و مبنا عنوان به تعارف مقیاس ترجمان

 شهروندی تعامالت در

 


