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 بسمه تعالي

 

 

 سند راهبردی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
 

انجمن علمي، فراهم آوردن زمینه های الزم برای پژوهش درباره معماری و شهرسازی از منظر  هدف اصلي از ایجاد این 

فرهنگ غني اسالمي ایراني است. این پژوهش ها ما را قادر مي سازد تا اصول راهبردی و کاربردی را، در فرایند طراحي استنباط 

های خالقانه برای ایجاد هویت اسالمي ـ ایراني در معماری و و استنتاج نمائیم. شرایط فوق بستر الزم در جهت نظریه پردازی 

شهرسازی بحران زده معاصر را فراهم خواهد نمود و رسالت تاریخي و جهاني انقالب اسالمي را در این مقوله تحقق خواهد 

 بخشید. 

 

  ضرورت حرکت در انجمن علمی مورد نظر از منظر نیاز کشور 

رهنگ غربي که در دوران نوگرائي )مدرنیسم( رویکردی یک بعدی و مادی به هستي و انسان داشت، در دوران ف

فرانوگرائي )پست مدرنیسم( در حوزه علوم انساني و مباحث معرفت شناسي دچار شکاکیت و نسبي گرائي شده است، ماحصل 

ارهای ارزیابي آثار هنری و معماری و شهرسازی، هرج و مرج این رویکرد در حوزه فلسفه هنر، زیبائي شناسي و مباني و معی

 )آنارشیسم( و پوچ گرائي )نیهیلیسم( شده است. 

آنچه امروز به عنوان هنر پیشرو و پیش تاز )آوانگارد( در رسانه های تبلیغاتي مطرح و از آن دفاع مي شود، دور تسلسلي  

معرفت شناسي و معیارهای زیبایي شناسي و فلسفه هنر و ارزیابي آثار  حق برانداز با نام ساختار شکني )واسازی( در مباحث

 هنری است. 

رویکرد کلي و ساختار عمومي دولتهای قبل از انقالب اسالمي یاران و به خصوص دانشگاه های ما نیز با این رویکردها  

تیجه کل سیستم برنامه ریزی، قانون سازی و سامان یافته اند، به همین دلیل اساتید و محتوای آموزشي دانشگاه های ما و در ن

 مهندسین طراح و مشاور ما مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این رویکردها به معماری و شهرسازی مي پردازند. 

در یک کلمه مي توان گفت کلیه پیامبران الهي و به خصوص خانم آنها برای مبارزه با این شکاکیت و نسبي گرائي و  

 ر حوزه هستي شناسي و انسان شناسي و فلسفه هنر در طول تاریخ رسالت یافته اند. ساختار شکني د

شاید بتوان گفت مهمترین پیام و مسئوالیت انقالب اسالمي ایران مبارزه بي امان و عمیق با این رویکردهای حق برانداز  

 و کفر آمیز در حوزه فرهنگ و تمدن برآمده از این در سطح جهاني است. 

رهبری در پرهیز از تفکر ترجمه ای و توصیه های اکید لي رغم هشدارهای مکرر حضرت امام )ره( و مقام معظم اما ع 

نسبت به تشکیل مجامع آزاداندیشي، اسالمي کردن دانشگاه ها با وحدت محتوائي حوزه و دانشگاه، تغییر و اصالح محتوای دروس 

از بي هویتي در حوزه هنر و معماری و شهرسازی، ایجاد آثار معماری و هنگ اسالمي، دوری علوم انساني و هنر مبتني بر فر

از بي هویتي در حوزه هنر و معماری و شهرسازی، ایجاد آثار معماری و شهرسازی با هویت ، دوری شهرسلزی با هویت اسالمي

 ه ها به عمل نیامده است. اسالمي ـ ایراني، متاسفانه تاکنون اقدامي اساسي، بنیاني و موثر و سامان بخش در این حوز
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تشکیل محور تحقیقاتي معماری و شهرسازی در نهادهای دانشگاهي و متمرکز نمودن خبره گان درد آشنا و با انگیزه،  

ایجاد امکانات و تجهیزاتي شایسته این رسالت تاریخي، مي تواند اقدامات پراکنده و تا حدودی بي برنامه را در یک ساختار 

 ان جمع نماید. متمرکز و به سام

اجتماعي اینچنین با اهداف و انگیزه های الهي، مبتني بر فرهنگ غني و تمدن ساز اسالمي و تجربیات واال و ارزشمند  

تاریخي آن، قطعاً مي تواند نصرت، لطف و توفیق و تایید الهي را نیز در ایجاد بستری برای جامعه مطلوب اسالمي و معماری و 

 همراه داشته باشد. شهرسازی مناسب آن به 

 

  توانایی منحصر به فرد دانشگاه علم و صنعت ایران در این زمینه 

رارگیری این انجمن علمي در یکي از دانشگاه های دولتي استان تهران، و همچنین با توجه به امکانات ارتباطي که پایتخت در ق

اختیار دارد از جمله قرار گیری سفارتخانه ها و سازمانهای دولتي و خصوصي در آن، جهت برگزاری کنفرانس های ملي و بین 

 ه یکي از برنامه های این انجمن علمي باشد، مزیتهای عمده ای را در بر خواهد داشت. المللي در حوزه های تخصصي مرتبط ک

 

  برنامه علمی و کاربردی جهت حرکت در راستای پژوهشی 
با توجه به هدف اصلي از ایجاد این انجمن علمي، که فراهم آوردن زمینه های الزم برای پژوهش در باره معماری و شهرسازی از 

 منظر فرهنگ غني اسالمي ایراني مي باشد. برنامه های فوق در دو بعد مورد توجه خواهد بود. 

 

 : ربردی ـ تجربی(پیگیری هدف ها در دو بعد اصول )راهبردی ـ مفهومی( و )کا ( 1

مفهومي( : تالش در جهت استنباط، استنتاج منطقي از راهبردهای اسالمي در جهت الف ـ اصول و مباني )راهبردی ـ 

تبیین نیازهای )مادی ـ معنوی( و )فردی ـ اجتماعي( انسانها و روابط آنها با عناصر محیطي، مبتني بر منابع چهارگانه در تشیع 

 ه معصومین )س(، اجماع خبره گان متخصص. )قرآن، روایات، سیر

ب ـ استنتاج اصول )کاربردی ـ تجربي( : بررسي، شناخت و الهام از راهکارهای عملي در آثار طبیعي و آثار مصنوع 

بشری، نظیر معماری و هنر آفرینش، سیره عملي و آثار معماری و شهرسازی ایجاد شده یا تایید شده توسط معصومین )س(، 

 جربیات ارزشمند دوران اسالمي ایران و سایر کشورهای مسلمان، و برهره برداری از نتایج آنها در خلق آثار جدید و آینده. آثار و ت

 

تعریف و ساماندهی پژوهش های میان رشته ای در حوزه هائی نظیر فلسفه هنر و زیبایی شناسی اسالمی، مبانی ( 2

معماری و شهرسازی اسالمی، اخالق حرفه ای معماران و شهرسازان نظری معماری و شهرسازی اسالمی، احکام و فقه 

مسلمان و آشنایی و ارزیابی ارزشهای نهفته در تمدن اسالمی، بررسی تطبیقی بین آثار دوران اسالمی ایران با قبل 

 از آن و با سایر تمدنهای قدیم و جدید در طول تاریخ و ... 

 

 ران این انجمن علمی و سایر محققین : زمینه سازی برای ارتباط میان پژوهشگ( 3

 الف ـ محققین علوم حوزوی نظیر )متکلمین، فیلسوفان، فقیهان، حقوقدانان، مربیان اخالق، عرفان و غیره ....(  

ب ـ محققین علوم انساني در دانشگاه ها نظیر )معرفت شناسان، فیلسوفان، اساتید دروس روش تحقیق و برنامه ریزی،  

شرق شناسان و غرب شناسان، اساتید تاریخ هنر و معماری و شهرسازی، اخالق حرفه ای، حقوقدانان بین المللي و 

 غیره ....( 
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رشته معماری و شهرسازی نظیر )اساتید عمران، مکانیک، شیمي،  پ ـ محققین علوم تجربي و مهندسي مربوط با 

 صنایع، متالورژی، برق، کامپیوتر و غیره ....( 

 

زمینه سازی برای ارتباط سازنده میان این انجمن علمی و دستاوردهای آن با نهادهای دولتی و غیر دولتی معماری  (4

 و شهرسازی نظیر : 

ـ با اساتید دانشکده های م  عماری و شهرسازی در جهت اصالح سرفصل و محتوای دروس آموزشي مبتني بر هویت الف 

 اسالمي و نیازهای روزآمد کشور 

ب ـ با نهادهای دولتي و قانون گزاری در حوزه های برنامه ریزی، قانون سازی و تصمیم گیری در مورد اصالح امور  

 معماری و شهرسازی کشور 

 نهادهای هنری و مهندسي مردم نهاد و ...  با نهادهای غیردولتي نظیرپ ـ  

 ت ـ با نهادهای مهندسین مشاور معمار و شهرساز  

 ج ـ با پیمانکاران و مجریان مربوطه  

 

ساماندهی و تنظیم نقشه جامع علمی ـ تخصصی معماری و شهرسازی، در راستای برنامه های کوتاه، میان و دراز  (5

 مدت کشور 

 برگزاری جلسات آزاداندیشی، دانش افزائی و تقویت کرسی های نظریه پردازی با اهداف : (6

الف ـ زمینه سازی برای تعامل فرهنگي، دانش افزائي بین اساتید و اهل حرفه، بحث و ارائه آراء و فضای گفتگو و ابراز  

 نظر همگاني 

 نوآوری، مبتني بر فرهنگ اسالمي ب ـ بسترسازی برای گسترش و تقویت نظریه پردازی، نقد و  

 پ ـ فضا سازی برای آشنایي با پژوهندگان و نخبگان جدید و معرفي آثار ارزشمند و بدیع آنها.  

 ت ـ زمینه سازی برای انتقال دستاوردها و تجربیات گروه های پژوهشي و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها با یکدیگر  

 ج ـ آسیب شناسي و نقد آثار معماری و شهرسازی معاصر ایران و جهان و تالش در جهت ارائه راه حل های اصالحي  

 

تشکیل کار گروه هایی برای بازنویسی برنامه های درسی )اصالح و روز آمد نمودن سرفصلها، معرفی منابع و  (7

 ی و شهرسازی( نظیر : مراجع معتبر و تبیین و تالیف محتوای اصیل برای دروس معمار

ـ دروس نظری ـ عملي در مقطع کارشناسي نظیر )انسان، طبیعت، معماری، مباني نظری معماری، معماری معاصر،  الف 

 دروس تاریخ معماری و شهرسازی ایران و جهان و غیره .... 

ـ عملي در مقطع کارشناسي ارشد نظیر )حکمت هنر اسالمي، سیر اندیشه های ـ دروس نظری  معماری و شهرسازی،  ب 

 روش تحقیق، حقوق در معماری و شهرسازی، اخالق حرفه ای و غیره ....( 

دکتری نظیر )شناخت شناسي، روش تحقیق بین رشته ای، بررسي تطبیقي دروس نظری ـ عملي در مقطع  ج ـ

 معماری و شهرسازی ـ حکمت و روشها، فلسفه هنر و زیبائي( و غیره .... 

 

 زمینه سازی برای فرهنگ سازی معماری و شهرسازی از طریق رسانه های عمومی تصویری، صوتی و مکتوب :  (8

 الف ـ نهادها و رسانه های تصویری، صوتي و مکتوب، نظیر )تلویزیون، رادیو، ناشران مجالت و کتابهای حرفه ای  

 مربوطه در ایران و جهان ب ـ ایجاد سایت های حرفه ای و ارتباط با سایت های بین المللي  
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 زمینه سازی در جهت آموزش های مجازی در حوزه معماری و شهرسازی  (9

 الف ـ تدوین برنامه های آموزشي به صورت تصویری برای کلیه دروس نظری ـ عملي  

 ب ـ همکاری با کلیه دانشگاه ها و نهادهای آموزش مجازی در جهت ارتقاء کیفي آموزشهای مربوطه  

 

 ول زمانبندی اجرای برنامه جد 

 عنوان فعالیت
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

      تشکیل کار گروه های تالیف و تصنیف کتب درسي

      تشکیل کار گروه های انتشار نشریه

      تهیه گزارش های علمي

      تولید مقاالت علمي

      انتشار نشریات

      تدوین کتب درسي

      شکل دهي گروه های نظریه پرداز در حوزه معماری و شهرسازی

      نظریه پردازی در حوزه هنر، دانش و مهندسي بطور عام

      تعریف پروژه های پژوهشي

      مذاکره با نهادهای حامي انجام پروژه های پژوهشي

      اجرای طرحهای پژوهشي

      تولید آثار بدیع و ارزنده هنری

      ارتباط مستمر با سازمانهای مرتبط با معماری و شهرسازی در سطح ملي

ارتباط مستمر با سازمانهای مرتبط با معماری و شهرسازی در سطح بین 

 المللي
     

      شرکت در کنفرانس و کارگاههای تخصصي

حمایت معنوی از دوره های تخصصي، کنفرانسهای معتبر ملي و بین المللي 

 مرتبط
     

      برگزاری دوره های تخصصي

      کنفرانس های مليبرگزاری 

      برگزاری کنفرانس های بین المللي

      انجام پروژه های تحقیقاتي مشترک با مراکز علمي ـ پژوهشي داخل کشور

      پروژه های تحقیقاتي مشترک با مراکز علمي پژوهشي خارج کشورانجام 

      دوره های تحصیلي برای دانشجویان خارجيهمکاری در برگزاری 

      جلب مشارکت و همکاری نخبگان ایراني در حوزه معماری و شهرسازی

      جلب مشارکت و همکاری نخبگان خارجي در حوزه معماری و شهرسازی

      بازنگری دروس آموزشي

هدفمند سازی موضوع پروژه های تحصیالت تکمیلي به سوی معماری و 

 شهرسازی
     

تربیت دانشجویان و دانش پژوهان در دوره دکتری و پسا دکتری در حوزه 

 معماری و شهرسازی
     

      ارائه پیشنهاد طرحها و لوایح قانوني به مراجع ذیربط
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  : برنامه توسعه تجهیزات و امکانات 

تعریف یک ساختار کلي و هدفمند با موضوعات مشخص و مکمل برای تحقیقات در این حوزه و در جهت هدایت  (1 

 رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلي و اساتید محقق

ایجاد امکانات الزم سخت افزاری و نرم افزاری در جهت تسهیل امور پژوهشي از قبیل احداث کتابخانه های تخصصي  (2 

اني نرم افزاری، تهیه و تنظیم اسناد علمي پیشین، ایجاد یک سایت و مرکز اسناد جامع و جهاني میان رشته ای، بایگ

 معماری و شهرسازی  در دو بعد فرهنگ و تمدن اسالمي در حوزه آثار هنری و

 ایجاد امکانات الزم برای ارائه دروس تخصصي به صورت مجازی و در سطح بین المللي  (3 

همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت روزآمد نمودن سرفصل دروس، اصالح محتوای آنها و تالیف  (4 

 کتابهای درسي مبتني بر فرهنگ و تمدن 

 هادهای دولتي در جهت اصالح سیاست ها، برنامه ها، قوانین و آئین نامه های موجود همکاری علمي با ن (5 

همکاری با نهادهای دولتي و غیردولتي در جهت تشکیل و تقویت جلسات آزاد اندیشي، دانش افزائي، همایش های  (6 

 ضروری، برگزاری مسابقات جهت دار و هدفمند. 
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