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 Higher Education Dialogue with the Muslim Worldپروژه مشترک در قالب برنامه 

 باا « Higher Education Dialogue with the Muslim World» برنامه از( DAAD) مرکز تبادالت آکادمیک آلمان

 در و آلماان  در هاا دانشگاه میان روابط تقویت برنامه این. کندمی پشتیبانی( AA) فدرال خارجه امور اداره بودجه از گیریبهره

کناد. از  مای  تشاوی   را جاوان  دانشاگاهیان  و دانشاوویان  میان فرهنگی و علمی گفتگوهای و نمایدمی را حمایت اسالم جهان

اهداف اصلی این برنامه گفتمان فرهنگی میان جهان اسالم از طری  همکاری علمی، برقراری ارتباط تدریس و تحقی ، حمایات  

تحقیقاتی، کمک به توسعه اجتمااعی و  -های آموزشیهدفمند از دانشگاهیان جوان با اطمینان از برابری جنسیتی، ایواد شبکه

های موضاو  محاور باشاند تاا     فراتر از همکاری یستیبادر این برنامه  شده مطرحی هاپروژه باشند.می ...تشکیل جامعه علمی و 

بنابراین حمایت ؛ را تقویت کنند طرفینو همچنین درک هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی شود  بیشترارتباط بین افراد درگیر 

هاای دانشاگاهی بسایار    های فراتر از همکاریهایی برای بحثاز دانشوویان و تبادل دانشگاهیان محلی و همچنین ایواد انومن

 اهمیت دارد.

 3پژوهان پیشرو پروژه مشترک با افا   مؤسسه آموزش عالی دانشریزی فضایی دانشگاه دورتموند در همکاری با دانشکده برنامه

به آن مرکز ارسال نموده است. در این پروژه مؤسسه دانش پژوهان باه   DAADمندی از خدمات ای را تعریف و برای بهرهساله

نماید. این ه همکاری دعوت میهای ایرانی را بها و پژوهشگاهشده که مؤسسات، دانشگاه یمعرفعنوان مرکز انوام پروژه در ایران 

 مدت در دو دانشگاه تعریف شده است.های کوتاهها، سمینارها و دورهفاز و در قالب ورکشاپ 3پروژه در 

 همکاری با مرکز همگانی و مردمی پاویون آرسنال پاریس

-فعالیات باشاد.  شهری شهرداری پاریس می یزیر برنامهو  یمعمارنمایشگاهی و موزه مرکز ، Pavillon de l'Arsenalمرکز 



 بررسی آثار فرانک گری -هایی برای خلق جهان متفاوترونمایی از کتاب اول از مجموعه روش

 

 زنادگی  باه  مرباوط  مساالل  ماورد  در مرجا   هایکتاب انتشار ،ها یشگاهنما هایفعالیت شامل حاضر حال در نمایشگاه این های

 متار  088) آن دالمی نمایشگاه. است پاریس شهری ریزیبرنامه در درگیر مقامات و افراد برای انومن ایواد و هاپاریسی روزمره

 مانناد  موضاوعاتی  در موقات  هاای  یشگاهنما همچنین دهد.و چگونگی پیدایش و رشد شهر را نمایش می پاریس معماری( مرب 

 و فرانساوی  معمااری  یهاا  جنبه سایر و 2802 پاریس یها پروژه شخصی، هایخانه و ناسمهو بارون پاریس پاریس، در مسکن

 شود.در آن برگزار می المللی ینب

 همگانی مرکزالمللی آغاز به همکاری با  ینبپژوهان پیشرو در راستای افزایش و ارتقا سطح ارتباطات مؤسسه آموزش عالی دانش

ی هاا  کتااب نموده است. در این همکاری و بر طب  قرارداد عقد شده میان دو مرکاز، موموعاه    پاریس آرسنال پاویون مردمی و

با رویکرد تحلیل آثاار و معمااران مطارح معاصار از دیادگاه معماار و منتقاد فرانساوی         « هایی برای حل  جهان متفاوتروش»

-های وی بههای ریچارد اسکوفیه و کتاباراله خواهد شد. در این موموعه گردآوری اطالعات برپایه دیدگاه« ریچارد اسکوفیه»

تاارین مولااه معماااری فرانسااه   بااه همااراه مقاااالت او در مهاا   « اصاارچهااار مفهااوم اساساای معماااری مع  »ویااژه کتاااب  

«D'architectures» های ایشان در مدرسه عالی معماری ورسای صورت گرفتاه اسات. ایان همکااری در     و همچنین تدریس

 پردازد، آغاز شد.می« فرانک گری»با چاپ اولین کتاب که به تحلیل آثار معمار برجسته  0331تابستان 

  



 5931شهریورماه -اسپانیا IAACگزارش اولین کارگاه معماری دیجیتال در همکاری با موسسه 

در راستای گسترش فعالیتهای علمی بین المللی موسسه آموزش 

روزه معماری دیویتال در همکااری   7پژوهان، کارگاه عالی دانش

برگاازار شااد.  0331در تابسااتان اساانانیا   IAACبااا موسسااه 

 تحقیقاات،  مرکاز ( IAAC) کاتالونیاا  پیشارفته  معماری موسسه

 بینای  پایش  هادف  باا  و اسات  توسعه و تولید پرورش، و آموزش

باه   IAACشرو  به فعالیت نموده اسات.   جامعه آینده زیستگاه

دنبال انقالب دیویتال در تمامی مقیاسها برای گسترش مرزهای 

اندیشاد  هاای بشاری مای   معماری و طراحی به رویایی با چاالش 

 کارهای خالقانه ایواد نموده است.های مختلف برای رسیدن به راهمنظور مرکزی برای آموزش از طری  آزمایش روش بدین

 هاای تکنیاک  کااربرد  و معمااری  طراحای  فرآیند در الگوریتمیک و پارامتریک تفکر با آشنایی ورکشاپ، این برگزاری از هدف

   افازار  نارم  توساط  پارامتریاک  طراحای  طریا   از آموختگاان داناش  دوره ایان  طای  در .باشاد  م پیچیاده  هاای فرم مدلسازی

Grasshopper 3d پالگین و kangaroo  و فراکتال هندسه شونده، تکرار رشد جمله از طراحی استراژی چندین کشف به 

 منتظاره  غیر ساختارهای تولید و بعدی سه هندسه بر میتواند که است هاییروش روی بر تمرکز دوره این در .پردازند می …

 مطالعاه  ماورد  کادهای  روش ترینساده به آموزند می آموختگان دانش پروسه این طی در .باشد داشته را تاثیرگذاری بیشترین

 نهایات  در و. نمایناد  تبادیل  پیچیاده  دیویتاالی  سااختارهای  صاورت  باه  فیزیکای،  هاای  نمونه به را ویژه افزارهای نرم توسط

 .نمایند ایواد...  و لیزر برش پیشرفته های دستگاه توسط شده تولید قطعات برش طری  از را خویش نظر مورد ساختارهای


