
 

 

شهری با شهری و برونهای راهمنظر المللی کنفرانس بین اولین

  1396اسفندماه  10، ویکرد بومی سازیر

 دانشگاه علم و صنعت ایران

The First International Conference on Urban and Intercity 
Roads Landscape (A Vernacular Approach) 1 March 2018 

Iran University of Science and Technology 

 بندیزمان شرح                                   ساعت

 دقیقه 30  ثبت نام 8:30 8:00

 سرود ملی افتتاحیه 9:00 8:30

 قرائت قرآن

 زندخاکمهدی همایش، دکتر  علمی دبیر گوییخوشامد

 برخورداریعلی  محمد، دکتر سخنرانی رئیس دانشگاه

 

 سخنرانی معاونین وزیر:  10:00 9:00

 یراله خادمی و مهندس داوود کشاورزیاندکتر خ

 

 شهر تهران اسالمی  سخنرانی دکتر محمد ساالری، عضو شورای

 دقیقه 20هر نفر 

 دقیقه 30 ، دکتر عباس آخوندیسخنرانی مقام عالی وزارت  10:30 10:00

 دقیقه 15 اندرکارانتقدیر از دست /رونمایی از مجلدات طرح منظر راه  10:45 10:30

   استراحت 11:00 10:45

 Routes, Heritage, Landscapes  منظر راه و اندیشه ایرانشهری المللینشست بین 12:15 11:00

 

 

  رئیس پنل: دکتر محمد سعید ایزدی   

  نائب رئیس: دکتر سید محمد بهشتی شیرازی   

 Dr Babar Mumtaz: 1سخنرانی    

The semantic of road in cultural landscape 

 دقیقه 20هر سخنرانی 

 Dr Olga Lavrenova: 2سخنرانی    

Roads and the Landscape of Cities 
 Dr Fatemeh Farnaz Arefian: 3سخنرانی    

What to expect? Organisational Complexities of Linking 
Roads, Landscape and Heritage 

  دبیر: دکتر فرزین فردانش   

  ناهار و نماز استراحت 14:00 12:30
 

 2نشست  1نشست   ساعت

 اجرای ضوابط تدوین ضوابط 16:00 14:00

 رئیس: مهندس هوشنگ عشایری زادهرئیس: دکتر مهرداد تقی  

میر شفیع، آقای مهندس مهندس آقای نایب رئیس:  نایب رئیس: مهندس سارا امتحان  

 نیاآقای مهندس حسن کدخدازاده،

 هر سخنرانی

 دقیقه 20 

                 مکان یابی با استفاده از عالیم  : دکتر مصطفی بهزادفر: 1 یسخنران

 منظر راه )خیابان(

های ش: اجرای ضوابط و چالنیاآقای مهندس حسن :1 یسخنران

 آن

 نتهران دیزی تجربه دکتر مرتضی ادیب:: 2 یسخنران راه ابطضو تنظیم در منظر بندی گونه به توجه : ضرورترضوینیلوفر دکتر : 2 یسخنران

 تجربه محور هرازافرا: : محمد گراییلی3 یسخنران فعال ترابری بر تمرکز با هاراه منظر به جدید : رویکردآقای دکتر امینی: 3 یسخنران

 ضوابط برپایه راه ایمنی سطح ارتقاء: ساززادهمهسا حبیبی و الناز چیت: 4 سخنرانی

 کشور هایراه منظر

 تجربه سمنان: سیدعبدالمجید نژاد صفوی: 4 یسخنران

های مؤثر بر ادراک همؤلفپوراحمدی الله:   پور و وحیدهمسعود دهقان: 5 سخنرانی

 بصری در منظر راه

 تجربه حرم تا حرم: شوکت خدایی: 5سخنرانی 

 دبیر: مهندس قاسم باقری وزیریدبیر: مهندس شقایق صدیق

 دبیر: دکتر حمید محمدنژاد

 استراحت 16:30 16:00

 هاستارائه خالصه هر نشست توسط دبیران نش                                         اختتامیه 17:00 16:30

 


