
 

 

  
  

  مقدمه:
وساز تبديل  كه شهر به بازار ساختانسان درگير است اما از آنجا  منظر شهري به دليل ماهيت عيني خود به نحوي با حواس

شوند در نتيجه  آن طراحي مي از بستر و زمينه جداهاي شخصي و  صورت انفرادي و بر اساس سليقه به ها ساختمانشده، اكثر 
 كمتر مجالي براي خودنمايي ذوق و سليقه طراحان فراهم است و در اين بازار شهر و سيماي آن به فراموشي رفته است.

ريزي شهري، لزوم تغيير نگرش به  ها در حوزه برنامه هاي اخير و عدم توفيق برخي برنامه گسترش مشكالت شهري در دهه
شود و نما   گيري از ديدگاهي جامع را ضرورت بخشيده است. در واقع شهر از طريق نماهاي شهري ديده مي ر با بهرهشه

كند و هويت شهري و خاطرات از   شهري است كه به زيبايي شهر و منظر شهري كمك مي   دانه عنصري از شهر و يك تك
شود تاثيرش در ارتباط با كل، مورد  راحي كه وارد يك مجموعه ميشود. به اين ترتيب هرگونه ط طريق همين نماها منتقل مي

  گيرد كه با در نظر گرفتن همه ابعاد نما، يعني نماي تك بنا و نما در بستر شهري و محيط پيرامون انجام شود. مالحظه قرار مي

 مصالح سازگاري ويژه به نما پايداري موضوع ،ساختمان ينما مصالح انتخاب در عوامل مطرح از يكي شهري پايدار توسعه در
 به توجه بدون و اقتصادي و ظاهربينانه هاي مولفه با فقط ،به كار رفته در نما مصالح اكثر امروزهاست.  محيط با استفاده مورد
 دهايپيام درازمدت در نما مصالح از ناآگاهانه استفاده و توليد لذا شوند. منظر شهري انتخاب و اجرايي مي و زيست محيط

  گذاران حوزه شهري است.  خواهد داشت كه نيازمند توجه كارشناسان، مديران و سياست بر در بسياري

  دكتر پيروز حناچي؛ شهردار تهران دبيركل همايش:
  سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران؛:مهندس عبدالرضا گلپايگانيرئيس همايش

 دكتر موسوي؛ مدير معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران :دبير علمي همايش

  اي ساختمان مهندس سعيد ظريف؛ مديرعامل مجتمع رسانه دبير همايش:
  

  اهداف برگزاري همايش:
 آسيب شناسي نماي ساختمان 

 معرفي مصالح ساختماني نما كه متناسب با الگوي بومي شهرها 

  استانداردمصالح ساختماني 

 معرفي نماهاي برتر 

 روشنگري وتوجيه مردم براي ايجاد مطالبه گري از سازندگان براي استفاده از نماهاي الگو 

 معرفي نماهاي الگو متناسب با فرهنگ شهرها  
 

  محورهاي همايش:
  

 آسيب شناسي نماي ساختمان از منظرجزئيات اجرايي  
 نگهداري نما  
 ضوابط نظارت در طراحي و ساخت نما  
 نقش نما در بهينه سازي مصرف انرژي 

 ضرورت هاي اجرايي نما به منظور رعايت ايمني 

 
  



 

 

  
  
 

 

  ها: سرفصل برنامه
 هاي كليدي سخنراني 

 هاي تخصصي سخنراني 

 هاي تخصصي پنل 

 هاي تخصصي كارگاه 

 كتاب همايش 

 نمايشگاه جانبي 

  
  زمان و مكان برگزاري:

  بوستان گفتگو –1397ماه  بهمن 11و 10و  9
  دبيرخانه اجرايي:

 021 – 22853530؛   تماس: 27پالك  - كوچه خيرمندي - بعد از پل سيدخندان - خيابان شريعتي

  www.samainfo.irآدرس سايت: 
  
 
  
  

 


