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ایران کنفرانس

  

برگزاری اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی توسط مرکز تحقیقات مطالعات
 ISC بافت های تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، نمایه شده در

  

اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی، گردهمایی علمی، پژوهشی و اجرایی
حوزه معماری، شهرسازی، عمران، محیط زیست و هنر در کشور ایران در تاریخ 27 مهر 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی
واحد لاهیجان و با مجوز رسمی برگزاری از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)و دارای نمایه ISC با شرکت فعالین این

عرصه شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگزاران و مديران، دانشجویان ، سازمان هاي ذي ربط و علاقه مند،
مهندسين مشاور، پیمانکاران و متخصصان با همکاری دانشگاه آزاد،دانشگاه گیلان، جهاد دانشگاهی، ، دانشگاه های

غیرانتفاعی و سایر دانشگاه های برجسته کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در استان گیلان برگزار میگردد. این
کنفرانس با تاکید بر بازآفرینی بافت تاریخی شهری جهت ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی از طریق ایجاد شبکه شهری

و ارتقا تعاملات فرهنگی برمبنای ایده بازآفرینی فرهنگ مبنا به منظور شناخت ویژگی های بافت های تاریخی در ایران و
بررسی مشکلات آن برای حفظ حیات در شهرهای معاصر برنامه ریزی شده است.  از این رو به منظور پاسخگویی به بخشی از
نیازهای پژوهشی کشور در حوزه بازآفرینی فرهنگ مبنا در مدیریت شهر معاصر و ایجاد بستری جهت بهره مندی از ایده های
ارسالی، مرکز تحقیقات مطالعات بافت های تاریخی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، در صدد برگزاری اولین

همایش ملی خود با رویکرد بازآفرینی حیات فرهنگی-تاریخی در حوزه مدیریت شهری معاصر می باشد. هدف از این
همایش هدفمند کردن پژوهش و ارتقاکمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی در پژوهش های مرتبط و میان رشته ای است که

اجرایی شدن آن می تواند در پیشبرد اهداف مرکز تحقیقاتی مطالعات بافت های تاریخی نقش بسزایی ایفا نماید.

  

با توجه به اعلام دبیرخانه کنفرانس ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارایه دستاوردهاي نوین پژوهشي واجرایی
بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دستاندرکاران در زمينه معماری، عمران، هنر، توسعه شهری و محیط

زیست کشور مهمترین هدف برگزاری این کنفرانس با حضور اساتید برجسته می باشد.

  

ISC شایان ذکر است طبق قوانین جدید وزارت علوم  تنها مقالات ارائه شده در کنگره ها و کنفرانس های نمایه شده در
دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند.

  

محورهای اصلی کنفرانس نیز عبارت اند از: مباحث نظری و مفهومی در حوزه فرهنگ در بافت های تاریخی، بافت های
تاریخی شهری، ابعاد اقتصادی، منظر فرهنگی – تاریخی، ابعاد مدیریتی در بافت های تاریخی شهری، بافت های تاریخی و

گردشگری، بناهای تاریخی و تزئینات وابسته

  

بافت های تاریخی شهری و ابعاد اجتماعی، احیای بافت های تاریخی شهری بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی، رفتار سازه ای
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در بناهای تاریخی، بافت های تاریخی شهری، ابعاد کالبدی – فضائی، احیای بافت های تاریخی شهری بر اساس الگوهای
بومی، پایداری در معماری بومی، بافت های تاریخی شهری، ابعاد جغرافیائی – زیست محیطی، تقابل مدیریت معاصر شهری

و، الگوهای سنتی در بافت های تاریخی، مرمت واحیا

  

نمایشگاه تخصصی جانبی، مسابقه عکاسی، کارگاه های آموزشی تخصصی وسخنرانی های کلیدی و نشست های علمی در
راستای این کنفرانس برگزار خواهند شد. برای کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه آموزشی معتبر از طرف

دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده همچنین کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس علاوه بر نمایه در ISC  و سیویلیکا در قالب
کتاب مجموعه مقالات چاپ گردیده و کلیه مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد در نشریات و ژورنال های

معتبرپژوهشی، تخصصی،ISI و ISCپشتیبان کنفرانس رایگان چاپ خواهند گردید.

  

علاقه مندان جهت ارسال مقالات ، شرکت در کنفرانس وکسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشارکت در این رویداد مهم ملی
 مراجعه نموده و یا با دبیرخانه کنفرانس به شمارهconfhcrc.liau.ac.irمی توانند به پورتال کنفرانس به آدرس 

۰۹۰۴۴۰۳۱۳۲۰ تماس حاصل فرمایند.
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