یها مجامعی آکادميک به شمار
کرس 
یتواند از
یروند که يک محقق م 
م
طريق آنها رأسا و يا با وساطت

بسمه تعالی

دانشگاه و موسسه تحقيقی مربوط،

دانشگاه اصفهان

نتيجه تالشعلمی خودراارائهدهد
یهای متخصصان
و از نقدها و داور 
عالی بهره برد .برگزاری کرسی ها
راهکاری مناسببرای ارزيابی تالش

معاونت پژوهش و فناوري
مركز نظريه پردازي ،نقد و مناظره

های علمی و تشخيص ارزش و
اعتبار حاصل از اين تحقيقات می
یها صرفاًبه
باشد.برگزاری اين کرس 

گاهنامه نظريه پردازي

یشود ،بلکه
ارائه نظريه محدود نم 

سال سوم شماره سوم مرداد 1392

عرضه انواع و سطوح مختلف
نوآوری ،نقدومناظرهعلمی رامورد
یدهد.
توجهقرارم 

ويژه نامه معرفی و چكيده كرسی هاي
شش ماه گذشته

مرکز نظريه پردازی ،نقد و مناظره
دانشگاهاصفهانازبدوتاسيسوبه
ويژه در  5سال اخير  اقدامات و
تالش های زيادی در راستای رونق
بخشی به حرکت نوين و ارزنده

كرسی هاي نظريه پردازي ،نقد و

علمی و فرهنگی کرسی های نظريه
پردازی انجام داده است و بر آن
است که اين مسير (که به ويژه در

مناظره دانشگاه اصفهان

عرصهمهمعلومانسانیبسحياتیو
البته حساس و ظريف است) را با
جديت هرچه بيشتر به اميد ارتقای
فرهنگ نقد و گفت و گو و سطوح

دي  1391تا خرداد 1392

دانايی و توسعه مرزهای بی کران
دانشوانديشهورزیپيگيرینمايد.
مرکزنظريهپردازیدانشگاهاصفهان-
کتابخانهمرکزی-ط2007997-6
www.tcui.ui.ac.ir
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روئساي مركز نظريه
پردازي ،نقد و مناظره
دانشگاه اصفهان از تاسيس
تا امروز
*حجتاالسالموالمسلمين
دکتراحمدآکوچکيان
 5035تا5032
*دکترمهدیابزری،عضو
هياتعلمیگروهمديريت
دانشگاهاصفهان

-1پيگيري و اجراي طرح "برگزاري جلسات منظم هفتگي گفت و گو ،نقد و
مناظره در دانشكده ها".
-2پيگيري تحقق اهداف طرح "كشف استعدادها"
 -3اصالح فرايندها ،فرم ها و آيين نامه هاي برگزاري كرسي ها
-4برگزاري كرسي هاي پيش بيني شده و در دست برگزاري
-5برگزاري كارگاه "آشنايي با نظريه و نظريه پردازي"

5032تا5009
-6انتشار چكيده كرسي هاي برگزار شده در هشت ماه اخير
*دکترعلیربانی
- 7ارائه مشاوره و راهنمايي به استادان در تكميل طرحنامه ها و مدارك مربوط
عضوهياتعلمیگروهعلوم
اجتماعیدانشگاهاصفهان
تاکنون

5009


*کارشناسمرکزنظريه
پردازی،نقدومناظره
علیتدينراد
5033تاکنون

-8به روز رساني وبسايت مركز به آدرس www.tcui.ui.ac.ir
-9مصاحبه با چهره ها و استادان صاحب نظر پيرامون نظريه پردازي ،نقد و
مناظره و دريافت ديدگاههاي توسعه اي آنها.
-11همكاري با گروهها و انجمن هاي علمي و  ...در برگزاري نشستهاي
آشنايي با كرسي ها
-11آماده سازي و انتشار سومين شماره مجله ويژه كرسي هاي نظريه پردازي
دانشگاه اصفهان در مهر .1392
-12بررسي و تشكيل گروههاي مقدماتي نظريه پردازي در رشته هاي متقاضي.

2

امتيازات حمايت هاي
مادي كرسی ها
طبق ماده  9آيين نامه كرسي هاي
نظريه پردازي دانشگاه پس از
اعطاي امتياز از سوي كميته
داوران و تأييد سالمت برگزاري
اجالسيه كرسي و امتيازدهي،
كميته

دستگاهي

برگزاري

كرسيهاي دانشگاه اصفهان براي

 تحليل فركانسی نرخ بهره ي حياتی -جناب آقاي دكتر نوراهلل

حمايت از اجالسيه هاي حائز
رتبه عالي ،خوب و متوسط ،در
سربرگهاي مخصوص گواهي
صادر خواهد نمود.
همچنين رتبه هاي كسب شده در
اجالسيه ها در ارتقاي اعضاي
هيات علمي دانشگاه حداكثر

صالحی
 اقليم اختري -سركار خانم دكتر مژگان انتظاري
 آلومتري توليد يخ و هويت مكانی كانونهاي جمعيتی در
ايران مركزي -جناب آقاي دكتر فرهاد باباجمالی

معادل يك مقاله نمايه شده بين
المللي به شرح زير محسوب

 اخالق مداري علمی :اهداف ،موانع ،و راهكارها -سركار خانم

خواهد شد:



دكتر افسانه فاطمی  ،جناب آقاي دكتر بهمن زمانی
اجالسيه هاي حائز رتبه عالي7 :
امتياز (معادل امتياز كامل يك





مقاله نمايه شده بين المللي)
اجالسيه هاي حائز رتبه خوب6 :

 معنا ،زيبايی ،شكل و سازه در معماري اسالمی ايران -جناب
آقاي دكتر مهرداد حجازي ،سركار خانم دكتر فاطمه مهديزاده

امتياز
اجالسيه هاي حائز رتبه متوسط5 :

 انگيزه نهضت حسينی احياي امامت الهی -جناب آقاي دكتر

امتياز
اجالسيه هاي حائز رتبه ضعيف4 :

اصغر منتظرالقائم

امتياز
همچنين از كرسي هاي برتر حمايت
مالي حدود يك ميليون تومان به عمل
آمده و به مراكز و نهادهاي حمايتي
ديگر معرفي مي گردند.
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تحليل فركانسی نرخ بهره ي حياتی
عنوان كرسي:
تحليل فركانسي نرخ بهره ي حياتي در مدل رشد اقتصادي سولو-
سواى :مورد مطالعه :ايران و آمريكا

دكتر نوراهلل صالحی
آسفيچی

نوع كرسي :نظريه پردازي

salehinor@yahoo.com

ارائه دهنده  :جناب آقاي دكتر نوراهلل صالحي آسفيچي

دكتراي اقتصاد -دانشگاه

گرايش علمي :اقتصاد

اصفهان1388-تا1392

ناقدان:

كارشناسي ارشد-اقتصاد-دانشگاه

دكتر محمد واعظ برزاني،دانشگاه اصفهان  -دكتر سعيد صمدي،
دانشگاه اصفهان  -دكتر رسول بخشي ،دانشگاه يزد  -دكتر هادي
اميري ،دانشگاه اصفهان

تهران1386-تا1388
كارشناسي -مهندسي برق-
دانشگاه زاهدان 1381 -تا 1385
مدرس كارگاه آشنايي با نظريه

داوران:

بازي و كاربردهاي آن،

دكتر سيد كميل طيبي ،دانشگاه اصفهان  -دكتر داود ميرزايي،

پژوهشكده اقتصاد دانشگاه

دانشگاه اصفهان -دكتر صغري نوبختيان ،دانشگاه اصفهان -دكتر

اصفهان1389 ،

كريم آذربايجاني ،دانشگاه اصفهان

پژوهشگر موسسه تحقيقات اقتصاد

زمان برگزاري 25 :دي  -1391ساعت (9جلسه دوم) دانشكده علوم

دانشگاه تهران

اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان

عضو هيت تحريره مجله بين امللي
آمريكا International
Journal of Modern
Mathematical Sciences
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برخی نتايج پژوهش هاي آقاي دكتر صالحی

چكيده

این طرز تلقی از معادله رشد جمعیت در فضای فرکانسی
در تحلیل مدل رشد سولو-سوان حاوی نکات ارزشمندی

تحليل نرخ رشد باالي اقتصادي ،نيازمند شناخت عوامل و امكانات
بالقوه اقتصادي است كه يكي از آن عوامل جمعيت است.به طوري
كه ،تغيير در نرخ رشد جمعيت تاثير مهمي بر روي نرخ رشد اقتصادي
دارد .مدل رشد اقتصادي سولو نرخ رشد جمعيت(نرخ رشد نيروي
كار)را ثابت و برون زا در نظر مي گيرد.در اين مدل مقادير بلند مدت
سرانه سرمايه ،توليد و مصرف به نرخ رشد جمعيت بستگي دارد و با
افزايش نرخ رشد جمعيت كاهش مي يابد .در اين رساله ،فرض
كالسيك اوليه فوق تغييريافته ،آنگاه معادله رشد نيروي كار با توجه به
نوسانات يا فركانس هاي جمعيتي به دست آمده است .در چارچوب
فضاي فركانسي ،منشاء فركانس هاي توليد فركانس هاي جمعيتي
است .اين تحليل از مدل رشد اقتصادي سولو قادربه توضيح بهتر

می باشد ،که در این جا به آن ها اشاره می شود :
-1وارد کردن جمالت سینوسی و کسینوسی با دالیل
اقتصادی و منطق ریاضی ،مفهوم فرکانس را در معادله
رشد جمعیت بیان می کند.
-2ظرفیت حمل محیط و سطح اشباع با وجود فرکانس
های جمعیتی قابل رد می باشد.
-3وجود فرکانس های جمعیتی ،به شکلی دیگر قضیه
خوش اقبالی را اثبات می کند.
-4این واقعیت و حقایق اقتصادی مبنی بر این که نرخ رشد
جمعیت در طول زمان همراه با نوسانات بوده و گاهی
جهت افزایشی و گاهی جهت کاهشی به خود گرفته و این
نوسانات تکرار شده ،با این نوع معادله قابل تبین است ،زیرا
معادالت سینوسی و کسینوسی دارای نرخ های نوسانی می
باشند.

-5مسیر سرمایه سرانه به دست آمده از این مدل
فرکانسی است .زیرا طبق معادله به دست آمده
سولو-سوان ،با حل آن معادله مسیر سرمایه سرانه
قطعا حاوی جمالت سیونسی و کسینوسی است،
زیرا نرخ رشد جمعیت در این معادله حاوی این

فرضيه چرخه هاي حقيقي تجاري خواهد بود .به طوري كه طبق

جمالت می باشد.

الگوي تعديل شده فوق نه تنها منشاء چر خه هاي تجاري بهتر تبيين

-6مسیر تولید سرانه به دست امده از این مدل
فرکانسی است .زیرا مسیر سرمایه سرانه فرکانسی

مي شود  ،بلكه علت آن چرخه ها كه در فر ضييه چرخه هاي تجاري

است.

تكانه هاي فناوري تلقي شده به طوري تحليل مي شود ،كه خود آن

-7مسیر مصرف سرانه به دست آمده از این مدل

تحوالت فنا ورانه در تحوالت جمعيتي قابل پي گيري است.به عبارت
ديگر،تكانه هاي فنا ورانه خود معلول مي باشد و نه علت ،به طوري
كه وجود تكانه هاي جمعيتي سبب ايجاد نوسانات سرمايه سرانه ،توليد
سرانه مي شود.در اين چارچوب مدل تعديل شده ي فوق الذكر قادر

فرکانسی است .زیرا مسیر تولید سرانه فرکانسی
است.
 -8فرکانس های ایجاده ناشی از نرخ باروری ،بر
روی مسیر متغییر های سرمایه سرانه ،تولید سرانه و
مصرف سرانه تاثیر می گذارد.
 -9فرکانس های تولید ،مصرف و سرمایه متفاوت از
فرکانس های اولیه(جمعیتی)می باشند(لزومی ندارد
که با یکدیگر برابر باشند) .اما منشا این فرکانس ها،

به توضيح چرخه هاي تجاري حقيقي شده است.

فرکانس های جمعیتی می باشد.
-11مدل تعدیل شده ی سولو قادر به توضیح
چرخه های تجاری حقیقی می شود.
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سركار خانم دكتر مژگان
انتظاري

اقليم اختري
عنوان كرسي:

Entezary54@yahoo.com

اقليم اختري

استاديار گروه جغرافياي طبيعي ،دانشكده
علوم جغرافيايي و برنامه ريزي ،دانشگاه

نوع كرسي :نظريه پردازي

اصفهان

ارائه دهنده  :سركار خانم دكتر مژگان انتظاري

 دكتري ژئومورفولوژي -دانشگاهاصفهان1391-

گرايش علمي :جغرافيا

 -كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي-

ناقدان:

دانشگاه اصفهان1385-

دكتر حسن لشگري ،دانشگاه شهيد بهشتي-دكتر مجتبي يماني ،دانشگاه

 -كارشناسي زمين شناسي -دانشگاه

تهران -دكتر عليرضا عباسي ،دانشگاه آزاد نجف آباد

تربيت معلم تهران1376 -

داوران:

طرح هاي پژوهشی

دكتر محمدرضا ثروتي ،دانشگاه شهيد بهشتي -دكتر حسنعلي غيور،
دانشگاه اصفهان -دكتر مسعود معيري ،دانشگاه اصفهان

همكار طرح پژوهشي زمين لغزه هاي
استان اصفهان -مديريت آبخيزداري
استان اصفهان

زمان برگزاري :شنبه  11خرداد  -1392ساعت  14تا  -16تاالر صائب 2
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

مقاالت فارسی
 -تاثيرات سيستم هاي شكل زا بر زمين

چكيده

لغزش هاي ايران ،نشريه جغرافيا و

مهمترين چهارچوبه اي كه توسط اقليم اختري تعريف مي شود و از ديدگاه
ژئومرفولوژي داراي اهميت و هويت خاصي است ،چهارچوبه اي است كه
در محدوده آن سيستم شكل زايي به وجود آمده و شكل زايي تحت تاثير
اين عوامل عمل مي كند .به طور كلي مفاهيمي كه در حوزه اقليم اختري ،
مطرح مي شود با مفاهيم اقليم شناسي متفاوت است .هويت سيستم شكل
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توسعه،1389،علمي پژوهشي
 تاثير تكتونيك جنبا بر مورفولوژيمخروط افكنه درختنگان ،نشريه جغرافيا
و توسعه،1388،علمي پژوهشي
 اصول سيستم برداري راداري ،نشريهسپهر ،1387،علمي ترويجي

-

بررسي وارزيابي روش هاي آمااري
دومتغيره در پهنه بنادي خطار زماين

زاي اختري در قالب مفاهيم ديگري چون چاله هاي برودتي و حرارتي بيان مي

لغزش ،مجله جغرافيا و برنامه ريازي

شود.

محيطي ،علمي پژوهشي1389،

در اين نظريه سعي شده است رابطه مكانيسم هاي شكل زا واقليم اختري و تاثيري

-

ارزيااابي پتانساايل هاااي فرسايشااي

كه اين پديده در تحريك ناپايداري ها داشته است بر مال شود  .واژه اقليم

منطقااااه دسااااتكن بااااا اسااااتفاده از

واختري هردو از واژگان تعريف شده در مباحث آب و هواشناسي است .ولي

مااادل ،slemsaمجلاااه جغرافياااا و

بايد به اين نكته توجه داشت كه اقليم اختري يك واژه اقليم شناسي نيست بلكه

برناماااه ريااازي محيطاااي ،علماااي

يك اصطالح واژه سازي شده جديد ژئومرفولوژي است .منظور از اقليم اختري

پژوهشي1389،

نه اقليم محلي است و نه اقليم سياره اي ،بلكه آنچه از اين واژه مي بايد انتظار
برخی دستاوردها

داشت بار ژئومرفولوژي آن از يك سو و حامل بودن مفهوم شكل زا در بطن آن
است.

-

اين مفهوم يك ويژگي اقليمي است كه منجر به شكل گيري يك سيستم شكل
زا در سطوح ارضي مي شود و ضمن اينكه استقالل هويتي ناحيه مورد نظر را

ايران با توجه به توپوگرافي
عمدتاًكوهستاني،

فعاليت

زمين

ساختي و لرزه خيزي زياد ،شرايط
متنوع زمين شناسي و اقليمي ،عمده

حفظ مي كند سبب به وجود آمدن يك سيستم شكل زاي خاص ژئومرفيك در

شرايط طبيعي را براي ايجاد طيف

منطقه مي شود.

وسيعي از زمين لغزش ها داراست و
ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني

زمين لغزش ها از جمله ديناميسم هاي طبيعي درحوزه علوم زمين شناختي است

به كشور وارد مي سازند .بنابراين اگر

كه بواسطه تاثيرات ان بر فعاليت هاي بشري ومشكالت ومعضالتي كه براي شهر

بتوان در مقياس هاي ملي و منطقه

ها وروستا ها بوجود اورده مورد توجه بسياري از محققين ازجمله زمين شناسان

اي ،مدلي مكاني و يا دمايي براي اين

وژئومرفولوژيست ها وبرنامه ريزان فضا هاي كالبدي قرار گرفته است .
معموال در مطالعه زمين لغزه ها عواملي مانند جنس اراضي ،ريزش هاي جوي،
تغيير شيب ،زمين لرزه ،فوران آتشفشاني ،نوسانات آب زيرزميني و علل انساني را

پديده ارائه داد ،قادر خواهيم بود
برمبناي تغييرات دمايي و حتي مدل
هاي ارتفاعي مناطق مختلف استان و
حتي در مقياس وسيع تر در كشور
پهنه هاي پر خطر را شناسايي كرده و

در قالب مدل هاي مختلف در نظر ميگيرند.اگر چه عوامل فوق مي توانند سهم

تحقيقات جزئي تر را فقط به همان

عمده اي در بروز اين پديده داشته باشند ولي شرط الزم وكافي براي تكوين

نواحي مسنعدخطرمعطوف كنيم .از

چنين پديده هايي زمينه تاريخي بستر اراضي است كه فرايندهاي شكل زاي

طرف ديگر اين گونه مطالعات در

خاصي را تجربه كرده اند واين موضوعي است كه مورد غفلت بوده است .

مقياس هاي بزرگ در مورد زمين
لغزش ،افق تازه تري را در مورد اين
پديده و عوامل موثر در بروز آن
براي ما باز خواهد كرد كه لزوم
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بررسي و مطالعه اين پديده را از جنبه
هاي مختلف مي طلبد.

آلومتري توليد يخ و هويت مكانی كانونهاي جمعيتی
در ايران مركزي
عنوان كرسي :آلومتري توليد يخ و هويت مكاني كانونهاي جمعيتي در
دكتر فرهاد باباجمالی

ايران مركزي

Babajamali_farhad@yahoo.com

نوع كرسي :نظريه پردازي
ارائه دهنده  :جناب آقاي دكتر فرهاد باباجمالي

 -مسئول راه اندازي دانشكده

گرايش علمي :جغرافيا

هنر نايين

ناقدان :دكتر مسعود معيري ،دانشگاه اصفهان -دكتر مجتبي يماني ،دانشگاه

 -سرپرست دانشكده هنر نايين

تهران
داوران :دكتر ابراهيم مقيمي ،دانشگاه تهران -دكتر محمدرضا ثروتي،

مقاالت:

دانشگاه شهيد بهشتي -دكتر حسنعلي غيور -دانشگاه اصفهان
زمان برگزاري :شنبه  11خرداد  -1392ساعت  16تا  -18تاالر صائب 2

 -استثناگرائي در هويت فضاي

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

مدني ايران -

چكيده

مطالعات محيطي

جغرافيا و

پراكندگي و چينش فضائي شهرها و روستاها همواره تابع قواعد و قوانين
خاصي بوده است  .تبيين رابطه چينش اين كانون ها در فضا از جمله

 -كانونهاي مدني در ايران و

مباحث مهم جغرافيايي است  .بررسي هاي جديد نشان مي دهد كه استمرار

خليج

ايران

زيستي و پايداري اين كانون ها ،وسعت و اندازه آنها به هويت مكاني آنها

شناسي

عطف مي شود و هويت اين كانون ها در ايران مركزي غالبا تابع فرآيند
يخسازي و اكثرا آلومتري آن به وقايع اقليمي در طول تاريخ طبيعي كواترنر
برميگردد.
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فارس-بنياد

اخالق مداري علمی :اهداف ،موانع ،و راهكارها
عنوان كرسي:
اخالق مداري علمي :اهداف ،موانع ،و راهكارها
دكتر افسانه فاطمی
نوع كرسي :نقد
ارائه دهنده  :سركار خانم دكتر افسانه فاطمي  ،جناب آقاي دكتر بهمن
زماني

Afsaneh_fatemi@yahoo.c
om
عضو هيات علمی گروه كامپيوتر
دانشگاه اصفهان

گرايش علمي :اخالق

دكتراي مهندسي نرم افزار-دانشگاه
اصفهان1391

ناقدان:
دكتر احمدرضا نقش نيلچي ،دانشگاه اصفهان -دكتر محمدعلي نعمت
بخش ،دانشگاه اصفهان -دكتر فريا نصيري مفخم ،عضو هيئت علمي گروه

كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
دانشگاه اصفهان1381
كارشناسي مهندسي نرم افزار دانشگاه

فناوري اطالعات

صنعتي اصفهان 1374

داوران:
دكتر احمد براآني ،دانشگاه اصفهان -دكتر بهروز ترك الداني ،دانشگاه
اصفهان -دكتر مهران رضائي ،عضو هيئت علمي گروه فناوري اطالعات
زمان برگزاري:

سخن آخر جلسه
مشكالت مربوط به دستبرد فكري و
بياخالقي علمي در دانشگاههاي ايران،
با ايجاد حساسيت نسبت به آن قابل حل

دوشنبه  11دي 1391ساعت  14تا  -16تاالر فناوري اطالعات دانشكده
فني و مهندسي دانشگاه اصفهان

است .در شرايط خاص كشور ما ،ترجيح
بر آن است كه برخوردي تمامنگر با اين
موضوع صورت بگيرد .نهادينه كردن
اين واقعيت كه «سود احترام به اخالق
علمي و دقت در رعايت قوانين آن و
بالطبع ،ضرر ناديده گرفتن آن قبل از
هرچيز به خود فرد خواهد رسيد» ،نقش
بهسزايي در متوقف ساختن بياخالقي
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علمي در محيطهاي دانشگاهي ما خواهد
داشت.

چكيده:
امروزه جامعهي علمي كشور با بزرگترين مشكل حيثيتي از زمان
تأسيس دانشگاهها و ورود علوم جديد به كشور مواجه است .عدم
پايبندي به اخالق علمي به يكي از چالشهاي جدي در ميان

دكتر بهمن زمانی

دانشگاهيان تبديل شده است .تداخل مسائل و مشكالت سياسي،

عضو هيات علمی گروه
كامپيوتر دانشگاه اصفهان

اجتماعي ،و علمي با هم مشكالتي را پديد آورده كه جرأت ورود،
اظهار نظر صريح ،و تصميمگيري صحيح در خصوص بعضي از

b_zamani@yahoo.com
-

ليسااااانس مهندساا اي كااااامپيوتر -

انحرافهاي صنفي را از دانشگاهيان گرفته است .بايد قبول كرد كه

ناارمافاازار دانشااگاه اصاافهان ايااران

اگر وقوع برخي مشكالت در داخل كشور براي ما توجيهپذير باشد ،به

1369-1364

هيچ وجه نميتوان انتظار پذيرفته بودن آنها را در سطح جهاني داشت.

-

فوق ليساانس مهندساي كاامپيوتر-

امروزه نشريات و سايتهاي معتبر تخصصي بينالمللي ما را متهم به

نارم افازار دانشااگاه صانعتي شااريف

تقلب علمي مينمايند و مهم نيست كه متهمان ،همفكران ما هستند و يا

ايران 1375-1373

انديشهاي متفاوت با ما دارند ،زيرا اين حيثيت و آبروي جامعهي علمي
كشور است كه هزينه ميشود و از بين ميرود .نظر به اهميت اين
موضوع ،شناسايي موانع رعايت اخالق علمي و ارائه راهكار جهت
رفع آنها ،موضوع اصلي اين تحقيق است.

-

دكتااري علااوم كااامپيوتر-مهندس اي
نرم افزار دانشاگاه كنكوردياا كاناادا
1388-1382

سخن آخر جلسه
دور از ذهن نيست كه هر يك از ما در
گذشته به دليل آموزش ناكافي و
ناآگاهي از مصاديق بياخالقي علمي،
مواردي از اين دست را در كارنامهي
خود داشته باشيم و يا نمونههايي از
دستبرد فكري ناخواسته در آثارمان
وجود داشته باشد ،ولي بسيار ارزشمند
است كه از همين لحظه براي جبران
تالش كنيم و با دقت و حساسيت فراوان
اين آفت را از جامعهي علمي كشورمان
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ريشهكن نماييم.

معنا ،زيبايی ،شكل و سازه در معماري اسالمی ايران

عنوان كرسي :معنا ،زيبايي ،شكل و سازه در معماري اسالمي ايران
نوع كرسي :نظريه پردازي
دكتر مهرداد حجازي
ارائه دهنده  :جناب آقاي دكتر مهرداد حجازي ،سركار خانم دكتر فاطمه
مهديزاده

عضو هيات علمی گروه مهندسی
عمران دانشگاه اصفهان

گرايش علمي :عمران

mm.hejazi@yahoo.com

ناقدان :دكتر احمد امين پور ،دانشگاه هنر اصفهان -دكتر مريم داعي ،عضو

دكتري مهندسي عمران– سازه

هيئت علمي دانشگاه اصفهان -دكتر محمود هاشمي اصفهانيان ،عضو

دانشگاه لندن انگلستان

هيئت علمي دانشگاه اصفهان

كارشناسي ارشد مهندسي عمران–

داوران :دكتر محمدحسين رامشت ،دانشگاه اصفهان-دكتر فرهنگ مظفر،

سازه دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان-دكتر مجتبي ازهري ،دانشگاه صنعتي اصفهان -دكتر

كارشناسي مهندسي عمران– سازه

مهدي مطيع ،عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان -دكتر مريم قاسمي،

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه آزاد خوراسگان

مدير گروه عمران ،دانش ده فني و

زمان برگزاري :دوشنبه  31ارديبهشت  1392ساعت  14تا  -16تاالر

مهندسي ،دانشگاه اصفهان 1388 ،تا

فناوري اطالعات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان

1391

چكيده:

رئيس مركز سازه هاي سنتي

معماري اسالمي ايران بخشي مهم از سنت ديرپاي هنر ايراني مي باشد كه

دانشگاه اصفهان  1382تاكنون

بر اساس دركي عميق از علوم متافيزيكي و فيزيكي استوار است .اين

پروژهاي انجام شده:

معماري در پي آن است كه براي انسان سنتي محيطي را فراهم آورد كه

آسيب پذيري منارهاي تاريخي

وي بتواند در آن به تدبر و انديشه بپردازد و خود را آماده و شايسته

اصفهان1383 ،

بازگشت به اصل خويش ،يعني ذات مطلق يگانه ،نمايد .در معماري
11

شكل بهينه قوس هاي با مصالح بنايي
آجري1387 ،

دكتر فاطمه مهديزاده
اسالمي ايران ،معنا ،زيبايي ،شكل و سازه چهار عامل اساسي هستند كه با
عضو هيات علمی دانشگاه علم و

تركيبي متناسب از آنها معمار سنتي قادر است نقشي از جهان معنا را در

صنعت ايران

عالم مادي متجلي سازد .وجود يك ارتباط منطقي و منسجم بين اين عوامل
بوده است كه در دوره اسالمي ،معماري ايران را از معماري ساير
كشورهاي اسالمي متمايز نموده و در رتبه اي باالتر قرار داده است .حاصل

mehdizadeh@iust.ac.ir
 دكتاراي معمااري -شافيلدانگلستان 1384

معماري اسالمي ايران ايجاد مجموعه اي عظيم از بناها در سطحي وسيع از
كره زمين بوده است كه اكنون بخشي غني از ميراث بشري را تشكيل مي

 -كارشناسي ارشد معمااري -

دهد .اين ميراث داراي خصوصيت المكاني و الزماني است و در همه طول

تهران1372

حيات خود در پي آن بوده است كه اصول ثابت الهي در عالم معنا را با
استفاد ه از زيبايي ،شكل و سازه به زباني كه انسان قادر به درك آن باشد

طرح هاي پژوهشی:

بيان كند.

-

مستندسازي ارتباط مابين فرم،

با تحليل مصاديقي كه اين ارتباط را به اعلي درجه دارا مي باشند مي توان

سازه ،هندسه ،زيبايي و معنا در

به چگونگي برقراري ارتباط بين عوامل كالبدي ،يعني عملكرد ،فرم،

معماري

ايران-

هندسه و سازه ،با عوامل غير كالبدي ،يعني معنا و زيبايي ،در معماري

پژوهشكدۀ

دستيابي پيدا كرد .اين تجلي معنا در كالبد در بسياري از بناهاي شاخص

اصفهان وابسته به وزارت

شكوهمند به يادگار مانده از قرون پيشين در شهرهايي مانند اصفهان در طي
زمان به اثبات رسيده است.

اسالمي

سنتي

هنرهاي

فرهنگ و ارشاد اسالمي
-

ارزيابي آموزش مرمت در
معماري  -معاونت پژوهشي

اين نظريه در حوزه معماري اسالمي ايران به صورت همزمان به بيان رابطه
معنا ،زيبايي ،شكل و سازه در معماري مي پردازد .بر اساس اين نظريه ،مي

دانشگاه علم و صنعت ايران
-

ارزيابي فني ابنيۀ تاريخي -

توان با بهره گيري از آموخته هاي بناهاي شاخص تاريخي ،الگوريتمي

معاونت پژوهشي دانشگاه علم و

جهت طي فرايند طراحي معماري براي دنياي معاصر پيشنهاد كرد كه در

صنعت ايران

آن جايگاه مداخلۀ هر كدام از عوامل فوق مشخص شده باشد.

-

مورفولوژي
تاريخي

طاقهاي

ايران

-

بنايي
معاونت

پژوهشي دانشگاه علم و صنعت
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انگيزه نهضت حسينی احياي امامت الهی
عنوان كرسي :انگيزه نهضت حسيني احياي امامت الهي
نوع كرسي :نظريه پردازي

دكتر اصغر منتظرالقائم

ارائه دهنده  :جناب آقاي دكتر اصغر منتظرالقائم

عضو هيات علمی گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان

گرايش علمي :تاريخ

http://ltr.ui.ac.ir/~montazer

ناقدان :دكتر مصطفي پيرمراديان ،دانشگاه اصفهان -دكتر اصغر فروغي،

ليسانس تاريخ دانشگاه اصفهان ايران -1363

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان دكتر شاهرخي ،دانشگاه لرستان

1366

داوران :دكتر نصراهلل شاملي ،دانشگاه اصفهان -دكتر محمد بيدهندي،

فوق ليسانس تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه اصفهان -دكتر سيدمهدي اماميجمعه ،دانشگاه اصفهان

ايران 1369-1367
دكتري تاريخ دانشگاه تربيت مدرس تهران

زمان برگزاري :دوشنبه 27خرداد 1392ساعت  -11تاالر مهرعليزاده

ايران 1378-1372

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

پاره اي از سوابق پژوهشی

چكيده:

دولتي به كام رندان مروري بر اهميت و نقش

حماسه عاشورا و شهادت امام حسين (ع) و يارانش در محرم سال شصت و يك
هجري حادثه اي است كه هم چنان بر تارك تاريخ مي درخشد و افق هاي بي
كران آن انسانهاي آزاده و هويت تشيع را تحت تاثير قرار داده است .در حدود
هزار سال است در ميان پژوهشگران اهداف اين واقعه مورد گفت و گو قرار
گرفته است ،به ويژه در چهل و پنج سال گذشته در حوزه علميه قم شش نظريه
پيرامون انگيزه و اهداف اين نهضت مطرح شده و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته
است .عالوه بر اين نظريه ها و ديدگاهها مي توان نظريه نويني را طرح كرد بدين
شرح كه هدف اساسي امام حسين ع از نهضت خود احياي امامت الهي بود كه
در جامعه اسالمي به فراموشي سپرده شده بود .اين نظريه به رفع كاستي ها و
گسست هاي تحقيقاتي نظريه هاي پيشين كمك خواهد كرد.

دولت صفويه در تاريخ تشيع  -سوره انديشه
1391
نقش مالك اشتر در فتوحات عهد شيخين
ساير پژوهشهاي علوم انساني نقش جهان -
دانشگاه اصفهان 1391
كتاب جوامع العلوم و طبقه بندي علم ساير
پژوهشنامه تاريخ-دانشگاه آزاد اسالمي
واحد بجنورد 1391
تمدن سازي انبياي ابراهيمي ،فتنه ها و
راهكارها ساير تاريخ در آينه پژهش 1389
دانش "نسب شناسي" با تكيه بر نقش شيعيان
امامي ساير تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي-
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