
 
 
 

 
 
 

 
     برنامه ماه دسامبر ٢٠٢٠

 زمان: جمعه  ۴ دسامبر  ، ساعت ٨ شب
 (via Zoom)برنامه آنالین 
 Open to the Public 

 
 شعرخوان  ی ؛ عالقمندان به شعر خوانی لطفا با خانم حورا شقاقی تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس:

٢۶١٣-٢٣٩-٧۵٨  
 

 سخنران: دکتر  کاوه منصوری
 

 عنوان گفتگو : در گریز از معماری حکومت ها , مروری بر تاریخ معماری حکومتی و معماری مردمی در
  ایران

تبریز شهر در را خود متوسطه و ابتدایی تحصیالت 1985 نوامبر ه.ش/ 1364 آبان متولد منصوری، کاوه                   دکتر
تاریخ به عالقه دلیل به 1386 سال در او شد. اسالمی آزاد دانشگاه معماری رشته وارد 1382 سال در و                      گذرانیده
آزاد دانشگاه حفاظت و مرمت رشته در را خود کارشناسی تحصیالت تاریخی، ابنیه و آثار از حفاظت و                    معماری
شد مشغول خورشید عمارت مشاور مهندسان در حرفه ای کار به همزمان و داده ادامه مرکزی تهران واحد                   اسالمی
سال در او است. بوده کشور تاریخی بنای 50 از بیش حفاظت و مرمت مطالعات انجام امروز، تا آن نتیجه                      که
درون تاریخی گورستان های از حفاظت معیارهای ارائه بر تمرکز با را خود دکتری دوره تحصیالت                 1390ه.ش
عالی شورای در تصویب از پس و 1397 سال در وی مطالعات نتیجه کرد. آغاز اصفهان هنر دانشگاه در                     شهری
مرکز تایید به ایران تاریخی گورستان های از حفاظت رسمی قانون نخستین عنوان به کشور                شهرسازی

 پژوهش های مجلس ایران رسید.

ساختارهاى شناخت و پژوهش به خورشید، عمارت مشاور مهندسان در اى حرفه كار سال ١٤ در منصوری                   کاوه
تحلیل و مشاهده طریق از تا است كرده تالش رهگذر این از و پرداخته شهری کوچک سکونت گاه های و تاریخی روستاهای بویژه؛ ایران معمارى                         تاریخى
گسست هاى دوره علیرغم ایران معمارى پیوسته روند بر او كند. روایت را ایران معمارى ساختارهاى تحول روند سرزمینى، گستره در تاریخى                        آثار
با طبیعی بستر و انسانی گروه های تعامل محصول انباشتى، اى تجربه عنوان به معمارى دانش كه است معتقد و داشته تاكید اجتماعى و سیاسى                          فرهنگى،
پیچیده ساختارهای در تنها نه موضوع این او، نظر از است. عملکردی پاسخدهی بیشترین با مصنوع فضای ایجاد در انسان خالقانه راهکارهای بر                         تاکید
از مختلف نمونه های ارائه با تا میکند تالش رو پیش نشست در او است. مشاهده قابل نیز ایران روستایی و بومی ساختارهای در که حکومتی                           معماری
را بومی زیسته فرهنگ و بستر اقلیم، ویژگی های با مواجهه در را ایران روستاهای ساکنان تاریخی تالش های گسترده وجوه ایران، بومی معماری                        آثار

 بیان کند.

 اجرای موسیقی زنده : بانو نگار قاسمی ؛ تکنوازی پیانو
 

 ٨:٠٠  سرود ملی و خوش آمد گویی با رئیس انجمن
 ٨:١۵ شعر خوانی

  ٨:٣٠ سخنرانی
  ٩:٣٠ پرسش و جواب

 ٩:۴۵ استراحت
  ١٠:٠٠ موزیک
  ١٠:۴۵ اختتامیه

 
 
 
 

 محتوای سخنرانی ها تنها نظر شخصی سخنرانان می باشد و انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ) در قبال آن مسئولیتی قبول نمیکند . عکاسی
  ، هرگونه ضبط صوتی و تصویری از برنامه های شباهنگ بدون اطالع قبلی غیر مجاز می باشد .

  هیات امنای انجمن فرهنگی ایرانیان در آمریکا ( شباهنگ)
 


