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ایران کنفرانس

  

فراخوان ملی:      چند پرسش - چند پاسخ  (ویژه دانشجویان معماری)

  

دانشجویان معماری و علاقه مندان به این حوزه در طول تحصیل خود به پرسش ها و سوالاتی برخورد می کنند که به دنبال
پاسخ برای آنها هستند.

  

رشته معماری  به سبب ماهیت هنری و فنی خود، علاوه بر حوز ه های مهارتی و دانشی،  حوزه های بینشی را نیز شامل می
شود.

  

پاسخ به سوالات در حوزه بینش از دو جنبه مهم است اولا پاسخ به سوالات نقش هدایتگری را برای پرسش کننده خواهد
داشت ثانیا ذهن دانشجویان در پاسخ به این سوالات شکل گرفته و نوع نگاه و شیوه تفکر ایشان را رقم خواهد زد که امکان

تغییر نگاه و تفکر پس از شکل گیری در دانشگاه بسیار دشوار است.

  

از سویی سرعت گسترش مراکز آموزشی در زمینه معماری بسیار بیشتر از سرعت تربیت مدرسین آن مراکز است این عدم
تعادل و به عبارتی آماده نبودن مدرس، سوالات دانشجویان را بی پاسخ می گذارد که این طرح می تواند راهگشای موثری

برای کمک به این بحران باشد.

  

لذا طرح پرسش برتر می تواند امکان مطالعه کوتاه مدت را برای دانشجویان بوجود آورد و ایشان را با دیدگاههای مختلف
آشنا نموده و امکان انتخاب مسیر را برایشان میسر سازد.

  

  

1- جمع آوری سوالات از سراسر دنیا

  

2-دستیابی به سوالات مشترک دانشجویان معماری
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2- طرح پرسش با اساتید و صاحب نظران کشور

  

4- امکان آشنایی دانشجویان با نظرات اساتید در کشور

  

5- حفظ و حراست از نظرات اساتید کشور و امکان انتقال آن به آیندگان

  

    
  مرحله اول: اطلاع رسانی ودریافت سوالات در دبیرخانه اجرای طرح   -    
  مر حله دوم: دسته بندی سوالات با ترتیب منطقی با نظر صاحب نظران مرتبط   -    
مرحله سوم: پس از این در جلسات حضوری با اساتید پرسش ها پرسیده خواهد شد و پاسخ ایشان ضبط، پیاده سازی و  -    

  ویرایش خواهد شد.
مرحله چهارم: نتیجه و محصول به صورت کتاب های جیبی در اختیار دانشجویان و علاقه مندان در سراسر گشور قرار  -    

  می گیرد.

  

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

  

http://qom.iastjd.ac.ir
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