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 به نام یگانه معمار هستی
 

 (MAFبنیاد معماری میرمیران ) و (aacآلمان ) آکادمی فرهنگ و معماری

 کند:برگزار می( PAU) ارسـپر ـهناری و ـگاه معمـدانش علمیِ حمـایت با
 

 انـورگ آلمـدر هامب اریـی معمـطراحللی ـالمنـبیی ـوزشـاه آمـارگـک
 

 ؛باغشهر والیت تهران
 مرغیقلعه فرودگاهدهی به فضای عمومی در اراضی شکل ـ شهر تعامالت اجتماعیمرکز طراحی 

 

میق در ابعاد عجهانی شدن، مرزها و قید و بندهای جغرافیایی را در هم شکسته و مردمان جهان را به تعاملی 

ها و سازمانبه این ترتیب سرنوشت تمامی افراد،  سیاسی و اجتماعی واداشته است. ،اقتصادی، فرهنگی

های فعالیت ها را روز به روز بیشتر به هم گره زده و تأثیرات غیر قابل انکار بسیاری را بر تمامی حوزهحکومت

اده و آن را دبشری داشته است. ابعاد این روندِ وسیع و گسترده تمام شئون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار 

در پرتو توسعۀ انقالب ارتباطات الکترونیکی  ند دهۀ اخیرترین رخداد بشری کرده است. در چتبدیل به بزرگ

ی اا به گونهرو مفهوم فاصله و فضا  شکل گرفته روابط جدیدِ اجتماعی با ماهیتی جدید و بدون مرز و فاصله

داشته است. در واحد به تعامل وا یجهان ها را دربه طوری که تمام انسان ؛غیر قابل تصور در هم ریخته است

یریت در راستای ایفای نقش فعاالنه در مد سرزمینین لزوم حفظ و تحقق فرهنگ و هویت اصیل این میا

ها ظرفیت مشترک جهانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. تحقق این هدف مستلزم به کارگیری تمام

ها به زبان های مختلف برای آموزش و پرورش نسل جدید است تا به کمک آنو توان علمی کشور در زمینه

های نوین علم و هنر و مشترک معماری با هویت ایرانی در سطح جهانی دست یافت و به این طریق دریچه

 های پایدار معماری ایران گشود.آوری را بر اساس ارزشفن

 با هدفو  با حمایت علمی دانشگاه معماری و هنر پارس بنیاد معماری میرمیران ،در راستای نیل به این مقصود

های ها و جریانمؤلفهدر راستای شناسایی متحوّل ساختن فضای آموزشی و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی 

معماری جدید و عرضۀ آن در سطح جهانی و نیز  هایقالب الگو فکری در معماری گذشته و بازآرایی آن در

های گذشته سال طیها، وه آنایجاد انگیزه در جوانان پژوهشگر و خالق جهت شکوفایی و ارائه استعدادهای بالق

ها و مؤسسات مطرح و های داخلی، همچنین آکادمیها و نهادای را با سازمانهای مستمر و گستردههمکاری

. از جمله است داشتهالمللی با هدف ارتقاء سطح دانش نظری و علمی کشور در حوزه معماری تراز اول بین

معماری و هنر پارس، در راستای  ماری میرمیران و دانشگاهبنیاد مع ؛وعههای پیش روی این دو مجمفعالیت

 . باشدمی «آلمان aca 1 آکادمی معماری»همکاری با  ،برد اهدافشانتحقق و پیش

                                                           
1 Academy for Architectural Culture, Web Site: www.aac-hamburg.com 
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توسط  انتفاعی در حوزه معماری است کهخصوصی و غیر نهادی، (aac) و معماری آلمان فرهنگ آکادمی

در  ـArchitekten von Gerkan, Marg und Partner  (gmp) ـمارگ و شرکا معمارانی چون ون گِرکان، 

به دنبال در طول سال، هایی ها و پژوهشدوره این موسسه با برگزاری شده است.سیس أت میالدی 2007سال 

های از فرهنگمعماران جوان تحصیالت عالی حل مسایل مربوط به معماری و حمایت از کارهایی برای راه

برای دانشجویان معماری ممتاز، المللی و ملی توانسته های بینبا ایجاد همکاری aac آکادمی .مختلف است

بستر مناسبی برای تبادل مستمر دانش با مدارس معماری و مؤسسات  ،التحصیالن و معماران جوانفارغ

 شی خود فراهم کند.های تعریف شده در خط متحقیقاتی در اقصی نقاط جهان، در راستای خطوط سرفصل

های مختلف جهان در زمینه تحقیق و کشورهای گسترده و چشمگیری را در این آکادمی تاکنون فعالیت

توان های میاز جملۀ این فعالیتداده است.  بق با علم و فناوری روز دنیا انجامهای معماری مطاطراحی پروژه

، طراحی 2009انرژی کارا( با همکاری کشور چین در سال )نمایشی از یک شهر  +TXLپروژههایی نظیر پروژه به

، طرح توسعه شهر شانگهای چین منطبق با نیازهای امروز 2010ها در ویتنام در سال یک خانه برای آلمانی

، طراحی نیروگاه در 2013ل ، طراحی یک مدرسه آلمانی در شانگهای چین در سا2012شهرنشینی در سال 

که اغلب  اشاره کرد 2015و طرح مرکز فرهنگی اروپا در ونیز ایتالیا در سال  2014 در سالبروکلین نیویورک 

 .انداجرا رسیده به مرحلهها آن

 ،«بنیاد معماری میرمیران» سه مجموعۀ ای مشترک میانهای علمی و حرفهاندازبا توجه به اهداف و چشم

های مشترک و تصمیم بر آن شد تا همکاری «دانشگاه معماری و هنر پارس» و «aac معماری آکادمی»

نهاد صورت پذیرد. بدین منظور و پس از رایزنی سه ای در زمینه معماری و طراحی شهری میان این گسترده

 (Civic Center) شهر اجتماعی تعامالت مرکزو مشورتی که طی جلسات مکرر صورت گرفت، طراحی 

 تعامالت مرکزطراحی  تهران؛ والیت باغشهر» کلی تحت عنوانو معماری یک پروژه مشترک به عنوان 

به عنوان نخستین گام در « مرغیقلعه فرودگاه اراضی در عمومی فضای به دهیشکل ـ شهر اجتماعی

 دستور کار قرار گرفت. 
 

 شرح پروژه:. 1

های میدانی شطی بازدیدی از ایران و انجام پیمای aac در راستای این پروژه گروه کارشناسی آکادمی معماری

سنجی سایت، با در اطالعات الزم را گردآوری خواهند کرد و پس از انجام مطالعات امکاناز سایت  و بازدید

ای عملکردی منطبق با فرهنگ و ساختار جامعه کشور ایران های سایت، پروژهنظر گرفتن موقعیت و امتیاز

هایی با مشارکت معماران جوان ایران، به مدت کارگاهپس از انجام مراحل ابتدایی تعریف خواهد شد. متعاقباً 

و در راستای طراحی پروژۀ تعریف شده، در کشور آلمان برگزار خواهد شد. در نهایت پس از  سه و نیم هفته

های برنامه در قالب یک همایش، ابتدا در کشور آلمان و پس از آن در کشور ایران ارائه اتمام کارگاه، دستاورد

 خواهد شد.



3 

 

بنیاد  ،aac مرغی، به عنوان پروژه مشترک همکاری میان آکادمی معماریقلعهاراضی ترین دالیل انتخاب مهم

شهر تهران اهمیت راهبردی این اراضی گستره در کالن ،دانشگاه معماری و هنر پارسو  معماری میرمیران

هکتار(،  291ران )با مساحت است. تلقی اراضی به عنوان بزرگترین زمین یکپارچه در پیکره کالنشهر ته

دریچه ارتباطی و پنجره کالنشهر تهران به »برخورداری از پیشینه و هویت تاریخی، امکان ایفای نقش معنایی 

به دلیل قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به ورودی جنوبی شهر تهران، نزدیکی به فرودگاه « سوی جهان

تن در امتداد بزرگراه چمران به عنوان شاهراه و ستون فقرات اصلی آهن، قرارگرفالمللی امام خمینی و راهبین

شهر فرد، ارتباط تنگاتنگ با نواحی فعالیتی اصلی کالنشمالی ـ جنوبی تهران، برخورداری از مناظر منحصربه

شهر جنوبی درکه و قرارگرفتن در پهنه مرکز اقتصاد جهانی کالنـ  تهران، استقرار در محور طبیعی شمالی

تهران براساس مصوبات طرح جامع، سبب افزایش پتانسیل و توانمندی اراضی در ایفای نقش به عنوان یک 

 مرکز فراملی شده است. 

 ،خواهد شدبایستی مراحل گزینشی را که در ادامه توضیح داده  کارگاهبرای شرکت در این  متقاضیان :نکته

  را کسب کرده باشند. الزم جهت پذیرش در کارگاه اتامتیازو طی کرده 
 

 :مدت اجرای پروژه. 2

 .برآورد شده است ماه 8حدود از ثبت نام اولیه متقاضیان تا برگزاری کارگاه در آلمان، پروژه  اجرای طول
 

 :زمان آغاز فعالیت. 3

 .خورشیدی 1395سال  ماهاسفنداز 
 

 پروژه:عنوان . 4

 اراضی در عمومی فضای به دهیشکلـ  شهر اجتماعی تعامالت مرکزطراحی  تهران؛ والیت باغشهر»

(، بنیاد معماری میرمیران aacبا همکاری مشترک آکادمی فرهنگ و معماری آلمان )« مرغیقلعه فرودگاه

(MAF) و دانشگاه معماری و هنر پارس (PAU) .  
 

 :پروژه اجرای مراحل. 5

  این پروژه نام اولیه از متقاضیان شرکت در کارگاه آموزشیثبت. 

  قدماتی.مشرکت در دوره آموزشی  عیین متقاضیان ملزم بهتانجام مصاحبه و 

  برگزیده شده در مصاحبه تخصصی.برای متقاضیان آلمان  مقدماتی جهت کارگاهآموزشی  دورۀبرگزاری 

 معماری آکادمی گانداوران و نمایندبا حضور هیات  گزینش نهایی متقاضیان aac بنیاد معماری میرمیران ،

  .پارسو هنر  و دانشگاه معماری

  معماری مربیان آکادمی و پذیرفته شدگان نهاییبازدید aac  از سایت پروژه و کشور ایران و نیز برگزاری

 .هفته اول کارگاه طراحی در ایران
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  معماری در آکادمی کارگاههفته نهایی و نیم برگزاری سه aac  آلمان امبورگهدر. 

 برگزاری سمینارها و دستاوردهای نهایی این پروژه در کشور آلمان. 

 برگزاری سمینارها و دستاوردهای نهایی این پروژه در ایران. 

 

 ها:شرح هزینه. 6

و حد نصاب امتیاز الزم برای شرکت در  ت سپری کردهیرا با موفقگزینش دانشجویانی که مراحل مختلف 

ایشان جهت ، از کمک هزینه gmp بنیاداز طی درخواستی توانند می ،کارگاه آلمان را کسب کرده باشند

های واستبه ذکر است که تاکنون تمامی درخهای اقامت و شرکت در کارگاه آلمان بهره مند گردند. الزم هزینه

مورد تایید و پذیرش این نهاد قرار گرفته است، گرچه این  gmp بنیادواصله جهت دریافت کمک هزینه از 

ای بدیهی است که در صورت پذیرش درخواست، هزینه ها مختار خواهد بود.بنیاد در تائید و یا رد درخواست

 شدگان نخواهد بود.برای شرکت در کارگاه آلمان بر عهده پذیرفته

های شرکت در کارگاه در آلمان است و تمام ه این کمک هزینه تنها برای هزینهک این نکته ضروری است ذکر

برعهده بیمه مسافرتی و ...  ، اخذ ویزا،آمدو بلیط رفت  های مربوط بهو نیز هزینه، مصاحبه های ثبت نامهزینه

  .است متقاضیانخود 
 

 :ثبت نام متقاضیانورود و شرایط . 7

 :افراد واجد شرایط برای شرکت در پروژه -7-1

 آموختگانِ دانشو یا  و دکتری طع کارشناسی ارشدادانشجویان مقالتحصیالن مقطع کارشناسی و فارغ 

در ( کارگاهرسانی تا اتمام از زمان اطالعاجرای این پروژه )زمان که در های رشته معماری تمامی گرایش

 .دمشغول به فعالیت نباشن خصوصی و دولتیهای هیچ یک از سازمان

  ها و یا مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدارک آموختگان دانشگاهدانشدانشجویان و یا

 قرار گرفته است. ایشان مورد تأئید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

  یا مجوز الزم را از  بوده ومجاز به خروج از کشور  ،از نظر مقررات و قوانین جاری کشورمتقاضیان باید

 مراجع ذیربط اخذ نمایند.

  باشند.، مجاز به ثبت نام نمیبه هر دلیلی منع خروج از کشور را داشته باشندمتقاضیانی که 

  متقاضیانی که مدارک آنان ناقص باشد و یا فیش واریزی را پرداخت نکرده باشند، تحت هیچ شرایطی از

 به عمل نخواهد آمد.مصاحبه 

  الزامی است مصاحبهدر زمان  متقاضیانحضور کلیه . 



5 

 

 :و گرینش داوطلبان شرکت در پروژه مراحل ثبت نام -7-2

  نام نویسی اولیه: -7-2-1

 اینترنتی و یا لینکسایت بنیاد معماری میرمیران  از طریقآغاز برای شرکت در این پروژه  درداوطلبان بایستی 

طی یک مصاحبه  داوطلبان واجد شرایطپس از ثبت نام اولیه،  .کنندنام نویسی ، که در ذیل آمده نام اولیهثبت

 . خواهند گردیدگزینش تخصصی 

 لینک ثبت نام اولیه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbch3lToQaeSQ_BU_bcv3ayu3NzBHRVvXy

T8JsF73-kBoxA/viewform 

از طریق مراجعه به لینک ثبت کردن فرم مشخصات فردی و علمی داوطلبان نام نویسی اولیه شامل پر نکته:

به  پارسیان شعبه مالصدراد بانک نز 1023-21-19794-9ریال به شماره حساب  000/003و واریز نام اولیه 

 است. بنیاد غیردولتی معماری میرمیراننام 

 . حضوریتخصصی واجدین شرایط برای مصاحبه بررسی شرایط متقاضیان و انتخاب  -7-2-2

  مصاحبه از برگزیدگان مرحله نخست: -7-2-3

 یتخصصاند برای شرکت در مصاحبه شرایط الزم را احراز کرده ثبت نام، طلبانی که در مرحله نخستداواز 

برگزیدگان برای شرکت در مصاحبۀ حضوری بایستی مدارک زیر را پیش . به عمل خواهد آمددعوت  ،حضوری

 :به دفتر بنیاد معماری میرمیران تحویل دهند خواهد گردیداعالم  ی که متعاقباًتاریخ و دراز مصاحبه 

  و دکتری. کارشناسی ارشد ،نمرات دوره های کارشناسیریزارائه اصل و کپی 

 ارائه اصل توصیه نامه از اساتید راهنما و مشاور. 

  ی.ارائه اصل و کپی کارت شناسایی مل 

 و یک برگ تصویر از کلیه صفحات آن. ارائه اصل شناسنامه 

 اعتبار ندارند( و یا های قدیمی )کارت ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت صرفاً هوشمند

 )برای آقایان(.  عمومی برای مشمولین وظیفه نامه سازمانموافقت

 .ارائه اصل و کپی گذرنامه 

 گذرنامه متقاضیان از زمان شروع کارگاه در آلمان باید حداقل یک سال اعتبار داشته باشد. نکته:

  4ارائه سه قطعه عکسx3 جدید و رنگی با زمینه سفید و تمام رخ. 

 آموختگانبرای دانشو دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی، اصل و کپی مدرک  ارائه.  

  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری. اشتغال به تحصیل برای دانشجویان گواهیارائه اصل و کپی 

باشند، الزم است اصل گواهی تأیید شده متقاضیانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک نمی تبصره:

 .را ارائه کنند تحصیلتوسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل 

  المللی دارندهای ملی و بینکه نمره در آزمون برای داوطلبانی مدرک معتبر زبان انگلیسیاصل و کپی ارائه. 

 ( ارائه پرتفلیوPortfolioو رزومه علمی، پژوهشی و حرفه ) .ای 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbch3lToQaeSQ_BU_bcv3ayu3NzBHRVvXyT8JsF73-kBoxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbch3lToQaeSQ_BU_bcv3ayu3NzBHRVvXyT8JsF73-kBoxA/viewform
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 سالمیت اشئوناو خالقی ل اصوتکمیل فرم مشخصات و فرم تعهد رعایت ا. 

  پارسیان ریال بابت شرکت در مصاحبه در وجه بانک  000/500/1ارائه اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ

 .بنیاد غیردولتی معماری میرمیرانبه نام  1023-21-19794-9به شماره حساب  شعبه مالصدرا

 و مدارک الزم جهت خروج از کشور.نامه ارائه ضمانت  

  ت.مطالعه و توجه کافی و دقیق به دستورالعمل ثبت نام ضروری اس :1 نکته

بسته به ارزیابی صورت گرفته از طرف  ،شوند مصاحبه در داوطلبانی که موفق به احراز شرایط الزم :2نکته 

کرده و یا از حضور در این دوره معاف را کسب  مقدماتیمجوز گذراندن دورۀ آموزشی کمیته مصاحبه کننده، 

 خواهند گردید.
 

 آلمان: معماری طراحی کارگاهبرای شرکت در سازی متقاضیان مقدماتی جهت آمادهدورۀ آموزشی . 8

ضروری لذا  گردید،برگزار خواهد به زبان انگلیسی که تمام مراحل این کارگاه در کشور آلمان و ایران  از آنجا

را برگزاری کارگاه است که دانشجویان مهارت الزم در زبان تخصصی معماری برای برقراری ارتباط طی دوره 

اری، های تخصصی معمساعت کالس آموزشی است که شامل آموزش 100 مشتمل بره این دورداشته باشند. 

 متقاضیاندی به منظور افزایش مهارت و توانمنو و مباحث نظری معماری به زبان انگلیسی مربوطه ی افزارهانرم

  .است کارگاهبرای شرکت در 

مدت زمان، کیفیت و نحوه حضور متقاضیان در دوره آموزشی مقدماتی بعد از مصاحبه حضوری و  :1 نکته

های هر یک از متقاضیان تعیین خواهد گردید. بدیهی است متقاضیانی که حد نصاب تواناییبسته به میزان 

داوری کسب هیئت ننده و را از طرف کمیته مصاحبه ک آلمان در معماری طراحی کارگاهدر جهت شرکت الزم 

 .گردیدنمایند، از حضور در این دوره معاف خواهند 

عمومى و خصوصى و تعهد این ، ده با نهادها و سازمانهاى دولتىهاى به عمل آمبا توجه به هماهنگى: 2نکته 

 آمادگى ها وى مقدماتى جهت فراهم نمودن زمینهنهادها به تامین منابع مالى الزم جهت برگزارى دوره آموزش

توسط اى جهت طى دوره فوق لمللى هامبورگ آلمان، لهذا هزینهاکارگاه طراحى بینهاى الزم جهت شرکت در 

 .گردیدپرداخت نخواهد  ی که ملزم به گذراندن دوره فوق باشند،متقاضیان
 

 زمان نام استاد عنوان درس ردیف

 ساعت 20 تهرانگروه اساتید برجسته زبان  ای(زبان عمومی )مکالمه حرفه 1

 ساعت 50 گروه اساتید برجسته زبان عمومی انگلیسی و تخصصی معماری زبان تخصصی معماری )انگلیسی( 2

 ساعت 20 اساتید برجسته طراحی و معماری مبانی و اصول طراحی )انگلیسی( 3

 ساعت 10 اساتید برجسته طراحی و معماری و مسئوالن مدیریتی کشور سمینارهای تخصصی )انگلیسی( 4
 

 

 

 

 آلمان: در معماری طراحی کارگاهرقابت و گزینش نهایی برای شرکت در برگزاری . 9

 ایصاحبهمدر  را کسب کرده باشند آلمان تمامی افرادی که حد نصاب و امتیازات الزم جهت پذیرش در کارگاه

 دانشگاهمیرمیران و معماری و بنیاد  aac معماری ناظران و داوران داخلی، نمایندگان آکادمیکه با حضور 

 .گردیدخواهند  انتخاببرای شرکت در کارگاه آموزشی در کشور آلمان  ،پارس برگزار خواهد شد معماری و هنر
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و امتیاز الزم جهت اند اما حد نصاب هحضور داشتمقدماتی آموزشی به آن دسته از داوطلبانی که در دورۀ 

به صورت مشترک از پیشرفته این دوره آموزشی  درگواهی شرکت  ،اندشرکت در کارگاه نهایی را کسب نکرده

 . گردیدپارس اعطا خواهد معماری و هنر دانشگاه طرف بنیاد معماری میرمیران و 
 

 :در آلمان aac معماری برگزاری کارگاه آموزشی نهایی در آکادمی .10

 ،ایران به مدت یک هفته درمتقاضیان و اساتید پروژه از کشور آلمان  پس از همراهینهایی  شدگانپذیرفته

 .شدخواهند  اعزامشرکت در کارگاه طراحی به کشور آلمان  جهتهفته  نیمو برای سه 
 

 :نکات مهم

الزم است رأس زمان و در تاریخ اعالم شده در محل  مصاحبه تخصصی حضوریواجدین شرایط حضور در . 1

 مصاحبه حاضر شوند. عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش می باشد.

سامانه بنیاد معماری میرمیران به  ل مصاحبه متعاقباً از طریق، زمان و محاطالعات الزم در خصوص تاریخ. 2

به نشانی معماری میرمیران نال رسمی بنیاد و یا کا www.mirmiran-arch.orgنشانی 

http://t.me/MirmiranArchitectureFoundation  اعالم خواهد شد. شایان ذکر است نتایج نهایی

و یا کانال  توانند با مراجعه به سامانهمصاحبه شدگان می اعالم خواهد شد وپس از انجام مصاحبه مشخص و 

 .ه مصاحبه خود اطالع حاصل نمایندبنیاد معماری میرمیران از نتیجرسمی 

نان در کارگاه طراحی پروژه در کشور آلمان آثبت نام متقاضیان به معنی حضور  الزم به تذکر است که. 3

های تی تمام مراحل گزینش و دورهمتقاضیان برای گزینش نهایی بایس ،نیست و همان طور که اشاره شد

در غیر این صورت عدم حضور به موقع و مستمر آنان در هر  .موزشی را با موفقیت پشت سر گذارده باشندآ

میرمیران و دانشگاه معماری بنیاد ، aac معماری آکادمییک از مراحل به معنی انصراف از ادامه رقابت بوده و 

 . نخواهد داشت گونه مسئولیتی در قبال آنانیچپارس همعماری و هنر 

در کارگاه آلمان در صورت  شدگان نهایی جهت شرکتو پذیرفتههای پرداخت شده از طرف متقاضیان هزینه. 4

 .مسترد نخواهد شد ،به هر دلیل انصراف

به هر دلیلی از طرف مسئولین برگزار کننده کارگاه، مجاز به مشارکت شدگان نهایی پذیرفتهکه . در صورتی 5

 های اداری، مسترد خواهد شد. مبالغ پرداختی ایشان پس از کسر هزینهدر برنامه تشخیص داده نشوند، 

 .توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه بنیاد معماری میرمیران تماس حاصل فرمایندمتقاضیان می. 6

 (021) 88066697 –( 021) 88038241 –( 021) 88058827تلفن: 

 (021) 88031399فکس: 

 arch.org-info@mirmiranایمیل: 

 arch.org-www.mirmiranوبسایت: 

 http://t.me/MirmiranArchitectureFoundation: معماری میرمیرانبنیاد کانال رسمی 

mailto:info@mirmiran-arch.org
http://www.mirmiran-arch.org/

