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حوزه  در 7102آسیا پاسیفیک یونسکو  ح جدید در بستر تاریخیِرط ایزه یج

طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج  برای ،مرمّت  میراث فرهنگی ی

مهندسان مشاور ارگ بم کرمان از اعضای پیوسته   به ،بوشهر بندر  ،فارس

 ق گرفت.تعلّشهر ساز وفعّال انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار 

را به آقایان  ارزنده جهانی تقیّفانجمن صنفی این مو و هیات مدیره اعضا

 مهندسان ارفعی و مهندس شهریار یقینی، مدیران شهاب الدّین مهندس

ت های کرمان و همکاران صمیمانه تبریک گفته و موفقیّّ بم ارگ مشاور

 .آرزو میکنند ی ایشانبیشتری برا
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 16 ند.شد انتخاب مسابقات از دوره این در سنگاپور و نیوزیلند ایران، هند، چین، استرالیا، کشور 6 از پروژه

 فرهنگی واحد رئیس و ژوري هیئت رئیس هان، بیچ دونگ UNESCO طبیعت تاثیر تحت ژوري هیئت": گوید می بانکوك در

 در ریشه که میراثی از حفاظت اهمیت بر که هایی طرح بخصوص است، گرفته قرار سازي زنده باز و مرمت هاي پروژه قهرمانانه

 ."اند کرده تاکید دارد، جامعه هاي بخش ترین قدرت کم

 چین از پروژه دو پروژه، سه. ایم بوده فرهنگی – تاریخی بافت و زمینه در نو هاي طراحی براي تقاضا افزایش شاهد جاري سال در

 این. است بوده برنامه آغاز زمان و 5002 سال از برندگان تعداد باالترین که شدند شناخته رده این در ایران، از پروژه یک و

 .شود می اعطا دهند می ارائه را برجسته طرحی تاریخی، بافت به توجه کنار در که جدیداالحداثی ساختارهاي به جایزه

 به جایزه 5 طرح، بهترین به جایزه 1 هیئت، این انتخاب با که است بوده حفاظت المللی بین متخصص 9 از مشتمل ژوري هیئت

 و فرهنگی میراث زمینه در نو طرحی ارائه براي جایزه 3 و افتخار نشان 6 شایستگی، احراز جایزه 4 خاص، و ممتاز هاي طرح

 .است نموده اعطا تاریخی

 که را خصوصی هاي سازمان و افراد هاي تالش اقیانوسیه، و آسیا منطقه در یونسکو فرهنگی و تاریخی میراث از حفاظت بخش

 شدن قائل اهمیت با. شناسد می رسمیت به اند، نموده طراحی موفقیت با را منطقه در تاریخی ارزشمند هاي ساختمان و ساختار

 به دارد قصد برنامه این جدیداالحداث، بناهاي با تاریخی هاي ویژگی تطبیق و سازي زنده باز براي خصوصی بخش هاي تالش براي

 و دولتی مشارکت طریق از و مستقل صورت دو به خود، جوامع در اینچنینی هاي پروژه انجام به سرمایه صاحبین سایر تشویق

 .بپردازد خصوصی

 محیط با همگونی و محیط با تطبیق تکنیکی، مسائل مکان، حس مختلف عوامل از صحیح درکی نمایانگر منتخب، هاي پروژه

 .اند گذاشته نمایش به اجتماع محلی فرهنگ و تاریخی استمرار به توجه کنار در را اطراف

 شما موفقیت تاریخی، و فرهنگی میراث زمینه در نو طرحی ارائه نشان اعطاي با ژوري هیئت نماییم اعالم که است مسرت باعث

 خود منطقه و کشور در طراحان دیگر مشوق و پرداخته طراحی زمینه خود تجربیات ترویج به که است امیدوار و داشته گرامی را

 .باشید



 

 

 

 

 

 

رسنام پروژه: دانشکده هنر و معماری خلیج فا  

 مکان    : استان بوشهر ، ایران

ختمان جدید دانشکده معماری خلیج فارس سا

پاسخی است به یک چااش  رّاایای را ّی باا راه     

یلای همسو با بافات را ّ ب بیاان دّ دردد د یا  ا      

گونه رناسیِِِِِِِِِ معماریِِِِِِِِِ بومیِِِ محلا.  ساختمان جدیاد  

در کناره ی محالت تاریخی بندر بور ّ، با مقیااس  

را با  هماهنگ، نماسا ی ب انتخاب مصاشح، تدابم اش

بافت تاریخی ر ّ یفظ کّده است.  با ساا ماندهی  

بلود ها پیّامون ییاط های خوش منظّ ب با ب اّه  

گیّی ا  مادیّیتت فناابری اای  یسات باومِِِِِِِِِِِِ ساناتی،      

مکانی مناسا  باّای یاک معمویاه ی دانشا اهی      

خل  رده است. پّبژه یضاوری متماایو ب در یای     

راده ی  یال متواضع نسبت به ساختمان با ساا ی  

ب ساایّ بناهاای همعاوار     "خانه نوذری "مقابل اش 

خود دارته ببعنوان تعستا  یاک مکاان من قاه ایِِِ     

تاثیّ گذار، اش وی با ار ری را بّای معماری معاصاّ  

بااااااااه نمااااااااای  ماااااااای گااااااااذارد                                         

        

 


