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  مقدمه

نشست علمي از مجموعه سمينارهاي بـين المللـي   سمينار بين المللي مرمت معماري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي، نخستين 
با همكاري مهندسان مشاور عمارت خورشـيد، موسسـه حفاظـت آسورسـتارو     است كه در دوره جديد همكاري هاي بين المللي، 

  .آموزشي ابران و ايتاليا، برنامه ريزي شده است -ها و موسسات علمي ايتاليا، دانشگاه

، در همكـاري سـه   1395مهرماه  24 -26نخستين سمينار بين المللي مرمت معماري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي، در تاريخ 
عمارت خورشيد و دانشگاه هنر اسالمي تبريـز در محـل   ، مهندسان مشاور (Assorestauro) 1موسسه حفاظت آسورستاروجانبه 

  .پرديس چرمسازي اين دانشگاه برگزار شد

اين سمينارها در خالل حضور نماينده مهندسان مشاور عمارت خورشيد در وركشاپ بين المللي آسورسـتارو و  ايده برگزاري 
و در طي آشنايي با فعاليت هاي علمي و تجارب ارزنده موسسـه حفـاظتي    2015المللي مرمت ايتاليا در آوريل سال  نمايشگاه بين

بـا دعـوت از آقـاي دكتـر نيكـوال      ) 1394آبـان  (در پاسخ به دعوت صورت گرفته، در نوامبر همان سال . آسورستارو شكل گرفت

                                                            
1. Assorestauro  شـركت  . ميالي تاسـيس شـده اسـت    2002شركت تخصصي مرمت در كشور ايتاليا، در سال  80موسسه اي است خصوصي كه با حضور بيش از

خصصان كشور ايتاليا در زمينه مرمت معمـاري، اسـتحكام بخشـي سـازه اي، پاكسـازي و مرمـت       اين كنسرسيوم، با حضور معتبرترين اساتيد دانشگاهي و متهاي تابعه 
، كليساي جامع ميالن، كليساي جامع كرمونا، مجموعه )سنت پيتر در رم(، مجري مرمت بناهاي شاخصي چون كليساي جامع كاتوليك ...سطوح دكوراتيو، مرمت آثار و 

 .بوده اند... معبد بعلبك لبنان و اطوري رم باستان، تئاتر برگامو، كليساي جامع و برج پيزا و پيزا، ويالهاي خصوصي فورروم هاي امپر
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، ضمن معرفـي پـروژه هـاي    )ظت ساپينزا رم و مدير عامل استوديو برلوكيقائم مقام آسورستارو، مدرس دوره دكتري حفا(برلوكي 
مرمت و حفاظت دفتر مهندسان مشاور عمارت خورشيد، دو سخنراني با عنوان تجارب مرمت ايتاليا و مرمـت بـه روايـت نيكـوال     

ايده سمينارهاي مشترك در ايـن   .شد برگزاربرلوكي به ترتيب در دانشگاه هنر اسالمي تبريز و پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، 
و دكتـر مرتضـي   ) عمارت خورشـيد (سفر مشخص ارائه شد و كليات آن در طي سفر دوم آقايان مهندس پارسي و كاوه منصوري 

مـورد تائيـد قـرار     2016جهت شركت در سـمينار مرمـت ايتاليـا     2016به ايتاليا در آوريل )  دانشگاه هنر اسالمي تبريز(ميرغالمي 
  . گرفت

ها، انتقال دانش و تكنولوژي روز مرمت و آشنايي متخصصان دو كشور از رونـد علمـي و فنـي     هدف از برگزاري اين نشست
به همين منظور سعي شده است تا در هر سمينار ضمن دعوت از اسـاتيد  . پروژه هاي مرمت و حفاظت دو كشور ايران و ايتالياست

  .يندگان شركت هاي فني ايتاليايي و ايراني نيز فراهم گرددزمينه حضور افراد متخصص و نمادانشگاهي، 

با توجه به آنچه گفته شد، در گام نخست و بر اساس خطرپذيري بـاالي شـهر تبريـز و ميـراث تـاريخي آن در برابـر زلزلـه،        
تاكيد بر جنبه هاي علمـي و  نخستين سمينار مشترك مرمت ايران و ايتاليا با عنوان مرمت معماري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي با 

هم چنين بر اساس توافقات صـورت گرفتـه، سـمينار    . ه اي بناهاي تاريخي، در اين شهر تاريخي برگزار شدفني ارتقاء ساختار ساز
كاشـي، سـنگ، چـوب،    (دوم با تاكيد بر جنبه هاي مختلف تزئينات وابسته به معماري و همچنين حجـم گسـترده سـطوح تزئينـي     

  .در دانشگاه هنر اصفهان برگزار خواهد شد 1395آذرماه  20 -23آثار تاريخي مكتب اصفهان، در تاريخ ...) كاري و گچبري، آئينه 

  

  گزارش سمينار تبريز

ي بناهاي تاريخي، با حضور جمعي از نخبگـان، اسـاتيد دانشـگاهي و    بين المللي مرمت معماري و مقاوم سازنخستين سمينار 
هـدف از برگـزاري   . ماه سال جاري در پرديس چرمسازي دانشگاه هنراسالمي تبريز برگزار گرديـد متخصصان امر حفاظت، در مهر

هـا و   اين سمينار، ايجاد زمينه اي مشترك براي بررسي مباني نظـري اسـتحكام بخشـي و مقـاوم سـازي بناهـاي تـاريخي، تكنيـك        
  .راني و ايتاليايي بودهاي در دسترس و معرفي پروژه هاي انجام شده توسط گروه هاي اي تكنولوژي

سـاختار و سـازمان در   ، مرمت معماري و مقاوم سازي بناهـاي تـاريخي  با تصويب كميته علمي همايش، سمينار در سه محور 
مسـئوليت   .اقدام به پذيرش مقاالت از پژوهشگران ايراني نمود مقاوم سازي بناهاي تاريخي و زلزلهو  مقاوم سازي بناهاي تاريخي

دبيرخانه علمي همايش بر عهده دكتر احد نژادابراهيمي و مسئوليت اجرايي اين سمينار ارزنده، بر عهده مهندس مجتبي روشـن؛ از  
  .اعضاي هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز بود

برنامه علمي بصـورت غيررسـمي    مهرماه، اين 22در شامگاه پنجشنبه ) ره(با حضور ميهمانان ايتاليايي در فرودگاه امام خميني 
در اين ميان، حضور پروفسور كلوديو مودنا؛ استاد تمام دانشگاه پادوا و پروفسور لورنزو يورنيا؛ استاد سازه هـاي  . آغاز به كار نمود

يـت  تاريخي دانشگاه پلي تكنيك ميالن كه در روزهاي آخر جايگزين پروفسور جورجيو كروچي شده بودند، بيش از همـه، بـر كيف  
  . علمي سمينار، تاكيد داشت
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در روز جمعه و پس از رسيدن به تبريز و استراحتي كوتاه، ميهمانان همراه بـا كميتـه اجرايـي دانشـجويي، سـفري كوتـاه بـه        
همچنـين، در خـالل ضـيافت شـام رياسـت      . روستاي كندوان داشته و از نزديك با ساختار ويژه اين سكونتگاه تاريخي آشنا شدند

ر اسالمي تبريز، ضمن آشنايي ميهمانان ايراني و ايتاليايي با يكديگر، آخرين هماهنگي ها جهـت برگـزاري هرچـه بهتـر     دانشگاه هن
  .برنامه صورت پذيرفت

  

  روز نخست؛

با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته، روز نخست سمينار، عالوه بر برگزاري سخنراني هـاي تخصصـي، پـذيراي ميهمانـان     
؛ دكتر پيروز حناچي؛ معاون وزير راه و شهرسازي، دكتر محمد حسن طالبيان؛ معـاون ميـراث فرهنگـي كشـور،     اي چونرتبه  عالي

  . بود... مهندس نجفي؛ شهردار تبريز، مهندس آبدار؛ رياست اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان و 

ابراهيمي به عنوان نخستين سخنران مراسم افتتاحيه، طي گزارشي دقيق به بيان مسئله ضعف سازه اي بناهاي تـاريخي  دكتر نژاد
و ضرورت ايجاد پايه اي علمي براي كنترل آسيب پذيري آنها پرداخته و در ادامه كليـاتي از شـيوه داوري مقـاالت ارسـالي و نيـز      

نژاد، رياست دانشگاه هنر اسالمي تبريز، با خيرمقدم به ميهمانان بر اهميت حفاظـت از   ر كيهمچنين، دكت. برنامه سمينار را ارائه داد
بناهاي تاريخي تاكيد داشته و از آمادگي اين دانشگاه براي تدوين آئين نامه ملي مقاوم سازي بناهاي تـاريخي بـا مشـاركت اسـاتيد     

افتتاحيه؛ مهندس نجفي؛ شهردار تبريز بود كه با تاكيد بر موقعيـت   ديگر سخنران مراسم.ديگر دانشگاه ها و متخصصان امر خبر داد
ميالدي، بر ضرورت حضـور متخصصـان بـين    2018تاريخي تبريز و انتخاب آن به عنوان پايتخت گردشگري جهان اسالم در سال 

  .المللي در حوزه مرمت و احياي بناهاي تاريخي اين شهر تاكيد نمودند

ي تاريخ شكل گيري اداره عتيقات، به بيان روند شكل گيري قوانين حمايتي از بناهـاي تـاريخي   دكتر حناچي نيز ضمن يادآور
ايشان در بخش دوم سخنراني خود، با تاكيد بر ضرورت توجه بـه ميـراث صـنعتي كشـور،     . سال اخير پرداخت 90كشور در طول 

عاصر در ايران قلمداد نموده و در ادامه نمونـه هـايي از   پرديس چرمسازي دانشگاه هنراسالمي را نمونه اي موفق از احياء بناهاي م
در ادامه سخنراني هاي مراسم افتتاحيه، دكتر طالبيان با اشاره بـه   .اقدامات بين المللي و ملي مواجهه با ميراث صنعتي را ارائه دادند

ريط در كاربست شـيوه هـاي مـدرن    اهميت نگاه علمي در موضوع حفاظت از بناهاي تاريخي، بر ضرورت پيشگيري از افراط و تف
از نظر ايشان، توجه به امر اصالت در بناهاي تاريخي، ضرورتي انكار ناپذير . مقاوم سازي و مداخله در بناهاي تاريخي تاكيد كردند

  .بايست با معيار اصالت مورد ارزيابي قرارگيرد قلمداد شده و هر اقدام مداخالتي مي

او ضـمن تشـكر از   . دكتر الساندرو زانيني، رياست گـروه حفاظـت آسورسـتارو بـود     آخرين سخنران بخش نخست روز اول،
دانشگاه هنر اسالمي تبريز براي ميزباني نخستين نشست مشترك متخصصـان ايرانـي و ايتاليـايي، تاريخچـه مختصـري از فعاليـت       

او بـا  . بيان كـرد ... مرمت بناهاي تاريخي و هاي ايتاليايي در ايران در قالب گروه هاي تخصصي باستان شناسي، حفاظت آثار،  گروه
  .ابراز تمايل به تداوم نشست هاي مشترك، از برنامه هاي آتي آسورستارو براي همكاري با گروه هاي ايراني خبر داد
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دكتر معماريان؛ استاد گروه معماري و مرمت دانشگاه علم و صنعت؛ نخستين سخنران اصلي مراسم بود كه پـس از اسـتراحتي   
بررسي ساختار سازه اي معماري تاريخي ايران و بازشناسي رونـد تكـاملي الگـوي طـاق و     . اه، به ايراد سخنراني خود پرداختكوت

گنبدها و شيوه هاي مهندسي معماران ايران در بهينه سازي شيوه هاي اجرايي انواع قوس ها، طاق ها و گنبدها؛ از نكـات برجسـته   
ز دقيق نيروهاي وارده بر اجزاي باربر معماري ايران، به بررسي تاثيرگـذاري معمـاري ايـران در    ايشان ضمن آنالي. اين سخنراني بود

 (Carlo Blasi)هايي از سوي پروفسور بالسـي   الگوهاي سازه اي معماري غرب پرداختند كه اين بخش از سخنان ايشان با چالش
  .همراه بود (Lorenzo Jurina)و پرفسور يورينا 

ارتباط مرمـت  . در ادامه نشست دوم، پروفسور كارلو بالسي؛ استاد گروه حفاظت معماري دانشگاه پارما به سخنراني پرداختند
اي بناها و آناليز رفتار آنهـا در برابـر    وي با بررسي ساختاري اجزاي سازه. معماري و مقاوم سازي، موضوع اصلي سخنان ايشان بود

. جزئيات اتصال اجزاي باربر، شيوه هاي اجرايي و كيفيت آنها در برابر زمين لرزه هـا را بيـان داشـتند   زلزله، نكاتي را در باب نقش 
ايشان با اشاره با سابقه معماران رومي و ايتاليايي در درك نيروهاي رانشي و رفتارشناسي آنها، سابقه طراحي مقاوم در برابـر زلزلـه   

مـيالدي، بـه بخشـي از     15دادن اساليدهايي از محاسبات سازه اي متعلق بـه قـرن    در سرزمين چكمه اي را يادآور شده و با نشان
او در بخش دوم سخنراني خود، با اشاره به برخي از تجارب مرمتي، بـه بيـان اقـدامات مقـاوم     . سخنان دكتر معماريان، پاسخ دادند

  .سازي مناره مسجد جامع موصل پرداختند كه با ارائه جزئياتي جالب همراه بود

سمينار بعد از صرف ناهار كه خود به محلي براي تداوم بحث هاي علمي مبدل شده بود، با سخنراني مهندس فرامرز پارسـي؛  
موضوع سخنراني ايشان، بيان تجربه مرمت مشـاركتي روسـتاي اصـفهك    . مدير عامل مهندسان مشاور عمارت خورشيد ادامه يافت

تاكيد بر متروكه شدن روستا در خالل زمين لرزه سـال  . كيد بر امكانات دردسترس بودطبس از منظر اقدامات بهسازي سازه اي با تا
طبس و بازگشت آگاهانه و مسئوالنه جوانان روستا و مشاركت آنها در احياء و بازسـازي روسـتا، حضـور مشـاور عمـارت       1357

ان از مهمترين محورهاي سخنراني پارسي بـه  خورشيد به عنوان تيم طراحي و نظارت و انجام كليه فعاليت هاي مرمتي توسط ساكن
االجرا در مقاوم سازي ساختارهاي خشتي، به بيان جزييـات سـوراخ    دستيابي به تكنيكي ساده و سهل او با تاكيد بر. شمار مي رفت

ات پياينـد  آهك، بهره گيري از مش ژئوگريد و اتصال آن به بدنه جرزها و نيز ساير اقـدام -كاري ساختار خشتي، تزريق مالت رس
، مورد توجه شركت و متخصصان مرمت اين سخنراني از منظر اقدامات سازه اي و نيز ساختار ويژه همكاري مردم روستا. پرداخت

  .كنندگان در سمينار بويژه دكتر نيكوال برلوكي و پروفسور يورينا قرار گرفت

 Giuseppe)دكتر جوزپه بويوو  Bovio)  مدير عامل شركتBOVIAR موضـوع صـحبت    .نران اين بخـش بـود  دومين سخ
معرفـي ابزارهـاي   . ايشان به سيستم هاي پيشرفته مانيتورينگ سازه و ارتباط آن با شيوه هاي مرمت و مقاوم سـازي ارتبـاط داشـت   

  .و شيوه كاربست آنها در بناها از جمله محورهاي اصلي سخنراني ايشان بود... لرزه نگارهاي پرتابل وها،  سنج نوين نظير ترك

، سومين سخنران هيئت ايراني، در سخناني شايسته توجه به موضوع معمـاري  فرد؛ استاديار دانشگاه هنر تهران دكتر علي زماني
ايشان با رد ديدگاه هاي محافظه كارانه در معماري با خـاك،  . خاك تاكيد نمودندهاي كمتر پرداخته شده  با خاك پرداخته و بر جنبه
ه از معماري گلين در جهان كنوني پرداخته و داشته هاي تاريخي ايـن معمـاري در سـرزمين ايـران تاكيـد      به بيان تاريخچه اي كوتا

  .تر و علمي تر خاك دعوت نمودند ايشان، ضمن جلب توجه حضار به گوناگوني خاك رس، مهندسان را به شناخت دقيق. نمودند
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ان روز نخسـت  زا و مديرعامل استوديو برلوكي، آخرين سخنردكتر نيكوال برلوكي؛ استاد گروه حفاظت معماري دانشگاه ساپين
. ضرورت توجه به رويكردي ميان دانشي در امر مرمت و حفاظت؛ موضوع اصلي اين سخنراني بسـيار جـذاب بـود   . سمينار بودند

، حفاظـت آثـار،   مندي از تخصص هايي چون كارشناس مرمت ايشان با تاكيد بر نقش معمار به عنوان مدير پروژه، از ضرورت بهره
از نظـر وي، فرآينـد مرمـت،    . گفـت ... تاريخ نگار، متخصص ايمني، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي، سازه، پايش و مانيتورينگ و 

همانند مراحل درمان باليني و در نتيجه، مرمتگر، پزشكي است كه كيفيت كار نهايي وي، وابسته به ميزان مطالعات اوليه و شـناخت  
. او با تاكيد بر شناخت دقيق، پيش از هر اقدام مداخالتي، بر اهميت مطالعـات ميـداني تاكيـد نمـود    . ضع پروژه استجامع او از مو

آنچه از نظر . برلوكي با ارائه تعدادي از آخرين پروژه هاي مرمتي خود به بيان ابعاد رويكرد ميان رشته اي در اين پروژه ها پرداخت
هاي طرح مرمت و ارائه كليه طرحهاي معماري، سـازه و تاسيسـات در    يكپارچگي نقشهجه بود، نگارنده در اين پروژه ها جالب تو

 .هاي مرمت كشور است هاي فاز دو در پروژه اي واحد بود كه اين امر در تفاوتي آشكار با شيوه ارائه نقشه قالب نقشه

 

  روز دوم؛

دكتـر كـارملو فيكـارا؛    صبح بـا سـخنراني آقـاي     9روز دوم سمينار مرمت معماري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي، در ساعت 
روابط دو كشـور  تداوم ايشان با ابراز خوشحالي از گسترش روابط دو كشور ايران و ايتاليا، . ديپلمات سفارت ايتاليا آغاز به كار كرد

بيش از پيش  ايران و ايتاليا عنوان كرده و برضرورت گسترشرا دليلي بر پيوند عميق نهادهاي حاكميتي و مدني دو در دوره تحريم 
   .اين ارتباطات تاكيد كردند

شـان؛ بهـره   موضوع صحبت اي .نخستين سخنران علمي روز دوم بودند دكتر چناقلو؛ عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهند،
اين سخنراني كه به سبب بهـره گيـري از   . گيري از لرزه گيرها در فونداسيون بناهاي تاريخي به منظور كاهش تاثير زلزله در بنا بود

آزمايشات گسترده و مدل سازي هاي متنوع گروه پژوهشي دانشگاه سهند، بسيار مورد توجه حضار قرار گرفته بود، به بررسي تاثير 
تاكيد بر شناخت دقيـق اسـتادكاران سـنتي از    . تاريخي تبريز اختصاص داشتهاي  هاي سنتي اجرا در پايداري سازه مصالح و شيوه

هـاي پـژوهش    هاي آجـري از مهمتـرين يافتـه    و طاقهاي سنگي  از ستونپايداري بنا با استفاده  نحوه عملكرد زمين لرزه و افزايش
  .صورت گرفته بود

اين سخنراني به موضوع اصـول و   .ديگر سخنران پانل نخست بود دانشگاه پادوامهندسي سازه  گروه استاد دكتر كلوديو مودنا؛
بخـش نخسـت صـحبت ايشـان بـه بررسـي كـدها و        . تكنيك هاي تعميـر و مقـاوم سـازي ميـراث معمـاري اختصـاص داشـت       

  . داشت صاختصا ايشان ه هاي اجراييي كشور ايتاليا در زمينه بناهاي تاريخي و بخش دوم به معرفي پروژها دستورالعمل

بود كـه   Geomarسومين سخنران روز نخست كه در پانل دوم به ايراد سخنراني پرداخت، دكتر آلبرتو راسچيري؛ از شركت 
معرفي ابزارهاي نوين وتكنيك هاي برداشت، مستندنگاري شامل . موضوع مستندنگاري پيش و پس از زمين لرزه اختصاص داشت

از نكـات جالـب توجـه     ...ها، فتوگرامتري و  ، كاليبره كردن دستگاهزي ابرنقطه هااسكن ليزرينگ هاي پرتابل و شيوه هاي پياده سا
ايشان در زمان مقرر خود، به موضوع . ديگر سخنران پانل دوم بود، Bossongدكتر ميكله تادي از شركت . اين بخش از برنامه بود
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نكتـه جالـب ايـن    . رينگ و كاربرد گونه هاي مختلف انكور در بناهاي تاريخي جهت افزايش سطح ايمني بنا اختصاص داشتانكو
  .بخش، معرفي طيف گسترده از محصوالت اين شركت بود كه در فضاي نمايشگاه جانبي سمينار ارائه شده بود

ريز؛ در سخنراني خود كه به موضوع مقاوم سـازي و مسـئله   دكتر احد نژادابراهيمي؛ عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تب
اصالت ارتباط داشت، ضمن تاكيد بر اهميت مفهومي اصالت و تعريف آن در اسناد باالدستي، بـر حـدود و ثغـور اقـدامات مقـاوم      

بر بناهـاي تـاريخي   از نظر ايشان، اصالت مهمترين ارزش حاكم . سازي با هدف پاسداشت اصالت در بناهاي تاريخي، تاكيد كردند
ايشان در بخش دوم سخنراني خود بـه تجربـه دفتـر فنـي     . شود امري كه عمدتا بواسطه اقدامات مداخالتي، ناديده گرفته مي. است

   .پرداختند بويژه خانه تاريخي صدقياني گاهدانشگاه هنراسالمي تبريز در مقاوم سازي خانه هاي تاريخي تحت تملك اين دانش

ايشان كه به نيابت از پرفسور كروچي در اين سـمينار  . پنجمين سخنران روز دوم همايش بودند بوزتي،آلساندرو  آقاي مهندس
ستوديو كروچـي را بـا حضـار    مرمت و مقاوم سازي پرداخته و تجاربي از اقدامات ارويكردهاي مختلف بررسي حضور داشتند، به 
  .به اشتراك گذاشتند

هاي مشترك هيئت هاي ايراني و ايتاليايي اختصاص داشت كه در سالن شماره يـك  آخرين بخش از روز دوم سمينار به ديدار
مديران عامل و نمايندگان شركت هـاي خصوصـي دو   حضور در اين نشست هاي مشترك كه با . پرديس چرمسازي برگزار گرديد

در اين نشست، آقاي توني كـورايني؛  . ي مشترك مورد بحث و گفتگوهاي رودر رو قرار گرفتبود، زمينه هاي همكاركشور همراه 
بيـان  نماينده اتاق بازرگاني ايتاليا در ايران، راهكارهاي عملياتي توسعه روابط فنـي و تجـاري موسسـات خصوصـي دو كشـور را      

هنر اسالمي تبريز در پـرديس مقصـوديه دانشـگاه بـه پايـان      اين مراسم با ضيافت شام آقاي دكتر كي نژاد؛ رياست دانشگاه . كردند
 .رسيد

  

  ؛سومروز 

در روز دوشنبه با سخنراني آقـاي مهنـدس تقـي زاده؛ فعـال     سمينار مرمت معماري و مقاوم سازي بناهاي تاريخي،  سومروز 
ايشان با ابـراز خوشـنودي از ميزبـاني ايـن     . حوزه ميراث فرهنگي و رياست اسبق اداره كل ميراث فرهنگي استان، شروع بكار كرد

ر تبريز، بر ضرورت تداوم اين نشست هاي علمي تاكيد كرده و اهميت ميـراث فرهنگـي در توسـعه پايـدار جوامـع      سمينار در شه
  . تاريخي را يادآور شدند

سخنران ديگر پانل نخست؛ آقاي دكتر لورنسو يورينا؛ استاد تمام گروه حفاظت از سازه هاي تـاريخي دانشـگاه پلـي تكنيـك     
بسيار جذاب خود به بيان رويكرد مداخالتي خود در حفظ، تثبيت و باززنده سازي خرابه هـاي   ايشان در طي سخنراني. ميالن بود

 گيـري وم سـازي و بهـره   شيوه نگرش ايشان به موضـوع مقـا  . باستاني و ابنيه تاريخي در كشورهاي ايتاليا، آلمان و تركيه پرداختند
بـا  ... ديوارهـاي سـنگي، طـاق هـاي آجـري و      تثبيت از عناصر كششي، سيم بوكسل و نوارهاي پالستيكي در  خالقانه نرمندانه وه

   .العاده حضار همراه بود استقبال فوق
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ايشـان ضـمن معرفـي محضـوالت      .سخنران سوم پانـل نخسـت بودنـد    Fibre netنماينده شركت  خانم دكتر چيچيال زامپا؛
ا ر) بويژه ساختارهاي سنگي ، آجري و خشتي(هاي الياف كربن را در استحكام بخشي بناهاي تاريخي  شركت فايبرنت، كاربرد مش

در  هـا  متريـال اين  يوه هاي اجراييشپخش فيلم . بيان كرده و جزئيات اجرايي اين مصالح را با شركت كنندگان به اشتراك گذاشتند
  .دتعدادي از بناهاي تاريخي از جمله بخش هاي اين سخنراني بو

. ، آخرين سخنران پانل قبل از ظهر روز سوم سمينار بودند؛ نماينده شركت مهندسان مشاور عمارت خورشيددكتر صابر اسدي
ضـرورت انجـام   ايشان با بيان روند متدولوژيم مطالعات شناخت و ارزيابي سازه اي دفتر مهندسان مشاور عمـارت خورشـيد، بـر    

از فعاليت هـاي شناسـايي سـازه     تجربه پنجبخش دوم سخنراني ايشان به بيان  .كردندطالعات كمي و كيفي بصورت توامان تاكيد م
رالـوك اختصـاص   بانك تجارت تهران، عمارت سردار ماكو، سـردر ارگ سـمنان و پـل تـاريخي د     تكيه اميرچقماق، هاي تاريخي

  .داشت

ر روز سوم خود، بعد از صرف ناهار و استراحتي جزئي، با سـخنراني آقـاي مهنـدس مـاتئو انزوكروچـو؛ از شـركت       سمينار د
ت اين شركت پيمانكاري، از رويكرد جديد شركت متبوع خـود در زمينـه   ايشان با بيان تجارب مرم. ادامه يافتساخت و ساز ايتاليا

پخـش فـيلم هـاي كوتـاه      بـا بخش دوم سخنراني ايشان . بناهاي تاريخي ايران خبرداد سرمايه گذاري در پروژه هاي مرمت واحياء
  .همراه بودتعدادي از پروژه هاي اين شركت 

آقايـان دكتـر احـد    از  هـاي كوتـاه    بـا سـخنراني   مرمت معماري و مقاوم سـازي بناهـاي تـاريخي   ر بين المللي نخستين سمينا
رياسـت دانشـكده   (، آقاي دكتر مرتضي ميرغالمـي  )دبير اجرايي سمينار(، مهندس مجتبي روشن )سمينار علميدبير (نژادابراهيمي 

مقـام  قائم (و دكتر نيكوال برلوكي ) رياست موسسه آسورستارو(، آقاي دكتر زانيني )معماري و شهرسازي دانشگاه هنراسالمي تبريز
اه از فرآيند اجرايي اين سمينار و حاشـيه  اتمه اين سمينار، فيلمي كوتدر خ. وعكس دسته جمعي حضار به پايان رسيد) آسورستارو

  .هاي جذاب آن، پخش شد كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت
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