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 سازی پارامتریک؟ طراحی پارامتریک؟ معماری پارامتریک؟مدل

 

روشن و واضح است که در بحث مزبور اگر مراتب نگرش به مسئله را در سطوح مختلف همچون ترتیب فوق تعریف کنیم، هریک 
یر پدید آمدن جریانی ست ی اصلی در این مسها تعریف مشخصی خواهد داشت که بحث حول هریک نیازمند زمان است. اما نکتهاز گزاره

 کند. های پیچیده را تداعی میکه عموماً به در ذهن افراد فرم

واقع معماری پارامتریک یا اساساً پارامترها چگونه بر نوع نگرش در طراحی تأثیرگذارند؟ مسئله اشاره بدین مسئله الزم است که به
های آماری و عددی است. با استناد به مسیری تبع هر پارامتر معرف دادهه بهها و اطالعات است. چراکاساسی در حقیقت حرکت به سمت داده

که علم روز در حال تعریف تمرکز حرکتی خود بر آن است، معماری نیز درگیر حجم بسیار باالیی از دیتاهاست. برخالف نگاه اکثریت جامعه 
رسد که این نوع تفکر در حوزه معماری در تعریفی ساده ور به نظر میطهای پیچیده، اینبه سمت فرم معماری در مواجهه با لفظ پارامتریک

، دارای zو  x ،yی توان بیان داشت که در تعریف یک نقطه در فضای دکارتی، سه مؤلفهگونه میهاست. در این راستا اینمتوجه کار با داده
مقدار عددی هستند و نقطه مزبور بر همین اساس شکل خواهد گرفت. همین داستان برای تعریف خط، صفحه و حجم نیز قابل استناد خواهد 

گردند. دهنده عناصر هندسی معرفی میعنوان پارامترهای تشکیلواقع بههایی هستند که بهبود. بر همین اساس این عناصر دارای مؤلفه
 دهد. چنین نیازمند بستری از تفکر است که تعریف این بستر همان معماری پارامتریک را توضیح میهای اینوابط میان مؤلفهنگارش ر

توان دریافت، مسیری که بشر برای نگارش روابط طور میهایی نظیر: پارامتر، داده، مؤلفه، رابطه؛ اینبا بیان مسئله در قالب کلید واژه
ای قابل بررسی است. در حقیقت برای نگارش روابط در بستر تفکر پارامتریک ده نموده است در طراحی هر صورت مسئلهها پیامیان مؤلفه

ای از دستورهاست که طراحی را گردد که پیرو آن پردازش الگوریتمیک تعریف خواهد شد. یک الگوریتم در حقیقت مجموعهفرایندی طی می
 کند.  بط میان عوامل مؤثر و متأثر هدایت میها و نتیجه روابه سمت کنترل داده
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Parametric Modeling? Or Parametric Designing or Parametric 
Architecture? 

 

This is totally true that each phrase above has its own definition which it takes time to know them deeply and 
the path from A to Z on each if it's related to what you want or not. However, it's almost coming up with the 
idea of complex Geometries which needs to be discussed. Solving this issue is actually standing on the question 
which asks: "How parameters can effect on design process?" the main aim is moving toward information and 
data specially when we talk about parameters it means what can be measured. Adapted to updated 
researches are all around, architecture and engineering are also has been gotten involved by Data and 
Information. In spite of low level understanding which might be defined on Parametricism as complex models, 
it seems that in a brief this approach is actually telling us to have a better understanding of relations and 
proportions between parameters from different factors. The deeper relations and special proportions we 
could write the more qualified responses we can have both in architecture or engineering and design. 

These series of workshops defined a two path one for students as EDU on getting acquaintance with the 
thoughts and learning the basics and the other one as PRO is to have these thoughts being confirmed on 
details and special algorithms to have much more accurate answers to the issues. Both parts actually had 
Grasshopper as the main language to discuss and just as a challenge the Pro series have C# developing on the 
last step. Just in case these are some parts of the two part: 

   

EDU 00.10) Parametric Modeling: 

 - Parametric Modeling and Background Thoughts 

- Playing by Parameters and Data Structure 
- Control | Curves and Surfaces 
- Transforms | Math and Geometries in Gh 
- Complex Surfaces | Advance data Structure 
- Smooth Geometries | Meshes 
- Generative Modeling in Gh 
- Digital Fab | from Idea to Reality 
  

PRO 01.00) Algorithmic Engineering: 

- from Modeling to data types in programing languages 
- Data structure and managing 
- Complex Geometries in Gh 
- How Forms follow Energy 
- How to finding Forms adapted to structural optimizing 
- Training on Architectural Optimized Design 
- Training on Façade Optimization 
- Training on Digital Fabrication 
 
 
any Questions, you can find us by: 
 
info@ardaena.com 
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 مدلسازی پارامتریک - 1
جهت شروع بحث روی مدلسازی 
پارامتریک، باید توجه داشت که شرایط اساسی 
جهت پیشبرد مسئله درک درستی از ایجاد 
روابط میان پارامترهاست. از این رو پس از 
آشنایی به بستر الگوریتم نویسی در ابزار 

ای پیچیده اشاره شده همربوطه برای تولید فرم
ها، نوع روابط میان واسطه الگوریتمنیز به

رو برای گردند. ازاینپارامترها نگارش می
رسیدن به یک فرم پیچیده، ذهن فارغ از 

سازی، به سمت نگارش الگوریتمی برای مدل
های معرف فرم گیری رابطه میان دادهشکل

مزبور حرکت خواهد نمود. با توجه به همین 
ای داشت به حجم زیادی توان اشارهه میمسئل

های مختلف از پارامترهای مجموعه
)فاکتورهایی مثل سازه، انرژی، نور، شهر، 

توانند تحت ارتباط محیط اطراف و ...( که می
ش صورت بخشی از منظر خاصی هدایت کنند. لذا در این مسیر مشاوره روی نگاری معماری را به سمت کیفیتبا یکدیگر صورت مسئله

پژوهشی مشخص موردنظر خواهد بود. در این راستا استفاده از -مسئله و هدایت آن به سمت حل و تولید محصول منطبق، تحت طراحی
 افزارهای مشخص مطابق با نیاز هر موضوع موردنظر قرار خواهد گرفت. نرم

 مدل سازی پارامتریک معرفی دوره - 1 - 1
صلی و م شنایی با دانش و تفکر طراحی پارامتریک»شخص خود را تحت عناوین: دوره مورد نظر در حقیقت بخش های ا و البته « آ

سازی این تفکر» شنایی با ابزار پیاده  شناخت و تمرین مطرح و در بخش بعدی « آ سائل مختلف در حوزه  ست م تعریف میکند. در بخش نخ
شود. از این رو در بحث  سی و آموزش قرار داده می  صیل مورد برر ست، ابزار به تف سئله طراحی ا شناخت نوع نگرش به م تفکر که مراتب 

شده  سی های انجام  شده را در قالب کارهای گروهی طراحی میکنند. پس از برر سائل مطرح  سیر، م ستناد به همین م شرکت کنندگان با ا
زار مورد بحث در قالب تفکر تمرین های هر جلسهههه در واقع با تکیه بر تفکر گروهی به سهههمت حل مسهههئله با اسهههتفاده از قابلیت های اب

شیوه در حقیقت بحث  سی قرار میگیرد. هدف از این  سات بعدی مورد برر صل فعالیت هر گروه در جل شد. حا سیزم مطرح خواهد  پارامتری
 اشتراک گذاری دانش و تفکر است چرا که گروه آردائنا اساس رشد بستر فکری را بر همین تفکر جمعی می بیند.

 سرفصل ها - 2 - 1
 ی مربوط به این دوره در قالب جدول زیر قابل بررسی است.سرفصل ها

 درصد وزنی  زیربخش های هر فصل سرفصل اصلی ردیف

1 
مدل سازی 

بوسیله  الگوریتمیک
Grasshopper 

 Grasshopper |رابط کاربری  -Grasshopper + Add-Ons  ///2و افزونه  Rhinoنصب نرم افزار  -1

UI  ///3-  عناصر و اجزاء| Components and Details  ///4-  رابطه باRhino | Save & Bake  ///

 -Grasshopper  ///7فرایند کار در  -Display & Control  ///6 |کنترل کننده ها و نحوه نمایش  -5
 ایده ها و دستورات اولیه

5% 

2 

چطور اطالعات و 

داده ها را در 
Grasshopper 

 مدیریت کنیم

ها و داده  -1 عددی  -2///  هافیلتر های  له  با یاضهههی  -Numerical Sequences  ///3 |دن  |توابع ر

Mathematical Functions  ///4-  شهههرط گذاری روی توابع و داده ها| Conditions  ///5-  تبدیل و

 Remapping Numbers |انتقال عددی )توابع جذب( 

10% 

 کالبدی با توجه به مدیریت داده ها تحت تفکر پارامتریک: نمونه ای از شکلگیری ساماندهی فرمی 1 نگاره
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منحنی ها و  |کنترل 

صفحات در 
Grasshopper 

آنالیز یک منحنی در محیط  -3///  پارامتریکتعریف منحنی ها به صهههورت  -NURBS  ///2های  منحنی -1

Grasshopper  ///4-  تعریف صفحات  -5///  منحنی های سطحی خمیدگیپیاده سازی و ایجاد فرم براساس

 Grasshopperآنالیز صفحات بوسیله  -Grasshopper  ///7تولید صفحه در  -6///  پارامتریکبه صورت 
 خمیدگیپیاده سازی صفحات براساس میزان  -8 ///

10% 

4 

جا به جایی، انتقال 

و ریاضیات هندسی 

 Grasshopperدر 

تعریف انتقال  -Euclidean Transformations  ///3 | اقلیدسیتعریف انتقال در فضای  -2///  بردارها -1
ضیات و هندسه در فضای  -5///  انتقال به صورت ترکیبی یا تطبیقیانواع دیگر  -4///  پارامترهاهمراه با تغییر  ریا

 سه بعدی
10% 

5 

بستری  |پوسته ها 

برای مدیریت 

 پیشرفته داده ها

///  Data Treesاستراتژی های طبقه بندی داده ها بوسیله  -2///  درختیبکارگیری داده ها در ساختارهای  -1
 شبکه بندی روی پوسته های مختلف -4 ///پوسته ها و مسائل مشخص برای طراحی آنها  -3
 تحلیل قطعات و انتقال هندسه پایه روی پوسته ها -6///  ساختارهای هندسی و قابل توسعه روی پوسته ها -5

20% 

6 

ایجاد سطوح و 

 مش |نرم  احجام

 ها

سی قابلیت های کار با  -3///  صفحه به مش و برعکستبدیل  -2///  شناخت مش ها و گونه بندی آن ها -1 برر
پیاده سههازی سههناریوی ایجاد فرم های مختلف با شههبکه بندی های  -4///  مش در راسههتای تولید فرم های نرم

 متفاوت در راستای مسائل پیشرفته سازه 
15% 

7 

هندسه مولد و 

سناریوی مدلسازی 

احجام  |خاص 

 پیچیده و خاص

روش های تولید فرم با  -3///  روش های تولید فرم از نقاط -2///  با هندسههه به صههورت مولد روش های کار -1
سی برای تولید فرم های پیچیده و خاص -5///  روش های ترکیبی در تولید فرم -4///  خطوط سناریو نوی سی   برر

 هنگارش الگوریم های قابل بسط روی فرم از پیمایش کارکردی تا مسائل پیچید -6 ///
20% 

8 

 |ساخت دیجیتال 

تبدیل ایده ها به 

 واقعیت

شرفته ///  -1 ساخت پی ستم های  سی شنایی با  ساخت دیجیتال -2آ سی نقش  -3///  شناخت تکنیک های  برر
پیاده  -5///  تمرین تولید نقشههه سههاخت برای فرم های پیچیده -4///  متریال و گزینش صههحیح تکنیک سههاخت

 گروهیسازی و ساخت نمونه به صورت 
10% 

 مخاطبین دوره - 3 - 1

ست، مخاطبین این  شده ا شنایی با تفکر پارامتریک در طراحی در نظر گرفته  با توجه به اینکه دوره مزبور به عنوان دوره مقدماتی آ
شته های معماری، طراحی  شند. از این رو، عزیزان عالقه مند در ر داخلی، طراحی دوره میتوانند عالقه مندان حوزه های مربوط به طراحی با

صنعتی و طراحی محیطی به عنوان اولویت نخست و همچنین محصلین رشته های عمران و طراحی شهری به عنوان اولویت دوم مخاطبین 
ضور شرکت کننده مطالب مورد نظر برای ارائه و تمرین ها نیز منطبق با ح سبیِ عزیزان  ست بنابر وزن ن شوند. بدیهی  سته بندی می شته  د ر

 پیاده خواهد شد. های مختلف

 خروجیِ مورد انتظار دوره - 4 - 1
شرکت کننده در این دوره به توانایی کار با  شد، انتظار میرود عزیزان  صل های دوره ارائه  سرف ستند از آنچه که در بخش بندی  م

سته های پیچیده، احجام تسلط یابند. همچنین این توانایی با تمرکز بر مدل سازی و کار با پو Grasshopperابزار مدل سازی پارامتریک 
خاص و همچنین آشههنایی با صههورت حل مسههئله در حوزه طراحی همراه خواهد بود. خاتمه ی بحث در این دوره مسههائل مربوط به سههاخت 
شده در  سب  شد. عزیزان پس از گذراندن این دوره می توانند از مهارت ک سه پایانی همراه خواهد  ست که با تمرین نهایی در جل دیجیتال ا

به مکاری با شههرکت های مشههاور طراحی، پروژه های مربوط به طراحی فرمی، مسههابقات هنری و معماری مختلف و البته مسههائل مربوط ه
 ساخت دیجیتال استفاده نمایند.



 

5 

 

Ardaena: Integrated Network of Professionals 
info@ardaena.com  

Parametric Modeling & Algorithmic Engineering WorkShops Description  

 

 مهندسی الگوریتمیک - 2
فرایند های مهندسی همواره 
کلید واژه های دقت، مهارت و سرعت 
ئل  نار خیل عظیمی از مسههها را در ک
سهههاده و پیچیده ی خود میبینند. در 
این مسههیر آنچه که نیاز مهندسههی و 
متخصصین است وجود ابزارهای حل 
با این  حداکثری  له در تطبیق  مسهههئ

یاز یدواژه هاسهههت. از این رو ن به  کل
ئه  به، طراحی و ارا حاسههه های م ابزار
ضروریات ویژه در حوزه های  یکی از 
مختلف مهندسههی اسههت. با توجه به 
همین مسئله باید در نظر داشت وقتی 
صورت مسئله به سمتِ بهینه تر شدن 
میرود که روابط پیچیده میان عوامل 
موثر بر طراحی سههاماندهی گردند. لذا 

سیر و فرایند مهند سی را ابزاری که م
به گونه ای برگرفته از پارامترهای مد 

نظر مهندس طراح در نظر گیرد تا بیشههترین یکرارچگی را در خروجی نهایی ایجاد کند، ابزاری قابل تکیه سههت. از سههویی تمامی ابزارهای 
ستند که با پیش فرض های ویژه ی خود تدوی سئله ه صی از برخورد با م سییر خا سخگوی م شده اند. حال آنکه این موجود نرم افزاری پا ن 

 Openپیش فرض ها ممکن اسههت برای متخصههصههین داخلی متفاوت نیز باشههد. از این رو، دنیای تکنولوژی با پیاده سههازی ابزارهای 

Source ن دست طراحان و مهندسان را برای ایجاد ابزار ویژه ی خود باز گذاشته است. در واقع با استناد به یک نظام الگوریتمیک به عنوا
شود. یکی از این گونه موارد  سخی بهینه تر خم  سئله ی مورد نظر به پا ستورات خاص میتوان روندی را نگارش نمود که م مجموعه ای از د

یافت. در واقع فارغ از بحص صرف روی مدل نوشته شده است  Rhinocerosکه برای نرم افزار  Grasshopperرا میتوان در افزونه 
سخ هایی را مبتنی بر نیاز یک مهندس پدید می آورد. حال این نیاز میتواند با مجموعه های  سازی پارامتریکف ایجاد روابط میان پارامترها پا

 های فراتکاملی و ...، شکل گیرد. مختلفی نظیر سازه، انرژی، بهینه سازی

یز سازه و عمکلرد قطعات و محاسبات در طراحی، آنالمنطبق با متریال مواردی نظیر کاهش اتالف مصالح، دستیابی به خطوط بهینه 
کنترل طرح براسهههاس ضهههوابط و مقررات، بهینه یابی طراحی، ایجاد ابزارهایی برای کنترل و بهینه  ،آنها، بررسهههی رفتار انرژی کارای طرح

ضاهای معماری،  شهری و ف ضاهای  سائل مختلف در ف سیرهای بهینه برای تعریف م سی م ساخت، برر ستنمودن قطعات   ر طراحیایجاد ب
سته به پارامترهای مختلف سائل مختلف را با واب سیاری م ساخت دیجیتال، الگوریتم های تیپ بندی قطعات و ...، ب سازی و  ، آنالیز و بهینه 

سائل و طرح های  شده و م سطه ی آنالیز بهینه  سی الگوریتمیک توان طراحی بوا ضرورت در نظر گرفت. در واقع با تکیه بر مهند توجه به 
سپیچید سطه مهند سی، زمانی که هر نیرو یا کاربر برای ی نمود. ه تری را میتوان به این وا سئله ی افزایش توان مهند الگوریتم ها در کنار م

 پیش برد فعالیت خود در نظر میگیرد را نیز با اسهههتناد به ایجاد فرایندی قابل تکرار کاهش خواهند داد. به عنوان مثال وقتی یک الگوریتم
شابه را نیز برای تحلی شت که بهره برداری در پروژه های م شود، میتوان طوری آن را نو سازی قطعات نمای یک پروژه نگارش  ل و بهینه 

 قابل توجهی صرفه جویی خواهد شد. زمانِ کاربر به میزان در مورد پوشش قرار دهد. از این رو، خطا کاهش و

 معرفی دوره - 1 - 2
سه  صلی و ده بخش فرعی تعریف میگردد که ده جل سی الگوریتمیک در دو بخش ا شکل کارگاهی  4دوره مهند ساعته خود را به 

تعریف میکند. در این دوره عالوه بر تعریف صحیح تری از مدل سازی به شکل پیشرفته و فشرده در دو جلسه نخست، مسائل مد نظر برای 
ماها، طراحی و آنالیز از منظر انرژی و سهازه و نهایتا ختم به آشهنایی با سهیسهتم ها و تکنیک های تمرین از مباحث مهندسهی خاص روی ن

 Ardaenaتوسط تیم  Grasshopperطراحی با  –سنتر تهران -پروژه پوسته های آزاد آوا :2 نگاره
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شده می پردازند.  سی چالش های مطرح  سه الی چهار نفری به برر شرکت کنندگان در گروه های  شد. از این روف  ساخت دیجیتال خواهد 
وریتمیک در قالب هر پروژه بسهتر آموزش حرفه ای دوره را شهکل میدهد. هر جلسهه یک چالش تمرین شهده و نهایتا رویکرد مهندسهی الگ

مسائل مورد نظر از طراحی یک پوسته پیچیده برای فضای مشخص تا بهینه سازی طراحی در راستای کاهش اتالف مصالح تعریف خواهند 
 شد.

 سرفصل ها - 2 - 2
 سر فصل های این دوره در قالب جدول زیر به صورت کلی قابل مالحظه است. 

 درصد وزنی  زیربخش های هر فصل سرفصل اصلی ردیف

1 

از مدل سازی تا 

تعریف داده ها 

مختلف در زبان 

 های برنامه نویسی

صب -1 صر و اجزاء، فرایند کار درن شنایی با رابط کاربری، نحوه کار با توابع، عنا -Grasshopper + Add ، آ

Ons  ///2-  شنایی با موارد خاص هریک از زیر بخش ها نحوه تعریف روابط  -3 ///کار با بخش های مختلف و آ

ایجاد مدل های مختلف به  -Import & Export  ///5رابطه با نرم افزارهای دیگر،  -4///  و ضههوابط ریاضههی
شنایی اولیه با برنامه  -6///  صورت پارامتریک شناخت داده های مختلف، عددی، رشته ای و ...آ  نویسی ویژوآل و 

 پیاده سازی مدل حجمی  -7 ///

5% 

2 
مدیریت داده ها و 
Data Structure 

ساختارهای  -2///  فیلترها و داده ها -1 ضی  -3 ///درختی بکارگیری داده ها در   Mathematical |توابع ریا

Functions  ///4-  شرط گذاری روی توابع و داده ها| Conditions  ///5-  ستراتژی های طبقه بندی داده ا

سیله  ضوابط ریاضی مربوط به انتقال و جا به جایی ///  بردارها -Data Trees  ///6ها بو شرفته  -7و  بررسی پی

 تعریف دیتابیستعریف مسیر در قالب شاخه ها و  -Data Structure  ///8کار با داده ها و مدیریت 

10% 

3 

مدل های هندسی 

پیشرفته در 
Grasshopper 

کار با خط، نقطه، سطح و  -3صفحات پیچیده و مِش بندی ///  -2روابط و تناسبات روی فرم های هندسی ///  -1
فاز بندی تغییرات در راسههتای فرم های  -4حجم براسههاس یک عامل متغیر و نگارش الگوریتم های پاسههخگو /// 

 آشنایی با پالگین های پیشرفته روی مدل سازی های خاص -5براساس فرمول های ریاضی ///  بهینه
10% 

4 

بررسی رفتار 

انرژی کارای فرم 

 های خاص

سی رفتار انرژی کارای طرح ///  -1 ستفاده از پالگین های تحلیلی در برر شناخت پارامترهای انرژی و  -2آموزش ا
سائل مربوط به طراحی در این  ستا /// حل م ساس تاثیرات اقلیمی در مدل های پارامتریک  -3را فرم یابی بهینه برا

بررسی تاثیر ناشی از تعریف مسائل مختلف روی پارامترهای موثر  -4روی تعریف عناصر و المان های معماری /// 
 و تاثیرپذیرِ انرژی در معماری 

10% 

5 

فرم یابی و نگارش 

روابط مربوط به 

 عملکرد سازه 

سازه های مختلف با عملکرد فرمی ) -1 سی الگوریتم های  -Form Active Structures /// )2شناخت  برر

شههروع مطالعات سههازه در معماری و  -Curvature  ///3فرم یابی سههاده و شههکلگیری نظام مند تحلیل رفتار با 
 هینه در سازهتعریف مدل های منعطف برای تحلیل های ب -4آشنایی با پارامترهای مورد نیاز /// 

10% 

6 

تمرینات خاص 

روی مسائل 

مهندسی مربوط به 

 طراحی معماری

سهاماندهی  -2ایجاد الگوریتم های مربوط به بررسهی طراحی معماری با معیار های خاص نظیر دید و منظر ///  -1
مسائل مختلف با وابسته سازی طراحی به  -3فضایی روی برنامه فیزیکیِ طراحی معماری به شیوه الگوریتمیک /// 

تمرین روی الگوریتم های مربوط به توزیع فضهههاها  -4تعریف الگوریتم های کنترل کننده نظیر مسهههاحت و ... /// 
 روی حجم های خاص در معماری با توجه به برنامه فیزیکی و مساحت فضاها

15% 

7 

تمرینات خاص 

روی مسائل 

مهندسی مربوط به 

 پوسته های نما 

تمرین روی الگوریتم های کنترل کننده  -2مختلف و بهینه روی پوسهههته های خاص ///  ایجاد شهههبکه های -1
سته به  -3سطوح از نظر مساحت ///  تحلیل پنل های تشکیل دهنده ی سطوح و ایجاد نقشه های شاپ دقیق واب

 شبکه بندی بهینه در راستای کاهش اتالف مصالح  -4تغییرات فرم /// 
15% 

8 

تمرینات خاص 

مسائل روی 

مهندسی مربوط به 

 ساخت دیجیتال

شروع فعالیت روی طراحی یک پاویلیون به صورت گروهی طبق  -2آشنایی با تکنیک ها و ساخت دیجیتال ///  -1
شین ///  شده در بخش های پی سائل مختلف لحاظ  شتراک گذاری دانش بین گروهی /// -3م سی دقیق از  -4ا برر

 ساخت و الگوریتم های تکمیلی روی نقشه های شاپ طراحی و آنالیز تا تولید نقشه های
25% 

 مخاطبین دوره - 3 - 2
سان  ست، مهند سئله  ستی از ذهنیت الگوریتمیک برای حل م صلی در واقع تعریف در مخاطبین این دوره با توجه به اینکه هدف ا
رشته های معماری و عمران به طور عمده خواهند بود. با توجه به اینکه نسبت تعریف مسائل با رشته های تشکیل دهنده ی کارگاه از جانب 

به جا گردد لذا روند بررسی نمونه ها همواره منطبق با این نسبت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین عالقه  شرکت کنندگان ممکن است جا



 

7 

 

Ardaena: Integrated Network of Professionals 
info@ardaena.com  

Parametric Modeling & Algorithmic Engineering WorkShops Description  

 

ساختمان دارند نیز می توانند در این دوره  صنعت  سی تحلیلی در حوزه  شته های دیگر که فعالیت حرفه ای در زمینه طراحی و برر مندان ر
شنهاد  صل های پی سرف ساس  شاور معماری و طراحی شرکت نمایند. برا شرکت های م شرفته این دوره، عزیزانی که در  شده و مطالب پی

 مشغول به کار هستند مخاطب اصلی این کارگاه تلقی میگردند. 

 خروجیِ مورد انتظار دوره - 4 - 2
نعت توانایی حل مسههئله به روش الگوریتمیک در برخورد با مسههائل مهندسههی مرتبط با صههبا توجه به سههرفصههل های بیان شههده، 

سی  ستا برر شرایط مورد توجه در این را شرکت کنندگان انتظار می رود.  سی رفتار پروژه در حوزه های خاص از  ساختمان از طراحی تا برر
شرکت  سیدن به خروجی را افزایش دهد. لذا  سرعت و دقت ر سی الگوریتمیک  ستناد به مهند ست که می تواند با ا سیاری ا نمونه های ب

شده، پس از گذراندن کنندگان در این دور شاره  شخص در  10ه با توجه به موارد ا سه ی کارگاهی باید قادر به نگارش الگوریتم های م جل
 راستای مشکالت پدید آمده در پروژه ها باشند. 
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 آشنایی با مدرس دوره - 3
 

 

 مشخصات فردی - 1 - 3

 مهدی سهیلی فرد
 امام رضا )ع( المللیبین دانشگاه ،اسالمی یارشد معمار یکارشناس -

 نامهو کسب نمره کامل پایان یعال ۀبا درج التحصیلفارغ
 ی کارشناسی ارشد:نامهپایانعنوان 

 (:Integration Designing in Islamic Architectureفرایند طراحی یکرارچه در معماری اسالمی )
 "مند خورشیدای پوششی پویا، جهت کنترل تعامل فضای معماری و حرکت نظامی سازهطراحی سامانه"
 دانشگاه قم   ،یمقطع کارشناس ،یمعمار التحصیلفارغ -
 یعال ۀبا درج التحصیلفارغ 

 :ی کارشناسینامهپایانعنوان 
 ( یانرژ کردیرنگِ مهر)با رو یمجتمع مسکون

 1390 یلیدر سال تحص درخشانکسب عنوان استعداد  -

 

  اطالعات تماس - 1 - 1 - 3

 09372267732  
 09127548021  

Email: 
CEO@ardaena.com 
m.soheylifard@gmail.com 

 سوابق آموزشی - 2 - 3

روش تحقیق و مدیریت منابع "، "درک انرژی در طراحی معماری"، "نو هایسازهتحلیل پارامتریک "کارگاهی  هایدورهمدرس   -

 "Grasshopperمعماری پارامتریک با کدنویسی الگوریتمیک در ابزار  آموزش فرایند طراحی"و  "مطالعاتی
 "مهندسی الگوریتمیک در معماری و شهرسازی"مدرس دوره های تخصصی  -

، موسسه "و تفکر الگوریتمیک BIM (Building Information Modeling)رویکرد  مدیریت پروژه با"ی مدرس نخستین دوره  -
 1393-92نیم سال دوم سال تحصیلی  –موزش عالی آزاد مهندسان آ

 ، دانشگاه قم "طراحی فنی"مدرس درس  -
عنوان دستیار استاد )جناب آقای دکتر سید مهدی مداحی(: طرح یک کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی خاوران وقت بهمدرس پاره -

 مشهد
های سنتی معماری ایران / سازه های نو و روش های آقای پروفسور محسن وفامهر(: سازه عنوان دستیار استاد )جنابوقت بهمدرس پاره -

ست.  شد نیازمند تحلیل ا شته با معماریِ ایرانِ عزیز بیش از آنکه نیاز به توصیف دا
شد را  7500این منبع عظیم از  سیر ر ستناد به تحلیل می تواند م سی ایرانی، با ا سال مهند

خلقت بر پایه فرایند طراحی یکرارچه  روش نظامبرگرفته از الگوهای کارکردی مبتنی بر 
 .(1394، فرد )مهدی سهیلی ، زنده نماید)اسالمی(

mailto:CEO@ardaena.com
mailto:m.soheylifard@gmail.com
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 المللی امام رضا )ع(پیشرفته ساخت، مقطع ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین

"، DIVAforRhino"" ،Autodesk Ecotect"مدرس کارگاه های درک نقش انرژی در فرایند طراحی، آموزش ابزارهایی نظیر:  -

"Autodesk CFD" ... و 
ستاد  - شگاه قم/ مشاور پایان نامه های مقطع راهنمای پایان نامه، مقطع کا شگاه خیام مشهد، موسسه ارشناسی دان کارشناسی ارشد، دان

 آموزش عالی خاوران

   ، مدرس زبان انگلیسی(TTC) یسیزبان انگل سیتدر ۀگذراندن دور -
 20129026: نامهیکد گواه

  یانرژ سازیشبیهگذراندن دوره  -
 1390کشور سال  یآلمان و پژوهشگر برتر انرژ نیمدرس دانشگاه برل ،ینظر دکتر فرشاد نصراله ریز

 سوابق پژوهشی - 3 - 3

 تعامالت انرژی و سازه در معماری ،Integrated Designحوزه  پژوهشگر

سههرپرسههت کارگروه تکنولوژی و انرژی در معماری و شهههرسههازی، مرکز تحقیقات شههاروند وابسههته به دانشههگاه بین المللی امام رضهها )ع( 

(TEAU.WorkGroup@imamreza.ac.ir) 

 در حوزه مرتبط با تکنولوژی، انرژی و ابزارهای تحلیلی الگوریتمیک ISCداور مقاالت مجالت 

 پژوهشی هایطرح - 1 - 3 - 3

 "کاشان یسنت یبناها یکارا یرفتار انرژ یبررس" یطرح پژوهش -
 یجمهور استیر یفناور یاز پژوهشگران کشور معاونت علم تیمصوب صندوق حما

 دانشگاه کاشان یانرژ قاتیبا مرکز تحق یهمکارتحت 
 پرست همکارانسرسمت: 

 "ضوابط، مقررات و شهرسازی معاصر شناسیآسیب "طرح پژوهشی -
 کرمان  ت،یوال یمجموعه مسکون یانرژ سازیشبیه

 رفسنجان یمصوب استاندار
 فضاها یبر سامانده یمبتن یانسان شیآسا واحدهامختلف  هایبخش یرینورگ  هاساختمان اندازیسایه لیبناها و تحل ییجانما یبررس

 سمت: آنالیزر اقلیم و انرژی
  "ی کاراانرژ یمعمار یطراح": یقاتیارائه طرح تحق -

 )سابا(رانیا یانرژ وریبهرهسازمان 
 سرپرست همکاران

 ی، در حال بررس116/110کد طرح: 
بر های ایران )ی ضریب ارتفاع بنا به عرض معبر، منطبق با سرعت تغییرات کشیدگی سایه در شهری بهینهمحاسبه "وهشی ژطرح پ -

 "تکنیک الگوریتم ژنتیک( اساس
 های ارائه جهت پیشنهاد همکاری با سازماندر مرحله

 "مکانیابی بهینه کاربری های خاص شهری با الگوریتم های فراتکاملی"طرح پژوهشی  - 
 های ارائه جهت پیشنهاد همکاری با سازماندر مرحله

 آثار پژوهشی - 2 - 3 - 3

 (یپژوهش ی)علم ISC یۀنما یدارا "شهرآرمان" نگارش مقاله، دو فصلنامه -
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 گیریجهتاز منظر فرم، تقارن و  یدیخورش یو انرژ رانیا یسنت یتعامل اصول معمار یبررس
 1390همدان، اسفند  دار،یپا یمعمار یلم شیهما نینگارش مقاله، دوم -

 کاشان ان،یعباس ۀخان -تحلیلِ تعامِل اصولِ معماری سنتی ایران و خورشید 

 (یپژوهش ی)علم ISC یۀنما ی، دارا"رانیا یمطالعات معمار"نگارش مقاله، مجله  -
 خانۀ عباسیان، کاشان -، از منظر تعامل با خورشیدهاجدارهمحاسبه و بررسی رفتار حرارتی 

 در مرحلۀ داوری
 1391، مشهد مقدس، آذر اسالمی -نگارش مقاله، همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی -

 یحرم مطهر رضو یبازشوها یِدر طراح یو رفتار حرارت شناسیزیبایی تعاملِ
 پژوهش برگزیده برای چاپ در کتاب گزیده مقاالت

  فصلنامه پژوهشنامه علمی پژوهشی هنر و معماری رضوینگارش مقاله،  -

ن،)بر اساس تکنیک الگوریتم شهرهای ایرای ضریب ارتفاع بنا به عرض معبر، منطبق با سرعت تغییرات کشیدگی سایه در ی بهینهمحاسبه
 ژنتیک(

 فصلنامه پژوهشنامه علمی پژوهشی هنر و معماری رضوی نگارش مقاله   -
 ی گره ایرانیهندسه بر اساسجهت کنترل توزیع نور،  دوپوستهی طراحی سامانه

 (ISCی )، نمایهSocial Issue & Humanitiesژورنال نگارش مقاله  -

ردی: شهرک مسکونی ی موسرمایش و گرمایش؛ نمونه بر بار ه،یسا یدگیکش راتییارتفاع بنا به عرض معبر، منطبق با تغ بیضر تأثیر یررسب
 عصر اصفهانولی

 (ISC، دارای نمای )"نقش جهان"در فصلنامه علمی پژوهشی  شدهچاپنگارش مقاله  -
 ها با روش الگوریتم ژنتیکگاههی تکیهای هندسی در جانمایی بهینهکنترل رفتار ساختارمند سازه

 های طراحی شده بر اساس گره ایرانی(ی موردی: پوشانه)نمونه

 ایحرفهسوابق  - 4 - 3

 Ardaenaمؤسس گروه مهندسی یکرارچه علمی 
 تاکنون – 1393مدیر بخش مهندسی علمی 

 یستم های مختلفپیچیده براساس س وسته هایپ، ابزار طراحی جزییات Caddisfly for Grasshopper نگارنده
 مهندسی علمی و الگوریتمیک مشاور شرکت های مهندسی در حوزه

 های شاخص کشور نظیر:های نما در پروژهدر روند مهندسی پوسته همکاری با شرکت های حرفه ای

 پروژه برج مسکونی حافظ تهران: طراحی الگوریتمیک نما و تطبیق نقشه های ساخت به تناسب گزینش بهینه مصالح، آنالیز انرژی
 اطلس مال: طراحی آلترناتیو پوسته پیچیده تک الیه پروژه، انالیز سازه و بهینه سازی 

 سنتر: طراحی نخستین پوسته تک الیه اجرا شده توسط شرکت های داخلی در کشور و ارائه نقشه های ساخت به روش الگوریتمیک -آوا
 ایران مال: مشاور مقیم پوسته های سرامیکی و شیشه ای نما، مهندسی سیستم های پیچیده پوسته های نما  –بازار بزرگ ایران 

 ه ای پدیده ی کیش: انالیز انرژی و بهینه سازی مصالحآتریوم ورودی بخش تجاری شهر افسان

 bipvطبقه ی آرمیتاژ گلشن مشهد: انالیز انرژی و امکان سنجی استفاده از سیستم های  34برج 

 مجموعه تجاری اقامتی ستاره آرمان مشهد: آنالیز انرژی پوسته های شیشه ای
 زئیات و آنالیز انرژی نماساختمان کمیسیون های مجلس شورای اسالمی تهران: طراحی ج

 تاالر بورس تهران: انالیز انرژی پوسته نما و طراحی جزئیات در تطبیق با تابش و نور خورشید 
 ساختمان اجالس سران اصفهان: مشاور عالی پروژه در کنترل و نظارت کیفیت مهندسی پوسته های پیچیده نما

 سیتی سنتر اصفهان: آنالیز انرژی پوسته های نما
 و...

 * بسط نگرش مهندسی یکرارچه در شرکت ها به عنوان مشاور مهندسِی علمی در راستای پیاده سازی مهندسی الگوریتمیک
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 مهارت ها - 5 - 3
سبز، آنالیز رفتار انرژی کارای پروژه -مهارت ها: مدیریت پروژه های معماری، طراحی معماری با رویکرد هایی نظیر: معماری پایدار، معماری 

پیچیده، تولید نقشهههه های سهههاخت دقیق پوسهههته های پیچیده، نگارش فرایند طراحی، حل مسهههئله به روش مبتنی بر ها و پوسهههته های 

Algorithmic Engineering سی با زبان های سی #C  و )پایتون( Grasshopper ،Python، برنامه نوی شنایی با  ،شارپ(-) آ

، آنالیز و محاسهههبه فیزیک سهههاختمان و سهههازه به روش BIMمدیریت پروژه با تفکر  ،Rhino ،Revit ،Inventorابزارهایی نظیر: 

Finite Element Analysis،  سازه های پیشرفته به روش الگوریتمیک، آنالیز رفتار جریان بررسی و تحلیل رفتار مدل های فرمی در 

، تحقیق و پژوهش و مدیریت منابع مطالعاتی، Arduinoنظیر  Open Source، آشنایی با میکروکنترلرهای CFDباد و تهویه به روش 
نگارش متون علمی و حرفه ای. مدیریت فعالیت های گروهی، نگارش زیرساخت های حرفه ای در مسیر پیشرفت مجموعه ها و شرکت ها، 

 مشاوره تخصصی مهندسی کردنِ علمیِ معماری.


