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اﺷتراك گﺬارى داﻧﺶ یکﻰ از مهمترین ﻧیازهاى ما براى رﺷد ﻋﻠمﻰ و ﺣرﻓه اى اسﺖ در کﺸور ،استناد به یک داکیومنﺖ ﺷاید کمترین
کارى اسﺖ که میتواﻧیﻢ در راستاى ﺣمایﺖ از این مﺴﺌﻠه اﻧﺠام دهیﻢ .پیﺶ تر از همه ى همراهان سپاس گﺰاریﻢ.
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مدلسازی پارامتریک؟ طراﺣی پارامتریک؟ معماری پارامتریک؟

روشن و واضح است که در بحث مزبور اگر مراتب نگرش به مسئله را در سطوح مختلف همچون ترتیب فوق تعریف کنیم ،هریک
از گزارهها تعریف مشخصی خواهد داشت که بحث حول هریک نیازمند زمان است .اما نکتهی اصلی در این مسیر پدید آمدن جریانی ست
که عموماً به در ذهن افراد فرمهای پیچیده را تداعی میکند.
اشاره بدین مسئله الزم است که بهواقع معماری پارامتریک یا اساساً پارامترها چگونه بر نوع نگرش در طراحی تأثیرگذارند؟ مسئله
اساسی در حقیقت حرکت به سمت دادهها و اطالعات است .چراکه بهتبع هر پارامتر معرف دادههای آماری و عددی است .با استناد به مسیری
که علم روز در حال تعریف تمرکز حرکتی خود بر آن است ،معماری نیز درگیر حجم بسیار باالیی از دیتاهاست .برخالف نگاه اکثریت جامعه
معماری در مواجهه با لفظ پارامتریک به سمت فرمهای پیچیده ،اینطور به نظر میرسد که این نوع تفکر در حوزه معماری در تعریفی ساده
متوجه کار با دادههاست .در این راستا اینگونه میتوان بیان داشت که در تعریف یک نقطه در فضای دکارتی ،سه مؤلفهی  y ،xو  ،zدارای
مقدار عددی هستند و نقطه مزبور بر همین اساس شکل خواهد گرفت .همین داستان برای تعریف خط ،صفحه و حجم نیز قابل استناد خواهد
بود .بر همین اساس این عناصر دارای مؤلفههایی هستند که بهواقع بهعنوان پارامترهای تشکیلدهنده عناصر هندسی معرفی میگردند.
نگارش روابط میان مؤلفههای اینچنین نیازمند بستری از تفکر است که تعریف این بستر همان معماری پارامتریک را توضیح میدهد.
با بیان مسئله در قالب کلید واژههایی نظیر :پارامتر ،داده ،مؤلفه ،رابطه؛ اینطور میتوان دریافت ،مسیری که بشر برای نگارش روابط
میان مؤلفهها پیاده نموده است در طراحی هر صورت مسئله ای قابل بررسی است .در حقیقت برای نگارش روابط در بستر تفکر پارامتریک
فرایندی طی میگردد که پیرو آن پردازش الگوریتمیک تعریف خواهد شد .یک الگوریتم در حقیقت مجموعهای از دستورهاست که طراحی را
به سمت کنترل دادهها و نتیجه روابط میان عوامل مؤثر و متأثر هدایت میکند.
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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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 - 1مدلﺴازی پارامتریک
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
مربوطه برای تولید فرمهای پیچیده اشاره شده
نیز بهواسطه الگوریتمها ،نوع روابط میان
پارامترها نگارش میگردند .ازاینرو برای
رسیدن به یک فرم پیچیده ،ذهن فارغ از
مدلسازی ،به سمت نگارش الگوریتمی برای
شکلگیری رابطه میان دادههای معرف فرم
مزبور حرکت خواهد نمود .با توجه به همین
مسئله میتوان اشارهای داشت به حجم زیادی
از پارامترهای مجموعههای مختلف
(فاکتورهایی مثل سازه ،انرژی ،نور ،شهر،
نگاره  :1نمونه ای از شکلگیری ساماندهی فرمی کالبدی با توجه به مدیریت داده ها تحت تفکر پارامتریک
محیط اطراف و  )...که میتوانند تحت ارتباط
با یکدیگر صورت مسئلهی معماری را به سمت کیفیتبخشی از منظر خاصی هدایت کنند .لذا در این مسیر مشاوره روی نگارش صورت
مسئله و هدایت آن به سمت حل و تولید محصول منطبق ،تحت طراحی-پژوهشی مشخص موردنظر خواهد بود .در این راستا استفاده از
نرمافزارهای مشخص مطابق با نیاز هر موضوع موردنظر قرار خواهد گرفت.

 - 1 - 1معرﻓی دوره مدل سازی پارامتریک
دوره مورد نظر در حقیقت بخش های اصلی و م شخص خود را تحت عناوین« :آشنایی با دانش و تفکر طراحی پارامتریک» و البته
«آ شنایی با ابزار پیاده سازی این تفکر» تعریف میکند .در بخش نخ ست م سائل مختلف در حوزه شناخت و تمرین مطرح و در بخش بعدی
ابزار به تف صیل مورد برر سی و آموزش قرار داده می شود .از این رو در بحث تفکر که مراتب شناخت نوع نگرش به م سئله طراحی ا ست،
شرکت کنندگان با ا ستناد به همین م سیر ،م سائل مطرح شده را در قالب کارهای گروهی طراحی میکنند .پس از برر سی های انجام شده
تمرین های هر جلسهههه در واقع با تکیه بر تفکر گروهی به سهههمت حل مسهههئله با اسهههتفاده از قابلیت های ابزار مورد بحث در قالب تفکر
پارامتری سیزم مطرح خواهد شد .حا صل فعالیت هر گروه در جل سات بعدی مورد برر سی قرار میگیرد .هدف از این شیوه در حقیقت بحث
اشتراک گذاری دانش و تفکر است چرا که گروه آردائنا اساس رشد بستر فکری را بر همین تفکر جمعی می بیند.

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

سرﻓصل اصﻠی
مدل سازی

1

الگوریتمیک بوسیﻠه
Grasshopper
چطور اطالﻋات و

2

داده ها را در
Grasshopper
مدیریﺖ کنیﻢ

درصد وزﻧی

زیربخﺶ های هر ﻓصل
 -1نصب نرم افزار  Rhinoو افزونه  -2 /// Grasshopper + Add-Onsرابط کاربری | Grasshopper
 -3 /// UIعناصر و اجزاء |  -4 /// Components and Detailsرابطه با /// Save & Bake | Rhino
 -5کنترل کننده ها و نحوه نمایش |  -6 /// Display & Controlفرایند کار در -7 /// Grasshopper
ایده ها و دستورات اولیه

5%

 -1فیلتر ها و داده ها  -2 ///دن با له های عددی |  -3 /// Numerical Sequencesتوابع ر یاضهههی |
 -4 /// Mathematical Functionsشهههرط گذاری روی توابع و داده ها |  -5 /// Conditionsتبدیل و
انتقال عددی (توابع جذب) | Remapping Numbers

10%
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کنترل | منحنی ها و
3

صفحات در
Grasshopper
جا به جایی ،اﻧتقال

4

و ریاضیات هندسی
در Grasshopper
پوسته ها | بﺴتری

5

برای مدیریﺖ
پیﺸرﻓته داده ها
ایﺠاد سطوح و

6

اﺣﺠام ﻧرم | مﺶ
ها

 -1منحنی های  -2 /// NURBSتعریف منحنی ها به صهههورت پارامتریک  -3 ///آنالیز یک منحنی در محیط
 -4 /// Grasshopperپیاده سازی و ایجاد فرم براساس خمیدگی منحنی های سطحی  -5 ///تعریف صفحات
به صورت پارامتریک  -6 ///تولید صفحه در  -7 /// Grasshopperآنالیز صفحات بوسیله Grasshopper
 -8 ///پیاده سازی صفحات براساس میزان خمیدگی

10%

 -1بردارها  -2 ///تعریف انتقال در فضای اقلیدسی |  -3 /// Euclidean Transformationsتعریف انتقال
همراه با تغییر پارامترها  -4 ///انواع دیگر انتقال به صورت ترکیبی یا تطبیقی  -5 ///ریاضیات و هندسه در فضای
سه بعدی

10%

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

20%

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

15%

هندسه مولد و
سناریوی مدلﺴازی
7

خاص | اﺣﺠام
پیچیده و خاص
ساخﺖ دیﺠیتال |

8

تبدیل ایده ها به
واقعیﺖ

 -1روش های کار با هندسههه به صههورت مولد  -2 ///روش های تولید فرم از نقاط  -3 ///روش های تولید فرم با
خطوط  -4 ///روش های ترکیبی در تولید فرم  -5 ///برر سی سناریو نوی سی برای تولید فرم های پیچیده و خاص
 -6 ///نگارش الگوریم های قابل بسط روی فرم از پیمایش کارکردی تا مسائل پیچیده

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

20%

10%

 - 3 - 1مخاطبین دوره
با توجه به اینکه دوره مزبور به عنوان دوره مقدماتی آ شنایی با تفکر پارامتریک در طراحی در نظر گرفته شده ا ست ،مخاطبین این
دوره میتوانند عالقه مندان حوزه های مربوط به طراحی با شند .از این رو ،عزیزان عالقه مند در ر شته های معماری ،طراحی داخلی ،طراحی
صنعتی و طراحی محیطی به عنوان اولویت نخست و همچنین محصلین رشته های عمران و طراحی شهری به عنوان اولویت دوم مخاطبین
د سته بندی می شوند .بدیهی ست بنابر وزن ن سبیِ عزیزان شرکت کننده مطالب مورد نظر برای ارائه و تمرین ها نیز منطبق با ح ضور ر شته
های مختلف پیاده خواهد شد.

 - 4 - 1خروجیِ مورد اﻧتظار دوره
م ستند از آنچه که در بخش بندی سرف صل های دوره ارائه شد ،انتظار میرود عزیزان شرکت کننده در این دوره به توانایی کار با
ابزار مدل سازی پارامتریک  Grasshopperتسلط یابند .همچنین این توانایی با تمرکز بر مدل سازی و کار با پوسته های پیچیده ،احجام
خاص و همچنین آشههنایی با صههورت حل مسههئله در حوزه طراحی همراه خواهد بود .خاتمه ی بحث در این دوره مسههائل مربوط به سههاخت
دیجیتال ا ست که با تمرین نهایی در جل سه پایانی همراه خواهد شد .عزیزان پس از گذراندن این دوره می توانند از مهارت ک سب شده در
همکاری با شههرکت های مشههاور طراحی ،پروژه های مربوط به طراحی فرمی ،مسههابقات هنری و معماری مختلف و البته مسههائل مربوط به
ساخت دیجیتال استفاده نمایند.
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 - 2مهندسی الگوریتمیک
فرایند های مهندسی همواره
کلید واژه های دقت ،مهارت و سرعت
را در کنار خیل عظیمی از مسهههائل
سهههاده و پیچیده ی خود میبینند .در
این مسههیر آنچه که نیاز مهندسههی و
متخصصین است وجود ابزارهای حل
مسهههئ له در تطبیق حداکثری با این
کلیدواژه هاسهههت .از این رو نیاز به
ابزار های م حاسههه به ،طراحی و ارا ئه
یکی از ضروریات ویژه در حوزه های
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
ابزاری که م سیر و فرایند مهند سی را
نگاره  :2پروژه پوسته های آزاد آوا-سنتر تهران – طراحی با  Grasshopperتوسط تیم Ardaena
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
موجود نرم افزاری پا سخگوی م سییر خا صی از برخورد با م سئله ه ستند که با پیش فرض های ویژه ی خود تدوین شده اند .حال آنکه این
پیش فرض ها ممکن اسههت برای متخصههصههین داخلی متفاوت نیز باشههد .از این رو ،دنیای تکنولوژی با پیاده سههازی ابزارهای Open
 Sourceدست طراحان و مهندسان را برای ایجاد ابزار ویژه ی خود باز گذاشته است .در واقع با استناد به یک نظام الگوریتمیک به عنوان
مجموعه ای از د ستورات خاص میتوان روندی را نگارش نمود که م سئله ی مورد نظر به پا سخی بهینه تر خم شود .یکی از این گونه موارد
را میتوان در افزونه  Grasshopperکه برای نرم افزار  Rhinocerosنوشته شده است یافت .در واقع فارغ از بحص صرف روی مدل
سازی پارامتریکف ایجاد روابط میان پارامترها پاسخ هایی را مبتنی بر نیاز یک مهندس پدید می آورد .حال این نیاز میتواند با مجموعه های
مختلفی نظیر سازه ،انرژی ،بهینه سازی های فراتکاملی و  ،...شکل گیرد.
مواردی نظیر کاهش اتالف مصالح ،دستیابی به خطوط بهینه منطبق با متریال در طراحی ،آنالیز سازه و عمکلرد قطعات و محاسبات
آنها ،بررسهههی رفتار انرژی کارای طرح ،کنترل طرح براسهههاس ضهههوابط و مقررات ،بهینه یابی طراحی ،ایجاد ابزارهایی برای کنترل و بهینه
نمودن قطعات ساخت ،برر سی م سیرهای بهینه برای تعریف م سائل مختلف در ف ضاهای شهری و ف ضاهای معماری ،ایجاد ب ستر طراحی
واب سته به پارامترهای مختلف ،آنالیز و بهینه سازی و ساخت دیجیتال ،الگوریتم های تیپ بندی قطعات و  ،...ب سیاری م سائل مختلف را با
توجه به ضرورت در نظر گرفت .در واقع با تکیه بر مهند سی الگوریتمیک توان طراحی بوا سطه ی آنالیز بهینه شده و م سائل و طرح های
پیچیده تری را میتوان به این وا سطه مهند سی نمود .الگوریتم ها در کنار م سئله ی افزایش توان مهند سی ،زمانی که هر نیرو یا کاربر برای
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
برای تحلیل و بهینه سازی قطعات نمای یک پروژه نگارش شود ،میتوان طوری آن را نو شت که بهره برداری در پروژه های م شابه را نیز
مورد پوشش قرار دهد .از این رو ،خطا کاهش و در زمانِ کاربر به میزان قابل توجهی صرفه جویی خواهد شد.

 - 1 - 2معرﻓی دوره
دوره مهند سی الگوریتمیک در دو بخش ا صلی و ده بخش فرعی تعریف میگردد که ده جل سه  4ساعته خود را به شکل کارگاهی
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
تمرین از مباحث مهندسهی خاص روی نماها ،طراحی و آنالیز از منظر انرژی و سهازه و نهایتا ختم به آشهنایی با سهیسهتم ها و تکنیک های
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ساخت دیجیتال خواهد شد .از این روف شرکت کنندگان در گروه های سه الی چهار نفری به برر سی چالش های مطرح شده می پردازند.
هر جلسهه یک چالش تمرین شهده و نهایتا رویکرد مهندسهی الگوریتمیک در قالب هر پروژه بسهتر آموزش حرفه ای دوره را شهکل میدهد.
مسائل مورد نظر از طراحی یک پوسته پیچیده برای فضای مشخص تا بهینه سازی طراحی در راستای کاهش اتالف مصالح تعریف خواهند
شد.

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

سرﻓصل اصﻠی
از مدل سازی تا

1

تعریف داده ها
مختﻠف در زبان
های برﻧامه ﻧویﺴی

2

مدیریﺖ داده ها و
Data Structure
مدل های هندسی

3

پیﺸرﻓته در
Grasshopper
بررسی رﻓتار

4

اﻧرژی کارای ﻓرم
های خاص
ﻓرم یابی و ﻧگارش

5

روابط مربوط به
ﻋمﻠکرد سازه
تمرینات خاص
روی مﺴائل

6

مهندسی مربوط به
طراﺣی معماری

درصد وزﻧی

زیربخﺶ های هر ﻓصل
 -1ن صب ،آ شنایی با رابط کاربری ،نحوه کار با توابع ،عنا صر و اجزاء ،فرایند کار در Grasshopper + Add-
 -2 /// Onsکار با بخش های مختلف و آ شنایی با موارد خاص هریک از زیر بخش ها -3 ///نحوه تعریف روابط
و ضههوابط ریاضههی  -4 ///رابطه با نرم افزارهای دیگر -5 /// Import & Export ،ایجاد مدل های مختلف به
صورت پارامتریک  -6 ///آشنایی اولیه با برنامه نویسی ویژوآل و شناخت داده های مختلف ،عددی ،رشته ای و ...
 -7 ///پیاده سازی مدل حجمی
 -1فیلترها و داده ها  -2 ///بکارگیری داده ها در ساختارهای درختی  -3 ///توابع ریا ضی | Mathematical
 -4 /// Functionsشرط گذاری روی توابع و داده ها |  -5 /// Conditionsا ستراتژی های طبقه بندی داده
ها بو سیله  -6 /// Data Treesبردارها و ضوابط ریا ضی مربوط به انتقال و جا به جایی  -7 ///برر سی پی شرفته
کار با داده ها و مدیریت  -8 /// Data Structureتعریف مسیر در قالب شاخه ها و تعریف دیتابیس

5%

10%

 -1روابط و تناسبات روی فرم های هندسی  -2 ///صفحات پیچیده و مِش بندی  -3 ///کار با خط ،نقطه ،سطح و
حجم براسههاس یک عامل متغیر و نگارش الگوریتم های پاسههخگو  -4 ///فاز بندی تغییرات در راسههتای فرم های
بهینه براساس فرمول های ریاضی  -5 ///آشنایی با پالگین های پیشرفته روی مدل سازی های خاص

10%

 -1آموزش ا ستفاده از پالگین های تحلیلی در برر سی رفتار انرژی کارای طرح  -2 ///شناخت پارامترهای انرژی و
حل م سائل مربوط به طراحی در این را ستا  -3 ///فرم یابی بهینه برا ساس تاثیرات اقلیمی در مدل های پارامتریک
روی تعریف عناصر و المان های معماری  -4 ///بررسی تاثیر ناشی از تعریف مسائل مختلف روی پارامترهای موثر
و تاثیرپذیرِ انرژی در معماری

10%

 -1شناخت سازه های مختلف با عملکرد فرمی ( -2 /// )Form Active Structuresبرر سی الگوریتم های
فرم یابی سههاده و شههکلگیری نظام مند تحلیل رفتار با  -3 /// Curvatureشههروع مطالعات سههازه در معماری و
آشنایی با پارامترهای مورد نیاز  -4 ///تعریف مدل های منعطف برای تحلیل های بهینه در سازه

10%

 -1ایجاد الگوریتم های مربوط به بررسهی طراحی معماری با معیار های خاص نظیر دید و منظر  -2 ///سهاماندهی
فضایی روی برنامه فیزیکیِ طراحی معماری به شیوه الگوریتمیک  -3 ///وابسته سازی طراحی به مسائل مختلف با
تعریف الگوریتم های کنترل کننده نظیر مسهههاحت و  -4 /// ...تمرین روی الگوریتم های مربوط به توزیع فضهههاها
روی حجم های خاص در معماری با توجه به برنامه فیزیکی و مساحت فضاها

15%

تمرینات خاص
روی مﺴائل
7

مهندسی مربوط به
پوسته های ﻧما

 -1ایجاد شهههبکه های مختلف و بهینه روی پوسهههته های خاص  -2 ///تمرین روی الگوریتم های کنترل کننده
سطوح از نظر مساحت  -3 ///تحلیل پنل های تشکیل دهنده ی سطوح و ایجاد نقشه های شاپ دقیق وابسته به
تغییرات فرم  -4 ///شبکه بندی بهینه در راستای کاهش اتالف مصالح

15%

تمرینات خاص
روی مﺴائل
8

مهندسی مربوط به
ساخﺖ دیﺠیتال

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

25%

 - 3 - 2مخاطبین دوره
مخاطبین این دوره با توجه به اینکه هدف ا صلی در واقع تعریف در ستی از ذهنیت الگوریتمیک برای حل م سئله ست ،مهند سان
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
شرکت کنندگان ممکن است جا به جا گردد لذا روند بررسی نمونه ها همواره منطبق با این نسبت در نظر گرفته خواهد شد .همچنین عالقه
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مندان ر شته های دیگر که فعالیت حرفه ای در زمینه طراحی و برر سی تحلیلی در حوزه صنعت ساختمان دارند نیز می توانند در این دوره
شرکت نمایند .برا ساس سرف صل های پی شنهاد شده و مطالب پی شرفته این دوره ،عزیزانی که در شرکت های م شاور معماری و طراحی
مشغول به کار هستند مخاطب اصلی این کارگاه تلقی میگردند.

 - 4 - 2خروجیِ مورد اﻧتظار دوره
با توجه به سههرفصههل های بیان شههده ،توانایی حل مسههئله به روش الگوریتمیک در برخورد با مسههائل مهندسههی مرتبط با ص هنعت
ساختمان از طراحی تا برر سی رفتار پروژه در حوزه های خاص از شرکت کنندگان انتظار می رود .شرایط مورد توجه در این را ستا برر سی
نمونه های ب سیاری ا ست که می تواند با ا ستناد به مهند سی الگوریتمیک سرعت و دقت ر سیدن به خروجی را افزایش دهد .لذا شرکت
کنندگان در این دوره با توجه به موارد ا شاره شده ،پس از گذراندن  10جل سه ی کارگاهی باید قادر به نگارش الگوریتم های م شخص در
راستای مشکالت پدید آمده در پروژه ها باشند.
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 - 3آﺷنایی با مدرس دوره

معماریِ ایرانِ عزیز بیش از آنکه نیاز به توصیف داشته باشد نیازمند تحلیل است.
این منبع عظیم از  7500سال مهند سی ایرانی ،با ا ستناد به تحلیل می تواند م سیر ر شد را
برگرفته از الگوهای کارکردی مبتنی بر روش نظام خلقت بر پایه فرایند طراحی یکرارچه
(اسالمی) ،زنده نماید (مهدی سهیلی فرد.)1394 ،

 - 1 - 3مﺸخصات ﻓردی
مهدی سهیلی فرد
 کارشناسی ارشد معماری اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)فارغالتحصیل با درجۀ عالی و کسب نمره کامل پایاننامه
عنوان پایاننامهی کارشناسی ارشد:
فرایند طراحی یکرارچه در معماری اسالمی (:)Integration Designing in Islamic Architecture
"طراحی سامانهی سازهای پوششی پویا ،جهت کنترل تعامل فضای معماری و حرکت نظاممند خورشید"
 فارغالتحصیل معماری ،مقطع کارشناسی ،دانشگاه قمفارغالتحصیل با درجۀ عالی
عنوان پایاننامهی کارشناسی:
مجتمع مسکونی رنگِ مهر(با رویکرد انرژی)
 -کسب عنوان استعداد درخشان در سال تحصیلی 1390

 - 1 - 1 - 3اطالعات تماس
09372267732
09127548021
Email:
CEO@ardaena.com
m.soheylifard@gmail.com

 - 2 - 3سوابق آموزﺷی
 مدرس دورههای کارگاهی "تحلیل پارامتریک سازههای نو"" ،درک انرژی در طراحی معماری"" ،روش تحقیق و مدیریت منابعمطالعاتی" و "آموزش فرایند طراحی معماری پارامتریک با کدنویسی الگوریتمیک در ابزار "Grasshopper
 مدرس دوره های تخصصی "مهندسی الگوریتمیک در معماری و شهرسازی" مدرس نخستین دورهی "مدیریت پروژه با رویکرد ) BIM (Building Information Modelingو تفکر الگوریتمیک" ،موسسهآموزش عالی آزاد مهندسان – نیم سال دوم سال تحصیلی 1393-92
 مدرس درس "طراحی فنی" ،دانشگاه قم مدرس پارهوقت به عنوان دستیار استاد (جناب آقای دکتر سید مهدی مداحی) :طرح یک کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی خاورانمشهد
 مدرس پارهوقت بهعنوان دستیار استاد (جناب آقای پروفسور محسن وفامهر) :سازههای سنتی معماری ایران  /سازه های نو و روش های8
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پیشرفته ساخت ،مقطع ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)
 مدرس کارگاه های درک نقش انرژی در فرایند طراحی ،آموزش ابزارهایی نظیر،"Autodesk Ecotect" ،"DIVAforRhino" :" "Autodesk CFDو ...
 استاد راهنمای پایان نامه ،مقطع کارشناسی دانشگاه قم /مشاور پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه خیام مشهد ،موسسهآموزش عالی خاوران
 گذراندن دورۀ تدریس زبان انگلیسی ( ،)TTCمدرس زبان انگلیسیکد گواهینامه20129026 :
 گذراندن دوره شبیهسازی انرژیزیر نظر دکتر فرشاد نصرالهی ،مدرس دانشگاه برلین آلمان و پژوهشگر برتر انرژی کشور سال 1390

 - 3 - 3سوابق پژوهﺸی
پژوهشگر حوزه  ،Integrated Designتعامالت انرژی و سازه در معماری
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
داور مقاالت مجالت  ISCدر حوزه مرتبط با تکنولوژی ،انرژی و ابزارهای تحلیلی الگوریتمیک

 - 1 - 3 - 3طرحهای پژوهشی
 طرح پژوهشی "بررسی رفتار انرژی کارای بناهای سنتی کاشان"مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران کشور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
تحت همکاری با مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه کاشان
سمت :سرپرست همکاران
 طرح پژوهشی" آسیبشناسی ضوابط ،مقررات و شهرسازی معاصر"شبیهسازی انرژی مجموعه مسکونی والیت ،کرمان
مصوب استانداری رفسنجان
بررسی جانمایی بناها و تحلیل سایهاندازی ساختمانها نورگیری بخشهای مختلف واحدها آسایش انسانی مبتنی بر ساماندهی فضاها
سمت :آنالیزر اقلیم و انرژی
 ارائه طرح تحقیقاتی" :طراحی معماری انرژی کارا"سازمان بهرهوری انرژی ایران(سابا)
سرپرست همکاران
کد طرح ،110/116 :در حال بررسی
 طرح پژوهشی " محاسبهی بهینهی ضریب ارتفاع بنا به عرض معبر ،منطبق با سرعت تغییرات کشیدگی سایه در شهرهای ایران (براساس تکنیک الگوریتم ژنتیک)"
در مرحلهی ارائه جهت پیشنهاد همکاری با سازمانها
 طرح پژوهشی "مکانیابی بهینه کاربری های خاص شهری با الگوریتم های فراتکاملی"در مرحلهی ارائه جهت پیشنهاد همکاری با سازمانها

 - 2 - 3 - 3آثار پژوهشی
 نگارش مقاله ،دو فصلنامه "آرمانشهر" دارای نمایۀ ( ISCعلمی پژوهشی)9
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بررسی تعامل اصول معماری سنتی ایران و انرژی خورشیدی از منظر فرم ،تقارن و جهتگیری
 نگارش مقاله ،دومین همایش ملی معماری پایدار ،همدان ،اسفند 1390ل اصولِ معماری سنتی ایران و خورشید  -خانۀ عباسیان ،کاشان
تحلیلِ تعام ِ
 نگارش مقاله ،مجله "مطالعات معماری ایران" ،دارای نمایۀ ( ISCعلمی پژوهشی)محاسبه و بررسی رفتار حرارتی جدارهها ،از منظر تعامل با خورشید -خانۀ عباسیان ،کاشان
در مرحلۀ داوری
 نگارش مقاله ،همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی -اسالمی ،مشهد مقدس ،آذر 1391تعاملِ زیباییشناسی و رفتار حرارتی در طراحیِ بازشوهای حرم مطهر رضوی
پژوهش برگزیده برای چاپ در کتاب گزیده مقاالت
 نگارش مقاله ،فصلنامه پژوهشنامه علمی پژوهشی هنر و معماری رضویمحاسبهی بهینهی ضریب ارتفاع بنا به عرض معبر ،منطبق با سرعت تغییرات کشیدگی سایه در شهرهای ایران(،بر اساس تکنیک الگوریتم
ژنتیک)
 نگارش مقاله فصلنامه پژوهشنامه علمی پژوهشی هنر و معماری رضویطراحی سامانهی دوپوسته جهت کنترل توزیع نور ،بر اساس هندسهی گره ایرانی
 نگارش مقاله ژورنال  ،Social Issue & Humanitiesنمایهی ()ISCبررسی تأثیر ضریب ارتفاع بنا به عرض معبر ،منطبق با تغییرات کشیدگی سایه ،بر بار سرمایش و گرمایش؛ نمونهی موردی :شهرک مسکونی
ولیعصر اصفهان
 نگارش مقاله چاپشده در فصلنامه علمی پژوهشی "نقش جهان" ،دارای نمای ()ISCکنترل رفتار ساختارمند سازههای هندسی در جانمایی بهینهی تکیهگاهها با روش الگوریتم ژنتیک
(نمونهی موردی :پوشانههای طراحی شده بر اساس گره ایرانی)

 - 4 - 3سوابق ﺣرﻓهای
مؤسس گروه مهندسی یکرارچه علمی Ardaena
مدیر بخش مهندسی علمی  – 1393تاکنون
نگارنده  ،Caddisfly for Grasshopperابزار طراحی جزییات پوسته های پیچیده براساس سیستم های مختلف
مشاور شرکت های مهندسی در حوزه مهندسی علمی و الگوریتمیک
همکاری با شرکت های حرفه ای در روند مهندسی پوستههای نما در پروژههای شاخص کشور نظیر:
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
آوا -سنتر :طراحی نخستین پوسته تک الیه اجرا شده توسط شرکت های داخلی در کشور و ارائه نقشه های ساخت به روش الگوریتمیک
بازار بزرگ ایران – ایران مال :مشاور مقیم پوسته های سرامیکی و شیشه ای نما ،مهندسی سیستم های پیچیده پوسته های نما
آتریوم ورودی بخش تجاری شهر افسانه ای پدیده ی کیش :انالیز انرژی و بهینه سازی مصالح
برج  34طبقه ی آرمیتاژ گلشن مشهد :انالیز انرژی و امکان سنجی استفاده از سیستم های bipv
مجموعه تجاری اقامتی ستاره آرمان مشهد :آنالیز انرژی پوسته های شیشه ای
ساختمان کمیسیون های مجلس شورای اسالمی تهران :طراحی جزئیات و آنالیز انرژی نما
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...
ی علمی در راستای پیاده سازی مهندسی الگوریتمیک
* بسط نگرش مهندسی یکرارچه در شرکت ها به عنوان مشاور مهندس ِ
10
Ardaena: Integrated Network of Professionals
info@ardaena.com

Parametric Modeling & Algorithmic Engineering WorkShops Description

 - 5 - 3مهارت ها
مهارت ها :مدیریت پروژه های معماری ،طراحی معماری با رویکرد هایی نظیر :معماری پایدار ،معماری سبز ،آنالیز رفتار انرژی-کارای پروژه
ها و پوسهههته های پیچیده ،تولید نقشهههه های سهههاخت دقیق پوسهههته های پیچیده ،نگارش فرایند طراحی ،حل مسهههئله به روش مبتنی بر
 ،Algorithmic Engineeringبرنامه نوی سی با زبان های ( Python ،Grasshopperپایتون) و  ( C#سی -شارپ) ،آ شنایی با
ابزارهایی نظیر ،Inventor ،Revit ،Rhino :مدیریت پروژه با تفکر  ،BIMآنالیز و محاسهههبه فیزیک سهههاختمان و سهههازه به روش
 ،Finite Element Analysisبررسی و تحلیل رفتار مدل های فرمی در سازه های پیشرفته به روش الگوریتمیک ،آنالیز رفتار جریان
باد و تهویه به روش  ،CFDآشنایی با میکروکنترلرهای  Open Sourceنظیر  ،Arduinoتحقیق و پژوهش و مدیریت منابع مطالعاتی،
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.
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