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 عنوان پروژه



 :اکسپو تعریف  

Expo واژه از برگرفته Exposition که جهانی نمایشگاه های به و است 
 است رویدادی اکسپو .می شود گفته گردیده پا بر میالدی نوزدهم سده میانه های

  این اهمیت .می شود برگزار متفاوت کشوری در بار هر و یکبار سال پنج هر که
 است ارزشمند چنان آن جهان کشورهای برای آن برآیندهای و پیامدها و نمایشگاه

 و فوتبال جهانی جام مسابقات از پس دنیا مهم رویداد سومین اکسپوها امروزه که
  .اند برگزیده آن برای را "ملل فرهنگ المپیک" نام و بوده المپیک بازیهای

 آن در که کشورها آینده و اکنون گذشته، نمایش برای ایست عرصه نمایشگاه این
 توسعه دورنمای و فرهنگی پیشینه و علمی اقتصادی، اجتماعی، دستاوردهای

 توسعه برای اکسپو نمایشگاه میزبانی .می شود گذاشته نمایش به کشورها
 همکاری های و ستدها و داد و میزبان شهرهای زیرساختی و اجتماعی اقتصادی،
 دفتر» عضو کشورهای همه رو، این از .است کارساز بسیار بین المللی

 .بگیرد گرده به را نمایشگاه این میزبانی مایلند (BIE) «بین المللی نمایشگاه های
 .شده است برگزار شهر ۲۴ در اکسپو ۶۰ حدود کنون تا
 



 : پاویون تعریف   

 
     



 :دوم جلسه های تمرین    
  می دلخواه کشور دو انتخاب) متفاوت کشور دو پاویونهای از نمونه دو بررسی-1

 با طرح دو وبررسی (باشد می دلخواه نیز اکسپو برگزاری سال) اکسپو یک در (باشد
 پاویونها معماری ونقد یکدیگر

 
   مختلف اکسپوی دو در ایران پاویونهای از نمونه دو نقد-۲
 

 به میتوانید فوق تمرینهای جهت مناسب موردی های نمونه به دستیابی بمنظور
archdaiy , designboom،  ….. ,BRITANNICA,pinterest  

  برای هایی وایده ،روشها الگوها مقاله به بیشتر اطالعات برای چنین هم .نمایید مراجعه
 .نمایید مراجعه آبادی مشک پریسا نوشته میالن 2015 اکسپو در ایران پاویون طراحی

 
 99 فروردین ۶ حداکثر : تحویل مدت
 .گردد ارسال زیر ایمیل آدرس به جلسه هر شده خواسته تمرینات لطفا

 mir_shhrz@yahoo.com 
 

 
 
 
 

 
    



 :تذکر   
 یک معرف پاویون هر واینکه آن بودن وجهانی اکسپو رویداد اهمیت به توجه با

  عملکردی ویژگیهای به توجه پاویون،تنها طراحی بمنظور بود،لذا خواهد کشور
  راستای در که ومفهومی محتوایی موضوعات نظرگرفتن ودر نیست ،کافی وفرمی

  ،توجه شده خواسته تمرینهای در لذا .است باشد،ضروری می اکسپو سال شعار
 ،اقلیم شناسی ،فرهنگ،مردم نظیر،تاریخ معماری ای رشته میان موضوعات به دانشجو

 به ،توجه انتخابی های پروژه وبررسی نقد در این بنابر.میباشد مهم بسیار....و
 .شود گرفته نظر در فوق موضوعات

 
     



 :سوم جلسه های تمرین    
 

 از (طراحی فرایند ویا طراحی نظری مبانی) ها پاویون طراحی رویکرد چند بررسی-1
   بزرگ معماران دیدگاه

 
  اکسپو شعار براساس ایران پاویون برای دانشجو پیشنهادی فیزیکی برنامه ارائه-۲

۲۰۲۰ 
 

 99 فروردین 1۶ حداکثر : تحویل مدت
 

   .گردد ارسال زیر ایمیل آدرس به جلسه هر شده خواسته تمرینات لطفا
mir_shhrz@yahoo.com 

 

 
 
 
 

 
    



 :تذکر   
 کلی والگوهای نظرات بندی سوم،جمع جلسه تمرین پایان در

 مبانی وتحلیل نقد لذا .میباشد نظر مد اکسپوها در پاویون طراحی
 .است انتظار مورد بناها از نوع این طراحی ورویکردهای  نظری
 اطالعاتی منابع خصوص در الزم وراهنماییهای نکات است بدیهی

 با موضوع،متناسب وشناخت اطالعات اوری جمع مسیر ونیز
 .پذیرفت خواهد دانشجویان،صورت ارسالی ایمیلهای

 
 با آرزوی سالمتی وموفقیت. پیشاپیش سال نو مبارک

 
 
 
 

 
    


