
 
 

 انجمن منظر بخارست

(21st to 25th of April 2015 )    1  1931اردیبهشت  5تا  

 

 برگزار کنندگان:

  دانشگاه معماری و شهرسازیIon Mincu  

 دانشگاه کشاورزی و دامپزشکی 

 ( ASOP)  منظرانجمن رومانیایی معماری 

  APUR) ( شهری رومانیایی ریزان برنامه متخصصان انجمن 

 http://forum.ln-institute.orgو ثبت نام:  فراخوان پوسترکلی،  مدارک

 انجمن منظر بخارست

توسعه پایدار  که پتانسیل عظیمی برای ( استColentinaها در امتداد رود کلنتینا ) دریاچه از ای انجمن بخارست زنجیره مرکزیحوزه 

  پایتخت رومانی دارد.

  :باالیی برای چهار موضوع اصلی انجمن نشان می دهد منظر کلنتینا ارتباط

o شهر پیرامون شهری: نیمه توسعه شهری و پراکندگی 

o طریق توسعه گردشگری اندازهایی برای احیاء منظر از چشم :پایدار گردشگری و تفریح 

o منظر هویت های پویایی های و پایداری، میراث، ویژگی : هویت و فرهنگی میراث 

o اقتصادی چند عملکردی و بعد روستایی مناظر تولیدی: روستایی و مناظر مناطق حاشیه 

 موردو بحث های میزگرد در طول چهار روز اصلی انجمن  اصلی های ، سخنرانیسط کارگاه های آموزشی، گشتچهار موضوع ذکر شده تو

 گیرد.قرار می  بررسی

 : انجمن از پیشفعالیت های مازاد 

o 1131 بهمن 11 -آذر 42 ها: فراخوان پوستر ( 15th of December 2014- 31st of January 2015)   

o مقدماتی در  آنالین های سخنرانی های الکترونیکی: سخنرانیMarch and April 2015 

o  به منظر  سفری :از انجمن قبلگردش( کارپاتCarpathian با تمرکز بر روی )1132فروردین  11-43 (اکوتوریسم( 

   (18th -20th of  April) 
o :1132اردیبهشت  1 (طبیعی مناظر پژوهشی رویکردهای تمرکز بر روی کنفرانس دکتری (21st of April)( 

o از طریق وبسایت انجمن اعالم خواهد شد کارگاه های مازاد 



 
 

 منظر انجمن اهداف

 این گفتمان است. و بحث گو، و منظر اروپایی متمایز می کند تمرکز بر روی گفت را از سایر وقایع LE:NOTREچیزی که انجمن منظر 

بازدید غیر رسمی و  کارگاه طبیعی در مناظر های رشته از وسیعی طیف از یهمکاران با خالقانه برای تعامل را فرد به منحصر فرصت یک

 بین مشارکت و تحقیق برایها  پروژه و تدریس جدید های ایده از ینسل ترویج محرک برای یمحیط ایجاد هدف .آورد می فراهم سایت

 به . تاداشت دنخواه مشارکتخواهد شد که در آن تمام شرکت کنندگان  منجر نشست این یک نشریه مشترک ازعمل است.  و تئوری

 (.4112سارایوو )(، 4111(، رم )4114است: آنتالیا ) شده تشکیل مرتبه سه امروز انجمن

 مخاطبان هدف

 روند در مرکزیت است به متخصصاننیز  ورشته های مرتبط منظر مختلف  های طیف از محققان و درسانمتوسط  انجمن در مشارکت

 نقطه کانونی آن است. که متقابل یادگیری و ای گفتمان رشته میان

 قرار می دهد: خطاب زیر را مورد هدف های گروه انجمن

 نظر در برجسته است ممکنشامل مناظری که موضوع  محققان، متخصصان و مدرسان کلیه رشته های مرتبط با منظر. این 

 می باشد. اروپا منظر کنوانسیون به توجه با باشندشده  تخریب یا و روزمره مناظر عنوان د و بهنگرفته شو

 و سیاسی معماری، جغرافی، کشاورزی، جنگلداری، علومخطاب: منظر، برنامه ریزی شهری و منطقه ای،  مورد های رشته 

آب،  ها، مهندسی، مهندسی زیرساخت ریزی و برنامه نقل و اقتصاد، حمل و فرهنگی، گردشگری و اجتماعی، علوم  تاریخی

 شناسی. بوم زیست و حفاظت محیط

 دولتی،  غیر های پژوهش، انجمن و ای، آموزش منطقه و محلی مسئول عمومی: ادارات، مقامات توجه: بخش مورد های بخش

 مستغالت. و امالک، مشاوران، صنایع و خصوصی: ادارات بخش

 LE:NOTRE پیشینه انجمن منظر و موسسه

 همکاری برای زیرمجموعه  یک عنوان به ( اروپایی دانشکده های  معماری منظر  )شورای ECLASنظارت  تحت LE:NOTREموسسه 

 است. تاسیس شده طبیعی مناظر زمینه نوآورانه در  فعالیت و پرورش، پژوهش و آموزش بین ای رشته میان

 و خصوصی عمومی، بخش های  نوآورانه در عملکرد و ، پژوهش ظرمن آموزش بین تقویت ارتباطات  و توسعه LE:NOTRE موسسه هدف

 انتفاعی است.

 به بخشی میانو ای  رشته میان زمینه ای ها در ایده و تلفیق ارتباطات، همکاری تسهیل و وسیله گسترشاین هدف را به  به رسیدن 

 مثابه به رفاه جامعه و منفعت ظر برایمن اقتصادی و اجتماعی نقش زیست، ، محیطاز فرهنگ تر عمیق و تر گسترده ارتقاء درک منظور

 دنبال می کند. کل یک

 شوند. می دعوت  LE:NOTRE انجمن برای عضویت در موسسه کنندگان شرکت

 ارتباط از طریق :

LE:NOTRE Institute 

http://www.le-notre.org 


