کنفرانس بین المللی عمران  ،معماری و شهرسازی ایران معاصر
ایران – تهران  ،مرداد ماه 6931

بررسی نفش پردیس مد ولباس در توسعه پروژه های
سرمایه گذاری با تکیه برارزشهای معماری
ایرانی اسالمی کالنشهر تبریز
نام و نام خانوادگي علیرضا رضوان خواه  ،*6دانشگاه ازاد اسالمی واحد
اسکو  ،2لیال سهیلی وند 9
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری )(alireza1055@yahoo.com
دکتری معماری )(soheiliuni2@gmail.com

چکیده:
همواره سرمایه گذاری از مباحث بحث برانگیز در مع ماری ایررا بروده
است .ضرورت دستیابی به معماری با هویت ایرانی – اسالمی موضرویی ا ست
که همواره خواست ملی میباشد و این پژوهش کوششری اسرت درتبیرین نقرش
پردیسهای مد و لباس در جذب سرمایه گذاری با حفر ارزشرهای ایرانری
اسالمی در محدوده ی مطالعاتی مورد انتخابی تدوین شده است .از انجایی
که صنعت مد و لباس سابق ی دیرینره ای در رونرق اصتدرادی نقرش ایفرا
میکند ،تشریح یوامل موثر بر این ساختار با بررسی یوامل جذب سررمایه
گذاری که موجبات افزایش درامد ارزی را به همراه خواهد آورد .در این
پژوهش ابعاد طراحی فضای مد و لباس با الگو گرفته از معماری ایرانی
اسالمی و یوامل موثر در سرمایه گذاری و بررسی بستر فرهنگری و ویژ گی
های جغرافیایی هویت ساز در معماری داده شده و یوامل موثر به تغی یر
و تحول مد و لباس مطرح گردیده است و دو نمونه شاخص از مراکرز خریرد
مورد مطالعه صرار گرفته که برای رسید بره ایرن مهرز از روح تحق یق
پژوهش-ترکیبی استفاده شده است که ابتردای امرر برا روح توصریفی بره
بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و متو مرتبط در ایرن زمینره اصردا و
سپس توسط روح پیمایشی به مطالعه تاثیر مد و لباس در توسرعه سررمایه
گذاری شهر پرداخت شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر 011نفر در دوگروه
شهروندا و سرمایه گذارا می باشد .نتیجه ی حاصل از این بررسی نشا
میدهد که پردیس های مد و لباس ترا هره انردازه میتوانرد بره تر یر
سرمایه گذاری در کنار حف اصول ارزشی ایرانی -اسالمی وارد شود.
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