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 ـ  ۱۳۹۶
 

 ـ   ۱۳۹۴
 
۱۳۹۲-۱۳۹۴ 

 مدیر گروه معماری
 شهرسازیدانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و 

 عضو هیئت علمی 
 دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری

 (فارسی) پژوهشیـ علمی  های ه مقال
 ی»شناخت دار یپد کرديیدر معماري با رو میشناخت حر « ۱۴۰۰

 .۱۴۰۰، تابستان ۲۶، ش ۱۱، دورۀ مرمت و معماری ایرانزاده، مهدی سعدوندی. نوید نحوی، محمدرضا رحیم

و  »ینـادر  ۀموز « یمورد  ۀنلسون گودمن، مطالع دگاهید   یۀبر پا  یآثار معمار   یشناختییبایز   یابیامکان ارز 
 بزرگ خراسان» ۀ«موز 

 . (تأییدیۀ انتشار)پژوهشنامۀ خراسان بزرگزاده، نادیه ایمانی. پدرام باغانی، محمدرضا رحیم

 اسیـمقبزرگ یمسـکون یهـادر مجتمع   یاجتمـاع   یدار یپا  یو ارتقا  یفرهنگ عموم  یدار یپا  ۀرابط  نییتب«
 پونک شهر زنجان) ی: مجتمع مسکونیمورد  ۀ(نمون

فصـلنامۀ علمـی پژوهشـی زاده، منصـوره کیـان ارثـی.  مدرضـا رحـیمپـور، محسرور رحیمـا زنجـانی، احمـد امین
 . (تأییدیۀ انتشار)۱۴۰۱، بهار ۴۶ای)، ش ریزی منطقه(برنامه  جغرافیا

 نگاری ایران»گیری یک مفهوم در تاریخ«ایران در دوران باستان متأخر، بررسی شکل ۱۳۹۹
، پــاییز و زمســتان ۲، ش ۱۱جسـتارهای تــاریخی، س  زاده.رحــیماحسـان طهماســبی، نادیــه ایمـانی، محمدرضــا 
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 .۱۶-۱، ص ۱۳۹۹

 »ناپیوستۀ معماری ارشد یکارشناسۀ  دور   یبرنامه هاي آموزش  یقیمطالعه تطب«
، زمسـتان ۲۹، ش ۱۳، دورۀ نامـۀ معمـاری و شهرسـازیپور، آناهیتـا شـهپری.  زاده، افـرا غریـبمحمدرضا رحیم

 .۹۵-۷۳، ص ۱۳۹۹

 »آن یانیم و کارکرد بناهاي  یستیو چ انیساسانۀ شهر گور در دور  گاهیجا  یبررس« ۱۳۹۵
، پــاییز ۱۱، ش ۶، دورۀ شناســیهــای باستانپژوهشزاده، احســان طهماســبی. نادیــه ایمــانی، محمدرضــا رحــیم

 .۱۰۶-۹۱، ص ۱۳۹۵

 آوری»«معماری و فن ۱۳۸۷
 .۴۲-۲۷ص ، ۱۳۸۷پاییز و زمستان ،  ۴۷، ش ۱۷دورۀ ، صفهزاده.  محمدرضا رحیم

 های علمی ـ ترویجی مقاله 
 »اسالم ۀنیمسجد آئکتاب   ینقد و بررس« ۱۴۰۰

 . (تأییدیۀ انتشار)نامۀ معماریاندیشزاده.  مهسا باقری، محمدرضا رحیم

 هاسایر مقاله 
 «بررسی نسبت دین و دولت در آغاز دورۀ ساسانیان» ۱۳۹۷

 .۱۳۹۷زاده. بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. شیراز،  احسان طهماسبی، محمدرضا رحیم

۱۳۹۶ 
 

 های تاریخ معماری)»«کودک و تاریخ معماری (تأملی در کیفیت آشنایی کودکان با آموزه
کشـورهای زاده. کنفـرانس عمـران، معمـاری، و شهرسـازی  آذین احتشامی، محمودرضا ثقفی، محمدرضـا رحـیم

 .۱۳۹۶ تبریز،  ،جهان اسالم

 «رویکرد مناسب شناخت تاریخ معماری»
المللـی عمـران، معمـاری، و شهرسـازی زاده. کنفـرانس بینآذین احتشامی، محمودرضا ثقفی، محمدرضا رحـیم

 .۱۳۹۶ تهران،  معاصر،ایران 

۱۳۹۵ 
 

 «بررسی نگرش مردم بر کیفیت کالبدی و فضایی تکایای گرگان»
المللـی معمـاری هـدف، شـیراز، آذر زاده. اولین کنفـرانس بینپور، محمدرضا رحیمگلشن مقسمی، احمد امین

۱۳۹۵. 

۱۳۹۴ 
 

 قاجار»نگاری هنر و معماری دورۀ «یحیی ذکاء و ظهور نظرگاهی نو در تاریخ
شناسـی در فرانسـه، تجربـۀ دیـروز و در: مجموعـه مقـاالت کنفـرانس ایرانزاده، مهنام نجفـی.  محمدرضا رحیم

 .پاریس؛ تهران: انتشارات نگارستان اندیشه .انداز فرداچشم

۱۳۹۱ 
 

 «حرمت پیوند انسان با طبیعت در معماری ایران»
المللـی تجـارب ایـران و مـالزی در معمـاری ش بینزاده. همـاینوید نحوی، مهدی سعدوندی، محمدرضـا رحـیم

 .۱۳۹۱اسالمی و محیط مصنوع، دانشگاه هنر اصفهان، اسفند 
۱۳۸۸ 

 
 های ماهوی اثر تاریخی در چگونگی احیای آن»«جایگاه درک قابلیت

هـای ظرفیتهـا و  مجموعه مقاالت همایش شـناخت و معرفـی مزیت  :درزاده، مهنام نجفی.  محمدرضا رحیم
(ایـن سـخنرانی برنـدۀ جـایزه سـخنرانی برتـر در همـایش  برداری از بناها و اماکن تـاریخی و فرهنگـیاحیا و بهره

 .۱۳۸۸، تهران، شد)

۱۳۸۶ 
 

 «مردمان بخرد»
 .۱۳۸۷زادۀ شیرازی، تابستان اّللشمارۀ ویژۀ دکتر باقر آیت گلستان هنر،

۱۳۸۵ 
 

 )»۲()، هنر ۴شناسی تاریخ هنر(«واژه
 .۱۳۸۶، پاییز ۹ش ، گلستان هنر

 )»۱)، هنر (۳شناسی تاریخ هنر(«واژه
 .۱۳۸۵، زمستان ۶ش ، گلستان هنر

 )»۲)، تاریخ (۲شناسی تاریخ هنر(«واژه
 .۱۳۸۵، تابستان ۴ش ، گلستان هنر

۱۳۸۴ 
 

 )»۱)، تاریخ (۱شناسی تاریخ هنر(«واژه
 .۱۳۸۴، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ  گلستان هنر

 شناسی»شناسی تاریخ هنر، مقدمه بر واژه«واژه
 .۱۳۸۴، بهار و تابستان ۱، شمارۀ  گلستان هنر

 «پرسش از حقیقت معماری هندو» ۱۳۸۲
 ۱۳۸۲، تابستان ۲خیال، سال اول، ش 
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و کارگاه میزگرد، سخنرانی ، 

 بودن معماری معاصر هندهندی ۱۳۷۹
 ۵۵-۵۴ش   ران،یمعاصر ا یمعمار  ۀژ یو  ۀشمار   ،یو شهرساز   یمعمار 

 ران»یمعاصر ا یمعمار   تیبر هو  یامقدمه ت؛ی«پرسش از هو ۱۳۷۸
 بم، رانیا یو شهرساز  یمعمار  خیتار  ۀکنگر   نیمجموعه مقاالت دوم

 از زلزله» یخاص شهر رشت با هدف کاهش خسارت ناش یهایکاربر   یو طراح یز یر «برنامه ۱۳۷۴
و  یشناسـزلزله  یالمللـنیکنفـرانس ب  نیمجموعه مقاالت دومـزاده.  اختر کبیر، شیوا حکمتی، محمدرضا رحیم

  ۱۳۷۴زلزله،  یو مهندس یشناسزلزله یالمللنیب ۀزلزله؛ تهران: موسس یمهندس

 ترجمۀ کتاب 
۱۳۹۶ 

 
 لویی کان: متون اصلی
 .۱۳۹۶علمی، زاده، مهنام نجفی، سیده میترا هاشمی. تهران: انتشارات  ترجمۀ محمدرضا رحیم

 های پژوهشیطرح
 معماريارشد  یکارشناسی  آموزش ۀبازنگري برنام ۱۳۹۷ـ  ۱۳۹۶

 همکاران: منوچهر معظمی، نازآفرین توکلی، آناهیتا شهپری. دانشگاه هنر.

 معرفی ایکوموس و ایکوموس ایران ۱۳۹۸
سخنرانی در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، به مناسبت روز جهانی ایکوموس و شعار سال  

 ایکوموس

 شیوۀ تدوین پیشنهادهکارگاه  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶
 المللی فارابی دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی و پردیس بین 

 بیان، زیبایی معماری،  ۱۳۹۴
 سخنرانی در موزۀ ملی ملک 

۱۳۸۸ 
 

 نشست تخصصی پژوهش هنر و آثار معماری و شهرسازی 
های میدانی و منابع غیرچاپی پژوهش در هنـر»، پژوهشـکدۀ هنـر فرهنگسـتان های «روشدر مجموعه نشست

 .۱۳۸۸های فرهنگستان هنر، اسفند هنر، مرکز همایش

 های ماهوی اثر تاریخی در چگونگی احیای آنقابلیتجایگاه درک 
بـرداری از بناهـا و امـاکن تـاریخی و فرهنگـی، های احیـا و بهرهها و ظرفیتدر همایش شناخت و معرفی مزیت

 .۱۳۸۸سازمان میراث فرهنگی کشور، صندوق احیا، تهران، موزۀ ملی، اردیبهشت 

۱۳۸۷ 
 

 مجموعه گفتارهایی دربارۀ خانه
 .۱۳۸۷یدادهای معماری ایران، فرهنگستان هنر، تهران، مجموعۀ فرهنگی نقش جهان، اسفند مرکز رو

 میزگرد شیرازی مرمتگر و معلم
زادۀ شیرازی، فرهنگستان هنر، مجموعۀ نقش جهان، تهران، مجموعۀ فرهنگی نقـش اّللسالگرد دکتر باقر آیت

 .۱۳۸۷جهان، مرداد 
 «معمار کیست؟» 
 .۱۳۸۷تهران، اردیبهشت مناسبت روز معمار. بهدانشکدۀ شریعتی،  

 شولتسـنگاهی به مبانی کتاب معنا در معماری غرب اثر کریستیان نوربرگ ۱۳۸۶
شولتس، فرهنگستان هنر، تهـران، ـدر مراسم رونمایی ترجمۀ کتاب معنا در معماری غرب اثر کریستیان نوربرگ

 .۱۳۸۶آبان 

 زمین کارگیری فناوری دیجیتال در تدوین دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایرانلزوم به
 .۱۳۸۶زمین، فرهنگستان هنر، تهران، خانۀ هنرمندان، اردیبهشت دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران

 شناسی و تاریخ هنرشرق ۱۳۸۵
 .۱۳۸۵موعۀ فرهنگی نقش جهان، آبان فرهنگستان هنر، کمیتۀ پژوهشی تاریخ هنر، تهران، مج

 معماری  یِ معمار 
 .۱۳۸۵آقا، اصفهان، بهمن قلیحمام علیـموزه
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 نامه پایان رساله و  راهنمایی و مشاورۀ 

 دکتری معماری 
 (مشاور)  تدوين برنامه دروس تاريخ معماري ايران براي دانشكده هاي معماري ۱۳۹۷

 .نادیه ایمانی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیاستاد راهنما: دکتر حامد بیتی. 

 (مشاور) رانیا یمعمار  ینگار خیدر تار  یشیبازاند ۱۴۰۰
 یاسینی. راهنما: دکتر مصطفی کیانی.  دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.هاله حاج

 (در حال انجام)پرسش از انگارۀ گسست در اندیشیدن به معماری معاصر ایران   
شــیما بکــاء. راهنمــای دوم: دکتــر منــوچهر معظمــی، مشــاور: دکتــر ابــراهیم توفیــق. دانشــگاه هنــر، دانشــکدۀ 

 معماری و شهرسازی.

 کارشناسی ارشد معماری 
 (مشاور) کاشان  ینظام معمار  یر یو تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گ خیمرکز تار   یطراح ۱۳۹۲

 پور. دانشگاه کاشان، دانشکدۀ هنر و معماری. محمدامین اسالمی. راهنما: دکتر علی عمرانی

و  ،هاخواسـت ،هااميرآباد در همـاهنگي بـا فرصـت ۀساماندهي بخشي از محل  ،پيوند مجدد شهر و محله ۱۳۹۵
 نيازهاي جديد

 . دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیزاده. سارا حشمت

 وريپژوهشي فناوري اطالعات و ارتباطات شيراز با هدف ارتقاي خالقيت و بهره  ۀموسس
 . دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیالناز فرامرزی. 

 در جهانشهر کرج یهر مرکز ش  یطراح
 المللی فارابی.مرجان کریمی. مشاور: دکتر منوچهر معظمی. دانشگاه هنر، پردیس بین

 (مشاور) در تهران یصفرانرژ  یمجتمع مسکون  یطراح
 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیمحمد آقامحمدحسین درکه. راهنما: دکتر ریما فیاض.  

۱۳۹۶ 
 
 
 

 و خانه بر اساس دیدگاه یوهانی پاالسما ملي در نسبت انسان أ ت، خانه یبازخوان
 المللی فارابی.دانشگاه هنر، پردیس بینآناهیتا شهپری.  

 موزۀ صلح در حوزۀ فرهنگی خلیج فارس
 . دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی بهار. فرشته پیش

 موزۀ تاريخ انسان و ادراک 
 معماری و شهرسازی.مرجان کریمی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ 

 سازی الگوهای هنر نمایش در ایرانبا رویکرد باززنده مركز هنرهاي نمايشي تهران
 دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.پور.  فرهنگ علی

 (مشاور)  طراحي فضاي شهري عمومي با هدف ارتقاي كيفيت محيط ( ميدان مردم)
 دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی. شقایق یغمایی. راهنما: دکتر منوچهر معظمی.

 با الگوي باغ ايراني شهر  کشهر و تبديل به پار زندان رجايي ۀسازي محوطباززنده
 المللی فارابی.العابدینی رنانی. دانشگاه هنر، پردیس بینمحسن زین

تعـامالت اجتمـاعي بـه مثابـه عـاملي بـراي  یتهران با هـدف ارتقـا کپون  ۀطراحي مجتمع مسكوني در محل
 پايداري اجتماعي

 المللی فارابی.دانشگاه هنر، پردیس بینمشاور: علی عسگری.  . فريماه واشقاني فراهاني

نقش طراحي معماري در بازتعريف رابطۀ جزء و كل در بافت شهري: احيا و تغيير كـاربري كارخانـۀ سـيمان  ۱۳۹۷
 شهر ری

دانشـگاه هنـر، ، نژادمهنـدس احمـد طـالبی، مشـاور: دکتـر منـوچهر معظمـیراهنمای دوم: پریسا نصیری مهر. 

 .دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 الدين سهروردي در زنجانيادمان شيخ شهاب ۀطراحي مجموع
 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیمسعود حیرانی. مشاور: دکتر محمود ارژمند. 

 هاشهیاند دانگاهیه به مثابه مکتابخان

 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیزهرا جعفری.  

 فضاي شهري در مجتمع اكباتان کطراحي ي ،عمومي در تهران  ۀمعماري و عرص
 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی  السادات حسینی.عطیه

 افغانستانی مقیم ایرانطراحی معماری انجمنگاه باشندگان  ۱۳۹۹
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 نازنین اکبری. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 خرمشهر یشهر  یموزه صلح در عرصه  یطراح
 مریم معبودی. مشاور: دکتر منوچهر معظمی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 یزنـدگ  تیـفیگذار بر ک  ر یاز عوامل تاث یر یبر بهره گ  دیتهران با تاک  یخیدر مرکز تار   یمجتمع مسکون  یطراح
 یرانیا یخیدر خانه تار 

 المللی فارابی.پوریا زمانی. راهنمای دوم: دکتر پیونیک سیمونی. دانشگاه هنر، پردیس بین

 سنندج یفردوس ابانیدر خ یشهر  یفضا  یمعمار   یطراح ۱۴۰۰
متینی، مشاور: دکتر منوچهر معظمـی. دانشـگاه هنـر، دانشـکدۀ سمیرا سالمی. راهنمای دوم: دکتر محمدرضا 

 معمای و شهرسازی.

شـهر  یهاو بنـا در تپـه طیمحـ یفهـم و بازتـاب آن در طراحـ  یتا بنا؛ تـالش بـرا  یروح مکان، از منظر شهر 
 سنندج

دانشکدۀ معماری سعدی حسینی. راهنمای دوم: دکتر مریم محمدی، مشاور: علیرضا مستغنی. دانشگاه هنر، 

 و شهرسازی.

 کارشناسی ارشد معماری داخلی 
 یآن بــر فضــا ر یفــرش و تــاث یشــناختییبایاصــول ز  ی(بررســ  طراحــي فروشــگاه و نمايشــگاه فــرش تبريــز  ۱۳۹۵

 )یداخل  یمعمار 
 خانی. راهنمای اول: دکتر مصطفی کیانی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.سعید طلیم

 هیدر عمارت مسعود  یمرکز فرهنگ   یداخل  یطراح
 المللی فارابی.شقایق همایون املشی. مشاور: دکتر نادیه ایمانی. دانشگاه هنر، پردیس بین

 طراحي داخلي يک صحنۀ شهري ۱۳۹۶
دانشکدۀ فرزانه آقابابایی. راهنمای اول: دکتر علیرضا مستغنی، مشاور: مهندس آزاده فرزادپور. دانشگاه هنر، 

 معماری و شهرسازی.

 (احیای خانۀ پدری صادق هدایت)احيا و طراحي داخلي عمارت هدايت  
 المللی فارابی.سیده مهتاب قادری. دانشگاه هنر، پردیس بین

 زد یآب انبار  گاهیجا  یادآور ینگاه تازه و 

 المللی فارابی.بینسید محمدحسین علویان. مشاور: عبدالرضا محسنی. دانشگاه هنر، پردیس 

 طراحي داخلي گالري هنري در خانه تاريخي حبيب آبادي اصفهان
 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیهومن امین. مشاور: مهندس نوشین ضیاءشهابی.  

 (مشاور) طراحي داخلي عمارت تاريخي شاپوري شيراز تبديل خانه يا تاجر به موزه تجارت

 راهنما: دکتر علیرضا مستغنی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.عاطفه اسکندری. 
 نادر اردالن و همکاران در سمنان یبرا  یدفتر معمار   یداخل  یطراح

 المللی فارابی.نیکا نصیری. مشاور: دکتر نادیه ایمانی. دانشگاه هنر، پردیس بین

بازنگري در طرح احياي معاصـر بـا هـدف بازيـابي هويـت سازي خسروي تبريز؛ چرم ۀطراحي داخلي كارخان ۱۳۹۷
 تاريخي مكان در طراحي داخلي

 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی  .بهناز ولیزاده

 اصفهان ۀکاو  یمسافربر  ۀانیپا رشیسالن پذ  یطراح داخل
 ابی.المللی فار مهرناز آذربایجانی. مشاور: دکتر نادیه ایمانی. دانشگاه هنر، پردیس بین

 (مشاور)  خان کاشان در قالب مرکز سالمت یخیحمام تار   یمعاصرساز 
 .دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی حمیدرضا سپهری. راهنما: دکتر محمود ارژمند.

 شنیمیان ۀبه موز  لیتبد  یبرا راز یگندم ش  یلویطراحي داخلي س
 فارابی.المللی سرور کاظمی. دانشگاه هنر، پردیس بین

 رازیش لیبازار وک یهایلیف یدر سرا یمرکز رشد طب سنت  یداخل  یطراح ۱۳۹۸
 .یو شهرساز  یمعمار  ۀدانشگاه هنر، دانشکدفرزانه شهریاری.  

 تهران در ساختمان اتکا یهنر   یهاآپمرکز استارت  یداخل  یطراح
 .یو شهرساز  یمعمار  ۀدانشگاه هنر، دانشکدمهسا مظفری. 

 دانشگاه هنر یو شهرساز   یمعمار   ۀدر دانشکد یرسمریغ یفضاها  یداخل  یطراح
 .یو شهرساز  یمعمار  ۀدانشگاه هنر، دانشکدخان گروسی. مشاور: مهندس اکبر دبستانی. دالرام طالب

 شابورین ۀروز یف ۀخان  یداخل  یطراح
 ابی.المللی فار سیده آناهیتا سخدری. مشاور: دکتر نادیه ایمانی. دانشگاه هنر، پردیس بین
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 شاه اصفهان ۀگرماب  یایاح  یبرا  یداخل  یطراح
المللـی رعنا رحیمی. مشـاور: دکتـر نادیـه ایمـانی و دکتـر فاطمـه حسـینی شـکیب. دانشـگاه هنـر، پـردیس بین

 فارابی.

 گراند هتل تهران  یداخل  یمکان: طراح یخیتار   یهاهیو ال  یداخل  یطراح ۱۴۰۰
 نوشین ضیاءشهابی. دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازیریحانه فوالدی طرقی. راهنمای دوم: 

در  یو جمعـ یفـرد  یهـاتیروا یبـر بازنگـار   هیـتهران با تک  یتوپخانه  دانیدر م  ونیپاو  یطراح  اد؛یفضا و  
 یخیتار  یهاهیال

دانشـکدۀ عسل شیروانیان. راهنمای دوم: مهندس اکبر دبسـتانی، مشـاور: دکتـر نادیـه ایمـانی. دانشـگاه هنـر، 

 معماری و شهرسازی.

 کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
 یقرن چهارده شمس لیتهران اوا یدر شناخت خانه ها  یگام ۱۳۸۷

 شیما بکاء. مشاور: دکتر مهدی حجت. دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

آن در آغـاز دوره  گـاهیو جا روزآبـاد یکـاخ ف  ایـآتشـکده  یمعمـار  یمعنا و مکـان (بررسـ روزآباد،یآتشکده ف
 )یساسان

 احسان طهماسبی. دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

  البرز  رستانیدب  یمعمار  یبازخوان ۱۳۸۹
 ساز بروجنی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.حمید رضا زین

 ۀدور  یمعمــار  ۀنامــبــر فرهنگ یالدولــه) مــدخل(ممتحن یشــقاق  خانیمهــد رزایــم یمعمــار  ۀنامــفرهنگ
  قاجار

محمدرضا گراوندپور. مشاور: دکتـر مهـرداد قیـومی بیدهنـدی.  دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـکدۀ معمـاری و 

 شهرسازی.

بــه   رانیــ ا ۀآمــوختن صــناعت عمــارت در گذشــت  یبــرا  یاندازه و شمار در صــناعت عمــارت: راهــ 
 کمک اندازه و شمار

 سامان ابوعلی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 مسکن مألوف یو هوا  ر یو تدب ر ی: تقدانیط یراز یش نیالدذکر استاد قوام
 جواد خسروی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 یهادر خانــه میدر نظــم و مراتــب حــر  قیــاصــفهان: تحق یخیمحــالت تــار  یهادر خانــه تیــو محرم میحــر 
 جوباره و گلبهار اصفهان یهامحله

 ایمان شیاسی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 قاجار ۀدور  راز یخانه و فرهنگ سکونت در ش نینسبت ب ی: جستجوانیراز یخانه در جهان ش ۱۳۹۰
 دوم: دکتر زهرا اهری. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.زاده. راهنمای داوود اسماعیل

 رانیا  یظهور آن در معمار  تیفیک  یو بررس  میشناخت حر  ۱۳۹۱
 نوید نحوی. راهنمای اول: دکتر مهدی سعدوندی. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 یفاراب ر یکب  یقیمعمارانه از موس  ییهادرس
فرناز خندان. راهنمای دوم: دکتر مهدی حجت، مشاور: دکتر هادی ندیمی. دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـکدۀ 

 معماری و شهرسازی.

 هاي معماري در مغرب زميننامهمفهوم گذشته در تاريخ ۱۳۹۴
 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.فاطمه توانایی مروی. مشاور: مهرداد قیومی بیدهندی. 

 ايحيات شهري و محله ۀكنندهدايت :تكاياي گرگان
پور، مشاور: دکتر حسـین کتـولی. دانشـگاه هنـر اصـفهان، دانشـکدۀ گلشن مقسمی. راهنمای اول: احمد امین

 معماری و شهرسازی.

 رويدادهاي مشروطه و تحوالت فضايي تهران  تعامل ۱۳۹۵
 نازآفرین توکلی. مشاور: دکتر زهرا اهری. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 (مشاور) فريت گيدئونگيز تصور فضايي و جايگاه آن در تاريخ معماري در نزد 
 بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی.رقیه حسنی. راهنما: دکتر زهرا اهری. دانشگاه شهید 

 یفرهنگ  خیتار  کرد یبا رو ربکرانیپ یسرگذشت بنا
پـور، مشـاور: دکتـر ناصـر نـوروززاده چگینـی. دانشـگاه هنـر مرضـیه میرزایـی. راهنمـای اول: دکتـر احمـد امین

 و شهرسازی.اصفهان، دانشکدۀ معماری  

  و روايت كوي كارخانه قند فريمان ،معرفي ،شناخت ۱۳۹۶
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  سوابق علمی 

عادله بصیری. راهنمای اول: دکتر زهرا اهـری، مشـاور: دکتـر زهـره تفضـلی. دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـکدۀ 

 معماری و شهرسازی.

 ۀبازتـاب معمـاري شـهرهاي جنـوب خوزسـتان در دور   ؛خوانش معماري خوزستان در ادبيـات داسـتاني آن
 پهلوي در آثار نويسندگان خوزستان

 زیور ترابی. راهنمای اول: دکتر مهدی سعدوندی. دانشگاه هنر اصفهان. دانشکدۀ معماری و شهرسازی.

 (مشاور)  بر آراء ابن خلدون دیبر اساس نظر متفکران مسلمان با تاک یمعمار  خیتار 
 اهنما: دکتر مصطفی کیانی. دانشگاه هنر اصفهان. دانشکدۀ معماری و شهرسازی.نعیمه صابری. ر 

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر
 (مشاور)شناسی نور (طبیعی) در معماری سلجوقی مطالعه و بررسی زیبایی ۱۳۹۷

 هنر.پرهام زنجانی. راهنما: دکتر امیر مازیار. دانشگاه هنر، دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی 

 هاها و همایشعضویت در هیئت علمی کارگاه 
 دستکند  یمعمار  شیهما  نیدوم یعلم ئتیعضو ه ۱۳۹۴

 یو گردشگر  یفرهنگ  راثیپژوهشگاه م

 ، صنعت نفت، و فرهنگ سکونتخوزستانکارگاه  ۱۳۹۱
 ۱۳۹۱دبیرخانۀ رویدادهای معماری، اسفند 

 فهم معماری ایران از پنجرۀ بوشهر  کارگاه
 ۱۳۹۱دبیرخانۀ رویدادهای معماری، فروردین 

 معماری ایران از پنجرۀ بیرجند فهمکارگاه  ۱۳۹۰
 ۱۳۹۰دبیرخانۀ رویدادهای معماری، شهریور 

 ای به شوشتر، پنجرهایرانکارگاه فهم معماری  ۱۳۸۹
 ۱۳۸۹اردیبهشت مرکز رویدادهای معماری ایران، فرهنگستان هنر، 

 فهم خانه  کارگاه ۱۳۸۸
 ۱۳۸۸مرکز رویدادهای معماری ایران، فرهنگستان هنر، آذر 

 برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگیهای احیا و بهرهها و ظرفیتشناخت و معرفی مزیت همایش
 ۱۳۸۸موزۀ دورۀ اسالمی، سازمان میراث فرهنگی کشور، صندوق احیا، اردیبهشت 

 )۲، کارگاه فهم معماری ایران (پنجره ۱۳۸۶
 ۱۳۸۶آقا، دی قلیحمام علیـموزه
 ، کارگاه فهم معماری ایرانپنجره
 ۱۳۸۶آقا، فروردین قلیحمام علیـموزه

 ای معماری امروزمنطقه همایش
 ۱۳۸۶دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان، بهمن  

 ای حرفه های علمی، تخصصی، و ها و سمت سایر عضویت 

 عضو شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر ـ   ۱۴۰۰
تا   ۱۳۹۷زمستان 

 کنون 
 مدیر عامل شرکت دانشگاهی بنیان رازیگری شهر

 دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 مدیره شرکت دانشگاهی بنیان رازیگری شهر هیئتعضو  تاکنون ۱۳۹۷
 دانشگاه هنر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 عضو دوازدهمین و سیزدهمین دورۀ کمیتۀ ملی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملی یونسکو  ۱۳۹۴-۱۳۹۲
 به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 گزینی عضو گروه معماری و شهرسازی گروه واژه ۱۳۹۲-۱۳۹۰
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 متن (فرهنگستان هنر)  ۀموسس یعلم یعضو شورا ۱۳۹۰ـ۱۳۸۷
 عضویت در شورای علمی مرکز رویدادهای معماری ایران

 فرهنگستان هنر
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 سوابق تدریس  

 
 

 های تاریخی ایران»عضویت در کمیتۀ تدوین «منشور مرمت بناها و محوطه
 کمیتۀ ملی ایکوموس ایران 

 صفه  یپژوهشـیعلم یۀنشر   یداخل  ر یو مد  ر یمعاون سردب
 یهدبهشتیدانشگاه ش  یو شهرساز   یمعمار  ۀدانشکد

 المللی) در کمیتۀ ملی ایکوموس ایران عضویت پیوسته (بین تا کنون  ۱۳۸۷
 گلستان هنرعضویت در هیئت تحریریۀ فصلنامۀ  ۱۳۸۷ـ۱۳۸۴

 فرهنگستان هنر

 عضویت در کمیتۀ پژوهشی تاریخ هنر  ۱۳۸۶ـ۱۳۸۴
 فرهنگستان هنر

 های کارگاهی و طراحیدرس 
 ۱طراحی معماری   کارشناسی معماری

 ۳طراحی معماری  

 ۴طراحی معماری  

 طرح نهایی معماری

 ۲و  ۱روستا 

 بناهای تاریخیبرداشت از 

 ۱طراحی معماری   کارشناسی ارشد معماری 

 ۲طراحی معماری  

 طرح معماری سازگار کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت 

 های تاریخ و تئوریدرس 
 آشنایی با معماری معاصر   کارشناسی معماری

 )۲و  ۱آشنایی با معماری اسالمی (

 طراحیهای ها و روشنظریه کارشناسی ارشد معماری 

 حکمت هنر اسالمی

 سیر اندیشۀ معماری

 روش تحقیق در معماری

 نگاری معماریشناسی تاریخروش کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

 اجتماعی ایران-تاریخ فرهنگی

 معماری و اندیشه

 پژوهش در تاریخ معماری ایران (دورۀ پیش از تاریخ)

 ز اسالم)پژوهش در تاریخ معماری ایران (دورۀ پیش ا

 تاریخ و مبانی نظری حفاظت کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت 

 مباحث منتخب در معماری دکتری معماری

 حقیقت معماری

 های و مکاتبمعماری معاصر، نظریه
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