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 عوامل پروژه در معماري بیوکلیماتیك ايران -3

 تاثیر مذهب در ساخت بافتهاي شهري -5
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 2113مجتمع مسكوني با رويكرد توسعه پايدار ، دانشگاه آزاد کیش سال  -1

 -03-2014طراحي اداره مبراث فرهنگي يزد موسسه آموزش عالي روزبهان ساري سال -2
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 مهدي سالمت
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 1494، مهندس المیرا میرزائي، سال دانشكده معماري دانشگاه سوره ،پارک علمي و فناوري-11
 1494سال  ، مهندس فاطمه رجبي،،دانشگاه آزاد واحد شاهرودهال با رويكرد پايدار طراحي کنسرت-11
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 1494مهندس زهره رمضانپور، سال موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني ، ،طراحي باشگاه علمي دانش پژوهان علوم پايه -13

له الدو، موسسه آموزش عالي عالء اجتماعي محالت –رويكرد طراحانه به بررسي تاثیر گسترش معابر بزرگراهي درون شهري بر پايداري کالبدي  -18
 1494سمناني، مهندس پريا صادقي، سال 

 1494مهندس طاهره شهودي،سال  موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني، ،بیمارستان سالمندان با رويكرد روانشناسي محیط -19
مهندس محمدرضا خانمحمدي فرد،  ود،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهر،طراحي دهكده هنرمندان با رويكرد معماري پايدار )اجتماعي( در شهر تهران -21

 1494سال 
 1494،مهندس درسیم ضرغام افشار، سالدانشكده معماري دانشگاه سوره ،مجتمع آموزشي براي دانش آموزان نا شنوا و کم شنوا -21
  1494نژاد، سالمهندس حمید نیك موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني،  ،طراحي بناي يادمان شیخ شهاب الدين سهروردي -22
 1494طراحي الگوي مسكن با رويكرد پايداري اجتماعي، موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني،مهندس بهناز صفاريان، سال  -24
موزش آطراحي الگوي پايدار فضاهاي آموزشي)مقطع دبستان( در راستاي فرهنگ سازي نسل آينده براي پیوند با محیط زيست در شهر آمل ، موسسه  -23

 1494عالي عالء الدوله سمناني، مهندس سمیه کريمان، سال 

 1494، مهندس  حسنا عیوضي،  سال مطالعه پژوهشگاه هاي باستان شناسي موجود در تپه هاي باستاني، دانشگاه سوره - -25
 1493اسالمي، دانشگاه سوره، مهندس سجاد نصیري، سال  –طراحي سفارت خانه ايران در کشور مالزي با رويكردمعماري ايراني  -21
 1494طراحي مرکز آموزش و توان بخشي کودکان اتیستیك تهران، دانشگاه سوره، مهندس سارا پرهون،  -23
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 ذيل: بين المللي هاي برگزاري كنفرانس

 2111سال "نهتحت عنوان معماري مدرن و هويت فرهنگي اتوبیوگرافي معماران حوزه مديترا"پروفسور باربرا   .1

 "2111سال معاصر ايتالیا در بستر اروپا حت عنوان معماري مدرن وت"پروفسور فولي   .2

 2111سال  "تحت عنوان نحوه استفاده از تكنیك هاي گذشته معماري ايران در معماري معاصر"پروفسور رومانو   .4

 2111سال  "حت عنوان کاتالوگاتسیون و مرمت مسجد جامع اصفهانت"پروفسور جنیتو   .3

 2111سال  "مطالعه موردي شهر تهرانتحت عنوان زيباسازي شهري "پروفسور دي جورجو   .5

 2111سال "تحت عنوان نحوه استفاده از بافتهاي تاريخي"پروفسور توپتي   .1

 2111سال  "تحت عنوان مبناي مرمت بناهاي تاريخي"پروفسور برياني   .3

 2112سال  "تحت عنوان فرآيند معماري پیتر آيزنمن "پروفسور آنتونینو ساجو   .8

 2112سال  "تحت عنوان استفاده مجدد از بناهاي تاريخي"پروفسور سروي  ،پروفسور پرمولي  .9

 2112سال  "هويت فرهنگي معماران مدرن در کشورهاي اسالمي تحت عنوان "پروفسور باربرا  .11

 "تحت عنوان نقش فريم در معماري جوزپه تراني بنیان گزار معماري راسیونالیسم در ايتالیا"پروفسور آنتونینو ساجو  .11
2113 

 

 برگزاري نمايشگاههاي بين المللي ذيل:

 2111سال "تحت عنوان هنر ، نبوع ، جنگ و شهر در زمینه معماري و شهرسازي"الف( نمايشگاه استادان عصر رنسانس 
 2111سال  نمايشگاه تجارب مرمت در ايتالیا و ترکیهب( 

 

 به اسامي :نفر از دانشجويان دوره دكترا دردانشگاه ساپينزاي رم پنجايراني  استاد راهنماي
 "تحت عنوان نقش ايدئولوژي در  شكل گیري معماري معاصر ايران"رساله  دکتري مهندس امیر محمد خاني 
 دفاع گرديد( 11/1/2114)رساله فوق در تاريخ "تحت عنوان ساماندهي بافتهاي فرسوده در مفابل زلزله"رساله دکتري مهندس حمیدرضا بكتاش 
 دفاع گرديد( 11/1/2114)رساله فوق در تاريخ "تحت عنوان باز زنده سازي میدان کهنه اصفهان"رساله دکتري مهندس  علیرضا اکبريان 

 
 (دفاعگرديد 12/12/2114رسالهفوقدرتاريخ)"تحت عنوان نقش کاروانسراهاي ايران در شكل گیري علم رنسانس"مهندس افشین قرباني رساله دکتري 

دفاع  12/9/2113)رساله فوق در تاريخ "تحت عنوان ارتقاء ساختار محله در بافتهاي فرسوده واجد ارزش تاريخي"رساله دکتري مهندس فرناز هاشم نیا 
 گرديد(

 

 سخنراني و سمينارهاي مختلف:

 1999سال  جايگاه يزد در صنعت تورسیم ايران -1

 1999سال سه سخنراني در مرکز گفتگوي تمدنها تحت عنوان:  -2
 الف: مشترکات معماري ايران و غرب 

 ب:پرسپولیس تبلور هنر در گفتگوي تمدنها
 ج: بررسي نهادهاي اجتماعي شهرهاي ايراني و قرون وسطي در غرب

 1999سال  سخنراني براي دانشجويان کارشناسي ارشد معماري در دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مرکز تحت عنوان چگونه به معماري بنگريم؟ -4

 2111سال دبیر علمي همايش توسعه منابع انساني و صنعت جهانگردي -3
 2119سال معماري تا مرمت شهري  سخنراني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر عباس تحت عنوان از مرمت -5
 2111سال تحت عنوان نظريه  انديشمندان در رابطه با معماري )معماري چیست ( مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار سخنراني در-1
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 2111سال  رم تحت عنوان چگونه به معماري ايران بنگريم  SAPIENZAدانشجويان دوره دکتري در دانشگاه  برايسخنراني  -3

تخت عنوان نقش مراکز محله در شكل گیري   POLITECNICO DI BARIدانشجويان دوره دکتري در دانشگاه  برايسخنراني  -8
 2111سال شهرهاي اسالمي 

 2111سال  هنر شیراز تحت عنوان مباني نظري معماري ايران مؤسسه آموزش عاليمعماري دانشجويان دوره کارشناسي برايسخنراني  -9
 2111سال  "تحت عنوان نقش کاروانسرا در امتداد جاده ابريشم"دانشجويان دوره دکتراي در پلي تكنیك باري )ايتالیا(  برايسخنراني  -11
 2111سال  "تحت عنوان مبناي مرمت و تغییر کاربري بناهاي تاريخي"دانشجويان دوره دکتراي در دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا(  برايسخنراني  -11
 2114سال  "معماري راسیونالیسم تحت عنوان "سخنراني براي دانشجويان دوره کارشناسي معماري دانشكده معماري دانشگاه آزاد دماوند-12
 "تحت عنوان پروسه شكل گیري معماري در گذر زمان "سخنراني جهت دانشجويان مقاطع مختلف معماري در حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي-14

 2114سال 
سخنراني جهت دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت ورک شاپ بین المللي،بین پلي تكنیك میالن و دانشگاه تهران در محل موسسه آموزش عالي -13

 2114سال  عالء الدوله سمناني
 درمحل تهران ودانشگاه میالن تكنیك پلي بینالمللي،بین ورکشاپ مناسبت پلي تكنیك میالن به زبان ايتالیايي به دانشجويان جهت سخنراني -15

 2114سال  سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه

مباني نظري معماري راسیونالیسم وکانستراکتويسم  "پايدارشهري تبريز تحت عنوان وتوسعه عمران،معماري المللي بین سخنران کلیدي در کنفرانس-11
 2113سال  و ساختن در فضاي ساخته شده.

 "ساختن در فضاي ساخته شده "دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگده معماري دانشگاه آزاد دماوند تحت عنوان جهت سخنراني -13
شهر در شهر محله جلفاي "جهت دانشجويان دوره دکتري دانشكده معماري دانشگاه ساپینزا تحت عنوان  سخنراني در دپارتمان معماري و ساخت-18

 2113سال  "اصفهان ،تاريخ وآنالیز شهري

 المللي،بین بین ورکشاپ مناسبت به"ساختن در فضاي ساخته شده "سخنراني جهت دانشجويان پلي تكنیك میالن و دانشگاه تهران  تحت عنوان -19
 2113سمناني سال  عالءالدوله عالي آموزش موسسه درمحل تهران میالن، موسسه ودانشگاه تكنیك پلي

 
فوريه  "معماري و شهر سازي اسالمي ايران در گذر زمانمباني نظري "جهت دانشجويان دوره دکتري  دانشگاه ساپینزاي رم تحت عنوان  سخنراني-21

2115 
معماري و شهر سازي اسالمي ايران مباني نظري "جهت مهندسین معمار سازمان نظام مهندسي میالن در پلي تكنیك میالن تحت عنوان  سخنراني  -21

 2115فوريه  "در گذر زمان
 
 
 
 

 مقاله هاو كتب :

 میدان نقش جهان سرآغاز يك انقالب شهرسازي -1

 کاروانسراي رباط شرف شهر اسالمي مینیاتوري -2

 پرسپولیس تبلور هنر در گفتگوي تمدنها -4

 باغهاي ايراني و چهار باغ  -3

 مشترکات معماري ايران و غرب -5

 (هنر رهپويه ترويجي علمي)محور فرهنگي و تاريخي محله اي به نام جلفا  -1

 هنر( رهپويه ترويجي علمي)مرمت شهري و ارتقاي سیماي شهري -3
 علمي ترويجي رهپويه هنر ه شهر)شهرهاي اروپايي و ايران(بررسي تاريخي تحوالت میدان در عرص -8

 انتشار کتاب جستاري درتاريخ معماري و شهر سازي ايران -9

http://www.iccau.ir/fa/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C.html
http://www.iccau.ir/fa/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C.html
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 )علمي پژوهشي مجله هويت شهر(مرمت شهري و باز زنده سازي کانون هاي اجتماعي و آسیب شناسي در بافت تاريخي محله جلفاي اصفهان -11
 جلفا)علمي پژوهشي مجله مطالعات شهر ايراني اسالمي( تاريخي محله ونودرساماندهي کهنه معماري وتعامل کالبدي هويت مفهوم بازشناسي -11
 

انس ملي معماري و شهرسازي ،ارائه شده در اولین کنفر "آسیب ها وچالش هاي ناشي از معماري بي هويت و ضرورت بازشناسي هويت ايراني"-12
 ،دانشگاه زاهدان92،بهمن اسالمي

 
،دانشگاه آزاد 92،آذر ماه ،ارائه شده در کنفرانس بین المللي عمران ،معماري و توسعه پايدار شهري"بازشناسي توسعه پايدار در معماري زير زمیني "-14

 اسالمي واحد تبريز
 

ین المللي عمران ،معماري و توسعه ،ارائه شده در کنفرانس ب"شهر اصفهانآسیب ها وچالش هاي پیش روي توسعه پايدار در ايران،نمونه موردي "-13
 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز92پايدار شهري،آذر ماه 

 
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللي رويكرد هاي نوين در نگهداشت انرژي،به "راهكاري نو در جهت کاهش انرژِي-ساختمان هاي زير زمیني"-15

 تهران،دانشگاه  92صورت مقاله و سخنراني،اسفند 
 

اي سومین کنفرانس بین المللي رويكرد هارائه شده در،"استفاده از سیستم هاي فتوولتايیك راهكاري نوين در جهت کاهش انرژي ساختمان هاي بلند"-11
 ،دانشگاه تهران 92نوين در نگهداشت انرژي،اسفند 

 
،دانشگاه 92ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري،اسفند ،ارائه شده در کنفرانس "تاثیر فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري معاصر ايران"-13

 هنر کرج
 

،ارائه شده در کنفرانس ملي هويت فرهنگي و سبك زندگي "اسالمي –بازانديشي وارتقاي مفهوم هويت معماري از منظر آموزه هاي ايراني "-18
 شیرازواحد  ،دانشگاه آزاد 92،بهمن اسالمي

، اولین کنفرانس جغرافیا sowatشناسايي پتانسیل ها و ظرفیت هاي گردشگري درروستاهاي ابیانه و فرحزاد با استفاده از روش توصیفي تحلیلي  -19
 94،گردشگري ،منابع طبیعي و توسعه پايدار،مهر 

اولین کنفرانس جغرافیا ،گردشگري ،منابع طبیعي و توسعه          -AlbergoDiffusoتوسعه گردشگري در محیطهاي روستايي با تكیه بر مباني  -21
 94پايدار،مهر 

 94مصالح هوشمند راهكاري نوين در جهت معماري پايدار،کنفرانس نگهداشت انرژي شهريور  -21

 ايران، شهرها، مسیرها، کاروانسراها با همكاري دانشكده معماري دانشگاه ساپینزاي رم به زبان فارسي و ايتالیائي انتشار کتاب  - 22          
 ، شهر تبريز93نور و رنگ يكي از شاخصه هاي ويژگي معماري سنتي ايران، ارائه شده درکنفرانس بین المللي انسان، معماري، عمران و شهر، خرداد -24
 ، شهر تبريز93تعادل و تقارن به عنوان يكي از مفاهیم بنیادي معماري ايران، ارائه شده درکنفرانس بین المللي انسان، معماري، عمران و شهر، خرداد -23

 
 

 قراردادهاي بين المللي با دانشگاههاي ايتاليا:مدير 

 در مقطع کارشناسي ارشد و دکتران پروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري پلي تكنیك میال -1

 و دکترا پلي تكنیك میالن در مقطع کارشناسي ارشد Designپروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده  -2
 پروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري داشنگاه ساپینزا رم در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا -4
 و دکترا در مقطع کارشناسي ارشد استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري دانشگاه فدريك دوم در ناپلپروژه تبادل  -3

http://en.wikipedia.org/wiki/Albergo_Diffuso
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وز تحت عنوان مرمت و بر"عضو بورد علمي ورک شاپ بین المللي پلي تكنیك باري )ايتالیا( و موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار  -5
 2111سال  "گرمساررساني کاروانسراي ده نمك در 

رمت تحت عنوان طراحي و م)ايتالیا( عضو بورد علمي ورک شاپ بین المللي موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار و پلي تكنیك میالن  -1
 2111قلعه سال 

""The Fuentes Fort ruins in Colico 
 
)ايتالیا( و دانشگاه سوره ، دانشگاه تهران ، دانشگاه علم و صنعت ،  موسسه آموزش عالي عضو بورد علمي ورک شاپ بین المللي دانشگاه ساپینزا رم  -3

 2112سال  "تحت عنوان مرمت شهري محله بريانك در تهران"عالء الدوله سمناني گرمسار 
 
اده و دانشگاه تهران تحت عنوان استف نعضو بورد علمي ورک شاپ بین المللي موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار و پلي تكنیك میال -8

 2114سال  مجدد از بناهاي تاريخي نمونه موردي کتابخانه پروين اعتصامي در باغ نگارستان
گرمسار و دانشگاه ساپینزا رم ،دانشگاه سمنان و میراث فرهنگي سمنان  سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي-9

 2114سال "تاريخي دربناهاي نوين ازفناوريهاي استفاده"عنوانتحت 
 

 نساخت"عنوان تحت تهران ودانشگاه میالن تكنیك گرمساروپلي سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي-11
 2114سال  "نمك ده کاروانسراي مورد شده،نمونه ساخته درفضاي

 
 تحت تهران و دانشگاه سمنان باري، دانشگاه تكنیك پلي گرمسارو سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه بین المللي ورکشاپ عضوبوردعلمي -11

 2113سال  "فتوگرامتري در معماري"عنوان
ساختن "عنوان تحتتهران  میالن و دانشگاه تكنیك گرمساروپلي سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي-12

 2113سال  "در فضاي ساخته شده.
عالي  ،  موسسه آموزش دالیان چینعضو بورد علمي ورک شاپ بین المللي دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا( و دانشگاه سوره ، دانشگاه تهران ، دانشگاه  -14

 2115سال  "مرمت محله بريانك تحت عنوان "عالء الدوله سمناني گرمسار 
 


