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با  نامهانی پا  - معماری  رشته  در  ارشد  کارشناسی  آرامش"عنوان    مقطع  و  هیاهو  بین  تفریحی    "گذری  )گذر 

 فرهنگی تجریش(  

 رسالۀ دکتری در رشتۀ معماری با عنوان :  -

 "در معماری و دریافت آن در خوانش معماری متأخر ایران یشناسنشانه یهاشهی اندبازتاب  "
  

 

 ژوهشی: مقاالت علمی و پ
    9شماره  هویت شهر مجلۀ    " یشناسنشانهتأویل معماری در اندیشۀ پسامدرن با رویکرد  "  -1

 1394چاپ در تابستان  )پذیرش چاپ(مجلۀ هویت شهر "و روابط میان متنی در معماری یمتن گونگتبیین  "  -2

منظر   -3 از  تهران  معاصر  مساجد  برای خوانش  نوین  چاپ  یشناسنشانهچارچوبی  فصلنامهاز  )پذیرش  -علمی  دو 

 ، دانشگاه تربیت مدرس( جهاننقش پژوهشی 

mailto:dabagh@soore.ac.ir
mailto:amirmasoud_dabagh@yahoo.com


در  " -4 شیعی  مفاهیم  قاجاریه  یریگشکلتبلور  و  دوران صفویه  علمی  ،"مساجد  شناسی،  -فصلنامه  شیعه  پژوهشی 

 95، بهار 53پذیرش چاپ، چاپ در شماره 

اندیشه" -5 نشانه بازتاب  تهران های  معاصر  مساجد  معماری  در خوانش  کنگره  )ارائ  "شناسی  دومین  به  علوم     یالمللنی به 

 ( 92/ 15/7مورخ  3/108980  ۀنامبر اساسپژوهشی،  -اسالمی از سوی وزارت علوم دارای رتبه علمی-انسانی

شهر" -6 بافتار  در  جدید  متنی  افزودن  در  فرهنگی  پیوست  آثار،    ،"بازتاب  کیفیت  ارتقای  ملی  همایش  دومین  به  )ارائه 

 (2/92/ 15مورخ   17637/ 3 ۀنامبر اساسپژوهشی، -از سوی وزارت علوم دارای رتبه علمی فرهنگی،   یهاتیفعالمحصوالت و 

سازی درحیاتبخشی به کاروانسرای ده نمک، احیای کاروانسرا با کارکرد جدید   باز زندهبازتاب مفاهیم  " -7

 ( 94/ 9/3پژوهشی رهپویه هنر )پذیرش چاپ   -فصلنامه علمی، "هتل

بر  " -8 اقلیم  تأثیر  سرای کاظمی(  یهاساختمان الگوهای    یریگشکل بررسی  موردی  فصلنامه  ،  "بومی)مطالعه 

 ( 94/ 4/3پژوهشی رهپویه هنر )پذیرش چاپ  -علمی

 (12/93/ 19پژوهشی رهپویه هنر )پذیرش چاپ   -فصلنامه علمی، "بازخوانی فضای کیفی مساجد معاصر ایران" -9

 

 :  علمی و تخصصی  مقاالت
 87پاییز و زمستان 93/ 92ری و شهرسازی شمارۀ مجلۀ معما  "بازخوانی متن معماری "-
 88بهار87زمستان 23-22مجلۀ شارستان شمارۀ  "جایگاه و خوانش فرم در فرآیند معماری"-
 1385زمستان  13مجله شارستان شماره  "گذر تفریحی فرهنگی تجریش "-

منظر  "- از  معماری  علمی  "یشناسنشانهخوانش  شمار-ماهنامه  معرفت  و  حکمت  معماری"  113هتخصصی  فلسفه  ماه   "دفتر 

 94شهریور

 

   :هاو کنفرانس  در همایش  شدهارائه مقالۀ        

، مقالۀ برگزیده جهت  "خوانش معماری، فرآیند بازتولید طرح "مقالۀفرآیند معماری)زنجان(:  یامنطقه همایش  -1

  1389کنفرانس آذر   صورتبه ارائه 

  یهابزرگراه دیوارۀ  بر متنخوانش مفاهیم نهفته "شهر تهران: مقالۀ  ی هاساختمانهمایش  سیمای شهر و نمای  -2

 1390فروردین  کنفرانس صورت به ارائه   "تهران

شناسی در خوانش معماری مساجد معاصر  های نشانه بازتاب اندیشه  ":اسالمی: مقالۀ-دومین همایش علوم انسانی -3

 1392 آبان ماه کنفرانس  صورت به ارائه   "تهران

بررسی نقش  "دانشگاه هنر اسالمی تبریز، مقاله  1392ین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، آذر  دوم -4

   "هامحله فرهنگی بر احیای هویت  -مراکز اجتماعی

:  نوین هنر و معماری یهاافق و   همایش مبانی نظریجدید معماری و شهرسازی،  یهاافق  یالمللن یبکنگره -5

)نمونه  تحلیل معماری شیعی در مساجد دوران صفویه و قاجار  "، مقاله: (تربیت مدرسدانشگاه  1393 )اردیبهشت 

 "  موردی: مسجد شهید مطهری و مسجد امام اصفهان(



نوین هنر و معماری:   یهاافق جدید معماری و شهرسازی، همایش مبانی نظری و   یهاافق   یالمللن یبکنگره  -6

)بررسی قرآنی یهانشانهفضاهای تهی با استفاده از  یمعنا ساز "اله:مق دانشگاه تربیت مدرس(، 1393 )اردیبهشت 

 " مساجد دوره صفوی و معاصر(

نوین هنر و معماری:   یهاافق جدید معماری و شهرسازی، همایش مبانی نظری و   یهاافق   یالمللن یبکنگره  -7

 " نرپسامد ازتاب آن در معماری بازشناسی مفهوم پارادایم و ب"دانشگاه تربیت مدرس(، مقاله: 1393 )اردیبهشت 

(، 1394خرداد 25و مدیریت شهری) ستیزطیمح دستاوردهای نوین در عمران، معماری،  ی المللنیبکنفرانس -8

 " بازخوانی قانون خأل در خلق فضاهای معنوی،)بررسی تطبیقی مسجد با دیگر فضاهای عبادی( "مقاله: 

، مقاله: (1393 ماهید 13، معماری و شهرسازی)یز یربرنامهفیا و اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرا-9

 " بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار و رابطه آن با معماری"

، مقاله: (1393 ماهید 13، معماری و شهرسازی)یز یربرنامهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و -10

 " دار، نمونه موردی مرکز فرهنگی جوانانمعماری پای  یدهشکل نقش خالقیت در "

بازتاب مفهوم سنت  "(، مقاله: 1393آذر  12اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار)-11

   "اسالمی در طراحی مسجد امروز ایران-ایرانی

ب در فضای باز معماری  بررسی نقش نمادگرایانه آ"مقاله:  (1393آذر  18کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا)-12

 "ایرانی

13-Design Principles & Practices Knowledge Community  Conference OnInternational  Th8 

"Thinking Out of the Box, from Out of the Box Increasing the Dimension of 

Starting point", 16-18 January 2014, Vancouver, Canada 

 

 

 

 (ISI, ISC):تینال  مقاالت

 
 

1. “The Reflection Of Semiotic Theories In The Architectural Reading Of The Contemporary Mosques 
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 جزوه و تألیف: 

  بخشی از : فی تألدکتر غالمحسین معماریان در همکاری با جناب آقای - 

 1386- 1385"کتاب معماری ایرانی"  

 در دست چاپ "معماری یشناسنشانهدرآمدی بر   "تألیف کتاب  - 

  در دست تدوین و چاپ "تبیین چیستی نشانه و  نشانگی در معماری "تألیف کتاب  - 

 انتشارات طحان 1394 "اصول طراحی مسکن سالمندی با رویکرد روانشناسی محیط"تألیف کتاب - 

 فیتأل در دست "رابطه رسانگی مد و معماری"کتاب فیتأل- 

 فیتألدر دست  "بازتاب روابط بینامتنی معماری و موسیقی ایرانی "کتاب فیتأل- 

 1391سوره دانشگاه     "جزوه درس معماری اسالمی " - 

      1391تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد   "مبانی نظری معماریجزوه درس  " -  

 1390مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  "معماری یها شه یاندجزوه درس سیر  "- 

 1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  مقطع ارشد  "کالبدی معماری یز یربرنامه جزوه درس  "- 

مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی    "معماری  طراحی   یهاروش نظریه و  جزوه درس    "- 

1393 
  

      

 سوابق تدریس :  

  1389معماری و درس معماری معاصر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی     5و  4و3و 2و1تدریس دروس طرح    -

 تاکنون 

و طرح    "معماری  یهاشه یاندسیر "و    "لبدی معماریکا  یز یربرنامه "  ، "طراحی  یهاروش نظریه و " سوتدریس در  -

 تاکنون 1390مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  یک

اسالمی    یهاشه یاند سیر    و   "دو  طرح "  و   "طرح یک" تدریس دروس    - آزاد  دانشگاه  در  ارشد  مقطع  معماری در 

 تاکنون 1390واحد تهران شمال 

  1391مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  نظری معماری، طرح یک و دوتدریس درس مبانی  -

 تاکنون 

تحقیق" دروس    تدریس    - طراحی  "  ،  "روش  در  فرم  و  الر هندسه  مذهبی  "،    "مدو  ابنیۀ  )ارشد  3و2و1طراحی 

 1391دانشگاه سوره  "گرایش معماری اسالمی(



ا - و  تدریس دروس طرح یک  و  ک  یزیربرنامه رشد  نظریه  معماری،  معماری    یهاروش البدی  ارشد  طراحی  مقطع 

 تاکنون 1391دانشگاه سوره 

مقدمات طراحی    ومعماری    مقطع کارشناسیو معماری اسالمی    "5طرح  " و"  4طرح  "  و  3"طرح  "تدریس درس    -

 دانشگاه سوره در رشته  معماری 

اسالم  - معماری  معاصر،  معماری  معماری،  نظری  مبانی  دروس  اسالمی  تدریس  آزاد  دانشگاه  رودهن  واحد  در  ی 

1386-1388 

 1388-1386  از در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی  " مقدمات طراحی"س  وتدریس در -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 1389 -1387از  معماری "5طرح "و   "4طرح "   ،"3طرح"  تدریس دروس -

 1390تا   1388واحد رودهن  کارشناسی نامهان یپا  30راهنمایی تعداد   -

 تاکنون  1391از  کارشناسی در دانشگاه سوره  نامهان یپا  50د  راهنمایی تعدا -

 دانشگاه سوره  ، معماری و معماری داخلیرشته معماری اسالمیارشد    یهانامهان یپاو داوری  راهنمایی و مشاوره  -

داوری    - و  مشاوره   و  رشته  یهانامهان یپاراهنمایی  معماری    ارشد  داخلی،  معماری  و  معماری  اسالمی،  معماری 

تهران   مرکز،  تهران  واحدهای  اسالمی)  آزاد  دانشگاه  مجموعه  در   .. و  بایونیک  معماری  منظر،  معماری  دیجیتال، 

 شمال، تهران جنوب، تهران غرب و...( 

 دانشگاه پارس  و طرح معماری در رشته مرمت مقطع ارشد نامهان یپاتدریس دروس روش تحقیق و تدوین  -

 1389معماری در موسسۀ آموزش عالی پردیس معمار  3تدریس درس مبانی نظری معماری،معماری معاصر،طرح   -

 نوشتار:   

 1384 "و روند تحول ساختار شهر تهران یبنداستخوان تاریخی در  تحول ریس"نوشتار  -
جناب  - با  مختاریهمکاری  اسکندر  دکتر  پروژه    آقای  ساخت"در  عمارت  مطالعات  مرمت  و  تاریخی   ، هنری   ، اری 

 1381 "صاحبقرانیه میراث فرهنگی استان تهران 
 "سازی محوطه باز زندهطرح  "  در پروژه  منصور فالمکی دکتر محمدآقای همکاری با جناب -

 1382  "شیراز ، بازشناسی و ساماندهی بافت شهری نیالحرمنیب 
 1385 "آب، آیینه بهشت در باغ ایرانی "نوشتار  -

 1382لرستان  آبادخرم مطالعه کالبدی محله درب دالکان  -

           1379 تهرانمیراث فرهنگی استان    "گزارش ثبتی قلعه امامه  " -

 عنوان  کشور بابرگزیده مسابقه سومین کنگره دانشجویان معماری و شهرسازی سراسر  -

    1380  "جعفری یمحمدتقپژوهشکده فلسفه یادمان عالمه "  
   الیت طراحی معماری:فع



 1388 ن یالدن یز طراحی بدنۀ بزرگراه امام علی زیر پل شهید  •

 تقاطع بزرگراه بابایی   طراحی بدنۀ بزرگراه امام علی •

 طراحی پاتوق و مرکز محله در محدوده منطقه چهار شهرداری تهران  •

 1389ویال در لواسان طراحی •

ی )واقع در تهران خ دیباجی جنوبی خ تسلیمی  واحدی دیباج  20مجتمع مسکونی    و نظارت بر طرح  طراحی  •

 1385-1382(47پ 

بر طرح مجتمع مسکونی   • نظارت  و  پارس    20طراحی  تهران چیذر خ  قائم   بستبن واحدی چیذر)واقع در 

  82، شرکت در مسابقه جایزه معمار و چاپ طرح در مجله معمار شماره1391-1389( 7پ

 91ادر و دریانوردی خرمشهر شهریور شرکت در مسابقه موزه دفاع مقدس سازمان بن •

  آبادخرمموزه دفاع مقدس استان لرستان واقع در شهر  اولیه طراحی   •

مازندران • دانشگاه  بهمن    آرامگاه شهدای گمنام  برگزیده  1390افتتاح در  بنیاد  طرح  و    از سوی  آثار  حفظ 

                                                                                                93ابستان ، توششستیبو چاپ در مجله معماری همشهری شماره  دفاع مقدس ی هاارزش نشر 

فومن، هشت کیلومتری رشت( شامل -طراحی فاز صفر، یک و دو مجتمع گردشگری میالد)جادۀ سراوان •

 ، انواع رستوران، هتل، متل و...سیسروسلف مراکز خرید، 

 1392پرینتاش در شهرک صنعتی پرند شرکت  کارخانه صنایع غذایی  طرح نظارت برطراحی و  •

 هتل همراهان بیماران قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی  •

  (202)عمود کربال-طراحی مجموعه اقامتی نجف  •

 نارمک(78)میدان 1394-1393طراحی و نظارت بر طرح مجتمع مسکونی نارمک •

 1394-1393کرج /رک صنعتی و دارویی برکت، کردانطراحی و نظارت بر طرح یادمان شهدا، شه •

 

 

 ی دانشگاهی: هات یمسئول

 در دانشکده معماری و شهرسازی سوره  تاکنون 1394مدیر گروه ارشد معماری و ارشد معماری اسالمی از سال  -

 تاکنون 1394از سال  عضو شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره -

 تاکنون 1394از سال ی دانشکده معماری و شهرسازی سورهعضو شورای تحصیالت تکمیل -

 تاکنون 1394از سال عضو و مسئول شورای پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره -

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری  -



داور و نماینده تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده معماری    استاد راهنما، استاد مشاور، استاد  -

 و شهرسازی سوره، آزاد تهران مرکز، آزاد تهران شمال، آزاد تهران غرب، آزاد تهران جنوب

استاد راهنما و مشاور و داور دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و واحد امارات متحده عربی    -

 دانشکده معماری و شهرسازی و واحد علوم و تحقیقات تهران

 


