
 

 

 برنامه هفته پژوهش دانشکده معماری و شهرسازی

 لینک ورود به جلسه
تاریخ 

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری
 نام ارائه کننده عنوان نشست استاد راهنما مسوول نشست

ف
دی

ر
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 2 محمدرضا ضمیری بررسی مفهوم کیفیت مسکن؛ با تکیه بر تجربه زیسته ساکنان ساربان محله بجنور دکتر قلعه نویی -دکتر نسترن  دکتر شکوهی .2 82.9

 . هاجر اسدپور منظر شهری و چالشهای آن در شهرسازی دکتر بهرامیان -ر قلعه نوییدکت دکتر شکوهی 21:.2 82.9

 2 ابوالفضل قربانی بررسی تاثیر ریخت شناسی بافت شهری برنقش دفاع غیرعامل در برابر تهاجم زمینی دشمن )مورد پژوهی: شهرحلب( دکترقلعه نویی دکترشکوهی 22 82.9

 4 مجتبی لرزنگنه نابرابری در توسعه ایران دکتر نسترن دکتر شکوهی 22:21 82.9
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 دکتر امین پور -دکتر بهرامیان  دکتر سعدوندی .2 82.8
 اصلی درباغ ایرانی انداز در موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت تحلیل نقش چشم

 های دوره صفوی در شمال ایران()مطالعه موردی: باغ
 5 اسحاق رضا زاده

 6 ریحانه السادات طباطبایی اثر تفاوت های جنسیتی طبق آموزه های اسالمی بر طراحی فضای باز مهدکودک ها و پیش دبستانی دکتر شفائی –دکتر مظفر  دکتر سعدوندی 21:.2 82.8

 7 محمد باقر یکتا تبیین روشی برای انتخاب مالک های مناسب برای سنجش پایداری ساختمان برمبنای ویژگی های زمینه ای دکتر ثقفی –دکتر نصراللهی  دکتر سعدوندی 22 82.8

 دکتر ثقفی دکتر سعدوندی 22:21 82.8
 پساآنارشیسم بر تاثیرِ چیدگانِ ماشینیانداز باز اندیشی در مبانی طراحی مدارس متوسطه: پروبلماتیکی از چشم

 «ای در تولید فضای معماری، رهیافتی جهت دگردیسی مفاهیم در طراحی مدرسهچینه
 9 عرفان حیدری
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 8 نرگس قدسی فضایی میان گروه های شغلی در محالت شهر اصفهان-سنجش جداشدگی اجتماعی ر قاسمیدکت -دکترنسترن  دکتر شاهیوندی .2 8221

 21 سعید نعمتی پور QCAروش تحلیل تطبیقی کیفی  دکتر نسترن -دکتر قلعه نویی دکتر شاهیوندی 21:.2 8221

 22 سارا رمضانی برنامه ریزی کاربری زمیناهمیت نهاد در  دکتر نورائی-دکتر نسترن دکترشاهیوندی 22 8221

 .2 زهرا بحیرایی سنجش پایداری اکولوژیکی با رویکرد شهر سبز دکتر محمدی دکتر شاهیوندی 22:21 8221
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 22 مینا دشتی ویژگی های فضایی موثر بر قابلیت احساسی فضای درونی خانه های آپارتمانی معاصر اییدکتر شف دکتر افشاری .2 2122

 24 محمد جواد عباس زاده های همسایگی مسکن آپارتمانی معاصراصالح چیدمان فضایی بر اساس بهینه سازی اکوستیکی در واحد دکتر مدنی دکتر افشاری 21:.2 2122

 25 آناهیتا شهپری طراحی مثبت گرا دکتر مدنی دکتر افشاری 22 2122

 26 حمیدرضا رضا زاده پوسته های زیستی راهکاری جهت کاهش معضالت محیط زیستی ساختمان دکتر نصر اللهی دکتر افشاری 22:21 2122
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 27 ایمان شیخ انصاری سازی عملکردهای مسکونی مبتنی بر شبیهسازی رفتار ساکنین برای طراحی ساختمانانرژی و رفتار: مدل دکتر نصراللهی دکتر جهانبخش .2 2124

 29 محمدتقی زاده تهرانی ی برای مدرسه اجتماعی نمونه موردی دریکی از محله هابرنامه ریزی مشارکت» دکتر افشاری –دکتر ثقفی  دکتر جهانبخش 21:.2 2124

 28 سارا صادقی سنجش کمی و ارزیابی عملکرد وجوه سازه در معماری دکتر محمودی دکتر جهانبخش 22 2124

 1. مریم ایمانی عمادی بالکن با هدف کاهش مصرف انرژیبهینه یابی  دکتر ثقفی –دکتر نصراللهی  دکتر دکتر جهانبخش 22:21 2124
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 2. بهروز بیغرض مروری بر نظام های ارزیابی پایداری توسعه های شهری دکتر قلعه نویی دکتر ثقفی .2 2125

 .. افسانه طالبی تحلیل سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران در راستای تبیین الگوی برنامه ریزی بومی مسکن دکتر شاهیوندی -دکتر محمدی  دکتر ثقفی 1.:.2 2125

 2. مرجان محسن زاده ک تاپسیس جهت تدوین مدل عل ومعلولی معناولویت بندی عوامل معنا ساز در فرآیند ادراک محیط با استفاده از تکتنیا دکتر عظیمی –دکتر بهرامیان  دکتر  ثقفی 41:.2 2125

 24 عادله روحانی قیاس با طبیعت یا الهام از آن؟ دکتربهرامیان –دکتر ثقفی  دکتر  ثقفی 22:11 2125

 5. مصطفی صیر فیان الگوهای مرزی مسکن خانواده گسترده مبتنی بر تعالیم تربیتی اسالم دکتر امین پور دکتر  ثقفی 22:21 2125
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 6. هلل توالییروح ا ای مطالعه موردی: شهر سنندجدرآمدها با روش نظریه زمینهواکاوی مفهوم و فرایند تأمین مسکن مناسب برای کم دکتر زمانی دکتر روشن ضمیر 1.:.2 2126

 7. فردیس ساالریان منطقه مرکزی استان مازندران -تبیین پیامدهای فضایی پراکنده رویی در شهر دکتر نسترن دکتر روشن ضمیر 41:.2 2126

 9. حمیدرضا بحرانی نیروشناسی و دگرگونی شهرها دکتر زمانی دکتر روشن ضمیر 22 2126

 8. غزل عبداللهی تدوین مدل کمی تاب آوری مراکز امدادرسان بر مبنای علم شبکه در زمان زلزله)نمونه موردی پهنه مرکزی شهر تهران( دکتر نسترن دکتر روشن ضمیر 1.:22 2126

 

http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9248
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9252
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9253
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9254
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9255
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9256
http://webinar.aui.ac.ir/class/74/9257

