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 کمیته گردشگری نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 حدود یک ماه مدت زمان عضویت :

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 معماری لیسانس
 

 ایران بوعلی سینا 1831 معماری

لیسانس فوق  معماری 
 

 ایران دانشگاه تهران 1831 معماری

 معماری دکتری
 

 ایران شهید بهشتی 1831 معماری

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 دانشگاه بوعلی سینا

  *  *    

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 

 سوابق تحصیلی

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 

 عضویت هئیت علمی در:
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 کاری سوابق  -

 همکاری با شرکت ساختمانی تکوین همدان   -

 همکاری با شرکت مهندسین مشاور شایستگان تهران -

 همکاری با شرکت ساختمانی مظفری و شعله تهران -

 همکاری با شرکت مهندسین مشاور اقلیم طرح پارسیان همدان -

 6831همدان و عضویت از سال پایه یک سازمان نظام مهندسی   -

 6831-6831تدریس در موسسه غیر انتفاعی آبادانی و توسعه روستاها                                                               -

 تاکنون  6831        عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان                                                                  -

 تاکنون 6831تدریس در دانشگاه پیام نور همدان                                                                                         -

 همکاری با شرکت طرح و نیارش گردونه مهر -

 دروس تخصصی -

 توضیحات نام درس ردیف

تمرینهای ویژه مختص دانشجویان معماری در جزوه ای ویژه  طراحی هندسه مناظر و مرایا 6

 )مدارک در پیوست(

هندسه ترسیمی  2

(Discriptive) 

 

  درک و بیان محیط 8

  2و 6بیان معماری  4

مقدمات طراحی معماری  1

 2و6

)مدارک 6پرداختن به ساخت یکی از آرایه های معماری سنتی در مقدمات 

 در پیوست(

  6طرح معماری  1

  2طرح معماری  1

  4طرح معماری  3

  طرح نهایی کارشناسی 1

 دهید. سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح
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 سرپرستی پایان نامه ها -

راهنما/  سطح عنوان ردیف

 مشاور

 دانشجو دانشگاه

 اکرم همتی بوعلی سینا  کارشناسی تیمچه فرش 6

باغ پژوهشکده حافظ  2

 شناسی

 زهرا منافی بوعلی سینا  کارشناسی

مجتمع مسکونی  8

پزشکان ) با رویکرد 

 (تقویت تعامل اجتماعی

 بهزاد معتمد بوعلی سینا  کارشناسی

مجتمع تجاری تفریحی  4

 پاوه

 یاسر رحمانیانی بوعلی سینا  کارشناسی

طراحی مجتمع  1

فرهنگی اقامتی دره 

مرادبیک )طراحی بر 

 ( مبنای الگو

 هدی هنر دوست بوعلی سینا  کارشناسی

طراحی مجتمع  1

)بر مبنای  مسکونی

 تفکر اسالمی(

 سارا سادات موسوی بوعلی سینا  کارشناسی

طراحی باغ پرنگان) بر  1

مبنای باغ سازی 

 اسالمی(

پیام نور   کارشناسی

 همدان

 سمیه هاتفی

مسجد دانشگاه پیام  3

 نور 

)طراحی با رویکرد 

هندسه در معماری 

پیام نور   کارشناسی

 همدان

 یداللهیسمیه 
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 ایرانی و اسالمی(

پژوهشکده نجوم  1

 همدان

پیام نور   کارشناسی

 همدان

 فاطمه هاشمی

طراحی مجتمع  61

 مسکونی در همدان 

)با رویکرد طراحی بر 

 مبنای الگو(

 سارا نورنیا بوعلی سینا  کارشناسی

طراحی مجتمع  66

 مسکونی 

)با رویکرد افزایش 

 تعامل اجتماعی(

 فاطمه خالقی بوعلی سینا  کارشناسی

طراحی یادمان خواجه  62

رشید الدین فضل اهلل 

 همدانی

 مسعود حیرانی بوعلی سینا  کارشناسی

بازار همدان )مقایسه  68

نقش هندسه در 

معماری سنتی و 

 پارامتریک(

 هانیه رحیم بخش بوعلی سینا  کارشناسی

 مریم حمیدی نیا بوعلی سینا  کارشناسی مجتمع مسکونی  64

شبیه سالن تئاتر )مرکز  

 خوانی(

 سپیده خرمی بوعلی سینا  کارشناسی

مرکز تفریحات آبی )بر  

مبنای سازه های 

 سنتی(

 صدرا خسروان بوعلی سینا  کارشناسی

مرکز مطالعات موسیقی  

)رابطه موسیقی و 

 معماری(

 شیوا ابراهیمی بوعلی سینا  کارشناسی

 غیابی گلنوش بوعلی سینا  کارشناسیمجتمع مسکونی  
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)بازشناسی الگوهای 

 محله های مسکونی(

 قاسمی زهرا بوعلی سینا  کارشناسی خانه معماری همدان 

 پایان نامه های ارشد

پیام نور  مشاور ارشد فرمول نویسی کاربندی 6

 تهران

 حسن ریحانی همدانی

بررسی وجوه اشتراک و  2

افتراق هندسه ایرانی و 

هندسه در معماری 

 پارامتریک

تربیت  مشاور ارشد

 مدرس

 فریبا فتحعلیان

بررسی انتظامات  8

 هندسی تخت جمشید

بوعلی  مشاور ارشد

 -سینا

باستان 

 شناسی

 طناز جوانمردی

 

 فعالیتهای طراحی معماری                       -

 سال تصاویر مالک 

طراحی بیش از 

 واحد آپارتمانی 611

تا  6831  

 کنون

طراحی معماری، 

داخلی و نظارت و 

 اجرای  خانه ویالیی

 

  

 -دکتر یزدانفر

 قیاسی
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طراحی معماری خانه 

 ویالیی 

 -سرکان

 طالجویی

 

 

 

 

6811 

طرح بازسازی و مرمت 

 کاروانسرای نوبیل 

دانشگاه بوعلی 

میراث  -سینا

 فرهنگی

 

 

 

 

 

 

6811 
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طرح بازسازی و 

طراحی نمای دبیرخانه 

سفال شهر جهانی الله 

 جین

میراث  سازمان

فرهنگی و 

 گردشگری

 

 

6811 

طراحی سردر وردی 

 تپه نوشیجان

سازمان میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

 

 

6811 

طراحی و بهسازی 

 آرامگاه بوعلی سینا

سازمان میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

 

6811 



3 
 

طراحی و بهسازی 

 آرامگاه باباطاهر

سازمان میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

 

6811 

راسته طراحی سقف 

 بازار میوه و تره بار

سازمان میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

 

6811 

طراحی سایت موزه 

 میدان امام

سازمان میراث 

فرهنگی و 

گردشگری و 

شهرداری 

 همدان

 

 

6811 
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طراحی پیاده راه بلوار 

 ارم

شهرداری 

 همدان

 

 

6811 

طراحی سردر 

 دستکند سامن

سازمان میراث 

 فرهنگی

 

 

 

 طراحی کمپهای

گردشگری در 

روستاهای، مانیزان، 

پری، اشتران، 

کهنوش، اکنلو، 

ورکانه، گزندر، پیر 

 سلمان

سازمان میراث 

 فرهنگی

 

 

 

طراحی مجموعه 

اداری شهر زیرزمینی 

 ارزانفود

سازمان میراث 

 فرهنگی
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بهسازی، نوسازی و 

بازسازی کاروانسرای 

روحیه به هتل دو 

 ستاره 

 آقای قیاسی

 

 

 

ساماندهی دامنه 

 شمالی الوند 

)ارائه ضوابط و پهنه 

های ساخت و ساز در 

 حوزه گردشگری(

سازمان میراث 

 فرهنگی

 

 

 

 

 

 ورکشاپهای علمی -

 سال  مکان برگزاری  

دانشکده هنر و  طراحی و اجرای پتکانه 6

معماری بوعلی 

 سینا

 

 

6816 
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طراحی و اجرای گره  2

 چینی پارامتریک 

و  دانشکده هنر

معماری بوعلی 

 سینا

)ارائه شده در 

سایت معماری 

 معاصر ایران(

 

 

 

6814/11 

 

 فعالیتهای اجرایی -

 دبیر هنری همایش عرفان اسالم ایران و انسان معاصر و دریافت نشان هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران  -

 معاون گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا -

 6و دارای پروانه اشتغال به کار پایه  6831مهندسی ازسال عضویت در سازمان نظام  -

 مشاور انجمن علمی معماری -

 کارشناس مجری برنامه تلویزیونی خشت اول شبکه استانی همدان -

 عضو کمیته فضای سبز دانشگاه بوعلی سینا -

 عضو کمیته امالک دانشگاه بوعلی سینا -

 کل کشور 4 عضو کارگروه عمرانی دبیرخانه عمرانی منطقه-

 فعالتهای پژوهشی -
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 سال  وضعیت نوع  مجری عنوان

 6831 چاپ شده مجله هنرهای زیبا نویسنده اول سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی

Karbandi: The ground of applying 

Dome on different contexts in Iranian 

architecture 

همایش گنبد در معماری  نویسنده اول

 جهان

 2162 ارائه شده

سمینار هفته پژوهش در   حوضخانه عنصری هویتمند در خانه ایرانی

دانشکده هنر و معماری  

 دانشگاه بوعلی 

 6831 ارائه شده

مطالعه و معرفی شیوه بدیع طاق زنی در دوره 

 ماد

نشریه مطالعات  نویسنده دوم

باستانشناسی دانشگاه 

 تهران

 6811 چاپ شده

تدوین دستور زبان هندسی گونه شناسی و 

 کاربندی در معماری ایران

 6811 چاپ شده مجله هنر های زیبا نویسنده اول

مقایسه نظم شبه تناوبی گره های خود متشابه 

 )شاه گره( با ساختار شبه بلور ها

 6816 چاپ شده مجله هنر های زیبا نویسنده اول

بررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار 

 پتکانه

 6812 چاپ شده مجله هنر های زیبا نویسنده اول

سمینار دانشگاه شهید   نظم شبه تناوبی در معماری ایرانی

 بهشتی

 6811 سخنرانی

بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره 

 ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان 

 

نویسنده 

 سوم

در نشریه جستارهای 

باستان شناسی ایران پیش 

، 2، شماره 6جلد از اسالم. 

 .18-11، ، ص 2پیاپی 

)پاییز و  چاپ شده

زمستان 

6811) 

پژوهشهای باستان شناسی  نویسنده دوم های ساده معماری ایران تحلیل ریاضی کاربندی

 ایران

تابستان  چاپ شده

11 

نظریه ای درباره انتظامهای هندسیِ معماری 

 ایران

پژوهشهای باستان شناسی  نویسنده اول

 ایران

در نوبت 

 چاپ

 13بهار 

 طرحهای پژوهشی
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 معماری بر حاکم الگوهای بازشناسی و ارائه

 هویت راستای در اسالمی-ایرانی مدارس

 جدید مدارس معماری به بخشی

صاحب 

محمدیان 

 -منصور

مجتبی 

 خانیان

در حال  طرح پژوهشی

 انجام

6811 

 کتاب

نویسنده  خانه های قدیمی همدان

 سوم

 6811 چاپ شده 

 

 داوری مجالت

 عنوان مجله

 مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان

 مجله علمی پژوهشی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

 مجله علمی پژوهشی طرح و نماد دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)اسفندو پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان روابط عمومی مرکز مطالعات


