
 19علمی َ پژٌَشی در سال  مقاالت در مجالت معتبر

 صفحً سال شماري عىُان مجلً عىُان مقالً وُیسىدي

 مصطفی بٍساد فر 

 

Evaluation of Urban 
design placement in …  

Archives Des 
Sciences 

 1931  

Modern Techniques in 
Urban Deign Researches, 
…  

Science Series data 
report ….  

 1931  

ارسیاتی هیشاى 

آسیة پذیزی ًاضی 

اس ػاهل دستزسی در 

ٌُگام ّلْع سلشلَ 

)هطالؼَ هْردی : 

هسذّدٍ هزکشی 

 6ضِزداری هٌطمَ 
 تِزاى( 

ًمص خِاى 

هطالؼات ًظزی 

ّ فٌاّری ُای 

ًْیي هؼواری 

 ّ ضِزساسی 

 1931  

تافت ضٌاسی تافت 

کالثذی تاریخی ضِز 

یشد تا ًگزش 

 سیستوی 

  1931  هذیزیت ضِزی 

پژُّطی تز راتطَ 

ُوثستگی هاتیي 

کیفیت ُای هسیطی ّ 

تذاّم زیات ضِزی 

 در ػزصَ ُای ػوْهی 

  1931  تاؽ ًظز 

ساخت اػتثاریاتی ّ 

رّاساسی پزسطٌاهَ 

ًمص طزازی تَ 

هٌظْر خلة هطارکت 

فزایٌذ هزدهی در 

هؼاصز ساسی 

تافتِای فزسْدٍ 

 ایزاى

  1931  تاؽ ًظز 

ضٌاسایی ّ ارسیاتی 

هْلفَ ُای تاثیز 

گذار تز تؼاهالت 

 اختواػی 

  1931  تاؽ ًظز 

طزازی ضِزی فضا 

هماتل هسدذ در 

ضِزُای اسالهی تَ 

 هثاتَ یک هکاى 

  1931  ساخت ضِز

  



 دکتر سیدباقر حسیىی

Analyzing Islamic 
Architecture visual quality 
in Bushehr City, ….  

Journal of Islamic 
Architecture 

 1931  

Courtyards as solutions in 
green architecture to …  

Energy education 
Science and 
Technology 

 1931  

Future Research Centers : 
The place of Creativity 
and Innovation 

Procedia Social and 
Behavioral 
Sciences 

 1931  

Housing visual quality in 
urban pattern , 
Application of isovist 
method in old fabric of 
Bushehr city 

International 
journal of 
Architecture 
Engineering and 
Urban Planning  

 1931  

Role of architectural 
apace in blast resistant 
buildings  

Architecture 
Research  

 1931  

The Effect of Physiscal 
Environmental Factors to 
Improve …  

Archives Des 
Science 

 1931  

The Role of Basic forms 
Buildings in Explosion 
Protection  

International 
Journal of 
Advances in 
Engineering and 
Technology 

 1931  

Using Visual Displays to 
Stimulate Creativity : 
Implications for 
Engineering Design  

International 
Journal of 
Advances in ….  

 1931  

فزٌُگ در پژُّص 

 ُای هؼواری 
هسکي ّ هسیط 

 رّستا 
 1931  

هیشاى رضایتوٌذی 

ساکٌاى هسلَ ًارهک 

اس فضاُای تاس ّ 

تسِیالت ػوْهی هسیط 

 هسکًْی 

  1931  آرهاًطِز 

ًمص فضاُای ػوْهی 

ساختواى ُای هسکًْی 

تلٌذ هزتثَ در 

افشایص تؼاهالت 

اختواػی ساکٌیي ؛ 

پژُّص هْردی : تزج 

 تیي الوللی تِزاى 

  1931  هذیزیت ضِزی 

کٌتزل تاثیزات هسیطی 

ساختواى تَ رّش 

  1931  ًمص خِاى 



اًذاسٍ گیزی ّ کاُص 

اًزژی ًِاى ّازذ سطر 

 در فاس ساخت 

  



 دکتر دمحمعلی خاومحمدی 

ساهاًَ اًذیطَ ّ کٌص 

هؼواری هذل هفِْهی 

خاهغ در پژُّطِای 

 هؼواری 

اًدوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ضِزساسی ایزاى 

 1931  

ساهاًَ ُای فزادست 

 هؼواری هطلْب 

اًدوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ضِزساسی ایزاى 

 1931  

 

دکتر سیدعبدالٍادی 

 داوشپُر 

An Effective Secision 
Making Model to Aid 
Evaluation and Selection 
in Architectural Design 
Process 

Journal of 
American Science  

 1931  

Landscape Design 
methodology in Forms 
origination  

Life Science 
Journal 

 1931  

خایگاٍ ػْاهل 

کالثذی در کاُص 

 لیوت هسکي 

  1931  آرهاًطِز 

تثییي رّش ریخت ـ 

گًَْ تٌذی ّ 

کارتزد آى در 

 طزازی ضِزی 

ًاهَ هؼواری ّ 

 ضِزساسی 

 1931  

 

 دکتر اسماعیل شیعً 

تزرسی ّ تثییي 

هفِْم هسلَ سالن 

در هسالت سٌتی 

ایزاى ًوًَْ هْردی 

هسلَ اهاهشادٍ 

 یسیی تِزاى 

هطالؼات ّ 

پژُّطِای ضِزی 

 ّ هٌطمَ ای 

 1931  

پیادٍ ساسی 

الگْریتن ُای فاسی 

در  GISهثتٌی تز 

الگُْای ًْیي 

تزًاهَ ریشی تزای 

تِی تزًاهَ گستزش 

کالثذی هٌاسة 

ضِزُای هیاًَ 

 خوؼیتی ایزاى 

فصلٌاهَ 

 هطالؼات ضِزی 

 1931  

ضالْدٍ اراک تز 

پایَ چِار خیاتاى 

 اصلی 

هؼواری ّ 

 فزٌُگ 

 1931  

  



دکتر حسه صادقی 

 وائیىی 

A survey of ergonomic 
parameters of shoppers 

Gerontechnology   1931  

Identification of the 
Ergonomic Properties of 
Exercise Equipment in …  

International 
Journal of Sport 
Studies 

 1931  

The Ergonomic Properties 
Outdoor Fitness 
Equipment …  

European Journal 
of Experimental 
Biology 

 1931  

هٌاسة ساسی طزازی 

پایذار ّسایل تاسی 

 کْدکاى 

  1931  طزذ ّ ًواد

 

دکتر مصطفی عباش 

 زادگان 

Classification of Iranian 
villages based on their 
visual …  

Archives des 
Sciences  

 1931  

The application of 
strategic choice approach 
in …  

Science Series Data 
Report 

 1931  

 

دکتر مٍران علی 

 الحسابی 

Analyzing Islamic 
Architecture Visual 
Quality …  

Journal of Islamic 
Architecture  

 1931  

Housing Visual Quality in 
Urban Pattern, 
Application of Isovist 
Method ….  

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban Planning  

 1931  

Modern Techniques in 
Urban Design Researches,  

Journal of Science 
Series Data Report  

 1931  

ارسیاتی ًیاسُای 

سالوٌذاى در 

فضاُای ضِزی، 

ًوًَْ هْردی پزک 

 خلذ تزیي ضیزاس 

  1931  آرهاًطِز 

  



 دکتر محسه فیضی 

تسلیل هستْای سایت 

طزازی تَ ّسیلَ 

ػکاسی سزیغ تْسط 

 داًطدْیاى 

  1931  آرهاًطِز 

تزکیة ضکلی ّ 

پیکزٍ تٌذی فضایی 

در هسکي تْهی : 

همایسَ تطثیمی 

ػزصَ تٌذی فضای 

هِواى در خاًَ ُای 

 سٌتی کزهاى 

هسکي ّ هسیط 

 رّستا 

 1931  

Design Principles of 
Residential Spaces to 
Promote Children 
Creativity  

Procedia Social and 
Behavioral 
Sciences  

 1931  

Factors in Choosing 
Landscape Architecture 
as a Major ….  

International 
Journal of 
Architecture and 
Urban Plannin 

 1931  

 Investigating the Socio-
Cultural Impacts …  

Asian Social 
Science  

 1931  

Landscape Design 
Methodology in Forms 
Origination  

Life Science 
Journal  

 1931  

Natural environment of 
Zayande Rood and the 
Safavid development of 
Isfahan  

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban Planning  

 1931  

The Effect of Physical 
Environmental Factors  to 
…  

Archives Des 
Sciences  

 1931  

 

دکتر واصر کلیىی 

 ممقاوی 

ارسیاتی ارگًْْهیک 

طزذ خذیذ پْست کي 

دستی تز اساص رّش 

 الکتزّهیْگزافی 

سالهت کار 

 ایزاى 

 1931  

کارتزد هذل کاًْ 

در طزازی ّ تْسؼَ 

 ای هسصْالت خذیذ 

ٌُزُای سیثا ـ 

 ٌُزُای تدسوی 

 1931  

 

 دکتر اصغر دمحممرادی 
Comparing the 
Dimensions of Spatial 

International 
Research Journal 

 1931  



Legibility with Wayfinding 
Strategies 

of Applied and 
Basic Science  

 دکتر سیدرضا مرتضایی

تاثیز فضای آهْسضی 

داًطگاُی تز 

داًطدْیاى طزازی 

 صٌؼتی 

  1931  چِار تاؽ 

هؼزفی سثک در 

هسصْالت کِي ایزاى 

: ًوًَْ پژُّطی 

ظزّف خاًگی لزّى 

 اّل تا پٌدن ُدزی 

  1931  خلٍْ ٌُز 

 

دکتر غالمحسیه 

 معماریان 

Comparing the 
Dimensions of Spatial 
Legibility with Wayfinding 
Strategies 

IRJABS  1931  

Evaluating CPTED 
Measures in Historical 
Urban Public Places: A 
Syntactic Analysis of a 
Case Study 

Journal of Basic 
and Applied 

 1931  

Sociopetaloid of 
architecture space, 
Synthesis and ….  

International 
journal of 
Architectural 
Engineering …  

 1931  

تاسضٌاسی رّش 

آهْسضی تاریخی ـ 

تکاهلی هذرسَ 

هْراتْری در 

کارگاٍ طزازی 

 هدوْػَ ُای هسکًْی 

  1931  فٌاّری آهْسش 

تزکیة ضکلی ّ 

پیکزٍ تٌذی فضایی 

در هسکي تْهی : 

همایسَ تطثیمی 

ػزصَ تٌذی فضای 

هِواى در خاًَ ُای 

 سٌتی کزهاى 

هسکي ّ هسیط 

 رّستا 

 1931  

  



دکتر سیدمجید مفیدی 

 شمیراوی

Hospitals adaption to 
principles of sustainable 
architecture 

Iranian Journal of 
Virology 

 1931  

Explaining the 
Components of 
Sustainability in Urban 

IJAUD  1931  

The Assessment of 
Physical Criteria of 
Sustainability in Urban 
communities 

Journal of Basic 
and Applied 
Scientific Research 

 1931  

Codification of 
Sustainable Development 
Indicatorts in NewTown 
of Iran 

Int journal of Arch 
and Ur De 

 1931  

the environmental and 
Social Manifestation of 
Islamic-Iranian Urban and 
architectural 
Configuration 

Int Journal of Arch 
and Ur De 

 1931  

ارسیاتی هؼیارُای 

کالثذی پایذار در 

 هسالت ضِزی 

  1931  آرهاًطِز 

اصْل طزازی فضای 

 ًوایطگاٍ ُای هلی 
کاًْى هٌِذسیي 

 ساری 
 1931  

اصْل طزازی هدتوغ 

تداری در اللین 

هؼتذل ّ هزطْب 

 )تاتلسز( 

کاًْى هٌِذسیي 

 ساسی 
 1931  

پیطٌِاد رّضی تزای 

پٌَِ تٌذی اللیوی 

ایزاى تز هثٌای 

پتاًسیل تْخَ 

 طثیؼی 

پژُّطِای 

 اللین ضٌاسی 
 1931  

تْخیَ ضکل گیزی 

هدوْػَ ًوایطگاُی 

 تاتلسز 

ساسهاى فٌی 

 ززفَ ای کطْر 
 1931  

رّش ضٌاسی گشیٌص 

ًزم افشارُای 

کارتزدی ضثیَ ساس 

اًزژی در زْسٍ 

 هؼواری 

  1931  ُْیت ضِز 

سیستن ساسی در 

هؼواری ّ ضِزساسی 

تز اساسوثاًی ًظزی 

 اسالم 

ساسهاى ًظام 

هٌِذسی 

ساختواى استاى 

 لن 

 1931  



ضٌاخت خایگاٍ تفکز 

پایذاری در فزایٌذ 

 طزازی هؼواری 

  1931  ساخت ضِز 

ضِز، هسلَ، خاًَ ّ 

 کزاهت اًساى 

ساسهاى ًظام 

هٌِذسی 

ساختواى استاى 

 لن 

 1931  

گًَْ ضٌاسی ضِزُا، 

تٌادر ّ خشایز 

خٌْتی ایزاى در 

دّرٍ لاخار تا 

 هؼیارُای آتاداًی 

  1931  تاؽ ًظز 

لیثزال هؼواری ّ 

ضِزُای هذُثی 

 ایزاى 

ساسهاى ًظام 

هٌِذسی 

ساختواى استاى 

 لن 

 1931  

همایسَ تسلیلی 

پٌَِ تٌذی اللیوی 

 هٌاطك خٌْتی ایزاى 

  1931  آرهاًطِز 

هٌظز ضِزی فضاُای 

هداّر تا آب ّ 

راُثزدُای تْسؼَ 

 ضِزی 

هؼواری ّ 

 فزٌُگ 

 1931  

 

 فاطمً مٍدیسادي سراج 

A historical experience of 
local seismic proof 
shelters in Quchan 
northeast of Iran 

International 
Journal of 
Architecture and 
Urban Planning 
(ijaup) 

 1931  

Shanashil, a sustainable 
element to balance light, 
view and thermal comfort 

The International 
journal of 
Environmental, 
cultural, economic 
and social 
sustainability 

 1931  

تسزیغ رًّذ تِثْدی 

تیواراى تا طزازی 

هٌاسة پٌدزٍ ُای 

اتالِای تستزی ـ 

ًوًَْ هْردی : 

اللین هؼتذل ّ 

تا  96هزطْب )هذار 

 درخَ(  93

  1931  آرهاًطِز 

رًّذ ارسیاتی آسیة 

پذیزی ّ ارائَ طزذ 

  1931  اثز 



تِساسی تزای 

 ساختواًِای تاریخی 

ٌُذسَ ػلوی در 

ساخت تالِای آٌُگ 

 آخزی ایزاًی 

  1931  هیزاث هلی 

ّیژگی ُای ٌُذسی ّ 

ریاضی در ساختار 

چغذ پٌح اّ ُفت 

تٌذ در پْضص تاق 

 آٌُگ ایزاًی 

هزهت آثار ّ 

تافت ُای 

 تاریخی فزٌُگی 

 1931  

 

  



مٍىدش عبدالحمید 

 وقري کار 

Using of the 
phenomenological theory 
of genius  ...  

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban.. 

 1931  

الگْضٌاسی هفِْهی 

ّ کالثذی هسدذ ّ 

هشار در 

 سیارتگاُِای اسالهی 

  1931  طزذ ّ ًواد 

تاثیز اًذیطَ ُای 

غزتی تز ُْیت 

 هؼواری هؼاصز 

اًدوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ضِزساسی ایزاى 

 1931  

تاهلی تز تٌیاى 

ُای هؼزفت ضٌاختی 

 هؼواری هؼاصز 

هؼواری ّ 

ضِزساسی 

 آرهاًطِز 

 1931  

تثییي هکاى یاتی 

خاًَ در ّازذ 

ُوسایگی تا تکیَ 

 تز آیات لزآى کزین 

ضِز ّ هؼواری 

 تْهی 

 1931  

 

دکتر سیدعباش 

 یسداوفر 

Effect of place 
attachment in creating 
sense of place Case study: 
Tajrish old 

International 
Research Journal 
of Applied and 
Basic Sciences 

 1931  

Comparison the concepts 
of sense of place and 
attachment to place in 
architectural studies 

Australian journal 
of basic and 
applied sconces 

 1931  

     
 

 دکتر احمد اخالصی 

ارسیاتی تاثیزات ًزم 

ر تز  Sketch upافشار 

فزایٌذ تزسین 

 اسکیسِای هؼواری 

  1931  ًظز تاؽ

تاثیزات هؼواری 

فضاُای هداسی تز 

 هسیط اًساًی 

ًطزیَ اًدوي 

ػلوی هؼواری ّ 

 ضِزساسی ایزاى 

 1931  

فزایٌذ خلك 

هؼواراًَ در فضای 

 سایثز 

هاُاًَ ُوطِزی 

 هؼوار 

 1931  

هصالر ُْضوٌذ ّ 

کارتزد آى در ػزصَ 

 هؼواری 

هاُاًَ ُوطِزی 

 هؼوار 

 1931  

  1931 هاُاًَ ُوطِزی ٌُذسَ ّ هؼواری 



)ًوْد الگُْای 

ٌُذسی در سیوای 

 ضِزُای گذضتَ 

 هؼوار 

 


