
 29علمی َ پژٌَشی در سال  مقاالت در مجالت معتبر

 صفحً سال شماري عىُان مجلً عىُان مقالً وُیسىدي

 دکتر مصطفی بٍسادفر 

evaluation of the eriteria 
in the first .... 

  2931  آرهاًؼِز 

تزرطی تاث٘ز 

هْلفَ ُای ًظارت 

غ٘زرطوی تز 

ًگِذاری فؼالی 

 فضاُای ... 

داًؼگاٍ 

 کزدطتاى 
 2931  

ػٌاطاٗی ّ ارسٗاتی 

هْلفَ ُای 

تاث٘زگذار تز 

 تؼاهالت ... 

  2931  تاؽ ًظز 

عزادی ػِزی تز 

پاَٗ تذزٗف ُای 

ػاهذاًَ در ادراک 

 ػوك ّ فاصلَ ... 

  2931  ًمغ جِاى 

تزرطی الگْی ًؼاًَ 

گذاری در فضای 

ه٘شتاى تَ هٌظْر 

تاسآفزٌٗی ُْٗت 

فزٌُگی هْرد 

پژُّؼی : تْرًتْ 

 )کاًادا( 

  2931  ًمغ جِاى 

 

  



 دکتر سیدباقر حسیىی 

The impact of office 
spatial aspects on 
creativity and innovation 
of architecture and urban 
design researchers 

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban Planning 

 2931  

Selecting the optimal 
composition of 
architectural forms from 
the perspective of civil 
defense using AHP and 
IHWP methods 

Architectural 
Engineering and 
Design 
Management 

 2931  

تذل٘ل ک٘ف٘ت تصزی 

فضای هظکًْی تا 

تْجَ تَ لاتل٘ت 

 ه٘شاى دٗذ

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی

 2931  

ک٘ف٘ت فضاُای 

ػوْهی ّ افشاٗغ 

تؼاهالت اجتواػی 

)هغالؼَ هْردی : 

هجتوغ هظکًْی کْثز 

فاس دّ هجتوغ 

 هظکًْی اکثاتاى 

  2931  هذٗزٗت ػِزی 

فزٌُگ ّ ػکل خاًَ 

)هغالؼَ هْردی : 

خاًَ ُای طٌتی 

ػِزطتاى تٌکاتي ّ 

 راهظز( 

هظکي ّ هذ٘ظ 

 رّطتا 

 2931  

صفات فضاٗی هْثز 

تز افشاٗغ خالل٘ت 

هذمم٘ي در هزاکش 

تذم٘مات هؼواری ّ 

 ػِزطاسی 

  2931  فٌاّری آهْسع 

ارسٗاتی تاسػْی 

ُوظاس تا هؼواری 

پذافٌذ غ٘زػاهل تا 

تِزٍ گ٘زی اس رّع 

تذل٘ل طلظلَ 

 هزاتثی 

ًاهَ هؼواری ّ 

 ػِزطاسی 

 2931  

ارتمای طالهت 

کْدکاى ّ ًْجْاًاى 

تا عزادی در 

 اجتواع هذلی 

  2931  عزح ّ ًواد 

تذل٘لی تز ًظثت 

اهٌ٘ت ّ تْطؼَ در 

طکًْتگاٍ ُای 

 غ٘زرطوی 

  2931  پژُّیاهٌ٘ت 



تزرطی تغث٘می ه٘شاى 

رضاٗتوٌذی طاکٌاى 

ت٘ي دّ ًوًَْ اس 

هجتوغ ُای هظکًْی 

ه٘اى هزتثَ ّ 

 تلٌذهزتثَ 

  2931  آرهاًؼِز 

تزرطی تاث٘ز 

اًفجار تز ػکل 

)فزم( جذارٍ خارجی 

طاختواى ُا ّ 

ارسٗاتی جٌض 

طاختواى اس هٌظْر 

 دفاع غ٘زػاهل 

ًؼزَٗ ػلْم، 

تذم٘مات ّ 

فٌاّری پذافٌذ 

 غ٘زػاهل 

 2931  

 دکتر مٍدی خاک زود 

Investment methods in 
sustainable water 
resource management 
using SAW method 

Armanshahr 
architecture and 
urban 
development 

 2932  

Natural environment and 
its vital impact on patient 
women hospitalized in 
the maternity wards of 
Tehran’s general hospitals 

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban Planning 

 2932  

A Landscape Design 
Process Based on 
Alexandrian Theory (An 
Iranian Academic Study) 

Armanshahr 
Journal 

   

A trivalent approach to 
the quality of the “Khoshk 
River landscape in Shiraz 

Space ontology 
international 
Journal 

   

ارتمای فضای 

گزدػگزی درٗاچَ 

 پارک جٌگلی تلْ 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

   

 

 دکتر مٍدی حمسي وژاد 

اطتٌتاج هؼواراًَ 

اصْل طاخت هصلی تز 

 اطاص فمَ ػ٘ؼَ 

هجلَ ػِز 

 اٗزاًی اطالهی 

 2931  

هؼٌای اصالت هظجذ 

ّ ه٘شاى اصالت 

هظاجذ ًْگزای ػصز 

 داضز 

ػِز اٗزاًی 

 اطالهی 

 2931  

گًَْ ػٌاطی 

هشارُای اطالهی در 

اٗزاى، تز اطاص 

هفاُ٘ن لذطی 

تؼثَ٘، تٌشَٗ، 

هغالؼات 

 هؼواری اٗزاى

 2931  



 جوال ّ جالل 

UNISON OF THE 
PHENOMENOLOGICAL 
THEORY OF GENUIS LOCI 
AND ISLAMIC 
PHILOSOPHY 

International 
Journal of 
Architectural 
Engineering and 
Urban Planning 

 2931  

گًَْ ػٌاطی تؼخص 

ػٌاصز ػِزی در 

 هشارُای اٗزاى 

  2931  آرهاًؼِز 

تاسػٌاطی رّع 

آهْسػی هذرطَ 

هْراتْری در 

کارگاٍ عزادی 

 هؼواری 

  2931  فٌاّری آهْسع 

 

 

 دکتر رضا خیرالدیه 

تْطؼَ ُذفوٌذ 

اٗظتگاٍ ُای هتزّ : 

اس لغة تٌذی فضاٗی 

تا ٗکپارچگی ػِزی در 

تِزاى، ًوًَْ ُای 

هْرد هغالؼَ : 

اٗظتگاٍ هتزّ دکتز 

ػزٗؼتی ّ اٗظتگاٍ 

 هتزّ ه٘ذاى ػِذا 

  2931  تاؽ ًظز 

تذل٘ل اطتزاتژٗک 

فزصت ُا ّ چالغ ُا 

در تْطؼَ پاٗذار 

هٌغمَ هزسی تاًَ 

تا تاک٘ذ تز تاث٘ز 

هتماتل اهٌ٘ت ّ 

 تْطؼَ هٌاعك هزسی 

داًغ اًتظاهی 

 کزدطتاى

 2931  

تذل٘ل پ٘اهذُای 

فضاٗی الذاهات 

هذٗزٗت ػِزی در 

تافت ُای لذٗن ّ 

جذٗذ کالى ػِز 

 تثزٗش 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

تاث٘زات فٌاّری 

ُای ًْٗي ارتثاعات 

هجاسی تز طاختار 

فضاٗی ّ ُن پًْ٘ذی 

پٌَِ ُای کالًؼِزی 

)ًوًَْ ُا دْسٍ 

ُای ػِزی تْکْ٘، 

  2931  ًمغ جِاى 



اّساکا ّ ًاکْٗا 

 در ژاپي( 

پْٗؼی در تزجواى 

فضاٗی ـ کالثذی 

هفِْم اطالهی ػذالت 

تا تذل٘ل 

کارتْگزاف٘ک تؼادل 

 221فضاٗی در ًْادی 

 گاًَ کالًؼِز تِزاى

هجلَ لغة 

پژُّؼِای 

هؼواری اطالهی 

 اٗزاى 

 2931  

تزرطی پ٘اهذُای 

التصاد غ٘زرطوی ّ 

تْرٗظن تجاری تز 

تذْالت کالثذی 

فضاٗی ػِز هزسی 

تاًَ : رّٗکزد 

تذل٘ل اطتزاتژٗک 

 فضاٗی چٌذ هم٘اطی 

هغالؼات ّ 

پژُّغ ُای 

ػِزی ّ هٌغمَ 

 ای 

 2931  

Regional Transport 
Development and Urban 
Economic Isolation,Analysis 
of Paradoxical 
Consequences in Qazvin- 
Rasht Highwayconstruction: 
Loshan city, Iran 

Armanshahr 
Journal of 
Architecture, 
Urban Planning 
and Urban 
Planning 

 2931  

The Influence of Metro 
Station Development on 
Neighbourhood Quality,The 
Case of Tehran Metro Rail 
System 

International 
review for spatial 
planning and 
sustainable 
development 

 2931  

 

دکتر سیدعبدالٍادی 

 داوشپُر 

A Comparison of Different 
Paradigms of Architectural 
Design Process … 

International 
Research Journal of 
Applied and Basic 
Science 

 2931  

خْاًغ طاختار ػِز: 

گاهی تَ طْی ػکل 

 ػٌاطی ػِزی 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

تزرطی کارکزد ّ 

هؼٌای فزم ػِز هذرى 

اس هٌظز ًؼاًَ ػٌاطی 

 الَٗ ای 

ًاهَ هؼواری ّ 

 ػِزطاسی 
 2931  

تذّٗي چارچْب ُای 

عزادی فضاُای 

ػوْهی تا ُذف 

دطت٘اتی تَ رضاٗت 

 کارتزاى 

جظتارُای 

 ػِزطاسی 

 2931  



خْاًؼی اس دگزگًْی 

ػِز در ػصز اعالػات 

 ّ جِاى ػذى 

  2931  آرهاًؼِز 

 

دکتر مٍران علی 

 الحسابی 

ػْاهل تاث٘زگذار 

در تذْل هظکي اس 

 گذػتَ تا آٌٗذٍ 

هظکي ّ هذ٘ظ 

 رّطتا 

 2931  

تذّٗي چارچْب 

هفِْهی تؼاهل ػِز 

ّ آٗ٘ي ُای جوؼی ّ 

تزرطی هصذاق آى در 

 آٗ٘ي ُای ػاػْراٗی 

ػِز اٗزاًی 

 اطالهی 

 2931  

تذل٘ل ک٘ف٘ت تصزی 

فضای هظکًْی تا 

تْجَ تَ لاتل٘ت ّ 

 ه٘شاى دٗذ 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

 

دکتر واصر کلیىی 

 ممقاوی 

تزرطی ه٘شاى 

اًغثاق جِت طغْح ّ 

دزکت چؼن اًظاى در 

درک تصْٗز تز اطاص 

 رّاًؼٌاطی گؼتالت 

ٌُزُای سٗثا ـ 

 ٌُزُای تجظوی 

 2931  

عزادی تؼاهالت، ٌُز 

تظِ٘ل ارتثاط 

هتماتل اًظاى تا 

 هذصْل ّ خذهات 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

 

 دکتر سیدٌاشم مسدد  

ارسٗاتی ّ 

ارسػ٘اتی هْاد 

طاسًذٍ هثلواى ّ 

تجِ٘شات فضای تاسی 

 کْدکاى 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

The Role of Ergonomics 
Issues in Engineering 
Education 

Procedia - Social 
and Behavioral 
Sciences 

 2931  

دکتر حسه صادقی 

 وائیىی 

Identification of the 
Ergonomic Properties of 
Exercise Equipment in 
Parks with an Emphasis 
on the Anthropometric 
Characteristics of Iranian 
Women 

International 
Journal of Sport 
Studies 

 2931  

The Ergonomic Properties European Journal  2931  



of Outdoor Fitness 
Equipment with Respect 
to the 

of Experimental 
Biology 

The Economic Cost of 
Health and Safety in Work 

World Academy of 
Science, 
Engineering and 
Technology 

 2931  

The Role of Ergonomics 
Issues in Engineering 
Education 

Procedia - Social 
and Behavioral 
Sciences 

 2931  

Preliminary usability 
testing with eye tracking 
and FCAT analysis 

Procedia - Social 
and Behavioral 
Sciences 

 2931  

ارسٗاتی ارگًْْه٘ک 

عزح جذٗذ پْطت کي 

دطتی تز اطاص رّع 

 الکتزّهْ٘گزافی 

طالهت کار 

 اٗزاى
 2931  

هؼ٘ارُای هثلواى 

پارکی کْدکاى تا 

رّٗکزد اٗوٌی ّ 

 ارگًْْهی 

خ٘ال ف٘زّسٍ 

 ای 

 2931  

ارسٗاتی ّ 

ارسػ٘اتی هْاد 

طتاًذٍ هثلواى ّ 

تجِ٘شات سه٘ي ُای 

 تاسی کْدکاى 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی 

 2931  

عزادی تؼاهالت ٌُز 

ارتثاط هتماتل تا 

 هذصْل ّ خذهات 

اًجوي ػلوی 

هؼواری ّ 

 ػِزطاسی اٗزاى 

 2931  

 

  



 

دکتر فاطمً مٍدیسادي 

 سراج 

ارتمای آهْسع 

هؼواری تا هؼزفی 

پزّژٍ ُای ّالؼی 

اجزاٗی در درّص 

 عزادی هؼواری 

  2931  عزح ّ ًواد 

پ٘ؼٌِاد رّػی تزای 

پٌَِ تٌذی الل٘وی 

اٗزاى تز هثٌای 

پتاًظ٘ل تَِْٗ عث٘ؼی 

)هغالؼَ هْردی ػِز 

 ٗشد( 

پژُّؼِای 

 الل٘ن ػٌاطی 

 2931  

آط٘ة ػٌاطی رٗش 

تزًاهَ ُای درّص 

همذهات عزادی 

هؼواری، در اًغثاق 

تا ً٘اسُای 

داًؼجْٗاى در درّص 

 عزادی هؼواری 

  2931  ٌُزُای سٗثا 

اصْل عزادی هزاکش 

آهْسػی تز هثٌای 

فلظفَ تؼل٘ن ّ 

 تزت٘ت 

  2931  پژُّغ ٌُز 

The Application of Golden 
Proportion in the Façades 
and Ornaments of 
Quadruple Vaulted 
Porticos of Jami Mosque 
in Isfahan, Iran 

Journal of Civil 
Engineering and 
Urbanism 

 2931  

 

 دکتر اصغر دمحممرادی 

 ارسٗاتی هذل

 پاٗذاری پاراهتزٗک

 ُای ط٘ظتن هذ٘غی

 توزکش تا طاختواًی

 ّ تْل٘ذ فاس تز

 تخزٗة

 اًظاى فصلٌاهَ

 سٗظت هذ٘ظ ّ

 2931  

 هؼ٘ار ّ ُا اتشار

 ه٘شاى طٌجغ ُای

 هذ٘غی پاٗذاری

 ُای ط٘ظتن

 طاختواًی

 اًظاى فصلٌاهَ

 سٗظت هذ٘ظ ّ

 2931  

 تاث٘زات کٌتزل

 تَ طاختواى هذ٘غی

 ّ گ٘زی اًذاسٍ رّع

 ًِاى اًزژی کاُغ

  2931  جِاى ًمغ



 فاس در طغخ ّادذ

 طاخت

 اد٘ا تَ رّٗکزدی

 لاجاری هِواًخاًَ

 لشّٗي

 هغالؼات

 اٗزاى هؼواری

 2931  

principles of assessment 
and improvement of 
construction systems 
enviromental 
sustainability in iran 

international 
journal of 
architectural 
engineering and 
urban planning 

 2931  

دکتر سیدعباش 

 یسداوفر  

 ّ تْطؼَ داهل٘ي

 اد٘ای اس اد٘ا

 تاسطاسی تا اهزاًَ

 هؼارکتی

 ّ ػلوی اًجوي

 اٗزاى ػِزطاسی

 2931  

Applying design ideas to 
promote security of 
urban spaces 

International 
Journal of 
Architecture and 
Urban 
Development 

 2931  

 هذ٘ظ ّ هظکي خاًَ ػکل ّ فزٌُگ

 رّطتا
 2931  

 تغث٘می هماٗظَ

 طَ اد٘ائ ّ هزهت

 ٗشد در ػِزی گذر

 ّ هزهت ًؼزَٗ

 اٗزاى هؼواری
 2931  

 در فضا ّ ًْر ًمغ

 ّ افظزدگی کٌتزل

 اپارتواى در اطتزص

 کْچک ُای

  2931  عزح ّ ًواد

 

  



مٍىدش عبدالحمید 

 وقري کار 

خاًَ کؼثَ طلْل 

تٌ٘ادی در عزادی 

ًواٗؼگاٍ ُای 

 هغلْب 

پژُّؼِای 

 هؼواری اطالهی 

 2931  

 فضاٗی طاسهاى

 الثز اتْاب ػِزُای

 اٗلخاًی دّرٍ

هغالؼات 

هؼواری اٗزاى 

1 

 2931  

 ّرّدی عزادی چگًْگی

 اصْل تَ تْجَ تا تٌا

 هؼواری گ٘زی ػکل

 اطتاًگی

ػِز اٗزاًی 

 اطالهی 

 2931  

 تٌ٘اًِای تز تاهلی

 ػٌاطی هؼزفت

 هؼاصز هؼواری

  2931  آرهاًؼِز 

 ُای اًذٗؼَ تاث٘ز

 تز هذرً٘ظن پظت

 تا تِزاى هؼواری

 در ُْٗت تز ًگزػی

 اٗزاى هؼاصز هؼواری

  2931  ًواد ّ عزح

 ُْٗت پذٗزی تذمك

 آثار در اطالهی

 هؼواری

ػِز اٗزاًی 

 اطالهی 

 2931  

 ػِز هفِْم تثث٘ي

 دٗذگاٍ اس اطالهی

 لزآى

 ّ هؼواری

 ػِزطاسی

 2931  

 ستاى تغث٘می تزرطی

 عزادی الگْی

 تا پاراهتزٗک

 ٌُذطی الگُْای

 ..ا لغف ػ٘خ هظجذ

 ّ هؼواری

 ػِزطاسی

 2931  

 ُظتی اًظاى راتغَ

 هٌظز اس هؼواری ّ

 اطالم

 ّ هؼواری

 آرهاى ػِزطاسی

 ػِز

 2931  

 عزادی تزای هغالؼَ

 هتٌاطة آهْسػی هجتوغ

 اصفِاى ػِز الل٘ن تا

 ػلوی اًجوي

 ّ هؼواری

 ػِزطاسی

 2931  

 ّ ػٌاطی هظالَ

 در طٌجی اّل٘ت

 هؼواری هذ٘ظ عزادی

 هٌظز اس ػِزطاسی ّ

 گظتزٍ در) اطالهی

 (رّاٗات ّ لزآى

  2931  ػِز ارهاى

 در پذٗزی اجتواع

 اٗزاًی خاًَ د٘اط

  2931  جِاى ًمغ

 هفِْهی ػٌاطی گًَْ

 در هظاجذ ّرّدی

 اطتفادٍ تا اٗزاى

 پژُّؼِای

 اطالهی هؼواری

 2931  



 لذطی هفاُ٘ن اس

 تمْٗت راُثزدُای

 در اًظاًی تؼاهالت

 اس سًذگی هذ٘ظ عزادی

 اطالهی هٌظز

  2931  ػِزی هغالؼات

 

 ط٘ز تز تذل٘لی

 ّ هفاُ٘ن تذْل

 کالثذی الگْی

 ُای دّرٍ در هظاجذ

 هؼواری چِارگاًَ

 اٗزاًی

 ػِز هغالؼات

 اطالهی اٗزاًی

 2931  

 دکتر احمد اخالصی 

 هؼواری تاث٘زات

 تز هجاسی فضاُای

 اًظاًی هذ٘ظ

 اًجوي ًؼزَٗ

 ّ هؼواری ػلوی

 اٗزاى ػِزطاسی

 2931  

 تاث٘زات ارسٗاتی

 ر Sketch Upافشا ًزم
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