
سالهای در حال اجرا اساتيد دانشکده در طی طرحهای تحقيقاتی 

 89-89و  98
مدت 

 طرح

سال 

 تصىيب

 نام مجــری طرف قرارداد عنىان طــــرح

اًدام هغالعات اهکاى طٌدی ّ فاس صفز هدوْعَ  98 يکظال

هزکشی اداری )پزديض هزکشی( ػزکت گل گِز 

 طیزخاى ّ تِیَ عزذ طاختواى اداری کارفزها 

ػزکت طٌگ آُي گل 

 کِز 

 دکتز احوذ اخالصی 

تبییي خايگاٍ عزاحی ػِزی در عزذ ُای آهادٍ  98 يکظال

 طاسی سهیي 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز هصغفی 

 بِشادفز 

عزاحی هدوْعَ طبشٍ هیذاى )سًداى( عبك  98 يکظال 

 هؼخصات فٌی ّ ابالغی 

دمحمعلی دکتز  ػِزداری سًداى 

 خاًوحوذی

طٌدغ تاثیزات اختواعی ّ تزافیکی ايظتگاُِای  98 يکظال 

 هتزّ بز هحالت هظکًْی بالفصل آًِا 

ػِزداسی تِزاى ـ 

هعاًّت اهْر 

هٌاعك ـ ادارٍ 

کل تحمیك ّ 

 تْطعَ

دکتز هصغفی عباص 

 سادگاى 

عزذ خاهع هکاى يابی هزاکش پظتی ّ تْطعَ  98 يکظال 

 طاختواى ُای آى در ايزاى 

ػزکت پظت خوِْری 

 اطالهی ايزاى 

دکتز هصغفی عباص 

 سادگاى

پژُّغ در تحمك پذيزی هعواری ايزاًی اطالهی  98 يکظال 

 با تاکیذ بز ايداد ُْيت در ػِزُای خذيذ 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز هِزاى علی 

 الحظابی 

بزرطی تدارب خِاًی در سهیٌَ حفظ، احیا ّ  98 يکظال 

هعاصز طاسی فضاُا ّ هزاکش تاريخی ـ فزٌُگی 

 ػِزُا 

 ّ هغالعاتی هزکش

 تحمیماتی 

 ّ ػِزطاسی

   هعواری 

 دکتز هحظي فیضی 

تِیَ ی بزًاهَ راُبزدی ّ تکویلی عزذ احیاء  98 يکظال 

 ّ هزهت هدوْعَ تاريخی طعذ الظلغٌَ 

طاسهاى ًْطاسی ّ 

بِظاسی ػِز 

 لشّيي 

 دکتز هحظي فیضی 

عزاحی هزحلَ اّل ّ دّم پزّژٍ پیادٍ رّطاسی  98 يکظال 

خیاباى کارگز )حذفاصل هیذاى اًمالب تا هیذاى 

 راٍ آُي( 

ػِزداری هٌغمَ 

11 

 دکتز هحظي فیضی 

بزرطی تدارب خِاًی در سهیٌَ حفظ، احیا ّ  98 يکظال 

هعاصز طاسی فضاُا ّ هزاکش تاريخی ـ فزٌُگی 

 ػِزُا 

 ّ هغالعاتی هزکش

 تحمیماتی 

 ّ ػِزطاسی

   هعواری 

دکتز اصغز 

 دمحمهزادی

تِیَ ی بزًاهَ راُبزدی ّ تکویلی عزذ احیاء  98 يکظال 

 ّ هزهت هدوْعَ تاريخی طعذ الظلغٌَ 

طاسهاى ًْطاسی ّ 

بِظاسی ػِز 

 لشّيي 

دکتز اصغز 

 دمحمهزادی

عزاحی هزحلَ اّل ّ دّم پزّژٍ پیادٍ رّطاسی  98 يکظال 

خیاباى کارگز )حذفاصل هیذاى اًمالب تا هیذاى 

 راٍ آُي( 

ػِزداری هٌغمَ 

11 

اصغز دکتز 

 دمحمهزادی

ػزکت طِاهی  آب اًبارُای ايزاى  98 يکظال 

هذيزيت هٌابع آب 

دکتز غالهحظیي 

 هعوارياى 



 ايزاى 

هظتٌذطاسی ّ باًک اعالعاتی خاًَ ُای ايزاًی  98 يکظال 

با هغالعَ هْردی اطتاى خْسطتاى )ػِزُای 

 دسفْل ّ ػْػتز( 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز غالهحظیي 

 هعوارياى 

ارائَ خذهات هٌِذطی هدوْعَ تاالر لزآى ػِز  98 يکظال 

 ُوذاى 

هٌِذص عبذالحویذ  ػِزداری ُوذاى 

 ًمزٍ کار 

پژُّغ در تحمك پذيزی هعواری ايزاًی ـ اطالهی  98 يکظال 

 با تاکیذ بز ايداد ُْيت در ػِزُای خذيذ 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

هٌِذص عبذالحویذ 

 ًمزٍ کار 

خذهات هؼاّرٍ هٌِذطی عزذ احذاث هظدذ ّلی  98 يکظال

 عصز )عح(

ػزکت تْطعَ 

 فضاُای فزٌُگی 

هٌِذص عبذالحویذ 

 ًمزٍ کار 

  



مدت 

 طرح

سال 

 تصىيب

 نام مجــری طرف قرارداد عنىان طــــرح

اًدام هغالعات اهکاى طٌدی ّ فاس صفز هدوْعَ  89ّ  81 يکظال 

هزکشی اداری )پزديض هزکشی( ػزکت گل گِز 

 طیزخاى ّ تِیَ عزذ طاختواى اداری کارفزها 

ػزکت طٌگ آُي گل 

 کِز 

 دکتز احوذ اخالصی 

تبییي خايگاٍ عزاحی ػِزی در عزذ ُای آهادٍ  81 يکظال 

 طاسی سهیي 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز هصغفی 

 بِشادفز 

عزاحی هدوْعَ طبشٍ هیذاى )سًداى( عبك  81 يکظال 

 هؼخصات فٌی ّ ابالغی 

دکتز دمحمعلی  ػِزداری سًداى 

 خاًوحوذی

 04عزاحی بیظیک بیوارطتاى طیار تزيلزی  89ّ  81 يکظال 

تختخْابی ّ عزاحی ديتیل اتاق عول تزيلزی با 

 طاسٍ کاًتیٌزی کؼْيی 

هدتوع صٌعتی 

 بعثت 

 دکتز هِذی خزم 

تِیَ فاس دّ عزذ بِظاسی بافت با ارسع  89ّ  81 يکظال 

 رّطتای بٌذر پل 

بٌیاد هظکي 

اًمالب اطالهی 

 اطتاى ُزهشگاى 

دکتز هصغفی عباص 

 سادگاى 

ايوي طاسی ّ تْاًوٌذطاسی اختواعی بافت ُای  81 يکظال 

 تاريخی 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

 دکتز هحظي فیضی 

بزرطی تدارب خِاًی در سهیٌَ حفظ، احیا ّ  81 يکظال 

هعاصز طاسی فضاُا ّ هزاکش تاريخی ـ فزٌُگی 

 ػِزُا 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

 دکتز هحظي فیضی 

تِیَ عزذ پژُّؼی طاهاًذُی هحْعَ تاريخی  81 يکظال 

 بیظتْى

پايگاٍ هیزاث 

فزٌُگی ّ صٌايع 

دطتی ّ گزدػگزی 

 بیظتْى 

 دکتز هحظي فیضی 

پیادٍ رّطاسی عزاحی هزحلَ اّل ّ دّم پزّژٍ  81 يکظال 

خیاباى کارگز )حذفاصل هیذاى اًمالب تا هیذاى 

 راٍ آُي( 

ػِزداری هٌغمَ 

11  

 دکتز هحظي فیضی 

هغالعَ تغییز کاربزی هحْعَ سًذاى ّ  81 يکظال 

باسپزّری طابك، ّالع در هدوْعَ تاريخی 

 بیظتْى بَ هزکش فزٌُگی، الاهتی )فاس صفز( 

طاسهاى هیزاث 

فزٌُگی، صٌايع 

دطتی ّ گزدػگزی 

 اطتاى کزهاًؼاٍ 

 دکتز هحظي فیضی 

ايوي طاسی ّ تْاًوٌذطاسی اختواعی بافت ُای  89ّ  81 يکظال 

 تاريخی 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

 دکتز هحظي فیضی 

بزرطی تدارب خِاًی در سهیٌَ حفظ، احیا ّ  89ّ  81 يکظال 

هعاصز طاسی فضاُا ّ هزاکش تاريخی ـ فزٌُگی 

 ػِزُا 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

 دکتز هحظي فیضی 

تِیَ عزذ پژُّؼی طاهاًذُی هحْعَ تاريخی  81 يکظال 

 بیظتْى

پايگاٍ هیزاث 

فزٌُگی ّ صٌايع 

 دکتز هحظي فیضی 



دطتی ّ گزدػگزی 

 بیظتْى 

عزاحی هزحلَ اّل ّ دّم پزّژٍ پیادٍ رّطاسی  89ّ  81 يکظال 

خیاباى کارگز )حذفاصل هیذاى اًمالب تا هیذاى 

 راٍ آُي( 

ػِزداری هٌغمَ 

11  

 دکتز هحظي فیضی 

هغالعَ تغییز کاربزی هحْعَ سًذاى ّ  81 يکظال 

باسپزّری طابك، ّالع در هدوْعَ تاريخی 

 بیظتْى بَ هزکش فزٌُگی، الاهتی )فاس صفز( 

طاسهاى هیزاث 

فزٌُگی، صٌايع 

دطتی ّ گزدػگزی 

 اطتاى کزهاًؼاٍ 

 دکتز هحظي فیضی 

ارائَ خذهات هؼاّرٍ خِت اًدام خذهات هٌِذطی  89ّ  81 يکظال 

ّ عزاحی هزحلَ اّل ّ دّم طاختواى هظدذ ّ 

 هدوْعَ فزٌُگی 

داًؼگاٍ عالهَ 

 عباعبايی 

هٌِذص عبذالحویذ 

 ًمزٍ کار 

  



مدت 

 طرح

سال 

 تصىيب

 نام مجــری طرف قرارداد عنىان طــــرح

تبییي الشاهات پذافٌذ غیزعاهل در تِیَ عزذ  89 يکظال 

 ُای آهادٍ طاسی سهیي 

طاسهاى هلی سهیي 

 ّ هظکي 

دکتز هصغفی 

 بِشادفز 

کتابچَ ضْابظ ّ همزرات با  3تالیف ّ تذّيي  89 يکظال 

 عٌاّيي : 

 ـ کیْطک ُا ّ کافُْای تلفي ثابت ػِزی 1

 ـ ًؼیوي ّ ًیوکت 9

 ـ راُبٌذ 3

طاسهاى سيبا 

 طاسی ػِز تِزاى 

دکتز هحظي 

 صفاردسفْلی 

تِیَ فاس صفز ّ يک عزذ بِظاسی بافت با ارسع  89 يکظال 

 رّطتای بٌذر پل 

بٌیاد هظکي 

اًمالب اطالهی 

 اطتاى ُزهشگاى 

دکتز هصغفی عباص 

 سادگاى 

طٌدغ تاثیزات اختواعی ّ تزافیکی ايظتگاُِای  89 يکظال 

 هظکًْی بالفصل آًِا هتزّ بز هحالت 

ػِزداری تِزاى ـ 

هعاًّت اهْر 

هٌاعك ـ ادارٍ 

کل تحمیك ّ 

 تْطعَ 

دکتز هصغفی عباص 

 سادگاى 

پژُّغ در تحمك پذيزی هعواری ايزاًی اطالهی  89 يکظال 

 با تاکیذ بز ايداد ُْيت در ػِزُای خذيذ 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز هِزاى علی 

 الحظابی 

ارائَ خذهات هؼاّرٍ در خصْؽ هغالعات هفِْهی  89 يکظال 

ػِزک فضايی ايزاى ّ عزاحی الشاهات هعواری 

 ػِزک فضايی ايزاى 

طاسهاى فضايی 

 ايزاى 

 دکتز هحظي فیضی 

هغالعات هفِْهی ّ عزاحی هزاحل يک ّ دّ باغ  89 يکظال 

 هلک

طاسهاى پارک ُا 

ّ فضای طبش ػِز 

 تِزاى 

 دکتز هحظي فیضی 

هغالعَ، بزرطی ّ تذّيي ضْابظ ّ  89 يکظال 

اطتاًذاردُای خاًوايی ّ عزاحی اردّگاٍ ُای 

 داًغ آهْسی 

طاسهاى ًْطاسی، 

تْطعَ ّ تدِیش 

 هذارص کؼْر 

 دکتز هحظي فیضی 

هغالعَ ّ تذّيي ضْابظ ّ هعیارُای عزاحی  89 يکظال 

 فضاُای آهْسػی هذارص تیشُْػاى )طوپاد( 

طاسهاى ًْطاسی، 

تْطعَ ّ تدِیش 

 هذارص کؼْر 

 دکتز هحظي فیضی 

طاسهاى پارک ُا  ًظارت همین ّ عالیَ باغ هلک  89 يکظال 

ّ فضای طبش ػِز 

 تِزاى 

دکتز اصغز 

 دمحمهزادی 

ّ عزاحی هزاحل يک ّ دّ باغ هغالعات هفِْهی  89 يکظال 

 هلک

طاسهاى پارک ُا 

ّ فضای طبش ػِز 

 تِزاى 

دکتز اصغز دمحم 

 هزادی 

هغالعَ، بزرطی ّ تذّيي ضْابظ ّ  89 يکظال 

اطتاًذاردُای خاًوايی ّ عزاحی اردّگاٍ ُای 

 داًغ آهْسی 

طاسهاى ًْطاسی، 

تْطعَ ّ تدِیش 

 هذارص کؼْر 

دکتز اصغز دمحم 

 هزادی

هغالعَ ّ تذّيي ضْابظ ّ هعیارُای عزاحی  89 يکظال 

 فضاُای آهْسػی هذارص تیشُْػاى )طوپاد( 

طاسهاى ًْطاسی، 

تْطعَ ّ تدِیش 

 هذارص کؼْر 

دکتز اصغز دمحم 

 هزادی

دکتز طیذُاػن ػزکت خْد پیؼَ عزاحی هدذد پْطتَ اطتارتز ُْػوٌذ ديدیتال  89 يکظال 



 هظذد گاى ًْدٍ ػوال  ضذ طزلت خْدرّ 

ػزکت حباب  عزاحی هدذد طايباى پٌْهاتیکی 89 يکظال 

 اتوظفز کاطیت

دکتز طیذُاػن 

 هظذد 

هظتٌذطاسی ّ باًک اعالعاتی خاًَ ُای ايزاًی  89 يکظال 

با هغالعَ هْردی اطتاى خْسطتاى )ػِزُای 

 دسفْل ّ ػْػتز( 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

دکتز غالهحظیي 

 هعوارياى 

  



مدت 

 طرح

سال 

 تصىيب

 نام مجــری طرف قرارداد عنىان طــــرح

الگْيابی چیذهاى فضا ّ کالبذ بٌاُای آهْسػی  89 يکظال 

 ُوظاس با اللین ُای چِارگاًَ ايزاى 

طاسهاى ًْطاسی، 

تْطعَ ّ تدِیش 

 هذارص کؼْر 

دکتز طیذهدیذ 

 هفیذی ػویزاًی 

بزرطی ًمغ رّاًی ّ فیشيکی فضاُای ّاطظ  89 يکظال 

)ًوًَْ هْردی حیاط هزکشی( در آطايغ دهايی 

 کاربزاى هعواری هٌاعك کْيزی 

ػزکت سرتیش 

 کزهاى 

دکتز فاعوَ 

 هِذيشادٍ طزاج

پژُّغ در تحمك پذيزی هعواری ايزاى ـ اطالهی  89 يکظال 

 با تاکیذ بز ايداد ُْيت در ػِزُای خذيذ 

هزکش هغالعاتی ّ 

تحمیماتی 

ػِزطاسی ّ 

 هعواری 

هٌِذص عبذالحویذ 

 ًمزٍ کار 

 


