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علمی 
 پژوهشی

ISC 

1390 

ماهنامه کتاب ماه هنر )خانوه  «سنجش کيفيت فضاهای باز عمومی بوسيله نرم افزار» اسدپورعلی ، محسن فيضی

 کتاب ايران( 

 1390 

پيام مهنودس،  «صورت و معنی در مکاتب هنری، تبيينی از معماری معاصر ايران»مهدی کبودی  ،محسن فيضی

55 ،1390. 

 1390 

https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/240312-71312/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D9%8A%D8%B6%DB%8C
http://www.jhre.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86


 و مفوواهيم:  عموودی شوهری طراحوی» عبودالهادی دانشووپور، محسنن فيضنیا، اصول، مجتبوی مهوودوی نيوسوينا رزاقوی

 .12-3، صفحات 13، شماره 7دوره  نظر، باغ پژوهشی علمی نشريه «تهران کالنشهر در آن تحقق الزامات

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1389 

-ان از تفورجر ارتقاء سطح رضايتمندي كاربردمعيارهاي مؤثر »مرتضي صديق  ،محسن فيضينژاد، هاشم هاشم

 1389هنرهاي زيبا، آبان  نشريه  «گاه سيسنگان(هاي ساحلي )نمونه موردي تفرجگاه

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1389 

 از کواربران منودی رضوايت سوطح ارتقواء بور مووثر معيارهوای»نژاد و مرتضوی صوديق ، هاشم هاشممحسن فيضی

 . محيطی علوم پژوهشی علمی يهنشر «گلو آرام ساحلی تفرجگاه موردی نمونه ساحلی؛ تفرجگاههای

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1389 

-یعلم .1389، 9منظر، ش  فصلنامه «منظر شهری، بررسی تطبيقی سه مفهوم در شهر» محسن فيضی
یجيترو  

1389 

قيواس بصووری و جايگواه آن در آمووزش خووالق » عظيموی موريمفيضننی،  محسنن ،مهودی خواک زنود، فرهنووگ مظفور

 89ژوهشی فناوری و آموزش. تابستان نشريه علمی پ «طراحی معماری

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1389 

طرح و  نشريه «وجوه اشتراک و افتراق ميان طراحی شهری ومعماری منظر»اصل ، سينا رزاقیمحسن فيضی

 1389، 2نماد، ش 

 1389 

« طراحی شهری و معماری منظر: دو حرفه، يک هدف؟»، مصطفی بهزادفر محسن فيضیسينا رزاقی اصل، 

 . 22-9، صفحه 1شماره  8وم محيطی، دوره عل

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1389 

آبادی،  نشريه «کمينه گرايی در آثار پيترواکر؛ نمونه موردی مجموعه سونی برلين» شيوا مجاهد ،محسن فيضی

 1389، بهار 66ش 

 1389 

 1389  1389، بهار 66آبادی، ش  «منظر پايدار در محيطهای مسکونی» و مهتيام شهبازی محسن فيضی

 بر تاکيد با اسالمی-ايرانی تفکر و ذن مکتب در گرايی طبيعت» مرتضی صديق ،محسن فيضینژاد، هاشم هاشم

 1389 بهار ،39 ش فرهنگ، و معماری علمی ترويجی نشريه «باغسازی و باغ

علمی 
 ترويجی

1389 

گذر از محتوی به کالبد معماری  ایارايه مبانی پايه» یآذر، محمدعلی طبرسا و اميررضا کريمیمحسن فيضی

 1389، پاييز 68آبادی، ش  نشريه «در شهر الکترونيک

 1389 

 1389  1389ماهنامه شهر و ساختمان، آذر   «اصول آموزش طراحي اقليمي» محسن فيضي ،بالنيان ندا

، شوماره مهنودس پيوام ترويجوی علموی نشوريهزهره معينی "چگونه مورفولووژی شوکل موی گيورد؟"،  ،محسن فيضی

56 ،1389.  

علمی 
 ترويجی

1389 

 پيوام ترويجویعلموی  نشريه «معماری در فضای همگن، معماری در فضای ناهمگن»زهره معينی  ،محسن فيضی

 1389، 56، شماره مهندس

علمی 
 ترويجی

1389 

 و منظوور معموواران ابهووام رفووع بوورای وکوواری سوواز پيشوونهاد» ، مصووطفی بهزادفوورمحسننن فيضننیاصوول، سووينا رزاقووی

 .100-89صفحات  ،12 ، ش6دوره  نظر، باغ پژوهشی علمی نشريه «مشترک های حوزه در شهری طراحان

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1388 

قيوواس بصووري و جايگوواه آن در آموووزش خووالق »مووريم عظيمووي  ،محسننن فيضنني زنوود، فرهنووگ مظفوور،خوواك مهوودي

 1388(، زمستان 14 )پياپي 2فصلنامه فناوري آموزش، سال چهارم، شماره   «طراحي معماري

علمی 
 پژوهشی

1388 

 نشريه «شهرسازی منظر: رويکردی نوين در معماری منظر و طراحی شهری»اصل سينا رزاقی ،محسن فيضی

  1388باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم. 

علمی 
 پژوهشی

1388 

 نشووريه «سمووروری بوور نظريووات و گرايشووات طراحووی منظوور حيوواط بوواز موودار»اصوول سووينا رزاقووی ،محسننن فيضننی

 1388، بهار و تابستان 2آرمانشهر، ش 

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1388 

 پژوهشوی علموی نشوريه «آموزش معماری منظر: دانوش و مهوارت هوای اساسوی»اصل سينا رزاقی ،محسن فيضی

 1388، زمستان 44 ش ايران، در مهندسی آموزش

علمی 
 پژوهشی

1388 

علمی  علمي پژوهشي فناوری و آموزش نشريه «معماری منظررهای نوين درهيافت»حميدرضا عظمتی ، محسن فيضی
 پژوهشی

 

 1388  1388بهار ، فصلنامه طرح و نماد «بازيابي زبان الگو در معماري منظر»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

 انديشوه ترويجوی علموی نشوريه «انگيوز خاطره مناظرفرهنگی مثابه به گورستانها»اصل سينارزاقی ،محسن فيضی

 1388، 13 ش انشهر،اير

علمی 
 ترويجی

1388 

، بهوار و 37-36سوال نهوم و دهوم، شوماره  ،معمواري ايوران )موا( «هواي سوبزپوسوته»مرجوان بنوايی  ،محسن فيضی

  1388تابستان 

 1388 

 1388  معماري محوطه،  نشريه «پارك فرهنگي براي كودكان» الناز مختاری ،محسن فيضی

 1388  معماري محوطه،  نشريه «هايي براي كودكانطمحي»الناز مختاری  ،محسن فيضی

فصولنامه علموي  «اي بر شوناخت رويكردهوا و ارزشوهاي معمواري منظورمقدمه»حميدرضا عظمتی  ،محسن فيضی

  60-51، صفحه 3، شماره 10دوره  پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست،

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1387 

نشوريه علموی پژوهشوی بواغ « راحي معماري منظر، از گذشته توا اموروزفرايند ط»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

 .80-65، صفحه 9، شماره 5دوره نظر، 

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1387 



يش ها   ی داخلیو کنفرانس هامقاالت در هما

: ینمونوه موورد یعمووم یدر فضواها تيواحساس امن جاديسبز در ا یفضاها ینقش کالبد». مريم سادات نقيبی، محس  یضی 

 یو توسعه شهر یعمران ، معمار یالملل نيکنگره ب نيپنجم«درکه یدره  رود

 نيدوموو  «در محلووه ده ونووک یزنوودگ تيووفيک یاجتموواع یمولفووه هووا یبررسوو »خاکزنوود  ی، مهوود یضننيمحسننن ف،  یبووينق ميموور

 یشهر یو طراح یعمران ، معمار یالملل نيکنفرانس ب

 یالمللوو نيکنگووره بوو نيولوو   «درکووه یدر روددرهووا یگردشووگر یتوسووعه »  خاکزنوود ی، مهوود یضننيمحسننن ف،  یبووينق ميموور

 یو معمار یدر شهرساز یرشته ا انيعلوم م یپژوهشها

 یالملل نيکنفرانس ب« تهران یانسجام شهر یبرا یسبزراه ها، پاسخ»خاک زند.  یو مهد یضي، محسن ف یبيسادات نق ميمر

 راني. تهران، اداريپا تيريمد کرديبا رو یرسازعمران و شه ،یمعمار

1396 

 

1396 

 

 

1396 

 

1395 

 

 

 نشوريه« یشوهر یمنظر و طراح یدرمعمار نينو یکرديمنظر: رو یشهرساز»سينا رزاقی اصلمحسن فيضی، 

 .36-27، صفحه 10، شماره 5دوره علمی پژوهشی باغ نظر، 

ی علم
 پژوهشی

ISC 

1387 

هاي طراحي محيطي بوراي پيشوگيري از ها و شيوهبازشناسي روش»اصل سينارزاقی باقر حسينی،، محسن فيضی

 .19-9، صفحه 3شماره  6علوم محيطی، دوره « اگرايي فضتخريب

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1387 

  

آن در آمووزش خووالق  گواهيو جا یبصوور اسيوق» یمويعظ موريم ،یضننيف محسننمظفور،  فرهنووگخواک زنود، هودی م

 .89و آموزش. تابستان  یفناور یپژوهش -یعلم هينشر. «یمعمار یطراح

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1387 

 1387  معماری محوطه،  نشريه «ايران هعوامل مهم در طراحی محوط»زاده نازنين عيسی ،محسن فيضی

 1387  معماری محوطه،  نشريه زاده "نقش و اهميت پارك و فضاي سبز شهري"،نازنين عيسي ،محسن فيضي

 1387  هفت شهر نشريه «معماری منظر پايدار در عمل»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

 1387     ، سال دهم.33معماری و فرهنگ، شماره  «اختمان با سايتارتباط س» شيوا مجاهد ،محسن فيضی

نشوريه علووم مهندسوی، دوره  «ترسيم نمودارها کمکی به فرايند طراحوی معمواری»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

  ، 6شماره  19

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1387 

المللوی دانشوگاه بوين هنور پوژوه، نشوريه «تعامل معماري منظر با طراحي شوهري»اصل سينا رزاقی ،محسن فيضی

 1387امام خمينی، 

 1387 

  «رظوورويکوورد انسووانی، محيطووی در طراحووی معموواری من»حميدرضووا عظمتووی محموود بوواقری و  ،محسننن فيضننی

 فصلنامه فنآوری و آموزش 

علمی 
 پژوهشی

1386 

-بوين نشريه« بررسی رويکردها و ارزشها در محتوای دروس معماری منظر»حميدرضا عظمتی  ،محسن فيضی

 .80 -75، ويژه نامه معماری و شهرسازی، صفحه 5، شماره 18دوره المللی علوم مهندسی، 

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1386 

نقش معمواري منظور در ارتقواء كيفيوت آمووزش، حلقوه گمشوده در طراحوی مودارس »عليرضا منعام  ،محسن فيضی

 مدرسه نو.  «ايران

 1386 

هنر پوژوه. سوال  نشريه «ی معماری پايدار بر پايه رفتار الگوهای طبيعتطراح»پور مصطفی قلی ،محسن فيضی

 سوم. شماره چهار.   

 1386 

 نشووريه «هوا در محتووای دروس معمواری منظوربررسوی رويکردهوا و ارزش»حميدرضوا عظمتوی  ،محسنن فيضنی

 ، المللی علوم مهندسیبين

 1386 

دوره نشريه علمی پژوهشی باغ نظر،  «راحي معمارير طراحي در فرايند طکتف»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

 .80-65،صفحه 9، شماره 5

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1385 

تجزيه و تحليول ديجيتوال در طراحوي و توليود بنوا، بررسوي رويكورد »احمد اخالصی ،محسن فيضیحسين باستانی، 

 ، 6ساخت شهر، شماره  «در معماري CAD/CAMاستفاده از سيستمهاي 

 1385 

-29، صوفحه 2، شوماره4فصلنامه علوم محيطی، دوره « نقش پارکهای شهری در يک کالن شهر» يضیمحسن ف

34. 

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1385 

نشريه علمی پژوهشوی بواغ نظور، دوره « تفکر طراحی در فرآيند طراحی معماری»مهدی خاکزند محسن فيضی، 

 .4، شماره 2

علمی 
 پژوهشی

ISC 

1384 

 1383        ،14 -13شماره   ،فصلنامه معماری ايران «گرايش هوشمندانه به معماری منظر ماليسم،مينی» محسن فيضی

فصول ناموه   «روند طراحي و چگوونگي بهوره گيوري از پوشوش گيواهي در منظور»زند مهدی خاک ،محسن فيضی

 باغ نظر

 

علمی 
 پژوهشی

1383 



 ،یتعوامالت اجتمواع شيو افوزا یاخوتالط عملکورد »،  یقرشو قهيصود دهي، سو یتويوال ی، علو ینيحسو دباقريس،  یضيمحسن ف

 هدف یمعمار یالملل نيکنگره ب نياول  « بلند مرتبه یمسکون یدر مجتمع ها یاجتماع یداريبه پا لين یبرا یراهکار

 «یشوهر داريوتوسوعه پا یبوه سوو یافتيوره ،یافتيباز یاراض یاياح » یخانمحمد ی، محمدعل یضيمحسن ف،  یعيمرجان رف

  ستيز طيآب و مح ،یانرژ یمهندس یها ستميدر س داريتوسعه پا یکنفرانس مل نيدوم

لووزوم توجووه بووه ارتقووا برچسووب  يوویو چرا یانوورژ یسوواز نووهينمووا در به ريتوواث یبررسوو » ،یضننيمحسننن فو  یالجووور ديدنويسوو

 تهران ،یو توسعه شهر یعمران ، معمار یالملل نيکنگره ب نيچهارم ،«یانرژ

 یکنفورانس ملو ني، دومو«از آنهوا کيوهر یهوا یژگويسوبز و و یوارهوايانووا  د » ،یو خانمحمود یضنيمحسن ف, یعيشف الهام

 تهران ست،يز طيآب و مح ،یانرژ یمهندس یها ستميدر س داريتوسعه پا

سواختمان در فصوول  یشويبمنظورکواهش بارسرما ی،راهکواریافکن هيسوا » ،ینيحسو دباقريو سو یضنيمحسنن ف ,یديمج ديوح

 یو توسعه شهر یعمران ، معمار یالملل نيکنگره ب ني، چهارم«گرم

جموع  یهوا هيو: الیافتيوباز یرونود نحووه مواجهوه بوا اراضو یبررسو » ،یخانمحمد یو محمدعل یضيمحسن ف ,یعيرف مرجان

 یو عمران شهر داريتوسعه پا یالملل نيکنفرانس ب نيششم «،یو پاکساز یاطالعات، وارس یآور

 يیروشونا یور بهبوود بهوره یراهکارهوا یبررسو » ،یانيپورگشون یقلو یسوراج و مصوطف زادهي؛ فاطموه مهود, یضنيف محسنن

 هيترک ،یپژوهش در علوم و تکنولوژ یالملل نيکنفرانس ب نيدوم «ق،يپالن عم یمتراکم و ساختمانها یدر بافتها رينورگ

منظور،  یمعموار یملو شيهموا نيدومو «منظور یمعموار یدر طراحو قيآمووزش الهوام از مصواد» پووريعل اليلو ،یضنيمحسن ف

 یبهشت ديشه دانشگاه

 زانيووم یو بررسوو یبوشووهر بووه روش موواهون شيآسووا یدمووا نيوويتع » ،یخانمحموود یو محموودعل یضننيمحسننن ف ,یاحموود توورايم

پوژوهش در علووم و  یالمللو نيکنفورانس بو نيدومو ، «یکيمکوان زاتيوتجه یمصورف یبرانورژ شيانتخاب درجه آسوا یاراثرگذ

 هيترک ،یتکنولوژ

. ساومي  «تاداو  هوياب باای ايرانای در منظار شاهری»یتاایی،. مهادی نقيبای، مريم ال ادات   خاک زند،مهدی ، یضی محس  

 .کنگره بي  المللی عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهيد بهشتی

از  یرياا اارورت بهااره گ جاااديعوامااا مااوار در ا يیشناسااا »خاااک زنااد،  یو مهااد  یننضمحسنن  ینااا ,  ینيی اا سااادات مااهينع

 راز،يش ،یو شهرساز یعمران، معمار یالملل  يکنفرانس ساالنه ب  ياول ،«یشهر یدر کشاورز  ينو یراه ارها

 شيهما ،«رانيا یدرمعمار یاجتماع یداريپا ی: ب وداريپا یمعمار » ،یديو سامان جمش ین ترن هاشم دهيس,  یضی محس 

 در آغاز هزاره سو ، تهران یعمران وشهرساز یمعمار یالملل  يب

نموناه ماورد ملالعاه:  رانياا یکها  در معماار يیالگاو ،يایتناسابات طال »خاک زناد،  یو مهد  یضمحس  ی, یسرور یاطمه

 یایا  هاا  ب؛يز طيعمران، هنر و مح ،یشهرساز ،یمعمار یالملل  يکنفرانس ب ،«هينقش جهان امفهان، عصر مفو دانيم

 نگاه به گذشته، تهران نده،يآ

بار اسااک کاارکرد  یسااختمان یپوساته هاا یهاايانواع ی  آور یطبقه بند  »،یخانمحمد یو محمدعل  یضمحس  ی؛  ینجف الهه

مصاارف  یساااز نااهيساااختمان و به م،ياملاا یملاا شيهمااا  يسااوم ،«یوکاااهش مصاارف اناارژ يیکااارا شيدر جهااب ایاازا ییرارتاا

 دار،يتوسعه پا  رديبا رو یانرژ

ارهاای ناوي  در ارتقااط سال  کشاتزارهای عماودی، راه  » خااک زناد.، مهادی ، و یضین محسن  ی ينی ناا ،. نعيمه سادات 

 .. کنفرانس بي  المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محيط زي ب«کشاورزی شهری

1395 

 

1395 

 

 

1395 

 

1395 

 

 

1395 

 

 

1395 

 

1394 

 

 

1394 

 

1394 

 

 

1394 

 

1394 

 

 

1394 

 

1394 

 

 

 

1394 

 

 

 

    1394 

 

 شيهموا نيپنجمو «یاز منوابع الهوام طراحو یريوبهوره گ تيوفيدر ک یمعموار ینقش آموزش طراح» پوريعل الي، لیضيمحسن ف

 ن دانشگاه تهرا ،یآموزش معمار

1393 

 «کشوور پايودار معمواري  آمووزش گسوترش در محيطوی زيست مباحث پايداري کاربرد ارزيابی»، جواد احمدی محسن فيضی

 معماري، دانشگاه تهران  همايش آموزش پنجمين

1393 

بررسوي تطبيقوي روش هواي ذخيوره سوازي غيور فعوال انورژي خورشويدي در »، بهمن بابايی، محسن پوورحمزه محسن فيضی

 ، دانشگاه تهران اولين كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي «مانساخت

1393 

بررسووي توواثير ميووزان سووطح پنجووره بوور انوورژي مصوورفي سرمايشووي »، مووريم کوواظمی ، محسننن فيضننیزادهمسووعود شووريک 

 ، دانشگاه تهران اولين كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي «وگرمايشي ساختمان در اقليم شهر تهران

1393 

اولين « بررسي نقش جهات قرارگيري پنجره و انرژي تابشي خورشيد بر بار حرارتي ساختمان»، بهمن بابايی محسن فيضی

 دانشگاه تهران  ،كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي

1393 

 شيآسوا شيافوزا یبورا سوتايا یهاسوامانهانوا   ريتاث یسربر» فيسام ظر ريزاده، ام یمهد فاطمه ،یضيمحسن ف، یثابتشيوا 

 ، مشهد داريو توسعه پا ی، شهرسازیمعمار یمل شيهما «در شهر مشهد

 نيکنگوره بو نيدومو ،«یدر مسکه گروه کم درآمد شهر یاجتماع یداريپا » ،يیو محمد رضا یضيمحسن فهاشم نژاد,  هاشم

  ز،يتبر ،یو توسعه شهر یسازه ، معمار یالملل

1393 
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، یمعموار یملو شيهموا «شهر مشهد در بنا شيآسا یارهايمع ليو تحل هيتجز » زاده ی، فاطمه مهدیضيمحسن ف، یثابتشيوا 

 ، مشهد داريو توسعه پا یشهرساز

1393 

 یپوسته بنا در مسکن بوم یحرارت شيآسا جاديا یروش ها» فيسام ظر ري، امیضيمحسن فزاده،  یطمه مهد، فایثابت وايش

 ی، دانشگاه هنر اسالمی تبريز و توسعه شهر یسازه، معمار یالملل نيکنگره ب نيدوم« گرم و خشک( مي)اقل

1393 

امانه هواي فعوال خورشويدي در بخوش هواي ذخيوره سوازي انورژي در سوروش جسوتاري در»، محسن پوورحمزه محسن فيضی

 انشگاه تهران ، داولين كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي «مسكن

1393 

مقايسه تطبيقي جهت گيري مطلوب گردآورنوده هواي خورشويدي در سواختمان »، بهمن بابايی محسن فيضیمحسن پورحمزه، 

  ، دانشگاه تهراناولين كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي «(ايران )بررسي دو شهر بوشهر و رشتهاي جنوب و شمال 

1393 

 شوهر: مووردی نمونوه –شيوهای نوين در تعيين دمای آسايش بوا تکيوه بور طراحوی اکولووژيکی »، جواد احمدی محسن فيضی

 کنگره بين المللی افق های جديد در معماری و شهرسازی، دانشگاه تربيت مدرس  «روميها

1393 

طراحی اقليمی با معماری همساز با اقليم با هدف کاهش مصورف انورژی در بناهوای مسوکونی »، جواد احمدی محسن فيضی

و توسوعه پايودار، سوازمان حفاظوت از  کنفرانس ملی جغرافيا، گردشگری، منوابع طبيعوی «ونه موردی شهر اروميهمکشور، ن

  تهران دانشگاه جغرافيا موسسه –محيط زيست 

1393 

 نمونوه –بررسی عوامل هويت بخش سويمای شوهر از ديود کووين ليونا بور اسواس مبوانی اسوالمی»، جواد احمدی محسن فيضی

 دانشوگاه – شوهری ريتمودي و معمواری عموران، مهندسوی در کواربردی هوای پوژوهش ملی همايش دومين «ری شهر موردی

 اربردی ک علمی جامع

1393 

بررسي خودرومحوري در ميزان امنيت اجتماعي بافوت »ها، احسان حيدری زاده، مينا حاجيان ، پيمان پيله چیمحسن فيضی

، اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري «هاي مسكوني نمونه موردي: خيابان هاي مسكوني شهر قزوين

 همدان

1393 

بهبوود طراحوي نووين معموار پايودار  فرايند طراحي اكولوژيكي، راهي بسوي»، جواد احمدی، معصومه احمدی محسن فيضی

 1393، مشهد اولين كنفرانس معماري و فضاهاي شهري پايدار «در كشور

1392 

هموايش ملوي معمواري پايودار و  «سواختمان هواي انورژي صوفر، رويكردهوا، تعواريف و معيارهوا» محسنن فيضنی بيتا قودرتی،

   .بوکان توسعه شهري،

1392 

ملوي دوموين هموايش  «(ايستا در اقليم گرم و خشك )شويرازشبيه سازي اصول طراحي  بررسي و» ، محسن فيضیبيتا قدرتی

 1392، اصفهان، سازمان بهره وري انرژي ايران، اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

1392 

گرايوي  تأثير نشانه ها در روند شكلگيري فرم معماري بوا رويكورد زمينوه»، مريم اسماعيل دخت، علی اسدپور محسن فيضی

المللوي روشوهاي نووين طراحوي و سواخت در معمواري  كنفورانس بوين «نمونه موردي: دو اثر برجسته معماري معاصر ايوران

 تبريز زمينه گرا،

1392 

اولوين  «بهسازي عملكرد حرارتي ساختمان ها بوسيله بكارگيي بوام هواي سوبز گسوترده و فشورده»، بهمن بابايی محسن فيضی

 ، مشهد  كنفرانس معماري و فضاهاي شهري پايدار

1392 

ای در جهوان بوا هوای نوو در معمواری فضواهای کتابخانوهپيشورفت»اد خيابوانی آذری و مرصواميررضوا کريموی، محسن فيضنی

 1390، کنفرانس ملی عمران و توسعه «هارويکردی به طراحی نماهای بيرونی کتابخانه

1390 

 «چگونگي ارتقاي جوانب اجتماعي توسعه پايدار در طراحي سكونتگاه هواي جمعوي ايوران» محسن فيضی يلدا شوهانی زاد،

 1389، گنبدكاووس، اي خانه ايرانيهمايش منطقه

1389 

هشتمين نمايشگاه بين المللی  مجموعه مقاالت سمينار تخصصی «معماری سبز يک ضرورت نه يک انتخاب»محسن فيضی 

 1389گل و گياه، سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 

1389 

يران. شيراز. همايش ملی معماری و شهرسازی معاصر ا «فلسفه زيبايی شناسی در معماری»و زهره بلوغی  محسن فيضی

 1389فروردين  25-26

1389 

همايش ملّی حضور هنرهوای اسوالمی  «آباد ، باغ منزلگاه هفتم باغ علی»، اصغر محمد مرادی محسن فيضیمحمود پناهی، 

 1389ايرانی در جغرافيای خراسان شمالی، 

1389 

همايش ملی منظر شهری،   «كالبدي و بطه محتوي، در راشهري تبیین نشانهها»دي، مجيد رستمی كبوي مهد، محسن فيضی

1389 

1389 

 «ر طراحوی سوکونتگاه هوای جمعوی ايورانب اجتمواعی توسوعه پايودار دچگوونگی ارتقوای جوانو» محسن فیضي، يلدا شووهانی

 1389ای خانه ايرانی، همايش منطقه

1389 

همايش توسعه شهری پايودار، « توسعه پايدار شهر سوي به موثر گامي شهري، كشاورزي» فيضي محسنسهرابيان و  افروز

 1389دانشگاه تهران، 

1389 

المللي همايش معماري شيراز در گردهمايي بين «هاي تيموريي مكتب شيراز و باغسازباغ»زند مهدی خاک ،محسن فيضی 1387 
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 1387مكتب شيراز، 

بررسوی نقوش و جايگواه فضوای سوبز در ارتقواء کيفيوت فضوائی شوهرهای »تيوام شوهبازی  موه ،زنود، مهدی خاکمحسن فيضی

 1387ی همدان، طرح برتر، شهر برتر. شهرداردومين همايش بين المللی  «فشرده ايران

1387 

 اولوين هموايش سراسوری کانسوپت در معمواری. «ايوده در فراينود طراحوی معمواری منظور»زنود و مهودی خواک محسن فيضنی
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 ايهاي پژوهشی و حرفهفعاليت

، سازمان توسعه و تجهيز ضوابط و استانداردهاي جانمايي و طراحي اردوگاه هاي دانش آموزي مطالعه، بررسي و تدوين

 مدارس

، سازمان پارک ها و فضای سبز نظارت مقيم و عاليه باغ ملکو  مطالعات مفهومي و طراحي مراحل يک و دو باغ ملک

 شهر تهران

سازمان پارک ها و فضای بوستان بانوان، نظارت مقيم و عاليه بوستان بانوان و حي مراحل يک و دو طرا باز نگری و

 سبز شهر تهران

شهرک فضايي  ارائه خدمات مشاوره در خصوص مطالعات مفهومي شهرک فضايي ايران و طراحي الزامات معماري

 ايران

 سالمی طراحی مجتمع فرهنگی تفريحی اردوگاهی سما، دانشگاه آزاد ا

 تهيه طرح تدوين ضوابط و معيارهای طراحی محوطه باز مدارس ابتدايی، سازمان توسعه و تجهيز مدارس، 

 تهيه طرح جامع فضاي سبز مجتمع پژوهشي جهاد دانشگاهي

 ساماندهي و احياء سايت جهانی بيستون، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی  مطالعه،

 حياء مجموعه تاريخی سعدالسلطنه، سازمان نوسازی شهر قزوينساماندهي و ا مطالعه،
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https://www.amazon.co.uk/Garden-History-Philosophy-Design-2000/dp/0415317495/ref=sr_1_1/258-0788875-2655203?s=books&ie=UTF8&qid=1537270178&sr=1-1&keywords=garden+history+tom+turner
https://www.amazon.co.uk/Garden-History-Philosophy-Design-2000/dp/0415317495/ref=sr_1_1/258-0788875-2655203?s=books&ie=UTF8&qid=1537270178&sr=1-1&keywords=garden+history+tom+turner


 تهران 11طراحی پياده روسازی خيابان کارگر )ميدان انقالب تا ميدان راه آهن( شهرداری منطقه 

 طراحی مجتمع تجاری اداری اقامتی عقيق، طرقبه، مشهد

، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع مطالعه و بررسی راهبردی بازار تهران به منظور اعتالی وجوه امنيتی آن

 دستی

های تاريخی )توسعه ی مراکز تاريخی شهرهای کشور با حفظ سازی و توانمندسازی اجتماعی بافتمطالعه و بررسی ايمن

 های اصلی اين مرکز با توجه به نيازهای امروزی شهرها( مولفه

 و تحليل مستندسازی، برداشت،) شهرها فرهنگی –ز تاريخی مطالعه و بررسی حفظ، احيا و معاصر سازی فضاها و مراک

 (ايران شهرهای برای ضوابط و راهکارها ارايه

 طراحي پارك شهري شهر جديد انديشه، وزارت مسکن و شهرسازی 

 هاي ماهان كرمانهمكاري در گروه ساماندهي و احياء باغ شازده

 همكاري در گروه ساماندهي محور فرهنگي شهر كرمان

 اري در گروه بررسي مجدد طرح بهسازي بافت قديم يزدهمك

 مجری طرح بيمارستان جرجانی تهران، بنياد جانبازان

 طراحي مجموعه مسكوني برای مهاجرين جنگ تحميلی، دفتر فنی بنياد مهاجرين جنگ تحميلی 

 واحدی  شهر جديد پرديس  120طراحي و نظارت مجموعه مسكوني 

 واحدی  شهر جديد انديشه  100ني طراحي و نظارت مجموعه مسكو

 طراحي و نظارت واحدهاي مسكوني در تهران

 استانداری تهران، طراحي شهرك صنوف قم

 استانداری کردستان، طراحي شهر صنعتي بيجار

 طراحي شهر صنعتي  قروه، استانداری کردستان

 های شهری، وزارت مسکن و شهرسازیناظر طرح مطالعات ساماندهی رودخانه

 تهرانمرکز تحقيقات و برنامه ريزی شهر پارک ها و فضای سبز شهر تهران،  طرح مطالعات ساماندهی ناظر

 شهرسازی و معماری منظر،های مختلف معماری داوری پروژه

 

 

 مجامع تخصصي  مسئوليت در

1396 

1396 
 آموزش معماری، دانشگاه تهران همايش ششمين کميته علمیعضو 

اولوين کنفورانس بوين اللوی منظور راه هوای شوهری و بورون شوهری بوا رويکورد سياست گذاری شورای  عضو 

 بومی سازی
 طراحی مدرسه ايرانی، سازمان نوسازی توسعه و تجهيز مدارسداوران  اتيعضو ه      تاکنون -1395
 ی منظر دانشگاه شهيد بهشتیمعمار یمل شيهما یعلم تهيعضو کم 1394

 و شهرسازی ايرانی اسالمیملی معماری  شيهما یعلم تهيعضو کم

 وزارت علوم تحقيقات و فناوری ايران، منظرعضو هيات مديره و هيات موسس انجمن علمی معماری  تاكنون -1392
 آموزش معماری، دانشگاه تهران همايش پنجمينکميته علمی عضو         1392-1393

 نطقه آزاد کيش  های لبه آب، جزيره کيش، معضو کميسيون فنی طرح های پهنه 1392
 قطب علمی معماری اسالمی اصلی هسته پيوستهعضو     تاکنون    -1391

 عضو کارگروه معماری و شهرسازی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

، وزارت راه و مقررات ملی ساختمان ،ايرانی عضو کميته تخصصی تدوين مقررات معماری اسالمی

 شهرسازی

 ازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، شهرداری تهرانکميسيون فنی، سعضو 

هيات داوران و هيات راهبردی طراحی پروژه ستاره اطلس پارس، بزرگراه شهيد حقانی تهران و عضو 

 برجهای مسکونی نمک آبرود چالوس



 سالدوره كتاب  سی امينداوران عضو هيات  1391

 ه جوان خوارزميجشنوار چهاردهمينضو كميته تخصصي معماري و هنر، ع

 عضو کميته علمی و هيأت داوران مسابقه طراحی يادمان شهدای دانشگاه علم و صنعت ايران

 سازمان و رجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه پايدار، وشهر معماري ملي همايش نخستينکميته علمی عضو 

 تهران زيباسازي

 شهيد رجايی عضو شورای راهبردی برنامه ريزی درسی هنر و معماری دانشگاه
نماينده دانشگاه در امور مربوط به تفاهم نامه همکاری مابين دانشگاه و مرکز تحقيقات و برنامه ريزی شهر       تاكنون -1390

 تهران
 المللی زندگی پياده در شهرکميته علمی همايش بينعضو  1390

 شگاه تهرانآموزش معماری، دان کميته علمی چهارمين همايشعضو         1389-1390
 عضو هيات موسس انجمن معماری سبز ايران تاكنون      -1388

 عضو کميته علمی معماری مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

 وزارت راه و شهرسازی ايرانهای ورود به حرفه مهندسی معماری، عضو کميته تخصصی آزمون

وزارت راه و شهرسازی ماری، ر رشته مععضو کميته تخصصی تعيين صالحيت مهندسان پيشکسوت د

 ايران

 عضو كميته داوری شورای انتخاب چهارمين جشنواره ملی علمي كاربردي
 عضو هيات امنای مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی وزارت مسکن و شهرسازی ايران         1388-1389

 رف در صنعت ساختمانهمايش معماری پايدار با رويکرد به اصالح الگوی مصعضو هيأت علمي  1388

 داوران دوازدهمين دوره جايزه كتاب فصلعضو هيات 

 عضو کميته علمی انتخاب مدرس نمونه دانشگاه جامع علمي كاربردي

 صنعت ايران علم و دانشگاه رييس و عضو هيأت علمی کنفرانس فناوری های بومی،
 وزارت علوم تحقيقات و فناوری ايران، عضو هيات موسس انجمن علمی معماری و شهرسازی تاكنون       -1387

 پردازیهای نظريهکرسی از حمايت هيات شهرسازی و معماری عضو حلقه علمی کرسی

ها و فضای های شهر تهران، سازمان پارکبامعضو و مشاور علمی ستاد توسعه عمودی فضای سبز و باغ

 سبز تهران
 وزارت علوم تحقيقات و فناوری ماری و شهرسازی ايران،رييس هيات مديره انجمن علمی مع        1393 -1387

 عضو شورای سياستگذاری جايزه ميرميران 1387-1389
 های فرسوده شهری شيراز   عضو کميته علمی همايش بهسازی و نوسازی بافت 1387
 عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران      تاكنون -1386
 لی فضای سبزعضو هيأت علمي دومين همايش م 1386

عضو هيأت علمي اولين همايش اماكن مقدس، معماري معاصر توسعه حريم حرم حضرت علی بن موسی  1385-1386

 الرضا ) (
 عضو كميته تخصصي معماري و هنر، هشتمين جشنواره جوان خوارزمي 1385

 عضو كميته تخصصي معماري و هنر، هشتمين جشنواره خوارزمي

 دارس، بهينه سازي فضاي باز مدارسعضو كميته تخصصي تجهيز م
 عضو كميته علمی تخصصي معماري و شهرسازی، دانشگاه جامع علمي كاربردي  تاكنون      -1384
معاون فنی و عضو هيات مديره شهر جديد انديشه، شرکت عمران شهرهای جديد، وزارت مسکن و       1375 -1371

 شهرسازی
 تهران، ايران معمارانعضو نظام مهندسي  تاكنون    -1366
  ، وزارت کشورکارشناس دفتر فنی بنياد مهاجرين جنگ تحميلی       1365 -1363
 آموزش و پرورش وزارت ، تهران 6رييس مجتمع آموزشی شهيد محمد منتظری منطقه        1363 -1360

 کميته علمیعضو       2013-2014
2nd International Conference on Adaptation and Movement in architecture & International 

Conference on  Innovation in Design and Fabrication,  25 to 26 July, 2014, in Toronto, Canada 



                                Hallam Art Group, Sheffield, UK                          عضو گالری هنر                                       تاكنون     -2014
 Royal Academy of Arts, London, UKعضو آکادمی هنر                                                                تاكنون -2010
 IFLA          Internatinal Federation of Landscape Architets  المللي معماران منظرعضو فدراسيون بين تاكنون      -2003

 مدير گروه هنر و معماري هفتمين، هشتمين و نهمين سمينار دانشجويان ايراني در اروپا       1999 -2001

 

يشگاه  اهنما

2014       27th Great Art Show, Sheffield, England, UK 

2012       25th Great Art Show, Sheffield, England, UK 

2011       24th Great Art Show, Sheffield, England, UK 

2003       Wild about Art, England, UK 

2002       15th Great Art Show, Sheffield, England, UK 

2001       14th Great Art Show, Sheffield, England, UK 

 

 پژوهشگران دکتریراهنمايی 

 های شهری مبتنی بر ارتقاء خالقيت کودکاناصول طراحی پارک )فارغ التحصيل(حميدرضا عظمتی 1387

 منظر يك زبان الگوي طراحي معماري )فارغ التحصيل(مهدی خاکزند 1388

 پذيريهاي تفرجي ساحلي در جهت ارتقاء استفادهتدوين معيارهاي طراحي سايت )فارغ التحصيل(مرتضی صديق 1389

 رتقاء فهم متقابل ميان معماران منظر و طراحان شهری در طراحی محيط شهریا )فارغ التحصيل(اصلسينا رزاقی 1390

 های شهریپارکتاثير طراحی منظر بر آسايش کاربران در  )فارغ التحصيل(عليرضا منعام 1390

 معيارهای معمارانه ارتقاء سرزندگی و نشاط مناطق مسکونی )فارغ التحصيل(ملکیسعيد نوروزيان 1392

 اصول طراحی فضاهای مسکونی با رويکرد ارتقای خالقيت کودکان التحصيل( )فارغآذریا کريمیاميررض 1393

 یشهر یپارکها یمنظر ذهن یارتقا یشهروندان در راستا یاحساس یروابط ادراک نييتب )فارغ التحصيل(تيام شهبازی مه 1393

 شهری، نمونه موردی رودخانه خشک شيراز تصوير پذيری رودخانه به مثابه لبه )فارغ التحصيل(علی اسدپور 1393

 نقش ارزش های ميراث معماری در حفاظت و مرمت )فارغ التحصيل(مظفر عباس زاده 1395

 اصول طراحانه زمين بازی پارک های شهری از منظر سرزندگی کودک )فارغ التحصيل(مهرانه رعيتی 1395

1396 

1396 

1396 

1397 

 

 

1397 

1397 

 

 التحصيل( )فارغليال علی پور

 )فارغ التحصيل(سندساحل دژپ

 )فارغ التحصيل(مصطفی قلی پور

 )فارغ التحصيل(الهه نجفی

 

 )فارغ التحصيل(مصطفی ارغيانی

 )فارغ التحصيل(سيما منصوری

 

 (1393)ورودی   احسان مسعود

 (1394)ورودی  نه خان احمدلوسما

 (1394)ورودی  صريحیصعاد 

 (1394)ورودی  محبوبه مرتضوی

 (1396)ورودی  مريم نقيبی

 (1396)ورودی  شفيعی الهام

 (1396)ورودی  هسولماز حسن زاد

 برداشت صحيح از پيشينه های معماری

 با رويکرد اسالمی زش طراحی معماری مبتنی بر تفاوتهای جنسيتی؛ آمو

 روز با ساختمان مولفه های انطباق بزارهای نوين نور ارزيابی تبيين و

پوسته  ارتقاء عملکردفکری معماران در ايده پردازی يکپارچه با مهندسان طراحی بيونيک

      های ساختمانی

 )نمونه موردی دبيرستانهای تهران(ارتقاء حس جمعيتاثير فضای بسته محيطهای آموزشي بر 

کيفيت بخشی فضايی به سکونتگاههای زوال عقل سالخوردگان از نو  آلزايمر مبتنی بر 
 معماری علم اعصاب وروان

 

  

  

 


