
 مقاالت كنفرانس ھاي ملي

 

  عنوان كنفرانس  عنوان مقاله  شماره ملي  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

١  
دكتر راضیه السادات 

  رضازاده
  

چگونگي بازنمايي گونه ھاي فضاي عمومي 
  ١٣٨٧  تھران  دومین ھمايش سمینار معماري  شھري در سینماي ايران

٢  
دكتر راضیه السادات 

  رضازاده
  

طه سرمايه اجتماعي و برنامه بررسي راب
  ١٣٨٧ تھران  ھمايش ايده ھاي نو در مديريت شھري  ريزي محله مبنا در مديريت بھینه شھري

٣  
مھندس حسن صادقي 

  نائیني
  

در شھر   HSEكاربرد و پیاده سازي مديريت 
رھیافتي براي مديريت يكژارچه مسائل محیط 

  زيستي ايمني بھداشتي كالنشھرھا

س ملي روز جھاني محیط دومین كنفران
 ١٣٨٧ تھران  زيست

مھندس حسن صادقي   ۴
  نائیني

ارزيابي ارگونومیك مخاطرات شغلي در 
 ١٣٨٧ تھران  ھمايش دوساالنه صنايع آبكاري  كارگاھھاي آبكاري

۵  
مھندس حسن صادقي 

  نائیني
  محمدرضا نیلفروشان

) ارگونومي(كاربرد اصول مھندسي انساني 
شھري و شاخص ھاي در مديريت يكپارچه 

  شھر سالم
 ١٣٨٧ تھران  نخستین كنفرانس شھر سالم

  دكتر محسن وفامھر  ۶
  

بررسي آموزش مدارس معماري و تكنیكي در 
 ١٣٨٧ تھران  سومین ھمايش آموزش معماري  ايران و جھان

٧  
دكتر فاطمه مھديزاده 

  سراج
  دكتر كريم مردمي

 ١٣٨٧ تھران  ین ھمايش آموزش معماريدوم  معیارھاي قضاوت پروژه ھاي طراحي معماري

  دكتر مصطفي بھزادفر  ٨
 –فناوري ارتباطات از دور و الزامات كالبدي 
 ١٣٨٧ تھران  ھمايش ايده ھاي نو در مديريت شھري  راھبردي سامانه فضايي شھر تھران

٩  
دكتر فاطمه مھديزاده 

  سراج
  

كاربرد سینما در آموزش حسن مكان و زمان 
 ١٣٨٧ تھران  دومین ھمايش سینما و معماري  معماري در مقیاس خودبه دانشجويان 



 

 

  عنوان كنفرانس  عنوان مقاله  شماره ملي  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

دكتر فاطمه مھديزاده   ١٠
  سراج

استفاده بھینه و مؤثر از انرژيھاي پاك تنھا راه حل 
  حفظ محیط زيست

ملي سوخت، انرژي و محیط ھمايش 
 ١٣٨٧ تھران  زيست

احیاي يكپارچگي در بھسازي و مقاوم سازي   شیما رحیمي  ١١
 ١٣٨٧ يزد  ھمايش ملي مقاوم سازي ايران  بافت ھاي تاريخي در برابر زلزله

  دكتر مھران علي الحسابي  ١٢
  

ھرانت  سومین ھمايش آموزش معماري  مدارس معماري، مكان آموزش يا محل تعلیم؟  ١٣٨٧ 

 ١٣٨٧ تھران  سمینار طراحي مسكن روستايي  درآمدي بر طراحي مسكن روستايي  دكتر مھران علي الحسابي  ١٣

  دكتر مھران علي الحسابي  ١۴
  

مكان يابي مراكز و مسیر ھاي خدمات رساني 
مطلوب در سطحشھر با استفاده از مدل خطي و 

  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیايي 

ت مكاني و مديريت ھمايش اطالعا
 ١٣٨٧ تھران  يكپارچه شھري

سیزدھمین ھمایش سیاستھای توسعه   طراحی برای روستا  دکتر مھران علی الحسابی  ١۵
 ١٣٨٧ تھران  مسکن در ایران

کاربرد فن آوری نوین سازه ای در سامانه   دکتر اصغر محمدمرادی  ١۶
   تھران  انھمایش ملی مقاوم سازی ایر  مھندسی مجدد بناھای فرسوده

   تھران  ھمایش تخصصی محیط زیست  معماری پایدار ، انرژی و محیط زیست  دکتر اصغر محمدمرادی  ١٧

آن از تحوالت شھرسازی در ایران و تاثیر پذیری   دکتر اسماعیل شیعه  ١٨
  ...نوگرایی در یکصدساله 

ھمایش بزرگداشت صد سال بلدیه در 
   تھران  ایران

بررسی جایگاه پدافند غیرعامل در برنامه ھای   هدکتر اسماعیل شیع  ١٩
  توسعه شھری

  تھران  اولین ھمایش ملی پدافند غیرعامل

نقش مدیریت شبانه شھری در روان سازی   دکتر اسماعیل شیعه  ٢٠
  تھران  ھمایش ایده ھای نو در مدیریت شھری  جریان زندگی در شھرھای بزرگ

در توسعه فن گرایانه شھرھای  پایداری فرھنگی  دکتر اسماعیل شیعه  
  تھران  اجالس شھرداران بزرگ آسیایی  اسیا

  تھران  ھمایش معماری و کودک  جایگاه کودک در محیط ھای شھری  دکتر اسماعیل شیعه  ٢١
  کرج  ھمایش توسعه شھر کرج  ...راھبردھای توسعه شھر کرج   دکتر اسماعیل شیعه  ٢٢

  دکتر اسماعیل شیعه  ٢٣
ی مدلھای پردازشگر تحلیلی درون رھیافتھا

  خطی در سامانه ھای اطالعات فضایی
ھمایش اطالعات مکانی و مدیریت 

  تھران  یکپارچه شھری

کاربرد فناوریھای نوین سازه ھای در سامانه   دکتر سیدباقر حسینی  ٢۴
  تھران  ھمایش ملی مقاوم سازی ایران  ...مھندسی

  تھران  ھمایش معماری و شھرسازی ایران  به طبیعت و چشم اندازھای آننگرش نوین   دکتر سیدباقر حسینی  ٢۵

  دکتر سیدباقر حسینی  ٢۶
پدیده ھای نوین و پایدار گامی در جھت کشف 

  تھران  ھمایش ملی دانشجویان معماری ایران  زوایای پنھان طبیعت



 

 ليلمبین المقاالت كنفرانس ھاي 

 

  انسعنوان كنفر  عنوان مقاله  شماره ملي  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

  دكتر محسن وفامھر  ١
كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين   سازه ھاي فضايي كابلي قابل گسترش  

 ١٣٨٧ تھران  در عرصه ساختمان

  دكتر محسن وفامھر  ٢
  

زلزله و ضرورت اجراي ساختمانھا با مصالح 
  سبك

كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين 
 ١٣٨٧ تھران ختماندر عرصه سا

  دكتر محسن وفامھر  ٣
كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين   نقش مصالح پیشرفته در كاھش اثرات زلزله  

 ١٣٨٧ تھران در عرصه ساختمان

  دكتر محسن وفامھر  ۴
  

بررسي فرآيندھاي نوين ساختمان از منظر 
  ھوشمند سازي معماري

كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين 
 ١٣٨٧ تھران عرصه ساختمان در

اولین كنفرانس بین المللي سكونتگاھھاي   معماري بومي برگرفته از خاك  دكتر محسن وفامھر  ۵
 ١٣٨٧ سنندج  سنتي زاگرس

ارزيابي اثرات طرحھاي توسعه شھري بر   دكتر مصطفي بھزادفر  ۶
  ساختار شھر كھن

اولین كنفرانس بین المللي سكونتگاھھاي 
 ١٣٨٧ نندجس  سنتي زاگرس

٧  
دكتر فاطمه مھديزاده 

  سراج
  

ارزيابي، حفاظت و مقاوم سازي پل ھاي 
  قوسي بنائي غیر مسلح تبريز

اولین كنفرانس بین المللي مقاوم سازي 
 ١٣٨٧ تبريز  لرزه اي

٨  
مھندس حسن صادقي 

  نائیني
  

Anthropometric Data Among Iranian 
Adults… 

16th Congress Of The European 
Anthropological Association ١٣٨٧ تھران 

  دكتر  محسن وفامھر  ٩
كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين   اثر تكنولوژي بر معماري از غرب تا شرق  

 ١٣٨٧ تھران  در عرصه ساختمان

آآسیب شناسي ساختمانھاي موجود از نظر   دكتر  محسن وفامھر  ١٠
  نيمقاوم سازي لزه اي و مصالح ساختما

كنفرانس بین المللي مقاوم سازي  اولین
 ١٣٨٧ تبريز  لرزه اي



  

  عنوان كنفرانس  عنوان مقاله  شماره ملي  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

رمز گشايي از مقاوم سازي لرزه اي در   دكتر  محسن وفامھر  ١١
  معماري ارزنده ايراني

للي مقاوم سازي اولین كنفرانس بین الم
 ١٣٨٧ تبريز لرزه اي

بررسي مقاوم سازي لرزه اي در سیستم دو   دكتر  محسن وفامھر  ١٢
  گانه قاب خمشي، ديوار برشي

اولین كنفرانس بین المللي مقاوم سازي 
 ١٣٨٧ تبريز لرزه اي

  دكتر محسن وفامھر  ١٣
كنفرانس بین المللي دستاوردھاي نوين   خنثايي تكنولوژي  

 ١٣٨٧ تھران  صه ساختماندر عر

١۴  

دكتر راضیه السادات 
  رضازاده

  سیدباقر حسینيدکتر 
  

Health And Safety In Walkable 
Neighborhoods With Reference To 

Tehran, Iran 

Safety, Health And Environmental 
World Congress ١٣٨٧ برزيل 

١۵  
دكتر راضیه السادات 

  رضازاده
  

An Investigation In To Factors In 
Creasing Women’s Presence In 

Neighborhood Open Space 

2009 Annual Meeting, Las Vegas, Nv 
Online Program ١٣٨٧ امريكا 

١۶  
دكتر راضیه السادات 

  رضازاده
  

The Role Of Women In Good 
Governance Women’s Worlds ١٣٨٧ اسپانیا 

١٧  
مھندس حسن صادقي 

  نائیني
  دكتر سید ھاشم مسدد

طراحي چك لیست ارزيابي و ارزشیابي اجاق 
  گاز فردار خانگي با نگرش ارگونومي

نخسین كنفرانس بین المللي ارگونومي 
 ١٣٨٧ تھران  ايران

١٨  
مھندس حسن صادقي 

  نائیني
  

طراحي ارگونومیك دار قالي با ھدف كاربرد آن 
  در منازل امروزي

لمللي ارگونومي نخسین كنفرانس بین ا
 ١٣٨٧ تھران  ايران

 Sustainable Design In Tropical Transit  دكتر كريم مردمي  ١٩
Hubs 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 

 Ear Thquake Resistivity Of Traditional  دكتر محسن وفامھر  ٢٠
Architecture In Iran 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 



 

  عنوان كنفرانس  عنوان مقاله  ره مليشما  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

  Spceificutions Of Technology In  دكتر محسن وفامھر  ٢١
Architecture Resistance Of Iran 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 

 Resistance Technology In Iranian  دكتر محسن وفامھر  ٢٢
Traditional  Architecture 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 

 Impression Of Regional Technology On  دكتر محسن وفامھر  ٢٣
Resistivity Of Iranian Architecture 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 

دكتر پروين السادات قائم   ٢۴
  مقامي

Impacts Of Information Technologies On 
Sustainable City Hubs 11th ICHH ١٣٨٧ ھندوستان 

دكتر فاطمه مھديزاده   ٢۵
  سراج

ضوابط طراحي معماري در ساخت وسازھاي 
  جديد در بافت ھاي قديمي منطقه زاگرس

اولین كنفرانس بین المللي سكونتگاھھاي 
 ١٣٨٧ سنندج  سنتي زاگرس

  دكتر مھران علي الحسابي  ٢۶
  

Verifying And Evaluating Critical Factors 
For Rural Housing…  

International Conference On Multi-
National Construction Projects  ١٣٨٧ چین 

٢٧  
دكتر  مھران علي 

  الحسابي
  

نقش مديريت شھري در خسارات و تلفات 
  ناشي از حوادث غیر مترقبه طبیعي

4th International Conference On 
Disaster Management And … ١٣٨٧ تھران 

٢٨          
٢٩          

  دکتر محسن فیضی  ٣٠
  

بررسی جایگاه و نقش فضای سبز در ارتقاء 
 ١٣٨٧ ھمدان  دومین ھمایش بین المللی شھر برتر  کیفیت فضایی شھرھای فشرده

٣١          



 

 

  عنوان كنفرانس  عنوان مقاله  شماره ملي  رديف
محل 

برگزاري 
  كنفرانس

  سال

٣٢  
دكتر  مھران علي 

  الحسابي
  

رويكرد مطلوب برخورد با بافتھاي فرسوده 
  شھر تھران

اولین ھمايش بھسازي و نوسازي بافت 
 ١٣٨٧ مشھد  ھاي فرسوده شھري

٣٣  
دكتر  مھران علي 

  الحسابي
  

شناخت و تحلیل داليل رونق وزوال بافت قديم 
  شھر بابل

اولین ھمايش بھسازي و نوسازي بافت 
 ١٣٨٧ مشھد  سوده شھريھاي فر

دكتر  مھران علي   ٣۴
سمینار مباني مداخله در محیط كالبدي   حالوت ھاي طراحي روستايي  الحسابي

 ١٣٨٧ تھران  سكونتگاھھاي روستايي

مھندس عبدالحمید نقره   ٣۵
  كار

نسبت مكتب اسالم با مباني نظري وايده 
 ١٣٨٧ تھران  يسومین ھمايش آموزش معمار  ھاي قضايي در طراحي معماري

  دکتر محسن فیضی  ٣۶
  

A Proposed Method for Sustainable 
Qualitative Assessment of Water in … 

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON WASTE MANAGEMENT , WATER 

POLLUTION AIR POLLUTION INDOOR 
CUMATE 

 ١٣٨٧ یونان

 ١٣٨٧ شیراز  ھمایش بین المللی مکتب شیراز  اغ ھای تیموریباغ سازی مکتب شیراز و ب  دکتر محسن فیضی  ٣٧

  دکتر محسن فیضی  ٣٨
  City ,Stream, and Environmental Values IFLA 2008 ١٣٨٧  ھلند  

  دكتر ناصر كلیني  ٣٩
  ١٣٨٧ تھران  اولین كنفرانس بین المللي ارگونومي ايران    مھدي خرم

کنفرانس بین المللی سکونتگاھھای  …Role of streams in important  دکتر اسماعیل شیعه  ۴٠
  ١٣٨٧ سنندج  زاگرس

جایگاه پدافند غیرعامل در تعیین جھات   دکتر اسماعیل شیعه  ۴١
  گسترش شھر

چھارمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
  ١٣٨٧ تھران  ...جامع بحران 

  ٢٠٠٨ ھلند …Preparation for post disaster… World humanitarian studies  دکتر اسماعیل شیعه  ۴٢
  ٢٠٠٨ ھلند Comparsion of post – disaster… Network of humanities action  دکتر اسماعیل شیعه  ۴٣

 The new approach in structural training  دکتر سیدباقر حسینی  ۴۴
for… ICHH ٢٠٠٨ ھند  

و معیارھای اھمیت مکان یابی کالبدی   دکتر سیدباقر حسینی  ۴۵
  ١٣٨٧ تھران  ھمایش بین المللی شھر برتر  انتخاب سایت کاربری ھای آموزش

دکتر مصطفی عباس   ۴۶
  زادگان

بررسی میزان خطر زلزله در بافتھای فرسوده 
  شھر تھران و ارھکارھای افزایش ایمنی در آن

چھارمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
نتھرا  ...جامع بحران و پدافند غیرعامل  ١٣٨٧  

دکتر مصطفی عباس   ۴٧
  زادگان

بررسی میزان خطر زلزله در بافتھای فرسوده 
  شھر تھران و راھکارھای افزایش ایمنی در آن

چھارمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
  ...جامع بحران و پدافند غیرعامل

  ١٣٨٧ تھران

دکتر مصطفی عباس   ۴٨
  زادگان

ارتقاء کیفیت فضای شھری در فرآیند 
  ...ھسازی و نوسازی بافتھای فرسوده ب

اولین ھمایش بین المللی تخصصی 
  ١٣٨٧ تھراننوسازی و بھسازی بافتھای فرسوده 



 

 

 

 

 

١٣٨٧مقاالت علمی پژوھشی سال تعداد و مشخصات   

  شھری

بررسی نقش احیاء استفاده مجدد از بناھای   دکتر اصغر محمدمرادی  ۴٩
  ١٣٨٧ سنندج  کنفرانس بین الملل ایران   ...تاریخی در کاھش مصرف انرژی

  ١٣٨٧ ھلند Bazar of Tabriz , a sustainable… New world encyclopedia  حمدمرادیدکتر اصغر م  ۵٠
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