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 کارنامۀ علمی

 اطالعات شخصي

 حمیدرضا جیحاني نام خانوادگیو  نام

 دکترای تخصصی  مدرك تحصيلی

 معماری -مرمت تحصيلی رشتۀ

 jayhani [AT] kashanu [DOT] ac [DOT] ir پست الكترونيك

 55913165-031 تلفن

 55913132-031 دورنگار

 استادیار مرتبه علمی

 ، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه کاشانی گروه معماریعضو هيئت علم  وضعيت اشتغال

 شناسی، دانشگاه کاشانمدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز کاشان

 

 سوابق تحصیلي

، هنتر افتفنان ، دانشتگاهمرمت و حفاظتت ، دانشكدههای تاریخیمرمت و احياء بناها و بافت دکتری

1393 

سازی پيرامون عنافتر معمتاری، شده در باغی بازِ طراحیبازیابی ساختارهای فضا عنوان رساله: 

های چنتارم داستانی فارسی سده -بر اساس تصویرهای بازسازی شده از شعر و متون توفيفی

 ،تا ششم هجری قمری

 20ارزیابی شده با رتبۀ عالی و نمرۀ رسالۀ 

 رضا ابوئی دکتر محمد منصور فالمكی، دکتر راهنما: 

اندانشجوی دکترای منم وکس )دانشتگاه هتاروارد ، واشتنگتن دی ستی، امرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسۀ دامبرتون  

2011 

 2012مؤسسۀ اسميتسونيان، واشنگتن دی سی،  دانشجوی دکترای منمان

 2012دپارتمان تاریخ هنر، دانشگاه پنسيلوانيا، فيالدلفيا،  پژوهشگر مدعو

 1375، تنران ، دانشگاههنرهای زیبا ه، دانشكدمعماری )پيوسته  کارشناسی ارشد

مرکز تئاتر ملی ایران، بر اساس محدودۀ تاریخی تكيه دولت )طراحی طراحی  عنوان پایان نامه: 

 معماری در زمينۀ تاریخی 

 دکتر سيمون آیوازیان، دکتر داراب دیباراهنما: 

 

 جوایز، عناوین و تقدیرنامه ها

 .1396های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، افتپژوهشگر برگزیده در حوزۀ بناها و ب 

 1394استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان،  



2 

 

 .1394دانشگاه کاشان،  ،پژوهشگر نمونه 

 .1394فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، امور دریافت تقدیرنامه از معاون و  داور جایزۀ جنانی کتاب سال 

 .2012موزه های فریر و سكلر، مؤسسۀ اسميتسونيان،  -فلوشيپ، ادارۀ پژوهانهبرندۀ جایزه و اخذ  

 .2011اخذ بورس برای فرفت مطالعاتی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  

دانشجوی دکترای برگزیده برای اقامت پيش دکترا، مرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسستۀ دامبرتتون اوکتس )دانشتگاه هتاروارد ،  

2011. 

همكاری در تعریف و تشكيل درس باغ ایرانی و تاریخ آن، دریافت تقدیرنامه از رئيس دانشكده معمتاری و شنرستازی دانشتگاه  

 1386شنيد بنشتی، 

 1385پژوهشگر نمونه و دریافت تقدیرنامه از معاون رئيس جمنور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری،  

 

 تألیف كتاب

 كتاب: 

، تنتران و کاشتان: گیرومنظر باغ: سیرتحول، نقش  ششیرو و الشول شش  ، 1396پور، انی، مریم رضاییحميدرضا جيح

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه کاشان.

کاشان: دانشگاه  هاو منطقۀ كاشان،مجموعه مقاالت همای  ملي باغ، 1396آبادی، حميدرضا جيحانی، محمد مشندی نوش

 شناسی.شی کاشانکاشان، مرکز پژوه

 ، تنران: پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری.باغ فین، 1386حميدرضا جيحانی و سيد محمد علی عمرانی، 

طراحي شیرو هستۀ مركزو شیر رشت با هدف كاه  آسشی  ذشریرو ، 1373ابوالحسن دانشی و حميدرضا جيحانی، 

 ز مطالعات مقابله با سوانح طبيعی.مرک  ، تنران، 48، )جلد دوم، نشریه شماره ناشي از زلزله

 بخشي از یک كتاب: 

 ، در: حكمت کنن منظر جدید، تنران: موزۀ هنرهای معافر تنران.  باغ ارم، 1383عمرانی، سيد محمد علی و حميدرضا جيحانی، 

، در: اسش بازخواني هرات لفوو براساس فرمان و سواد ح م ششا  طیم، 1397پور، مریم و حميدرضا جيحانی، رضایی

 نامه، تنران: پژوهشگاه ميراث فرهنگی.عدل

 

 در مجالت  مقاله انتشار

محتشم كاشان با استفاد  از  وشیر ۀ محدود یيساختار فضا رییتغ يابیارز، 1397 ،و پریچنر شفيعی حميدرضا جيحانی

 ، در انتظار چاپ.پژوهشنامۀ کاشان، مجله Space syntaxروش 

: مطالعۀ سیر تحول تاریخي و بازیابي طرح لاحبقراننیاوران، باغ سلطان ، 1396اریان، حميدرضا جيحانی، حریر غف

 در انتظار چاپ.، مجله علمی پژوهشی آرمانشنر، الی  باغ

مجله ، انداز مرمت طرح كاشت در باغ فینروز درخت ارو، بازگشت درختان مثمر و چشم، 1396حميدرضا جيحانی، 

 .162-159، 1396پایيز و زمستان ، 12  ، دورۀ نخست، شمارۀISCایران ) علمی پژوهشی مطالعات معماری
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 در )ها(خیابان جایگا  و ، ش  «كوچۀ آراسته از خرمي»و « بیشت ثاني»، 1396حميدرضا جيحانی، فاطمه رجبی، 

، 1396یيز و زمستان پا، 12  ، دورۀ نخست، شمارۀISCمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران )، لفوو قزوین و جعفرآباد

41-65. 

ابعاد كالبدو میراث كشاورزو دشت ، 1395حميدرضا جيحانی، محمدعلی زاغيان و زاهرا کاکش پور و وحيد ميرزائی گودرزی، 

، شناسی دانشگاه کاشانمرکز کاشان -نامۀ کاشانمجله پژوهش، وبیدگ ها و بناهاو مزارع آرانكاشان با نگاهي به كوشک

 .41-20، 9، شماره 1395ان پایيز و زمست

، سازو حاكمان محلي ابركو او از باغآباد، نمونهبازیابي طرح باغ و آبادو عزت، 1395 حميدرضا جيحانی، ليال اکرمی،

 .1395، بنار 72شماره ،  ISCمجله علمی پژوهشی ففه )

Hamidreza Jayhani, Maryam Rezaeipour, 2016, The Authentic Layout of the Main 

Avenue of Fin Garden in Kashan, Studia Iranica, 45, p. 89-126. 

محله سلطان میر احمد كاشان: ساخت محله و مطالعۀ ، 1395بيك حميدرضا جيحانی، پوراندخت ارزانی و منسا محمدقلی

 .139-112، 1394-6، شناسی دانشگاه کاشانمرکز کاشان -نامۀ کاشانمجله پژوهش، تغییر و تحوالت آن

،  ریهفت ذ واز مثنو يبراساس داستان يرانیباغ ا :وگنجو ينظام تیباغ خواجه، به روا، 1394حميدرضا جيحانی، 

 . 95-90، 1394، زمستان 33منظر، دورۀ پنجم، شماره مجله علمی ترویجی 

m/article_15322.htmlsj.co-http://www.manzar 

، مجله علمی تصویر كاخ و باغ شا  موبد در مثنوو ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگاني، 1394حميدرضا جيحانی، 

 .92-73، 1394، بنار و تابستان 7 ، دورۀ نخست، شمارۀ ISCپژوهشی مطالعات معماری ایران )

http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_id=706&sid=1&slc_lang=fa 

، مجله علمی پژوهشی مطالعات بازیابي طرح و ساختار فضایي داغ باغيِ خوو، 1393حميدرضا جيحانی، طه زالی، 

 .105-87، 1393، پائيز و زمستان 6 ، دورۀ نخست، شمارۀ ISCمعماری ایران )

Tracing a Landscape, based on āb, shi Nū-i Samanzār-ghBāHamidreza Jayhani, 2014, 

, MUQARNAS: of Humāy u Humāyūn at the British Library nawīthMathe Illustrated 

.121-An Annual of the Visual Culture in Islamic World (ISI), vol. 31, 99 

 .50-33، 1393، 65، مجله علمی ترویجی اثر، شمارۀ باغ و قصر بانوو عظمي، 1394آتوسا عمرانی، حميدرضا جيحانی، 

، 66شماره ،  ISC، مجله علمی پژوهشی ففه )مطالعات باغ اسالمي و ش   باغ ایراني، 1393رضا ابوئی، حميدرضا جيحانی، 

 .150-127، 1393پائيز 

مفاهیم تأثیرگزار بر ش   گیرو منظر در دورۀ لفوو و نقش  طبیعشت در ، 1392حميدرضا جيحانی، مریم رضائی پتور، 

 .85-61، 1392، تابستان 1اسالمی، شمارۀ  -، مجله علمی پژوهشی هنرهای سنتیتبیین آنیا

ac.ir/article_8449_1404.html-http://www.tia 

مجله ، هجرو قمرو 1300فرنگي سازو در باغ ایراني: دگرگوني باغ هاو تیران در دهۀ ، 1392يحانی، حميدرضا ج

 . 9-6، 1392، پائيز 23منظر، دورۀ پنجم، شماره علمی ترویجی 

sj.com/article_3540_425.html-http://www.manzar 

آسی  شناسي منظر محیطي در محدود  هاو س ونتگاهي ذیرامشون بشاغ هشاو ، 1391رضا ابوئی، حميدرضا جيحتانی، 

http://www.manzar-sj.com/article_15322.html
http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?a_id=706&sid=1&slc_lang=fa
http://www.tia-ac.ir/article_8449_1404.html
http://www.manzar-sj.com/article_3540_425.html
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 -مرمت آثتار و بافتت هتای تتاریخی مجله علمی پژوهشی، تاریخي، بر اساس مطالعات انجام شد  در منطقه فین كوچک

 . 84-67، 1391، پائيز و زمستان 4، سال دوم، شماره  ISC)فرهنگی 

، 57، شتماره  ISC) ففهمجله علمی پژوهشی  ،دشوارو هاو مرمت باغ تاریخيِ ایراني ،1391رضا ابوئی، حميدرضا جيحانی، 

 .117-107، 1391تابستان 

http://search.ricest.ac.ir/ricest/article/2354571 

، مرمت آثار و بافت های بازیابي ساختار فضایي و ش   باغ فردوس شمیران، 1391جيحانی، سميرا منصوری، حميدرضا 

 .94-79، 1391، بنار و تابستان 3، سال دوم، شماره  ISC)فرهنگی  -تاریخی

ریف برنامه او براو تعكاشان، مقدمه-مطالعه و شناخت آسی  هاو باغ فین، 1388پور، ضائییم رحميدرضا جيحانی، مر

 1388، بنار و تابستان 27و  26، نامۀ پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری ، شمارۀ هاو آسی  شناسي باغ هاو تاریخي

 .92-59فرهنگی ،  -)ویژه نامۀ بناها و بافت های تاریخی

 

 مقاله در سمینارهاو داخلي و خارجيو چاپ ارائه 

Hamidreza Jayhani, Dec. 2018, EAMENA Database and Landscape Conservation of 

the Fin Area, Kashan, Iran, Protecting the Past, from Digital Documentation to Heritage 

Management, Sharjah, UAE. 

Mohammad Mashhadi Noushabadi and Hamidreza Jayhani, November 2018, Memorial 

Inscription of Sefidab caravanserai, Documents on the Recognition of the Historic-

Commercial Path from South to the north of Iran, 3rd International Conference of the 

Archaeology and Conservation along the Silk Road, Tabriz, Iran. 

المللی باغ ایرانی، سازمان ميراث فرهنگی و موزۀ ، همایش بيناو بر مرمت باغ فینمقدمه، 1396 -1383حميدرضا جيحانی، 

 هنرهای معافر تنران، تنران، ایران.

و خشک د و قلیم سردر دو ابومي رو معماو هاوتتفا بررسي، 1396زهرا فانعيان، حميدرضا جيحانی و مندی اخترکاوان، 

المللی عمران، معماری ، کنفرانس بينو زوار (میمه و شیرهادر لفه رچیاو بنا ردو:سي نمونه مورخشک )با برم و گر

 و شنرسازی ایران معافر، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه و دانشگاه شنيد بنشتی، تنران، ایران.

خشک شیر میمه به د و م سرقلین اسایباو لگوا طراحي، 1396زهرا فانعيان، مندی اخترکاوان و حميدرضا جيحانی، 

المللی عمران، معماری و شنرسازی ایران معافر، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه و ، کنفرانس بينبفتاو آبه سایه ز كمک تقویم نیا

 دانشگاه شنيد بنشتی، تنران، ایران.

، دومين کنفرانس وشیر وبر نقد كتاب فضا هیبا ت  ریراب كر وبر آرا ومرور، 1395حميدرضا جيحانی، یاسمن ولی، 

 المللی انسان، معماری، عمران و شنر )کتاب مجموعه مقاالت ، تبریز، ایران.بين

، دومين طیو نق  آن بر ادراک مطلوب مح يخیتار ودر بافتیا افزا انیم ومعمار، 1395حميدرضا جيحانی، یاسمن ولی، 

لی معماری و شنرسازی پایدار )کتاب مجموعه مقاالت ، تنران، همایش بين المللی معماری، عمران و شنرسازی در آغاز هزاره سوم، م

 ایران.

 وتیایاز ظرف وریفرسود  جیت بیر  گ وبناها وافزا انیم يتوسعه و طراح، 1394نسرین نصيری، حميدرضا جيحانی، 

http://search.ricest.ac.ir/ricest/article/2354571
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)کتاب  ، کنفرانس بين المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شنرسازی(الفیان و)مطالعه موردودرون شیر

 مجموعه مقاالت ، تنران، ایران.

آباد و سازو در كرمان با توجه به دو باغ بیرمهاو باغنگاهي به ارزش، 1394پور افشار، حميدرضا جيحانی، نجمه قاسمی

زمی،  ، مؤسسۀ عالی علوم و فناوری خوارکتاب مجموعه مقاالت)، اولين کنفرانس تخصصی معماری و شنرسازی ایران ساالر كالنتر

 شيراز، ایران.

، اولين هاو تاریخي وقفينگاهي به لزوم تدوین برنامۀ مدیریت و احیاء باغ، 1394سميرا منصوری، حميدرضا جيحانی، 

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبيل، ایران.کتاب مجموعه مقاالت)کنفرانس ملی معماری و شنرسازی پایدار 

چارچوبي براو احیاءِ باغ هاو تاریخي، با توجه به كیفیت فضایي منظرهاو ، 1388حميدرضا جيحانی، مریم رضائی پور، 

شناخت و معرفی مزیت ها و ، همایش ملی طرح اندازو شد  و با نگاهي به تجربیات طرح ساماندهي باغ هاو تاریخي

و بنره برداری از اماکن تاریخی  ، فندوق احياء کتاب مجموعه مقاالتظرفيت های احياء و بنره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی )

 فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، تنران، ایران.

، نخستين همایش ملی باغ ایرانی، سازمان ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای مقدمه او بر مرمت باغ فین، 1383حميدرضا جيحانی، 

 معافر تنران، تنران، ایران.

Hamidreza Jayhani, Mohammad Ali Emrani, 2004, From the Hidden of Adobe to the 

Essence of Earthen Structures in the Persian Architecture, Lehm 2004: 4th 

International Conference on Building with Earth (Printed in Conference Proceedings: 32-

43), Leipzig, Germany 

Hamidreza Jayhani, Mohammad Ali Emrani, 2003, A Theory on Revitalization of Adobe 

Substructures in Iranian Old Cities, Terra 2003: The 9th International Conference on 

the Study and Conservation of Earthen Architecture (Printed in Conference Proceedings), 

Yazd, Iran. 

 

 هاو ذژوهشياجراو طرح

 .1396-1394های تاریخی، يه و بافتپژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری: پژوهشكدۀ ابنالگوی مرمت شنری کاشان، 

مطالعه، مرمت و ساماندهی بازار تاریخی کاشان، سازمان ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری: ادارۀ کل ميراث فرهنگی اففنان، 

 .در دست بررسی ننایی مام، ات) 1396تا  1394

 432تتا  370فرهنگیِ زیبایی شناسی منظر در معماری دورۀ اسالمی ایران، بر اساس متون نظم دورۀ نخست از  -های تاریخیرهيافت 

 .1393اسالمی، پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات،  -پژوهشكده هنرهای سنتیهجری قمری، 

هدف تدوین راهكارهایی برای طراحی فضای باز معافر، بر اساس اسناد و متون سدۀ دهم و نمونته  یرانی با مطالعۀ تحليلی باغ سازی ا

 .1391اسالمی، پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات،  -پژوهشكده هنرهای سنتی، های منتخب از اففنان سده یازدهم هجری قمری

العۀ باغ فردوس شميران، معاونتت امتور پژوهشتی، دانشتگاه هنتر بازیابی ساختار فضایی و شكل باغ های قاجاری تنران، بر اساس مط

 .1390اففنان، 

های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و مطالعۀ سير تحول باغ های تنران و تعریف یك دوره بندی تاریخی، پژوهشكده ابنيه و بافت

 .1389گردشگری، 



6 

 

 .1383-1381ی معاونت معرفی و آموزش، سازمان ميراث فرهنگی، مطالعه و شناخت باغ های تاریخی: باغ فين کاشان، دفتر فن

 

 هاو علمي اندازو فعالیتهاو علمي و فني و را عضویت در كمیته

 .1393عضو کميتۀ ملی ثبت و حریم آثار غيرمنقول تاریخی، سازمان ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از  1

 .1395های تاریخی ایران، سازمان ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از کميتۀ راهبردی پایگاه ميراث جنانی باغعضو  

 .1396های پژوهشی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، از عضو کميتۀ تخصصی طرح 

 .1396ز شناسی، دانشگاه کاشان، اعضو هيأت تحریریۀ مجلۀ پژوهش نامۀ کاشان، مرکز پژوهشی کاشان 

پژوهشتگاه ميتراث فرهنگتی و ، «شناسی و حفاظت در امتداد جادۀ ابریشمامللی باستانبينهمایش سومين »عضو هيأت علمی  

 .1397گردشگری، دانشگاه نانجينگ و دانشگاه هنرهای کاربردی وین، کاروانسرای یام، تبریز، آبان 

شناسی، ، مرکز پژوهشی کاشان«های تاریخی منطقۀ کاشانناخت باغهمایش ملی مطالعه و ش»عضو کميتۀ علمی و دبير علمی  2

 .1396تا  1395دانشگاه کاشان، 

، «بترداری از امتاکن تتاریخی فرهنگتیهای احياء و بنرهها و ظرفيتشناخت و معرفی مزیتهمایش ملی  »عضو هيأت علمی  3

 .1388اث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، اردیبنشت برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، سازمان ميرفندوق احياء و بنره

 1385-86های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، ، پژوهشكده ابنيه و بافته«گروه پژوهشی باغ و منظر»اندازی تعریف و راه 4

 .1383، سازمان ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای معافر تنران، «نخستين همایش باغ ایرانی»عضو هيأت علمی  5

-ها و محوطه، دفتر فنی موزه«های تاریخیها و محوطهحفاظت و ساماندهی باغ»عمرانی  -اندازی برنامۀ مطالعاتیتعریف و راه 6

 .1380-1384ها، سازمان ميراث فرهنگی، 

 

 شركت در دور  هاو علمي

پتروۀۀ توست  برگتزار شتده ، «ال آفریقاشم واز مستندسازی رقومی تا مدیریت ميراث در منطقۀ خاورميانه حفاظت از گذشته، » 1

سسۀ ایكروم، ؤم و  EAMENA) باستانشناسی در خطر در منطقۀ خاورميانه و شمال آفریقا در داشگاه آکسفورد، لستر و دورام

 .  2018دسامبر  6-4اثر، شارجه، امارات متحدۀ عربی، تای ایكرومبرگزار شده در مؤسسۀ منطقه

، برگتزار «  در داشگاه آکسفورد، لستر و دورامEAMENAخطر در منطقۀ خاورميانه و شمال آفریقا ) برنامۀ باستانشناسی در» 2

 .2018ۀوئن،  30-18آکسفورد، بریتانيا، شده توس  دانشكدۀ باستانشناسی، دانشگاه آکسفورد، 

 .1394 کاشان، ، دانشگاه کاشان،«آشنایی با آیين نامه ها و مقررات دانشگاهی» 3

 .1388 سازمان ميراث فرهنگی، اففنان، های سنتی و ميراث فرهنگی،المللی سازهبين کارگاه 4

 

 درس هاو تدریس شد 

 تحليل فضاهای شنری، کارشناسی معماری 1

 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیطرح مرمت بناها و بافت 2

 ی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیمطالعه و شناخت بافت های تاریخی، کارشناس 3

 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیطرح احياء بناها و بافت 4
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 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیشناسی بناها و بافتآسيب 5

 و بافت های تاریخی مطالعه و مرمت باغ های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها 6

 باغ ایرانی و تاریخ آن، کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 7

 ، کارشناسی ارشد معماری2طرح معماری  8

 های معماری، کارشناسی ارشد معماریسير اندیشه 9

 آشنایی با مرمت، کارشناسی معماری 10

 آشنایی با معماری اسالمی، کارشناسی معماری   11

 تخصصی، کارشناسی معماری زبان 12

 

 :دانشجویان كارشناسي ارشد راهنمایي

مطالعات پایان نامه کارشناسی ارشد ، ماندهيبر وقفنامه و شواهد باق هيافوشته با تك ۀمجموع یبازشناس، 1397نغمه اسدی چيمه،  1

 .هنر اففنان، دانشگاه معماری ایران

نی و نمایشی در محلۀ محتشم کاشان، در اندیشۀ ارتقاء حيات جمعی و فضای طراحی مرکز هنرهای آیي، 1397 ،پریچنر شفيعی 2

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشان. شنری

پایتان نامته کارشناستی ارشتد سازی باغ تاریخی بنلگرد بيرجند با تكيه بر مفنوم افتالت، آباد، طرح باززنده فورمان زارع ممری 3

 .هنر اففنان، دانشگاه رمت بناهای تاریخیم

پایان نامه کارشناستی ارشتد  ،در بازار کاشان یارتقاء حس زندگ كردیملك با رو یکاروانسرا یباززنده ساز، 1396ثمينه فابری،  4

 ا و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنران مرکز.مرمت و احياء بناه

، طراحی ميان افزای موزۀ ميراث معماری کاشان: در اندیشۀ احياء ارتباط فضای معمتاری و فضتای شتنری، 1396یاسمن ولی،  5

 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشان.

، جد حيدریه قزوین با رویكرد بازخوانی ارتباط آن با ميدان و دارالسلطنه فتفویطرح مرمت و حفاظت مس، 1395فاطمۀ رجبی،  6

 پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنران مرکز.

مونه موردی: مجموعه قصر قاجتار ن -طراحی و بازآفرینی باغ تاریخی دوره قاجار به عنوان منظر شنری، 1395، رضوان سعيدی 7

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی محي  زیست، دانشگاه تنران )پردیس البرز .تنران

،  باغ مشاهير کاشان، با رویكرد شناخت نقش باغ در بستر فرهنگی کاشان، پایان نامه کارشناسی 1395حميدرضا چيت سازیان،  8

 ارشد معماری، دانشگاه کاشان. 

، بستان سرای هنرهای سنتی کاشان، بر اساس باغسازی ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه 1395ده دیانت، آزا 9

 کاشان. 

، تتاریخی بيشتاپور ۀان موزائيك با رویكرد ساماندهی و معرفی محوطتیوطرح حفاظت و مرمت ا، 1395منسا محمد قلی بيك،  10

 و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنران مرکز. پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت

، پایتان نامته طرح مرمت خانه زمان وزیری اففنان با رویكرد طراحی سازگار با بخشتنای تخریتب شتده، 1395سروناز رامبد،  11

 حد یزد.کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی وا
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، طرح مرمت و احياء باغ چنلستون سرهنگ آباد با رویكرد حفظ افالت عمارت کوشتك و بتاغ، پایتان 1394حسين یزدان منر،  12

 نامۀ کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

، پایان نامۀ کارشناسی ارشد مرمت سنجی احياء باغمی با رویكرد امكانطرح مرمت کوشكِ باغ بانوی عظ، 1394آتوسا عمرانی،  13

 و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

، پایتان نامتۀ طرح ساماندهی محورافلی روستای تاریخی قلعه نتو بتا رویكترد حفتظ افتالت بافتت، 1394 ،محمدرضا سندگل 14

  حياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.کارشناسی ارشد مرمت و ا

، پایتان نامتۀ کارشناستی ارشتد طرح مرمت خانه کوشكی امير شنریار خمك سيستان با رویكرد احياء، 1394 ،منصوره مالالنی 15

 مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

پایان نامۀ کارشناسی ارشد مرمتت و احيتاء ، برنامۀ حفاظت محوطۀ ميراث جنانی باغ دولت اباد یزد، 1394، حسينینگار پنلوان  16
 بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

ارشناسی ارشتد ، پایان نامه کطرح مرمت محيطی و ساماندهی باغ فاحبقرانيه )محدوده بالفصل عمارت ، 1394حریر غفاریان،  17

 مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.

پایان نامه کارشناسی امامزاده ابوالحسن گازرسنگ نظر آباد و محوطۀ آن،  ، طرح مرمت و ساماندهی بقعۀ1394شيرین دمرچلی،  18

 می واحد یزد.ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسال

پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافتت هتای ، ، طرح مرمت و احياء مقبرۀ مير بزرگ آمل1394حيدری،  مندی 19

   تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنران مرکز.

 ناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشان.پایان نامه کارش، خاك و افالك: طراحی یادمان موالنا در شيراز، 1393مریم اسدپور،  20

های تاریخی ابرکوه، پایتان طرح مرمت واحياء کوشك و باغ عزت آباد ابرکوه با رویكردی به حفظ ارزش باغ، 1393ليال اکرمی،  21

 .نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

طرح مرمت و احياء باغ ساالر کالنتر کرمان با رویكرد مطالعه و شناخت ارزش های باغ ستازی ، 1393افشار، نجمه قاسمی پور  22

 .پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدایرانی، 

 

 :دانشجویان كارشناسي ارشد مشاور 

و باززنده سازی خانه امام جمعه با رویكرد دستيابی به الگوی بازسازی محوطه در خانه باغنای رمت ، طرح م1394، سارا رفيعی 1

 .، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخیمنطقه سرآسياب کرمان

، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء دولت اباد اسفراین طرح مرمت و احياء قلعه ی تاریخی، 1394حامد وظيفه شناس،  2

 بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد.

محلی کرمانشتاه  -های آئينیمجموعه فرهنگی گردشگری طاق بستان بر اساس نقش موسيقی و نمایش، 1394آتنا جوشقانی،  3

 .، دانشگاه کاشانعماری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدر تعریف فضا

، طرح مرمت کوشك ساالری شيراز با رویكرد ساماندهی باغ ساالری، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و 1393آرزو هوشياری،  4

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزداحياء بناها و بافت های تاریخی

، پایان ه قزوین با رویكرد توجه به افالت کارکردی بناطرح مرمت و احياء مجموعه مسجد مدرسه فالحي، 1393نجمه حساس،  5

   .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدنامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی



9 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و گياه، طرح مرمت و احياء عمارت نواب با رویكرد موزه گل و ، 1393نسترن خاکزاد رستمی،  6

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدحياء بناها و بافت های تاریخیا

 

 مسئولیت هاو اجرایي

 .1394شناسی، دانشگاه کاشان، از مدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز پژوهشی کاشان 1

 .1388-1386های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، مدیر گروه پژوهشی باغ و منظر، پژوهشكده ابنيه و بافت 2

 .1384-1381های تاریخی، معاونت معرفی و آموزش، سازمان ميراث فرهنگی، ها و محوطهقائم مقام دفتر فنی موزه 3

 

 تخصصي او شفعالیت هاو حرفه

 .2012، بخش هنر اسالمی موزۀ والترز، بالتيمور، ایاالت متحده، پژوهشگر برنامۀ گوناگونی هنر 1

 .1386 -1380نقش، تنران، ، منندسان مشاور کننطراح و مدیر بخش مطالعات 2

 .1378-1377طراح معماری، منندسان مشاور آرشيكام، تنران،  3

 .1378-1376طراح معماری، دایرۀ طرح و تحقيقات ادارۀ منندسی نيروی زمينی ارتش، تنران،  4

برای بازسازی مناطق زلزله زده )برنامتۀ مشتترك  پژوهشگر، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبيعی، طرح بسيج توان فنی کشور 5

 .1373-1371برنامۀ عمران ملل متحد و بنياد مسكن ، تنران، 

 

 داورو مجالت

 مرمت و معماری ایران )دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه هنر اففنان ، ایران. 1

 اففنان ، ایران. پژوهش هنر )دوفصلنامۀ علمی ترویجی با رویكرد علمی پژوهشی، دانشگاه هنر 2

 مطالعات معماری ایران )دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانشكده معماری و هنر دانشگاه هنر اففنان ، ایران. 3

 اثر )فصلنامۀ علمی ترویجی پژوهشكده ابنيه و بافتنای تاریخی پژوهشگاه ميراث فرهنگی ، ایران. 4

 ی کاشان شناسی دانشگاه کاشان ، ایران.پژوهش نامۀ کاشان )دوفصلنامۀ علمی تخصصی مرکز پژوهش 5

 ففه )فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشكده معماری و شنرسازی دانشگاه شنيد بنشتی ، ایران 6

 

 داورو كنفرانس ها

پژوهشگاه ميتراث فرهنگتی و گردشتگری، دانشتگاه ، شناسی و حفاظت در امتداد جادۀ ابریشمامللی باستانبينهمایش سومين  1

 .1397انشگاه هنرهای کاربردی وین، کاروانسرای یام، تبریز، آبان نانجينگ و د

 .1396اردیبنشت  شناسی، دانشگاه کاشان،های تاریخی منطقۀ کاشان، مرکز پژوهشی کاشانهمایش ملی مطالعه و شناخت باغ 2

-رهنگتی، فتندوق احيتاء و بنترهبرداری از اماکن تاریخی فهای احياء و بنرهها و ظرفيتشناخت و معرفی مزیتهمایش ملی  3

 .1388برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، اردیبنشت 

 .1383نخستين همایش باغ ایرانی، سازمان ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای معافر تنران، منر  4
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 برذایي همای ، نمایشگا  و كارگا  هاو ذژوهشي هنرو

اری همایش ملی باغنای تاریخی منطقۀ کاشان، مرکز کاشان شناسی و دانشكده معماری و هنر، با همكاری سازمان ميراث برگز 1

، تتاریخ 1396تتا  1394فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، تتاریخ برنامته ریتزی: 

 .1396اردیبنشت  12برگزاری: 

ارشد ، کتابخانه ضرابی و دانشكده معماری  2تایج کارگاه طراحی معماری در محدودۀ تاریخی کاشان )طرح برگزاری نمایشگاه ن 2

 1395و هنر، کاشان، 

المللی ميراث فرهنگی ناملموس، اففنان، منر ، اجالس و جشنوارۀ بين«های ایرانیافول طراحی باغ»برگزاری کارگاه آموزشی  3

1393. 

 .1385ریخی ایران، هفتۀ ميراث فرهنگی، فرهنگسرای ارسباران، تنران، خرداد های تانمایشگاه باغ 4

نمایشگاه مطالعه و مرمت باغ های تاریخی، نخستين همایش باغ ایرانی، مجموعۀ فرهنگی تاریخی نياوران، تنران، منر و آبتان  5

1383. 

 

 عضویت در انجمن علمي و فني

 1392، تحقيقات و فناوری، از موابسته به وزارت علو ؛و ایرانعضو پيوستۀ انجمن علمی فضای معماری ن 1

 .2012-2011ایاالت متحده،  های تاریخی، ایكوموسو محوطه ناهاب المللیشورای بينعضو  2

 1379سازمان نظام منندسی ساختمان استان تنران، از  ؛ارشدحقيقی پایۀ عضو  3

 

 


