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 مشخصات فردي ◼
 نقره کار   نام خانوادگي:

   عبدالحمید  نام:

 1322/ 14/01  تاریخ تولد :

 دانشیار   مرتبه علمي : 

 آموزش  گروه    –دانشکده مهندسي معماري  :  گروه  

 8221  : تلفن داخلي
E-mail  :  a_noghrekar@iust.ac.ir 

 

 تحصیالت دانشگاهي: ◼
 

 1342-1349-ي تهران  س معماري ، از دانشگاه شهید بهشتن فوق لیسا -

 

 :استخدام ◼
 

 1360 –در وزارت آموزش و پرورش ایران   -1

 .  تا کنون 1364هیأت علمي عضو   –علم و صنعت ایران دانشگاه  –م ، تحقیقات و فنآوري انتقال به وزارت علو -2

 

 : سوابق آموزشي  ◼
 
 از انقالب اسالمي. قبل  –در هنرستان کارآموز و دبیرستان جهان آراء به صورت غیر رسمي  ،غیر دانشگاهي -1

سیر    حقوق در معماري،ي، فلسفه هنر و زیبایي،  المتدریس دروس، مباني نظري معماري، حکمت هنر اس  تدریس دانشگاههي ، -2

معمارياندیش  طراحي  مسکن،  معماري  در  ها  معماري    1  ه  کارشن  5،طراحي  و  کارشناسي  مقاطع  در  و  )  ارشد    ي راهنمایاسي 

ن از سال   وف هایي مقاطعطراحي هاي  ، فلسفه هنر و زیبائي و    1364ق  ، و در مقاطع دکترا، دروس شناخت شناسي  تا کنون 

هاي نهائي دانشجویان دکترا    معماري »حکمت و روشها« و درس حکمت اسالمي در شهرسازي و هدایت رساله   ي بررسي تطبیق

 .  )ع( و دانشگاه بین المللي امام رضا المي تبریزصنعت ایران ، دانشگاه هنر اسي علم و شگاه هادر دان تا کنون 1378از سال  

 

 :  منتخب آثار پژوهشی   ◼
 

  ·داوري کتاب مباني نظري معماري جلد اول  -

  ·ري جلددوماني نظري معما داوري کتاب مب -

   1378-1377سازيرمي در معماري و شهرسازي، وزارت مسکن و شه الطرح تحقیقاتي درآمدي بر هویت اس -

   1390تاکید بر هویت در شهرهاي جدید، وزرات مسکن و شهرسازيمي با الاس _ایراني طرح تحقیقاتي معماري   -

 · 1383جد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال بي ( یونان و روم ) با مساسي تطبیقي نیایشگاه هاي غر ر رب -

  1385د، دانشگاه علم و صنعت ایران سال جبررسي تطبیقي نیایشگاه هاي شرقي ( هند و چین ) با مسا  -

 · 1386ایشگاه هاي شرقي ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال تطبیقي نیبررسي  -

  ·  1388(مباحث بین رشته اي ) ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال  گرایش معماري  روش تحقیق در   -

در معماري )    ضاف   کي انسان با مل ادرا ري (رساله نظریه پردازي با عنوان : تعاا م با فلسفه هنر ، زیبایي و معمال نسبت مکتب اس -

  · 1381و صنعت ایران ، منتخب ششمین جشنواره فارابي به عنوان نظریه پرداز برجسته ، دانشگاه علم 
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  · 1381مقایسه و ارزیابي معماري مساجد با معابد یونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ایران سال،   -

 1381  ن ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال،راو مشاع سازي در ته  اجتماعي ، فروش تراکم مسکونيهنگي ات فررتاثی -

 ·  1381هنر و معماري) ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال،  انجام طرح تحقیقاتي (روش تحقیق در علوم انساني ، -

 1390-1388د ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال،  یاسالمي با تاکید بر هویت در شهرهاي جد _تحقق پذیر معماري ایراني   -

 هندسي در معماري، دانشگاه علم وصنعت ایران   _در مورد ایده هاي فضایي بررسي تطبیقي  -

مرکز تحقیقات و قطب علمي  مدیر  مسئولیت :  نوع،مرکز تحقیقات و قطب علي  زي  دانشکده معماري و شهرسا   :  واحدسازماني -

 .  ا کنونت 1391 ل از سا .  معماري اسالمي

 

 : منتخب آثار مکتوب  ◼
 

 سیما  وزارت مسکن و شهرسازي ، انتشارات پیام -1387برهویت اسالمي در معماري و شهرسازي :   ي درآمد -1
 ( 1465خورشیدي ، انتشارات دانشگاه پیام نور) کد کتاب  1389تهران  معماري  :  مباني نظري -2
 کبیر .  شارات امیرمؤسسه انت –خورشیدي  1393ن هندسي در معماري : تهرا -با ایده هاي فضایي نسان  تعاملي ادراکي ا  -3
 فکر نو.  انتشارات  –خور شیدي  1394برداشتي از حکمت اسالمي در هنر و معماري تهران   -4
  –خورشیدي    1396تهران    –ایراني در شهرهاي جدید(    –تحقق پذیري هویت در معماري )با توجه بر ارتقاي هویت اسالمي   -5

 فکر نو.   انتشارات 
 ( 2341انتشارات دانشگاه پیام نور ) کد کتاب   –ي خورشید1396،معماري .تهران    انسان ،طبیعت -6
 اد دانشگاهي . جهانتشارات  –خورشیدي  1396معماري .. مجموعات مقاالت از حکمت اسالمي در فرآیندهاي هنري و   -7
انتشارات جهاد دانشگاهي  –خورشیدي 1397( (. 1حکمت اسالمي در فرآیندهاي هنري و معماري )مجموعه مقاالت مشترک ) -8

 قزوین . 
 انتشارات جهاد دانشگاهي  –خورشیدي 1397، (2)  –انساني شماره کمت اسالمي در فرآیندهاي ح -9

، برنده سه  انتشارات جهاد دانشگاهي قزوین    –خورشیدي  1397ایراني .   –ر هویت اسالمي  شهرسازي مبتني بتبیین معماري و   -10
 ساالنه بهترین کتاب گروه هنر و معماري از طرف وزارت ارشاد. 

ي  ) سه نظریه جدید ، داوري و تأئید شده در کرسي هاشاملمي در هنر ، معماري و شهرسازي  حکمت اسالساله در  کتاب پنج ر -11
فرهن انقالب  شورایعالي  پردازي  ه گ نظریه  به  اسالمي  ي  نوین  تمدن  راه  نویس  پیش   : رساله  دو  مسجد   –مراه  ارزیابي  و  نقد 

 هي قزوین . انتشارات جهاد دانشگا –خورشیدي  1397ولیعصر تهران ( 
، معکتاب حکمت اسالمي در خلق آثار ه -12 ، ساختاماري و شهرسازي  نري  ري بنیادي و کاربردي  » عکس رخ یار در معماري « 

 ، انتشارات سروش.خورشیدي  1400

 

 :  شرکت در کنفرانس ها  ◼
 

 ني اسالمي. شرکت و ارائه مقاله به عنوان سخنران اصلي در چهارمین و پنجمین کنگره بین المللي علوم انسا -1

 تبریز. کده هنر اسالمي ن اصلي در چندین همایش بین المللي دانش شرکت و ارائه مقاله به عنوان سخنرا -2

 اصلي. هندسین به عنوان سخنراني استاني بسیج مشرکت در چندمین همایش ملي و  -3

 شگاه آزاد شیراز. له به عنوان سخنران اصلي در همایش ملي دانشرکت و ارائه مقا -4

 ماري دانشگاه مازندران. دانشکده معمایش در هراني اصلي شرکت و سخن -5

 دانشگاه اردبیل. شرکت و سخنراني اصلي در همایش دانشکده معماري  -6

 شرکت در همایش ملي آستان مبارک حضر رضا علیه السالم در مشهد مقدس.  -7

 فهان. رسازي اصسخنراني در همایش دانشگاه هنر و شه -8
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 : شي«»سوابق پژوهبرخي از ◼
 

  1388م ساختمان و تاسیسات ،  اتاوردهاي سه دهه از انقالب اسالمي و آینده ، مجله پیبي دسارزیا  ( 1

  1388پژوهش در حوزه مباني نظري معماري در پرتو بینش اسالمي ، مجله طرح و نماد ، ش رو  ( 2

  1388فضاهاي آموزشي کودکان ، مجله آرمان شهر ، پیمایش در تبیین اصول طراحي   (3

  1389مسکن، سال  سالمي در هنر ومعماري معاصر، آبادي وزارت و محتواي هویت ا باز تولید کالبدي (4

د هویت اسالمي در شالوده معماري معاصر از تک بناها تا بافت شهري ،آبادي وزارت مسکن  ولفه هاي سامانمنبالندگي اصول و م (5
1389  

  1388لي دانشگاه علم و صنعت ایران، نسبت مکتب اسالم با فلسفه هنر و زیبایي و آثار معماري ، مجله بین المل  (6

  1388فضاي مهد کودک ها، نوآوري هاي آموزشي،در طراحي خالقانه  القیت و برخي ایده ها ي ختبیین مدل رابطه صفات  (7

 علمي ،   بررسي تطبیقي در نسبت تکنولوژي و معماري ، مجله انجمن (8

 انجمن علمي ،  آرامش در دیدگاه اسالمي و تجلي آن در خانه هاي ایراني، مجله  ( 9

 دگاه اسالمي، مجله انجمن علمي ،  یارزیابي رویکرد شالوده شکني به معماري از د (10

 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنري از دیدگاه اسالمي ، مجله انجمن علمي ،   (11

 معاصر ایران، مجله انجمن علمي،   تاثیر فرهنگ غربي بر هویت معماري  (12

  1387دازي ، ریت ازکرسي هاي نظریه پنظر معرفت شناسي اسالمي( ، هیات حماتعامل انسان با فضا در معماري) از م  (13

 هندسي در معماري، دانشگاه علم و صنعت ایران    _رد ایده هاي فضایي بررسي تطبیقي در مو   (14

  1388مقاله فرهنگ و معماري، سال   (15

  1388تحقیق و ارزیابي آثار هنري، سال  روش   (16

  1388نگي در معماري و شهرسازي ، سال بازشناسي و بازسازي ارزشهاي فره (17

  1388رسازي، سال معماري و شه   اي فرهنگي درم تا کالبدحفظ ارزشهو معماري مسجد از مفه  (18

ساختار)هندسي    (19   سال  ایران،   اسالمي   دوران  شهرسازي   و  معماري   بر  آن   تأثیر  و  الحرام  اهلل  بیت   مجموعه (  فضایي  –تحلیل 
1388  

  1388سالمي، سال  معماري و شهرسازي از منظر ا   (20

  1388و زیبایي، سال   رنسبت مکاتب فکري و اعتقادي با فلسفه هن   (21

  1379ها و محالت مسلمانان «، سال ر »معماري خانه گ اسالمي بتأثیر فرهن (22

  1385سال   رابطه معنا و صورت در هنرها و معماري ، (23

  1387ماهشیخ بهایي و باید و نبایدهاي معماري معاصر. مشهد، دي  (24

  1388معاصر، سال   میراث معماري و شهرسازي اسالمي »دوران اسالمي« در دنیايش  نق  (25

  1388ان و شهرسازان ما، سال ازي ما، معمارمعماري و شهرس  (26

  1388شهر اسالمي،  هنر، هنرمندي و آرمان   (27

  1388شهرسازي و شهرداري تهران از دیدگاه کارشناسان دانشگاهي ،    (28

  1388جد ، ي مسجدبراي هفته جهاني مسامیزگرد تخصصي درباره معمار  (29

  1388ري از دیدگاه اسالم، ا فرازهایي درباره معم  (30

  1381سازي در تهران ، فرهنگي ـ اجتماعي، فروش تراکم مسکوني ومشاعرات تأثی  (31

  1388المللي معماري دوران اسالمي  هاي بین ویژگي   (32

  1388ي، به سئواالت هویت شهري وزارت مسکن و شهر ساز مکتوب    پاسخ   (33

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388،   هاي هنرمندان)معماران(آلها و ایده سرچشمه ایده  (34

  ) مشترک با دانشجویان (  1386تحقیق در معماري، بررسي و نقد کتاب روش   (35

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388اسالمي در معماري مساجد،   -تبلور معماري ایراني   (36

  ن () مشترک با دانشجویا 1388،  تأثیرات کالبدي شهرهاي مدرن  (37

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388،ه انجمن علمي(  ر پرتو بینش اسالمي. )مجلداي روش پژوهش میان رشته   (38

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388سنتي ایران،  مفهوم و جایگاه کارکرد در معماري (39
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  با دانشجویان ( ) مشترک 1388معماري »آموزش معماري« بر مبناي اندیشه اسالمي ،  (40

  با دانشجویان () مشترک  1388اري مساجد، مآرامش در دیدگاه اسالم و تجلي آن در مع  (41

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388خالقیت ، خیال ومثال«،   (42

   1388اي در مجله انجمن علمي معماري وشهرسازي ، هاي میان رشته سازي، روش مفید براي پژوهشمدل (43

 نشجویان ( ا )مشترک با د 1388از معماري آستانگي ، ورودي به عنوان بخشيمقاله با عنوان طرح  (44

 .JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 (  50 بان انگلیسي در مجله بین المللي دانشگاه علم وصنعت ایرانبه ز  ISC مقاله ( 45

 )مشترک با دانشجویان ( 

پژوهشي ( با عنوان ) تحقق پذیري هویت اسالمي در آثار معماري ( در فصلنامه) مطالعات شهر ایراني    _) علمي    مقاله مشترک (46
  یان () مشترک با دانشجو 1391،  ( اسالمي  _

، بر پایه تحلیل نشانه شناختي الیه هاي متن مسکن ( در مجله هنرهاي زیبا،   (47 )    1388)آسیب شناسي سامانه مسکن ایراني 
  با دانشجویان(مشترک 

  ان ( ی) مشترک با دانشجو  1388) تاملي بر بنیانهاي معرفت شناختي معماري معاصر ( نشریه معماري و شهرسازي،    (48

  ) مشترک با دانشجویان ( 1390ي منظر در بهشت قرآني با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (،)حکمت عناصر معمار  (49

  همایش هنر و تمدن شیعي -1388شترک با دانشجویان  ) گونه شناسي معماري مسجد با ...(، ) م  (50

.) مشترک    13م شماره  استان قم ، سال چهار  مانتمقاله ارائه شده آن در نشریه علمي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساخ   (51
  (با دانشجویان

ان، انجمن علمي معماري و  تاثیر اندیشه هاي غربي بر هویت معماري ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماري تهر  (52
  1390شهرسازي ، سال  

  1390کاشان ( ،    سازمان فضایي شهرداري ابواب البر دوره ایلخاني ، ربع رشیدي و سلطانیه مطالعات معماري ایران )   (53

 ( )مشترک  1390مطالعه براي طراحي مجتمع هاي آموزشي ، متناسب با اقلیم در شهر اصفهان . سال    ( 54

  .انشجویان () مشترک با د  1389مساجد ، همایش هنر نبوي ، سال  در  فناوري نوین   (55

  1389، سال  مدل سازي ، روشي مفید براي پژوهش میان رشته اي ، انجمن علمي معماري و شهرسازي    (56

  انشجویان (د) مشترک با  1389خانه هاي قاجاري تبریز ، همایش هنر معنوي سال  شفافیت در معماري    (57

 .  نتایج آن در طراحي محیط طبیعي بررفتار و اخالق از دید متفکران اسالمي و یط  بررسي تاثیر مح (58

  1389عماري محوطه ، سال  مقدمه اي بر مباني طراحي فضاي سبز در محیط هاي مسکوني ، فصلنامه م  (59

  1388طبیعت توریسم و مجموعه هاي گردشکري ، فصلنامه شارستان، سال   (60

  . 1388مه باغ نظر ، سال معماري ، فصلناراز جاودانگي آثار   (61

  . ر آموزه هاي اسالمي ، مجله هفت شهرحفاظت میراث فرهنگي د  (62

  علم و صنعت ایران سر مقاله در خبرنامه هاي هفتگي دانشگاهمقاله(به عنوان 30مقاالتي با عنوان تامل براي تعامل )  (63

 

 :  « هاي تحقیقاتي که مشارکت داشته اید» تعداد طرح  اي تحقیقاتيپروژه ه◼
 

 1387باتأکید بر هویت در شهرهاي جدید ، وزارت مسکن و شهرسازي سال ، در معماري، درآمدي بر هویت اسالمي  ( 1
 1388-1392ر شهرهاي جدید ، وزارت مسکن و شهرسازي  سال ي با تأکید بر هویت داسالم –معماري ایراني   تحقق پذیري ( 2
 1383، دانشگاه علم و صنعت ایران سال مساجد بررسي تطبیقي نیایشگاه هاي غربي ) یونان و روم( با  (3
 1385بررسي تطبیقي نیایشگاه هاي شرقي ) هند و چین( با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال  (4
 1386شرقي )ژاپن( با مساجد ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال  تطبیقي نیایشگاه هاي بررسي  (5
 1381روم ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ، ن و  مقایسه و ارزیابي معماري مساجد با معابد یونا (6
 1381ان سال ،  اجتماعي ، فروش تراکم مسکوني و مشاع سازي در تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایر –تأثیرات فرهنگي  (7
 1381طرح تحقیقاتي ) روش تحقیق در علوم انساني ، هنر و معماري( ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  انجام   (8
، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  )منابع و مباني( اسالمي با تأکید بر هویت در شهرهاي جدید  –معماري ایراني   ذیري تحقق پ ( 9

1388 –  1390 
 . 1388هندسي در معماري ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،   –مورد ایده هاي فضایي بررسي تطبیقي در  (10
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 :  ب شده«یز و بورسیه هاي تحقیقاتي » افتخارات کس جوا   ◼
 

 و )عضویت بنیاد نخبگان( 1391نظریه پرداز برجسته در ششمین جشنواره بین المللي فارابي در سال  برگزیده به عنوان  ( 1

  . 1389طرف استانداري تهران در سال پژوهشگر برگزیده از   ( 2

  .1390بسیج اساتید کشور در سال   _مناطق استاني اول و دوم  _استاد بسیجي نمونه   (3

  . تهران، از طرف بسیج اساتید مرکز در استان 1391یجي نمونه سال  استاد بس  (4

 بر حکمت اسالمي در هنر و معماري(  برگزیده قلم نقره اي از طرف انجمن مفاخر اسالمي به مناسبت تألیف کتاب )درآمدي (5

) تبیین معماري و شهبرگزیده مؤلف برتر سه   (6 به مناسبت تألیف کتاب  با هویت )اسالمي  ساالنه وزارت ارشاد اسالمي    –رسازي 
 . ایراني(

 زي. هنر و معماري و شهرساگروه کار –ریاست پنجمین و ششمین کنگره بین المللي علوم انساني اسالمي   (7

 

 :  نظریه پردازي شورایعالي انقالب فرهنگيوري و تأئید شده در کرسي هاي جدید و دا نظریه هاي ◼
 

» ایده هاي فضائي و هندسي مناسب براي هر یک از  در معماري « ،  هندسي    –ئي  ده هاي فضاتعامل ادراکي انسان با ای   نظریه » -1

 . 1392سال   در کرسي هنر و معماري و شهرسازي«  ابزار ادراکي انسان

اه مناسب و مطلوب اسالمي « ارائه در  در طراحي شبستانهاي مساجد » نیایشگ ول بنیادي  لیه » نوآوري «  » خانه کعبه سنظر -2

 . 1394 –سال اري و شهرسازي کرسي هنر و معم

  ردي « دربنیادي و کارب   يظریه سالم، » ساختارنري، معماري و شهرسازي ، نیر آثار هنسبت اسالم با فرآیندهاي انساني ، نظ -3

 . 1396 –سال کرسي هنر و معماري و شهرسازي 

 

 : » انواع مسئولیتها « انتصابات »براي انجام کار مشخص« و مشاوره ها ◼
 

 1382-1399سال دو تأسیس  باز نظریه پردازي معماري و شهرسازي   ریاست کرسي  -1
 »ادامه دارد«  . از بدو تأسیس   مدیر مرکز تحقیقات و قطب علمي معماري اسالمي -2

 سال(  د سهو )حد . 1391انساني از سال گروه معماري و شهرسازي ، شوراي عالي تحول و ارتقاء علوم رئیس کار -3

 . سال ) سه دوره ( 14دانشگاه علم و صنعت ایران حدود  ریاست دانشکده معماري و شهرسازي -4

 معاونت طرح و برنامه دانشگاه علم و صنعت ایران یک دوره .  -5

 ه علم و صنعت ایران ، یک دوره . معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگا -6

 سال تا کنون.  22حدود و صنعت ایران  مریاست مرکز تحقیقات معماري و شهرسازي دانشگاه عل  -7

 .  سال در سه دوره 15ر فرهنگي ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران حدود  مشاو   -8

 )حدود دو سال(  . 1391عضو شواري برنامه ریزي مرکزي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري از سال   -9

 . دو دوره  1391  از سال رانیونماد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ا سر دبیر نشریه طرح  -10
 طب علمي معماري اسالمي . ، قپژوهشي )پژوهشهاي معماري اسالمي(  –ل فصلنامه علمي مدیر مسئو -11
 تدا تا کنون. از ابمؤسس ، مسئول و عضو بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران   -12

 عضو بنیاد نخبگان به عنوان نظریه پرداز برجسته ، منتخب بنیاد فارابي.  -13
 کنگره بین المللي علوم انساني اسالمي . ین  مو شش پنجمین  ریاست کارگروه هنر و معماري و شهرسازي در -14

 »یک دوره«  مسئول کمیته جنگ دانشگاه  -15

 ، در زمان دفاع مقدس.  یني سپاه پاسدارانو نیروي زمدانشگاه علم و صنعت سرپرست دفتر فني مشترک دانشکده معماري   -16

 یک دوره   عاليموزش  عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي وزارت فرهنگ و آ   -17

 یک دوره   فرهنگي انقالب  عالي  اير شو ارزشیابي و  نظارت  هیأت  آموزشي –عضو کمیته علمي   -18

 دو دوره   عضو کمیته گزینش اساتید دانشگاه علم و صنعت  -19

  ه مقام معظم رهبري دانشگاه (عضو کمیته انضباتي اساتید دانشگاه. )از طرف نمایند -20

 .  ر و عضو گروه معماري آنعضو هیأت امناي فرهنگستان هن  -21
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کمیته   -22 پرد(مشورتي  -علمي )عضو  نظریه  هاي  کرسي  از  حمایت  هیأت  وا ،  هنر  گروه  مسئول   ( مناظره  و  نقد  در    زي،  معماري( 
 .  شوراي عالي انقالب فرهنگي

  یک دوره رئیس کار گروه معماري )از طرف وزارت علوم   -23

یک  91/ 1/ 27گاه علم و صنعت ایران از تاریخ  ني هیات ممیزه دانش عضویت کمسیون تخصصي معماري و شهرسازي و علوم انسا  -24
  دوره

 1400وزارت علوم از سال  نر و معماري و شهرسازينشگاهاي غیر دولتي و گروه هعضو هیأت ممیزه دا -25

 1400دبیر مجله پژوهشهاي معماري اسالمي سال  -26

 گاه علم و صنعت ایران . مشاور فرهنگي و اجتماعي ریاست محترم دانش  -27

 . 1400/ 09/ 17تاریخ از    –دبیر تخصصي کارگروه هنر و معماري در بنیاد ملي نخبگان  -28

 

 : قاتي زمینه هاي تخصصي و تحقی ◼
 

 نري، معماري و شهرسازي. آثار هسالم با فرآیندهاي انساني ، نظیر  نسبت ا -

 . «ایراني –اسالمي  »ري و شهرسازي با هویت معما -

 . « ایراني –اسالمي  هویت »طراحي ساختمانهاي مسکوني ، خانه ، محله با  -

 ها« مساجد و زیارتگاهطراحي ساختمانهاي مذهبي » -

 

 :حوزه تحقیقاتی در ارتباط با دانشجویان دکتری  ◼
 

 ي الم اس  –رسازي از بعد فرهنگ ایراني و شه ي معماري رتحقق پذی -

  بررسي تطبیقي معماري و شهرسازي از بعد حکمت و روشها -

  هنگي ،آموزشي و مذهبي عماري و شهرسازي در حوزه فضاهاي فر م -

  معماري و شهرسازي در حوزه فضاهاي مسکوني و محله محوري  -

  زيعماري و شهرساممي در الاس -نظریه پردازي در حوزه هویت ایراني  -

 ه ها و نمادها در معماري و شهرسازي هندسي ، آرای  -یي  ایده هاي فضا -

 ي شناسي ، فلسفه هنر و معماري و شهرسازي د رویکردهاي معاصر به مباحث زیبائارزیابي و نق -

 

 :طراحي و اجرائي معماريبرخي از آثار  ◼
 

بعد از    »   متر مربع در شهر ريبیش از یکصد هزار    ،   )ع(ظیمعالي بر طرح توسعه آستان مبارک حضرت عبدالعطراحي و نظارت   -

 انقالب اسالمي « بکمک همکاران ) آقاي دکتر خانمحمدي ، آقاي مهندس بیاباني و غیره (. 

 «.طراحي مسجد قباء در خیابان شریعتي ، خیابان قباء » قبل از انقالب  -

 » قبل از انقالب « د بهشتي در خیابان شریعتي ، قلهکطراحي منزل شهی -

 از انقالب «.  آپارتماني در تهران » قبل و بعد طراحي تعداد زیادي خانه هاي ویالئي و -

 ف ایران با کمک » آقاي دکتر سلمان نقره کار «. طراحي تیپ هاي ساختماني براي مراکز اداري بنیاد شهید در مناطق مختل  -

 دان رسالت » خیابان سلیمان « با کمک همکاران . ل در میظارت ساختمان مسجد الرسوطراحي و ن -

 ء دانشگاه علم و صنعت ایران با کمک آقاي مهندس بیاباني . رح توسعه مسجدالشهداطراحي و نظارت بر ط  -

ي در شرکت  طراحي و نظارت بر طرح آرامگاه » شهداء نامدار « در دانشگاه علم و صنعت ایران با کمک آقاي مهندس خسرو -

با کمک همکاران ، توفیق طراحي ، نظارت  شرکت » آیه «    بعد از آن در دفتر فني دانشگاه علم و صنعت ایران و در مرقند« و»س

 و اجرا داشته ایم. 
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