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اعالم به شرح ذیل  9911دانشگاه تهران در سال هنرهای زیبا  پردیس معماری دانشکدهخالصه عملکرد 

 :گرددمی

 

  کارگاه های معماری 

 کارگاه حفاظت منظر شهری تاریخی: از جرج تاون مالزی تا یزد 

  "حفاظت منظر شهری تاریخی: از جرج تاون مالزی تا یزد"با عنوان  علمی منظر ایراننجمن ااولین 

 سخنرانان:

     
Muhammad Hijas Sahari )Manager, Department of Built Environment and 

Monitoring, George Town World Heritage Incorporated) 
   

 

 و وبینارهای سخنرانی، رسمینا 

  ؛«ریخی همجواری باغ و شهر در ایرانپیشینه تا» سخنرانی مجازی: برگزاری 

  :؛«مناره ها در دوره سلجوقی» برگزاری سخنرانی مجازی 

  :؛«نی براساس سازه های معماری مذهبیرابطه دین و دولت در دوره ساسا»برگزاری سخنرانی مجازی 

  :؛«ایران: از شوش تا شهرسوختهد در معماری هزاره سوم پیش از میال» برگزاری سخنرانی مجازی 

  :؛«جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»برگزاری سخنرانی مجازی 

  :؛«منظر شهری، از خیال تا واقعیت»برگزاری سخنرانی مجازی 

  :؛«تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»برگزاری سخنرانی مجازی 

  ؛«پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری»مجازی با محوریتبرگزاری سمینار 

  با  خانم دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میالن مجازی سخنرانیبرگزاری

  ؛«و دگرگونی طراحی برای بستر موجود: ما بین حفاظت»موضوع 

 سازی اطالعات ساختمآنها درمدلکاربرد های پیشرفته مستندنگاری ونار تخصصی روشوبی (BIM) کاربرد

  (Digital Twin). نسخه دیجیتال ابنیه

 

  کتاب  و مقاالت اساتید 

 ؛توسط انتشارات کتاب فکر نو ریحق دیدکتر سع فیتال رانیا یدر معمار تهیمدرن هیکتاب نظر 

 ؛توسط انتشارات کتاب فکر نو ریحق دیهنر در فرانسه ترجمه دکتر سع خیتار خیکتاب : تار 

 ؛توسط انتشارات کتاب فکر نو ریحق دیمعماران ترجمه دکتر سع یکتاب: کانت برا 

 مقاله  نگارش تعدادیWOS  ؛پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی کشور _و علمی 

 :انتشارات سازمان  توسط ترجمه خانم دکتر سمیه فدائی نژاد« محوطه میراث جهانی زولورین» کتاب

 ؛نوسازی شهرداری تهران
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 :نژاد، دکتر پرستو عشرتی و دکتر سمیه فدایی تالیف «اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی» کتاب

 توسط انتشارات سمت دکتر پیروز حناچی

 کتاب :“Collage: A Process in Architectural Design”  توسط تالیف دکتر علی اصغر ادیبی

 انتشارات اشپرینگر و انتشارات دانشگاه تهران

  :کتاب“Spaces for living – Spaces for sharing محصول طرح پژوهشی مشترک دکتر پرستو

 LetteraVentidue Edizioni عشرتی و خانم سیمونا کانپا توسط انتشارات

 چاپ یک فصل از کتاب 

URBAN EXPREIENCE AND DESIGN: CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON 

IMPROVING THE PUBLIC REALM 

 تحت عنوان  
 ATTENTION AND FOCUS IN THE PERCEPTION OF PERSIAN ARCHITECTURE  

  .توسط دکتر سعید خاقانی

 

  کسب جوایز دانشجویی 

  فضایی برای تجربه »طرح خانم بهاره ارجمندی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران با عنوان

 ؛معماری گائودی گردید المللیبینبرنده جایزه « داستان یک شهر

  معماری ایران دانشگاه  مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوی–پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان امیری آذر

و پس از اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی از  پیش روستایی مسکن ایمقایسه مطالعه» عنوان با – .تهران

توانست عنوان اثر برتر « روستاهای فیض آباد، کهنوج و حجت آباد راور کرمان :منظر تجربه ساکنین، موردکاوی

 تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام را به خود اختصاص دهد.  المللیبینسومین جشنواره ملی و اولیه جشنوراه 

 
 

 کسب جوایز اساتید 

دانشگاه  یقرارداد با معاونت پژوهش یط یکاربرد یتئاتر شهر کرج . بصورت طرح پژوهش یبرنده اول مسابقه طراح    

 .ریحق دیطراح: دکتر سع .تهران

 

 


