
  علیزضا هظتغٌی
تِزاى ٣١۴۴هتْلذ -هعوار   

 

 

 

■ ٣١٣١  
داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی : پذیزع در دّرٍ کارػٌاطی ارػذ هعواری  ●  

 

■ ٣١۷٣١ – ٠۴۴  
…ُوکبری ثب هٌِذطیي هؼبّر هبًذاى، ثبفت ػِز، پژُّغ ّ ثزًبهَ، ُیوي ّ  ●  

تی : تؼبًّی هظکي داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼّاحذ هظکًْی در ُؼتگزد ١۴طزاحی  ●  

 

               
 

)ری(طزاحی خاًَ هظکًْی: طثاطثائی  ●  

 

 
 

"هظجذ ّ حظیٌیَ خزاطاًیِای هقین تِزاى" تا عٌْاى: ػزکت در هظایقَ طزاحی ●  

(ًتبیج هظبثمَ ُزگش اػالم ًگزدیذ.)   

 

 

 

 

 



■ ٣١۷٣  
آغبس ُوکبری ثب هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ ●  

: داًؼگبٍ یشدطثیعی ّ کْیزػٌاطی داًؼکذٍ هٌاتع  هزحلَ اّل  طزاحی ●  

 

              

 
: ػِزداری یشد فزٌُگی در یشد  -طزاحی هجتوع تجاری  ●  

 

 

 

■  ٣١۷١  
ارائَ پبیبى ًبهَ کبرػٌبطی ارػذ ثب ػٌْاى: "طیز تذْل خبًَ ایزاًی در دّرٍ لبجبر"   ●  

 کظة اهتیاس عالی

داًؼگبٍ یشد –طبسی داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِز :  ت علویأعضْیت در ُی ●  

ثب هْضْع هظکي پیْطتَ " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

)اطتبد ُوزاٍ( پیْطتَ تذریض درص " هجبًی ًظزی هؼوبری " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ ●  

داًؼگبٍ یشد -داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی: ارائَ طخٌزاًی ثب ػٌْاى "خبًَ ایزاًی" ●  

 

■ ٣١۷١  
پیْطتَ " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ یشد -هؼوبری" : داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی در ارائَ طخٌزاًی ثب ػٌْاى "رّع طزادی ●  

تِزاى( –)خیبثبى ظفز طزاحی خاًَ هظکًْی : کالًتزی  ●  

 
 

)یشد(طزاحی خاًَ هظکًْی : فضیلَ  ●  

 

       



)یشد(ًَ هظکًْی : کؼویزػکي طزاحی خا ●  

 

    
 

 

■ ٣١۷۴  
پیْطتَ " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

 

   
 

)اطتبد ُوزاٍ(پیْطتَ  " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ  ٥تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

پیْطتَ )اطتبد ُوزاٍ( اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ  تذریض درص " هجبًی ًظزی طزادی هجتوؼِبی سیظتی " ●  

ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " کٌکبػی ثز ًذٍْ ػکل گیزی تٌبطجبت در خبًَ ُبی ایزاًی" ّ طخٌزاًی در هیش گزد:  ●

)چاپ ػذٍ در هجوْعَ هقاالت هٌتؼزٍ(ًخظتیي کٌگزٍ تبریخ هؼوبری ّ ػِزطبسی ایزاى، ارگ ثن کزهبى   
 

 

■ ٣١۷٥  
دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَاس   " ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " طیز تذریجی ثزّى گزایی در دّراى لبجبر" : طویٌبر تؼبهل هظکي ّ فزٌُگ  ●

) اًتخاب تَ عٌْاى هقالَ تزگشیذٍ( ػوْهی، اصفِبى  

ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى "خبًَ ّ خبًَ خذا" : طویٌبر تؼبهل هظکي ّ فزٌُگ ػوْهی، اصفِبى ●  

هحلَ تل" -هظاتقَ طزاحی تا عٌْاى : "طزاحی در تافت قذین یشد ػزکت در ●  

 

    
 

اًتخبة ثَ ػٌْاى یکی اس پٌج طزح ثزگشیذٍ در هزدلَ اّل، ػذم پذیزع در ردٍ ثٌذی هزدلَ دّم ثَ دلیل ػذم 

یأت ُوظْئی طزح ثب خْاطتَ ُبی کبرفزهب )ػزکت هظکي طبساى یشد( ّ دریبفت جبیشٍ رتجَ دّم ثَ پیؼٌِبد ُ

 داّراى

 

 

 

 

 

 



ػِزداری یشد:  طزاحی در تافت قذین یشد تا عٌْاى " طزح طاهاًذُی کْچَ ُاػن خاى" ●  

 

            
  

 

■ ٣١۷٣  

قثْلی در آسهْى کتثی ّ هصاحثَ علوی دکتزی هعواری اعشام تَ خارج ●  

) ػذم ػزکت در هصبدجَ ّ ...(قثْلی در آسهْى کتثی طزح داًؼْری  ●  

ّ اُتوبم ثَ اداهَ تذصیل در در آسهْى کتثی ّ هصاحثَ علوی دکتزی هعواری داًؼگاٍ ػِیذ تِؼتی  قثْلی ●

 ایي داًؼگبٍ

" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى "هذیزیت فضبی ػِزی، هتؼبدل طبسی ّ دضْر هؤثز در هذیظ" : ًخظتیي ُوبیغ  ●

فضبی ػِزی، ػیزاس هذیزیت  

طزاحی ّیالی تفزیحی: یادگاری  ● 

 

 

 
 

 

■ ٣١۷۷  

" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

ظبیگی" ُوراٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى" رٌُوْدی جِت ارتمبء هطلْثیت ّادذ  ●

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: دارا هیزساهذوذی(  

هؼبرکت در طزح هزهت خبًَ کالُذّسُب : داًؼگبٍ یشد ●  

هؼبرکت در طزح هزهت خبًَ هزتبض : داًؼگبٍ یشد ●  

: ػِزداری یشد )دظیٌیَ ػبٍ طِوبطت(" طزاحی در تافت قذین یشد تا عٌْاى "طزح طاهاًذُی هیذاى تعثت ●  

 

 



■ ٣١۷٨  
ْطتَ" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ پی ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ٥تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " ثیوبرطتبى تخصصی اطفبل هؼِذ" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: اتبثک فزجی(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " هجتوغ طیٌوبئی تِزاى" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: رضب ػکْری(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " هجوْػَ اداری اطتبى گلظتبى" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: فزیجزس داداع پْر(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " هذرطَ طْارکبری تِزاى" ●  

ؼگبٍ یشدداً )داًؼجْ: پذرام پظزاى(  

لْار طبدلی ثٌذرػجبص"ثراٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " هجوْػَ ّرسػی  ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: ُْثَ تذْیلذاری(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى "هجوْػَ گزدػگزی دریبچَ ارّهیَ" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: یْطف هبم هذوذی(  

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی –ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى "درّى گزائی" : گزٍّ دکتزی هؼوبری  ●  

          : ًیزّی اًتظبهی جوِْری اطالهی ایزاى طزاحی "هزکش عالی هطالعات ّ پژُّؼِای ًاجا" ●

 )ػزکت ًیالى(

 

   
 

 

 

  بى ًْطبسی اراضیبسه: ط " طزاحی ػِزی اراضی تیِقی"طزاحی پزّژٍ هزحلَ هقذهاتی تا عٌْاى  ●

 ػجبص آثبد )هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ(

 

   
 

 

 

■ ٣١۷۷  

داًؼگبٍ یشد – " اس دّرٍ کبرػٌبطی ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

: گزٍّ دکتزی هؼوبری داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى "تأهلی در ثبة فضب" ●  

هجتوغ فزٌُگی تْریظتی تپَ ُبی طیلک کبػبى"تَ ثب ػٌْاى "راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْط ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: ثِشاد کبهل جْراثی(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى "خْاثگبٍ داًؼجْیبى داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: رّػٌک دزیزی هزًذ(  

 



: صٌذّق پض اًذاس ّ لزض الذظٌَ اًصبرالوجبُذیي داری قلِک ا -طزاحی هزحلَ اّل تزج تجاری ●

گشیٌَ پیغ اس تغییز ضْاثظ ثلٌذهزتجَ طبسی( -)هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ  

   

   
 

 -: طبسهبى ػوزاى لؼن )هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگطاختواى هزکشی عوزاى قؼن هقذهاتیطزاحی هزحلَ  ●

(طَ گشیٌَ  

 

   
 

 

: طبسهبى ػوزاى لؼن )هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ(ختواى هزکشی عوزاى قؼنطا اّلطزاحی هزحلَ  ●  

  

    
 

)هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ(ثٌیبد خبًَ هْالًب  :اًَ هْالًا"ػزکت در هظاتقَ طزاحی تا عٌْاى خ ●  

 

  
  

 
 

زهیزاى، ّهٌِذص ُادی هی ُیأت داّراى پض اس اًتخاب ایي طزح ّ طزحِای آقایاى هٌِذص کاهزاى صفاهٌغ

ُیأت اهٌبء خبًَ هْالًب تا تْجَ تَ قاتلیتِای هْجْد در طزحِای ارائَ ػذٍ ، اس ردٍ تٌذی کارُا پزُیش ًوْد.

ة پزّژٍ هْرد ًظز خْد الذام ًوْدرأطبَ ًظجت ثَ اًتخب  



■ ٣١٨٠  
داًؼگبٍ یشد –" اس دّرٍ کبرػٌبطی  ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

ػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " طزادی هجوْػَ هظکًْی در یشد"راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبر ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: هزجبى ػٌبیت الِی(  

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " توبػبگبٍ فزٌُگ ّ توذى هِبثبد" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: ثبیشیذ گالثی(  

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی –: گزٍّ دکتزی هؼوبری  " ١-ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " درثبرٍ فضب  ●  

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی –" : گزٍّ دکتزی هؼوبری  ٢-ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " درثبرٍ فضب  ●  

طجمَ ثب سیزسهیي(:  ١۹ّ  ٢۹)ثزجِبی دّللْی  هظکًْی صذا ّ طیوا -طزاحی هزحلَ اّل تزج تجاری ●

کْلْگ(صٌذّق ثبسًؼظتگی صذا ّ طیوب )هٌِذطیي هؼبّر آر  

 

     
 

 

: صٌذّق پض اًذاس ّ لزض الذظٌَ اًصبرالوجبُذیي اداری قلِک  -طزاحی هزحلَ اّل تزج تجاری ●

(گشیٌَ هٌطجك ثز ضْاثظ جذیذ ثلٌذهزتجَ طبسی -)هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ  

 

   
 

 

 

 

■ ٣١٨٣  
داًؼگاٍ ٌُز –آغاس ُوکاری تا داًؼکذٍ هعواری ّ ػِزطاسی  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری  ١" طزادی هؼوبری تذریض درص  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی داًؼگبٍ ٌُز :طزپزطت گزٍّ هعواری اًتصبة ثَ ػٌْاى  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –تصذیخ ّ تذّیي جذّل آرایغ درّص دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –دثیزی ػلوی ُوبیغ یکزّسٍ "جلٍْ ُبی ثصزی ًوب در هؼوبری"   ●  

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی –" : گزٍّ دکتزی هؼوبری  ٣-ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " درثبرٍ فضب  ●  

داًؼگبٍ ػِیذ ثِؼتی –گزٍّ دکتزی هؼوبری ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " پزدٍ ای ثز دیْار" :  ●  

وبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " ثبسخْاًی فزاسی اس دکبیت خبًَ"راٌُ ●  

داًؼگبٍ یشد ز طبُزی(فجؼ)داًؼجْ:   

راٌُوبئی پزّژٍ ًِبئی کبرػٌبطی ارػذ پیْطتَ ثب ػٌْاى " هتؼبرفِب ّ ًبهتؼبرفِب" ●  

داًؼگبٍ یشد )داًؼجْ: طبًبس دبئزی(  

 طجمَ ثب سیزسهیي(: ٢٢) ثزج اداری قلِک  -اجزائی  تزج تجاری طزاحی هزحلَ دّم ّ هذیزیت پزّژٍ ●

 صٌذّق پض اًذاس ّ لزض الذظٌَ اًصبرالوجبُذیي )هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ(

 

 



)پزدیض کزج( : داًؼگبٍ ٌُزطزاحی هزحلَ هقذهاتی هظجذ داًؼگاٍ ٌُز  ●  

 

   
 

 

 

■ ٣١٨١  
: داًؼگبٍ ٌُز اپیْطتَ هعواری داخلیطزپزطتی گزٍّ تذّیي تزًاهَ دّرٍ کارػٌاطی ارػذ ً ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری  ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

        ارائَ همبلَ ثب ػٌْاى " ثزرطی جبیگبٍ ًظزیَ تؼِذ )گزٍّ ّرسی( در آهْسع طزادی هؼوبری" ●

 پذیزفتَ ػذٍ در دّهیي ُوبیغ آهْسع هؼوبری، داًؼگبٍ تِزاى

  ١۹، طبل ػؼن، ػوبرٍ  ١٣٣٢ًؼز همبلَ ثب ػٌْاى" درثبرٍ فضب": فصلٌبهَ تخصصی داًؼگبٍ ٌُز، تبثظتبى  ●

قَ طزاحی تا عٌْاى  "کْػک جِاًی"ػزکت در هظات ●  

 

 
 

      
 

 

 تجاری قلِک -زطت دطتگاٍ ًظارت در پزّژٍ تزج اداریهذیزپزّژٍ ّ طزپآغبس ثَ کبر ثَ ػٌْاى  ●

 )هٌِذطیي هؼبّر آرکْلْگ(

 

    
 

 

 

 



■ ٣١٨١  
داًؼگبٍ ٌُز –اًتخبة هجذد ثَ ػٌْاى طزپزطت گزٍّ هؼوبری ثب رأی اػضبء ُیأت ػلوی  ●  

: داًؼگبٍ ٌُزهعواری  –راٍ اًذاسی دّرٍ کارػٌاطی ارػذ ًاپیْطتَ هعواری هؼارکت در  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –ضْیت در ػْرای آهْسػی داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی ػ ●  

داًؼگبٍ ٌُز –ػضْیت در ػْرای پژُّؼی  داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ هؼوبری  ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –وبری " اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

، ثِبر  ۹ًؼز همبلَ ثب ػٌْاى " هفِْم فضب در ًگبٍ ّاتظْجی تتظْرّ" : فصلٌبهَ فزٌُگظتبى ٌُز، خیبل  ●

١٣٣٣  

داًؼگبٍ   -: گزٍّ دکتزی هؼوبری  ارائَ رطالَ دکتزی تا عٌْاى " تاساًذیؼی اًگارٍ فضا در هعواری" ●

 ػِیذ ثِؼتی

 

■ ٣١٨۴  
  
: داًؼگبٍ ٌُزهعواری داخلی  -سی دّرٍ کارػٌاطی ارػذ ًاپیْطتَ هعواریراٍ اًذاهؼارکت در  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری  ١تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری  ٢تذریض درص " طزادی هؼوبری  ●  

داًؼگبٍ ٌُز –گزٍّ هؼوبری اػتغبل ثَ اجزا ّ طزپزطتی طزح "ارسیبثی درًّی"  ●  

اػتغبل ثَ اجزای طزح پژُّؼی ثب ػٌْاى " ضزّرت ثِیٌَ طبسی فضبُبی آهْسػی" : طبسهبى ًْطبسی ّ  ●

 تجِیش هذارص )داًؼگبٍ ٌُز(

ارائَ طخٌزاًی ثب ػٌْاى " اًگبرٍ فضب در هؼوبری" : داًؼکذٍ هؼوبری ّ ػِزطبسی داًؼگبٍ ٌُز ●  

بثی اًظبى در ثظتز فضب": آثبدی، فصلٌبهَ ػِزطبسی ّ هؼوبری، طبل پبًشدُن، ًؼز همبلَ ثب ػٌْاى "خْدی ●

١٣٣۴، پبئیش ۴٣ػوبرٍ   

تجبری للِک -اداهَ فؼبلیت ثَ ػٌْاى طزپزطت دطتگبٍ ًظبرت در پزّژٍ ثزج اداری●  

 

 
 

 

■ ٣١٨٥  
                                                                              )آرهبى، هؼوبری ّ اًظبى(ى هؼاّر "آهــا" اتأطیض ػزکت هٌِذط ●

 

 
 ارایَ ّ پذیزع همبلَ ثب ػٌْاى: ●

“Engagement Theory” Status in Architectural Design Training 

 در طویٌبر ثیي الوللی ثب ػٌْاى:

Changing Trends in Architectural Design Education, The First International 

Conference of the Center for the Study of Architecture in the Arab Region (CSAAR) 



 ػضْیت در ػْرای تذصیالت تکویلی داًؼگبٍ ٌُز ●

 داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری  ٢تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –بری " اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼو ٣تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 )هْضْع ّیژٍ: هؼوبری هؼبصز ایزاى( ٥٢هؼبّر ػلوی فصلٌبهَ آثبدی، طبل ػبًشدُن، ػوبرٍ  ●

 )هٌِذطبى هؼبّر آهب( هؼکیي دػت -: کزج طزاحی هزحلَ هقذهاتی هجوْعَ تجاری کْػا ●

 

 
 

 )هٌِذطبى هؼبّر آهب( فزدشاد -تِزاى:  طزاحی هزحلَ اّل هجتوع هظکًْی طزّ ●

 )هٌِذطبى هؼبّر آهب( دساػیت -تِزاى:  زاحی هزحلَ اّل هجتوع هظکًْی پارصط ●

 ى هؼبّر آهب(بػزکت ایزاى اطلض )هٌِذط :"تاسار کتاب گل ًزگض" ػزکت در هظاتقَ طزاحی تا عٌْاى ●

 کظة رتثَ دّم در هظاتقَ

 

   
 

 ری للِک تجب -اداهَ فؼبلیت ثَ ػٌْاى طزپزطت دطتگبٍ ًظبرت در پزّژٍ ثزج اداری ●

 

 
 

 

■ ٣١٨٣  
 ػضْیت در ُیأت ػلوی "اّلیي کٌفزاًض طبسٍ ّ هؼوبری" ، داًؼگبٍ تِزاى، پزدیض ٌُزُبی سیجب● 

 داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری ٣تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری ٢تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –ص "رّع ُبی پیؼزفتَ طبخت" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری تذریض در ●

 داّری رطبلَ دکتزی پژُّغ ٌُز ثب ػٌْاى "فزآیٌذ تصْیز طَ ثؼذی طزیغ اس تخیل هؼوبراًَ" ●

 )داًؼجْ: جوبل الذیي هِذی ًژاد( داًؼگبٍ ٌُز 

همبیظَ  -دی هؼوبری در ایزاى هؼبصزًمغ رایبًَ در فزآیٌذ طزاداّری رطبلَ دکتزی هؼوبری ثب ػٌْاى" ●

  " تطجیمی دّ ًظل اس هؼوبراى هؼبصز ایزاى

 )داًؼجْ: دویذ ًبصزخبکی( داًؼگبٍ تِزاى

راٌُوبیی رطبلَ کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ ثب ػٌْاى "ُیچظتبى: طزادی ّ ثزًبهَ ریشی هجوْػَ ای ثزای  ●

 ٌزػٌبخت کْیز" )داًؼجْ: ریذبًَ الظبدات طجبد( داًؼگبٍ ُ

 راٌُوبیی رطبلَ کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ ثب ػٌْاى "فزّدگبٍ ثیي ػِزی"  ●

 )داًؼجْ: اهیزرضب رّدی سادٍ( داًؼگبٍ ٌُز



راٌُوبیی رطبلَ کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ ثب ػٌْاى "طزادی هجتوغ هظکًْی ػیطبى کٍْ الُیجبى"  ●

 )داًؼجْ: جوبل تبثغ ارجوٌذ( داًؼگبٍ ٌُز

 کبرػٌبطی ارػذ ًبپیْطتَ ثب ػٌْاى "طزادی هظیز یبدهبًی طزثبس گوٌبم "راٌُوبیی رطبلَ  ●

 )داًؼجْ: ادوذ یبری( داًؼگبٍ ٌُز 

 بة ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍ تذصیالت تکویلی داًؼگبٍ ٌُز در دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری داخلی صاًت ●

 ى هؼبّر آهب(بهلی )هٌِذط : گزٍّ صٌؼتی ػزکت در هظاتقَ تیي الوللی طزاحی تا عٌْاى "هظاتقَ هلی" ●

 

  
 

 : کزهبًؼبٍ )هٌِذطبى هؼبّر آهب( طزاحی داخلی ّ دکْراطیْى خاًَ حاتن ●

 

  
 

■ ٣١٨۷  
 تجبری للِک  -اداهَ فؼبلیت ثَ ػٌْاى طزپزطت دطتگبٍ ًظبرت در پزّژٍ ثزج اداری ●

 

 
 

 ٍ ٌُزداًؼگب –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری ٣تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری ٥تذریض درص "طزادی هؼوبری  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری پیؼزفتَ طبختتذریض درص "رّػِبی  ●

 داًؼگبٍ ٌُز –تذریض درص "طزادی فٌی" اس دّرٍ کبرػٌبطی هؼوبری  ●

 "یی ػٌبطی تطجیمی هؼوبری ّ هْطیمیسیجبداّری رطبلَ دکتزی پژُّغ ٌُز ثب ػٌْاى " ●

 ( داًؼگبٍ ٌُزطیذ دظبم الذیي طزاج)داًؼجْ:  

ارایَ طخٌزاًی در ًخظتیي ُوبیغ تخصصی جبهؼَ هؼوبراى داخلی ایزاى ثب ػٌْاى "جبیگبٍ هؼوبری داخلی ● 

 در ًظبم آهْسػی ایزاى"

ػضْیت افتخبری در جبهؼَ هؼوبراى داخلی ایزاى ●  

 

 

 

 

 

 

 



 َ هقذهاتی ّرّدی ًوادیي "هزکش هلی تحقیقات هٌِذطی ژًتیک ّ سیظت فٌاّری"هزحل طزاحی ●

 )هٌِذطبى هؼبّر آهب(

 

 
 

 )پزدیض کزج( : داًؼگبٍ ٌُز )هٌِذطبى هؼبّر آهب(هظجذ داًؼگاٍ ٌُز  اّل طزاحی هزحلَ  ●

 

   
 

  

 ١٣٣٣ ■ 
داًؼگبٍ ٌُز –تذریض درص "رّػِبی پیؼزفتَ طبخت" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری  ●  
داًؼگبٍ ٌُز –تذریض درص "تکٌْلْژی هذیظ ُبی داخلی" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری داخلی  ●  
داًؼگبٍ ٌُز –تذریض درص "تبریخ ّ تئْری هؼوبری داخلی" اس دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ هؼوبری داخلی  ●  

ػی رّیبىداًؼگبٍ غیز اًتفب –ارایَ طخٌزاًی ثب ػٌْاى: " ثْم گزایی در ایزاى"  ●  

 

: تجبری، اداری، فزٌُگی، ّرسػی، ّ ُتل پٌج طتبرٍ هجوْعَ تشرگ آتٌْص  اّل طزاحی هزحلَ  ●

 )هٌِذطبى هؼبّر آهب(

  

  


