
 

 بسمه تعالی

 7913ورودی ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظمنه ب معماریمهندسی  اطالعات اساتید گروه

 نامه و پایان جهت تعیین استاد راهنمای سمینار

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی
 E-mail ظرفیت تفصیلیگرایش  گرایش کلی

1 

دکتر 

مهسا 

 مستقیم

مهندسی 

و  معماری

 شهرسازی

 الگوی –مکان تعلق –یزندگ تیفیء کاارتق) یاجتماع یها کردیرو

 دیتاک) یفرهنگ یهادکریرو، (و .... یمشارکت و ارتقاء تعامالت اجتماع

بر آداب و رسوم  دتاکی – یو اسالم یرانیا معماری – یبوم تیبر هو

و  یبر ادراکات حس دیتاک) یشناس یبائیز یهاکردیرو، و... ( یمحل

، (و... یو معمار عتیطب -و معاصر یسنت یبر هنرها دتاکی – طیمح

، یطیمح یداریپا) یمیو اقل یکیو اکولوژ داریتوسعه پا یهاکردیرو

، (و... ریپذ دیتجد یها یانرژ -ی، اقتصادیو فرهنگ یاجتماع

و  یفرهنگ ستتوری – یدرمان ستیتور) ستیجذب تور یکردهایرو

 و...( یارتیز

10 mostaghim@pooyesh.ac.ir 

2 

دکتر 

امیررضا 

 اردکانی

مهندسی 

 معماری

کاربرد کامپیوتر در طراحی معماری و سازه )طراحی دیجیتال(، ارتباط 

سازه و معماری، استفاده از سیستم های نوین سازه ای در معماری 

ویژه، بهره گیری از ظرفیت های طراحی پارامتریک در معماری، بناهای 

بهینه سازی طراحی فرم معماری )سازه و انرژی(، طراحی و فرم یابی 

 ساختمان های بلند

5 ardekani@pooyesh.ac.ir 

3 

دکتر 

ساحل 

 شاهی زارع

مهندسی 

 معماری
گرا، طراحی  گیرا، روانشناسی محیط، رویکرد طبیعت معماری زمینه

یجیتال، معماری سبزد  
5 shahizare@pooyesh.ac.ir 

4 
دکتر صابر 

 مصورزاده

مهندسی 

و  معماری

 شهرسازی

 – یدر معمار نینو یسازه ها) یدر معمار یسازه ا دیتاک یکردهایرو

 یکردهایرو، (و... کیپارامتر معماری – یدر معمار نینو یهاتکنولوژی

 – یگیمرکز محله و واحد همسا یطراح) یدر معمار یشهرساز دیتاک

، (و ... یخیبافت تار یو باززنده ساز  ینبازآفری –بافت فرسوده  اءاحی

اسکان موقت  یسازه ها یطراحعامل و سازه موقت ) ریپدافند غ کردیرو

به مراکز  دیتاک کردیرو، (و... یمختلف خدمات یها یدر قالب کاربر

 یبر مراکز گردشگر دیبا تاک یروستائ یاقتصاد یتوسعه ) یروستائ

بر ارتباط  دیتاک کردیرو، (رانیا یروستاها یها لیو پتانس یروستائ

 باغ موزه ، باغ کتاب ، باغ کودک ، باغ مدرسه و... () عتیو طب یمعمار

3 engqom@yahoo.com 

5 

دکتر 

سجاد 

 رضائی

مهندسی 

راه  -عمران

 و ترابری

طراحی راههای راه،  و معماری بر پایه مفاهیم منظرو ترافیک ایمنی راه 

 یالمان ها ،یمبلمان شهر ،درون شهری از منظر سیما و هویت شهری

 کیحمل و نقل و ترافدر ارتباط با و شبکه معابر  یشهر یبناها یمعمار

 ،یشهر یدر فضا

3 rezaei@pooyesh.ac.ir 

 


