
 

 
  ، رسمي قطعي1382، دانشيار، دكتري شهرسازي از دانشگاه تهران، 1335دكتر پروين پرتوي، متولد 

  
  سوابق علمي و تحصيلي : (از كارشناسي به باال)  _

  تاريخ اخذ مدرك  رشته تحصيلي  معدل  عنوان درجه تحصيلي  رديف
نام مؤسسه و محل اخذ 

  آن
  دانشگاه تهران  1356  جامعه شناسي  (رتبه اول) 85/3  يكارشناس  1

  (رتبه اول) 95/3  كارشناسي ارشد  2
ريزي برنامه

  شهري
  دانشگاه تهران  1365

  دانشگاه تهران  1382  يرشهرسا  (رتبه اول) 15/17  دكترا  3
  

  : )ها(عنوان و موضوع رساله
  ارزيابي تحليلي طرح اوليه و تجديدنظر شهرك غرب (قدس).«عنوان رسالة كارشناسي ارشد :  .1
 رسالة دكترا :  پديدارشناسي مكان : اصول و متدولوژي عنوان .2

  
  سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج از كشور  _

  نام مؤسسه محل تدريس رديف
  مدت

  ايد.عناوين دروسي كه تدريس نموده  مقطع تحصيلي
  تا  از

1  
وزارت آموزش و پرورش، مناطق 

  11و  9
  متوسطهسالهاي سوم و چهارم  71  53

ر و رياضيات، زبان انگليسي، فلسفه آما _
  و منطق، روانشناسي و .....

2  
دانشگاه هنر تهران ، دانشكده 

  پرديس اصفهان
72  75  

كارشناسي ارشد  _كارشناسي ارشد معماري 
  مرمت ابنيه و بافتهاي تاريخي

) 2) ، طرح روستا(1طرح روستا ( _
  روش تحقيق تخصصي

3  
هاي دانشگاه هنر تهران، دانشكده

  اربردي، تجسمي و سينما تئاترك
72  78  

كارشناسي ارشد طراحي صنعتي، نقاشي، 
-گرافيك، پژوهش هنر، سينما و تئاتر، عكاسي

  ..و

  روش تحقيق تخصصي _
  

4  
دانشگاه هنر تهران ، دانشكده 

  معماري و شهرسازي
  كارشناسي شهرسازي  85  78

درآمدي بر شهرشناسي،درك و بيان 
ي ايران، محيط شهري،تاريخ شهرنشين



ريزي مسكن ، مباني و روشهاي برنامه  
ريزي شهري، مباني و روشهاي برنامه

ريزي مسكن، كارگاه كارگاه برنامه
اراضي،روش تحقيق ريزي كاربريبرنامه

  ،كارگاه مطالعات شهري

  84  83  دانشگاه هنر اصفهان  5
 كارشناسي ارشد شهرسازي و كارشناسي ارشد

  مرمت آثار تاريخي
  ريزي شهريبرنامهكارگاه  _

  روش تحقيق تخصصي _

  كارشناسي شهرسازي  84  82  مجتمع هنر و معماري يزد  6
  ريزي شهريمباني برنامهـ 

  روش تحقيق _
  كارگاه پژوهش و زمينه _  كارشناسي ارشد صنايع دستي  تاكنون  85  دانشگاه هنر تهران  7

  كارشناسي ارشد شهرسازي  تاكنون  86  دانشگاه هنر تهران  8

  ريزي شهريصول و مباني برنامهاـ 
  روش تحقيق _

  ـ كارگاه برنامه ريزي شهري
  ـ نظريه هاي شهرسازي

  اصول و مباني برنامه ريزي مسكن-
  روش تحقيق تخصصي  دكتراي پژوهش هنر  90  87  دانشگاه هنر تهران  9
  نظريه هاي نوين شهرسازي  دكتراي شهرسازي  تاكنون  90  دانشگاه هنر تهران  10

  
  ق خدمت پژوهشي در داخل و خارج از كشور سواب _

ردي
  ف

  هاي تحقيقاتيعناوين طرحها و پروژه  مدت  نام مؤسسه محل تدريس
  تا  از

  طرح جامع امامزاده داوود  69  68  مهندسين مشاور احياء (كارفرما: سازمان اوقاف)  1
  آبادهادي روستاي حسن طرح  70  69  مهندسين مشاور احياء (كارفرما: بنياد مسكن انقالب اسالمي)  2
  هادي روستاي كهريزك طرح  71  70  مهندسين مشاور احياء (كارفرما : بنياد مسكن انقالب اسالمي)  3
مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران (پژوهشكده سوانح   4

  طبيعي)
ارزيابي بازسازي سه شهر فردوس، طبس، گلباف با   75  70

  ن در برابر زلزلهپذيري آتكيه بر تحليل آسيب
  طرح جامع آموزشي و پژوهشي دانشگاه هنر  74  71  دانشگاه هنر  5
  زنان و فضاهاي عمومي شهري-زنان و زندگي شهري  91  90  ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار- شهرداري تهران  6
7    

  دانشگاه هنر
  
93  

  
94  

در مقاالت  يفيك قيتحق تيو اهم گاهيجا ييشناسا
در  يمنتشر شده در حوزه شهرساز يپژوهش- يعلم

  92-89 هاي¬طول سال
  
  كتابهاي منتشر شده  _



  عنوان كتاب
  نوع كتاب

  نوبت چاپ  محل نشر  سال نشر  نام همكار  صاحب اثر
  ترجمه تأليف

. ارزيابي بازسازي شهر گلباف با تكيه 1
پذيري آن در برابر بر تحليل آسيب

  زلزله
×  _  

بنياد مسكن انقالب 
  مياسال

مهندس 
-غالمرضا حقيقت

  نائيني و...
  اول  تهران  1380

  _  ×  . پديدارشناسي مكان2
فرهنگستان هنر 
جمهوري اسالمي 

  ايران
  اول  تهران  1387  __

استانداردهاي «ليل روشهاي تح.3
  شهريبرنامه ريزي و طراحي 

  ×  ــ
جامعه مهندسان 
  مشاور ايران

  اول  تهران  1388  ـــ

ان و .زنان و زندگي شهري (زن4
  فضاهاي عمومي شهري)

  شهرداري تهران  -  ×
-مهشيد شكوهي
 -فريبا قرائي
  ميترا حبيبي

  اول  تهران  1394

  
  مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و هنري داخلي و خارجي  _

  تاريخ چاپ  نام مجله و شماره  نام همكار  نويسنده  نوع مقاله  عنوان مقاله
نام ناشر و 
  محل انتشار

ر معماري و شهرسازي . تداوم تاريخي د1
  ايران : اصول و مفاهيم

  1378بهار   2شماره _هنرنامه   __  پروين پرتوي  مروري
دانشگاه هنر 

  تهران

  5شماره  _هنرنامه   __  پروين پرتوي  مروري  . ساختارگرايي در معماري و شهرسازي2
زمستان 

78  
دانشگاه هنر 

  تهران
. مالحظات اخالقي در معماري و 3

بيني اخالقي  از : جهانشهرسازي بخش اول
  ارسطو تا نيچه

  79پاييز   8شماره  _هنرنامه   __  پروين پرتوي  مروري
دانشگاه هنر 

  تهران

. مالحظات اخالقي در معماري و 4
ريزي و اصول شهرسازي بخش دوم: برنامه

  اخالقي
  79زمستان  9شماره  _هنرنامه   __  پروين پرتوي  مروري

دانشگاه هنر 
  تهران

خالقي در معماري و . مالحظات ا5
شهرسازي بخش سوم: اخالق زيست محيطي 

  و توسعه پايدار
  80پاييز  12شماره  _هنرنامه   __  پروين پرتوي  مروري

دانشگاه هنر 
  تهران

. ميلتون كينز : نگاهي نو به طراحي 6
  شهرهاي جديد

  __  پروين پرتوي  مروري
فصلنامة هفت شهر، 
  شماره ششم و هفتم

زمستان 
و بهار  80

81  

وزارت مسكن 
و شهرسازي ، 
سازمان عمران 

و بهسازي 



  شهري تهران

. فرآيند حفظ و رشد نيروهاي تحقيقاتي در 7
  سطوح ملي و سازماني

  __  پروين پرتوي  پژوهشي
 _ علمي دو ماهنامة

 پژوهشي دانشور،
  39شماره 

  1381تير 
دانشگاه شاهد ـ 

  تهران

مكاني : رويكردي . مكان و بي8
  پديدارشناسانه

  __  پروين پرتوي  ژوهشيپ
 _نشريه علمي 

پژوهشي هنرهاي 
  14زيبا ، شماره 

تابستان 
82  

دانشگاه تهران 
ـ پرديس 
  هنرهاي زيبا

  نشريه ساخت شهر  ليال نوروزي  پروين پرتوي  مروري  . پايگاههاي مديريت بحران، چالشها9
تابستان 

85  
  تهران

  هوشمند معصومي  تويپروين پر  مروري  شهرسازي _. مباني و اصول جنبش نو 10
عمران و معماري 

  15،شماره 
  تهران  85خرداد 

. تحقيق كيفي در مطالعات هنري با تأكيد 11
ها، تحليل محتوا هاي گردآوري دادهبر شيوه

  و تجزيه و تحليل تطبيقي
  __  پروين پرتوي  مروري

پژوهشنامه 
فرهنگستان هنر، 

  3شماره 

خرداد و 
  1386تير 

تهران ـ 
 فرهنگستان هنر

. نقد پديدارشناختي و مطالعات تطبيقي 12
  هنر

  ــــ  پروين پرتوي  مروري
پژوهشنامه 

فرهنگستان هنر، 
  6شماره 

آذر و دي 
86  

تهران ـ 
 فرهنگستان هنر

.اصول ومفاهيم توسعه شهري پايدار از 13
  ديدگاهي پديدارشناختي

  ـــ  پروين پرتوي  مروري
دوفصلنامه علمي و 

پژوهشي نامه معماري 
  2ازي شماره و شهرس

بهار و 
تابستان 

86  

دانشگاه هنر ـ 
  تهران

.بررسي و سنجش حس مكان در محالت 14
ارگانيگ و برنامه ريزي شده (محالت 

  ساغري سازان و بلوار گيالن رشت)
 شارمي علي صميمي  پروين پرتوي  پژوهشي

دوفصلنامه علمي و 
پژوهشي نامه معماري 

  3و شهرسازي شماره 

پاييز و 
زمستان 

88  

انشگاه هنر ـ د
  تهران

تدوين الگوي محله محوري در مديريت .15
  هاي شهر مشهدشهري با توجه به ويژگي

  محمد نادري بوانلو  پروين پرتوي  پژوهشي
دوفصلنامه علمي و 

پژوهشي نامه معماري 
  5و شهرسازي شماره 

پاييز و 
زمستان 

89  

دانشگاه هنر ـ 
  تهران

 بررسي تطبيقي كيفيت محيط در محالت.16
شهري با رويكرد توسعه پايدار ، مورد پژوهي 

  : محله هاي خيابان و ايلگلي تبريز
  نفيسه راد جهانباني  پروين پرتوي  پژوهشي

دوفصلنامه علمي و 
پژوهشي نامه معماري 

  6شماره و شهرسازي 

بهار و 
تابستان 

90  

دانشگاه هنر 
  تهران

.هنر تطبيقي و نسبت آن با مطالعات 17
  تطبيقي هنر

  -  پروين پرتوي  مروري

دانش هاي تطبيقي 
مجموعه مقاالت (

فلسفه، اسطوره 
شناسي، هنر و 

  ادبيات)

  نشر سخن  1389

دانشگاه هنر بهار و نشريه علمي پژوهشي   معصومه فتحعليان  پروين پرتوي  پژوهشي.مطالعه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت 18



هاي خودرو و برنامه ريزي شده اسالمشهر 
  (مورد پژوهي: قائميه و واوان)

ت تطبيقي مطالعا
  1شماره 

تابستان 
90  

  اصفهان

. نمادهاي آب و جستجوي مصرانه بشر 19
  براي نيل به وحدت و يكپارچگي

ترجمه و 
  تلخيص

  -  پروين پرتوي
دوماهنامه فرهنگي 

شماره  هنري بيناب
19  

  90خرداد 
پژوهشكده 

فرهنگ و هنر 
  اسالمي

ر .مدل مفهومي و چارچوب تحليلي ساختا20
هاي سازي بافتعملكردي باز زنده-فضايي

(نمونه  تاريخي با تكيه بر گردشگري شهري
  موردي: محدوده مركزي تهران)

  پروين پرتوي  پژوهشي
- شراره عظيمي
  پويان شهابيان

مجله علمي پژوهشي 
نامه معماري و 

  شهرسازي

بهار و 
تابستان 

91  
  دانشگاه هنر

ر .بررسي تطبيقي جايگاه ميادين تهران د21
حفظ و ارتقاء خاطره جمعي شهروندان 

(مطالعه موردي: ميدان تجريش و ميدان 
  بهارستان)

  زهرا آزاد  پروين پرتوي  پژوهشي
مجله علمي پژوهشي 
  مطالعات شهري

  91پاييز 
دانشگاه 
  كردستان

.مدل تحليلي تراكم ساختماني پايدار 22
  (مورد پژوهي: منطقه يك شهر اروميه)

  الر پژمان فرسا  پروين پرتوي  پژوهشي
مجله علمي پژوهشي 

نامه معماري و 
  شهرسازي

بهار و 
تابستان 

92  
  دانشگاه هنر

.چارچوب تحليلي و روش شناسي باز زنده 23
ها و محالت تاريخي (نمونه سازي بافت

  موردي: محل بازار شاه كرمان)
  پروين پرتوي  پژوهشي

 -محمدهادي غيائي
محمدرضا فرزاد 

  بهتاش

مجله علمي پژوهشي 
مرمت و معماري 

  ايران

پاييز و 
زمستان 

92  

دانشگاه هنر 
  اصفهان

.مدل مفهومي و چارچوب تحليلي پياده 24
مداري با تاكيد بر رويكرد نو شهرسازي 
  (مورد پژوهي: فاز چهار مهرشهر كرج)

  آرزو تاجيك  پروين پرتوي  پژوهشي
مجله علمي پژوهشي 
  مطالعات شهري

زمستان 
92  

دانشگاه 
  كردستان

رسي تطبيقي ميزان تاثيرگذاري تنوع .بر25
عملكردي بر رضايتمندي سكونتي (مورد 

  پژوهي: بافت مسك.ني نارمك و تهرانپارس)
  مستوره قلي پور  پروين پرتوي  پژوهشي

مجله علمي پژوهشي 
  مديريت شهري

تابستان 
93  

مركز مطالعات 
برنامه ريزي 

شهري و 
  روستايي

يت .بررسي نقش نفوذپذيري در ارتقاء كيف26
  نارمكمحله 

  پروين پرتوي  پژوهشي
 -مهشيد شكوهي
  عطيه سينافر

مجله علمي پژوهشي 
  هويت شهر

  94بهار 

دانشگاه آزاد 
اسالمي، واحد 

علوم و 
  تحقيقات

 
 
 

  هاي علمي و هنري داخلي و خارجي مقاالت ارائه شده در همايش _
  سالمجموعه مقاالت/ چاپ شده (  نويسنده  برگزار كننده همايش  عنوان همايش  عنوان مقاله



  خالصه مقاالت)
. ارزيابي تحليلي بازسازي 1

  شهر زلزله زده ايران سه
المللي هشتمين سمينار بين

  بيني براي زلزلهپيش
پژوهشكده سوانح 

  طبيعي ايران
  پروين پرتوي

چاپ شده در 
  72مهرماه   __  مجموعه مقاالت

بيني براي . مسكن و پيش2
  انمقابله با سوانح طبيعي اير

اولين سمينار سياستهاي 
  توسعه مسكن در ايران

وزارت مسكن و 
  شهرسازي

  پروين پرتوي
چاپ شده در 
  73مهرماه   __  مجموعه مقاالت

موانع و محدوديتها  . بررسي3
ها در زمينة اجراي و تقابل

-معيارهاي كاهش آسيب

  پذيري در برابر زلزله

المللي دومين كنفرانس بين
 زلزله شناسي و مهندسي

  زلزله

المللي زلزله مؤسسه بين
 شناسي و مهندسي زلزله

  پروين پرتوي
چاپ شده در 
  مجموعه مقاالت

  
ارديبهشت 

74  

گيري فضاهاي . شكل4
معماري و شهرسازي ايران در 

  روند تاريخ

اولين كنگره تاريخ 
معماري و شهرسازي 

  ايران

سازمان ميراث فرهنگي 
  كشور

  پروين پرتوي
چاپ شده در 

  االتمجموعه مق
  

  74 اسفند  

.كاهش آسيب پذيري از بنا 5
  تا شهر از سياست تا طرح

زلزله ،كاهش آسيب 
پذيري و الگوهاي 

  بازسازي در استان فارس

دانشگاه شيراز و بنياد 
مسكن انقالب اسالمي 

  شيراز
    ـــــ  پروين پرتوي

ارديبهشت 
75  

. مباني نظري ، اصول و 6
مفاهيم راهبردي و كاربردي 

هي روستايي در ساماند
  (خالصه مقاله )

ساماندهي روستاهاي 
  پراكنده

بنياد مسكن انقالب 
  ياسالم

  1375    ـــ  پروين پرتوي

اريخي در معماري و . تداوم ت7
: اصول و شهرسازي ايران
  مفاهيم

دومين كنگره تاريخ 
معماري و شهرسازي 

  ايران

سازمان ميراث فرهنگي 
  كشور

  پروين پرتوي
چاپ شده در 

  1376  __  التمجموعه مقا

.معضالت پژوهشي در 8
  دانشگاهها

پنجاه و پنجمين جلسه از 
سلسله مباحث هنر ، 

و ادب در گستره انديشه 
  يفرهنگ ايران اسالم

حوزه هنري ، سازمان 
  تبليغات اسالمي

  80بهمن   ــــ  ـــــ  پروين پرتوي

. بررسي رويكردهاي تحقيق 9
كمي و كيفي در تحقيقات 

  شهرسازي
  81آذر   ــــ  ـــ  پروين پرتوي  دانشگاه هنر  هفته پژوهش

، .توسعه پايدار محله اي10
  شناختي رويكرد پديدار

: چشم توسعه محله اي
  انداز توسعه پايدار شهر

  پروين پرتوي  شهرداري تهران
چاپ شده در 
  مجموعه مقاالت

  83اسفند   ـــ

  __  __  رتويپروين پ  دانشگاه شيراز  مسائل شهرسازي ايران  . اندازه بهينة شهر11
ارديبهشت 

82  
هاي ها و تكنيك. روش12

مطالعات تطبيقي هنر در پرتو 
انديشي اولين نشست هم
  هنر تطبيقي

هنر فرهنگستان
  اسالمي ايران جمهوري 

  پروين پرتوي
چاپ شده در 
  1384بهمن   __  مجموعه مقاالت



  رويكرد پديدارشناسي
  85آذر   ـــ  ـــ  روين پرتويپ  دانشگاه هنر  هفته پژوهش  .پديدار شناسي مكان13

. تحقيق كيفي در مطالعات 14
هاي هنري با تأكيد بر شيوه

ها، تحليل محتوا گردآوري داده
  و تجزيه و تحليل تطبيقي

انديشي دومين نشست هم
: روش هنر تطبيقي 

شناختي و موضوع 
  شناختي

فرهنگستان هنر 
  جمهوري اسالمي ايران

  پروين پرتوي
چاپ شده در سومين 

اره از پژوهشنامه شم
  فرهنگستان هنر

  85بهمن   __

.هنر تطبيقي و نسبت آن با 15
  مطالعات تطبيقي هنر

و    هم انديشي دانش
  تطبيقي مرمت

  پروين پرتوي  فرهنگستان هنر
چاپ شده در 
  مجموعه مقاالت

  87اسفند   ـــ

.نقش شركت ها و بنگاه 16
) SME’sهاي خرد و مياني (

در بهبود گردشگري شهري 
  كشورهاي در حال توسعه در

اولين همايش ملي 
مديريت و توسعه 

گردشگري، چالش ها و 
  راهكارها

  دانشگاه صنعتي شريف

پروين 
 - پرتوي

مهرناز 
  سليمي

چاپ شده در ديسك 
  90مهر   __  فشرده

.زنان و فضاهاي عمومي 17
  شهري

  زنان و زندگي شهري
دانشكده علوم اجتماعي 

  دانشگاه تهران
  91آذر   __  -  پروين پرتوي

.پژوهش هنر: از خلق اثر 18
  هنري تا آموزش و نقد

اولين همايش ملي 
آموزش عالي هنر (با 

هدف پژوهش در راستاي 
  ارتقاء آموزش هنر)

  پروين پرتوي  دانشگاه هنر
چاپ شده در 
  91آذر   __  مجموعه مقاالت

.اصول، راهبردها و 19
هاي طراحي محيط سياست

امن به منظور ارتقاء كيفيت 
  دگيزن

پنجمين كنفرانس ملي 
برنامه ريزي و مديريت 

  شهري
  مشهد

عطيه 
-سينافر

  پروين پرتوي

چاپ شده در ديسك 
  1392  __  فشرده

.تداوم تاريخي در معماري 20
  اسالمي -و شهرسازي ايراني

اولين همايش بين المللي 
معماري اسالمي و محيط 
مصنوع (تجارب ايران و 

  مالزي)

  1392  __  __  پرتوي پروين  دانشگاه هنر اصفهان

هاي زنان .مسايل و چالش21
در فضاهاي عمومي شهري با 
  تكيه بر تجارب بين المللي

اولين همايش ملي 
فضاهاي عمومي شهري 

  پايدار
  داشنگاه هنر 

پروين 
 - پرتوي

محمدهادي 
  غيائي

__  __  1392  

  عضويت در مجامع داخلي و خارجي-

  مدتا شهر و كشور مبد  نوع فعاليت  نام مجمع  رديف



  مجمع
  تا  از

1  
سمينار تدوين سياستها و اهداف كلي دانشگاه هنر در 
چارچوب برنامه توسعه پنجساله اقتصادي اجتماعي و 

  فرهنگي كشور

تدوين اهداف و سياستهاي 
آموزشي، پژوهشي و مديريتي 

  ) اجراييدانشگاه هنر (دبير 
 10/5/73  3/5/73  تهران ـ دانشگاه هنر

2  
اهداف عملياتي و برنامه پنجساله دانشگاه  سمينار تدوين

  هنر
تدوين اهداف عملياتي دانشگاه 

  )اجراييهنر (دبير 
  تهران ـ دانشگاه هنر

شهريور 
74  

  يك هفته

  نخستين همايش معماري مسجد  3
همكاري در زمينه برگزاري 

  همايش
  تهران ـ دانشگاه هنر

فروردين 
76  

  76آذر

  دومين همايش معماري مسجد  4
در زمينه برگزاري  همكاري

  همايش
  تهران ـ دانشگاه هنر

فروردين 
79  

  79مهر 

  عضو كميته علمي  شوراي علمي هم انديشي هنر تطبيقي  5
تهران ـ فرهنگستان  

  هنر
83  89  

  داوري مقاالت علمي  كميته علمي همايش منطقه اي هنر و اشتغال  6
تهران ـ دانشگاه آزاد 

  اسالمي
  يك هفته  84

7  
جهت اساتيد دانشگاه » روش تحقيق« كارگاه آموزشي

  هنر اصفهان
  مدرس كارگاه

اصفهان ـ دانشگاه هنر 
  اصفهان

19/8/84  20/8/84 

  86  85 تهران ـ فرهنگستان هنر  دبير علمي هم انديشي  »نقد پديدارشناختي هنر«هم انديشي   8

  همكار مدرس كارگاه  كارگاه روش تحقيق در شهرسازي  9
تهران ـ جامعه 

  اورمهندسان مش
  يك روز  86آبان 

  87اسفند   87بهار تهران ـ فرهنگستان هنر  دبير علمي هم انديشي  »دانش و معرفت تطبيقي«هم انديشي   10

  رايزيني در ارنباط با مسائل زنان  شوراي راهبردي امور بانوان شهرداري تهران  11
تهران ـ شهرداري 

  تهران
  تاكنون  85مرداد 

 تهران ـ فرهنگستان هنر  عضو شورا  (فرهنگستان هنر) شوراي پژوهشي پژوهشكده هنر  12
فروردين 

88  
  تاكنون

  تاكنون  89 تهران ـ فرهنگستان هنر  گروه عضو  گروه علمي (هنر تطبيقي)  13



  عضو كميته علمي  سمينار بين المللي سكونتگاه هاي روستايي  14
تهران ـ بنياد مسكن 

  انقالب اسالمي
  89اسفند  89مهر 

  -  - شهرداري تهران - تهران  عضو كميته علمي  و زندگي شهري سمينار زنان   15

  -  -  دانشگاه هنر - تهران  عضو كميته علمي  سمينار ملي آموزش هنر  16

  -  -  دانشگاه هنر- تهران  عضو كميته علمي  سمينار فضاهاي عمومي شهري پايدار  17

18  
گروه مطالعات هنر و زيبايي شناسي ششمين جشنواره 

  يبين المللي فاراب
  عضو كميته علمي

پژوهشكده - تهران
مطالعات فرهنگي و 
  اجتماعي وزارت علوم

-  -  

  ايد: تشويقها و جوائز و نشانها و مدالهائي كه دريافت داشته _

  عنوان رديف
تاريخ 
  دريافت

  نام و سمت مقام اعطا، كننده  محل دريافت  علت دريافت

  تقديرنامه  1
ارديبهشت 

1378  

ارائه مقاله در اولين 
فرانس علمي كن

بررسي مسائل 
  پژوهشي كشور

حوزه معاونت 
پژوهشي 
  وزارت علوم

دكتر جواد فرهودي، معاون پژوهشي 
  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

2  
قدرداني به مناسبت همكاري مؤثر 

  »هفته پژوهش«و برگزاري مطلوب 
آذر 
1381  

مديريت و نظارت بر 
هاي انجام برنامه

  هفته پژوهش

دانشگاه هنر 
  هرانت

دكتر رضا منصوري ، معاون پژوهشي 
  وزير علوم، تحقيقات و فناوري

  
هاي جديد و تحصيالت سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا رشتهاندازي يا تأسيس و يا فعالراه _

  تكميلي: 
  امتياز  شرح  اسامي همكاران  زمان انجام  نام مؤسسه يا واحد  رديف

  1371_74  دانشگاه هنر تهران  1
المرضا مهندس غ

حقيقت نائيني، دكتر 
  علي اشرفي

هاي مصوب و مورد اجراي رشتة بررسي برنامه
كارشناسي شهرسازي در جهان، تدوين برنامه 

پينشهادي ، تشكيل كميتة تخصصي و ارائه برنامه 
  به كميتة مربوطه

  



 1374_1381  دانشگاه هنر تهران  2
كارشناسان و همكاران 
 حوزة پژوهشي دانشگاه

زي ، نظارت و سازماندهي مناسب در ريبرنامه
راستاي ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه 

  1374_81هنر در طي سالهاي 
  

  
  شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر :  _

  نوع فعاليت  تاريخ شروع فعاليت  نام و نوع مجله رديف
  عضو هيئت تحريريه  77-87  تخصصي _فصلنامة هنرنامه   1

  عضو هيئت تحريريه  89ا ت 85زمستان   فرهنگستان هنرپژوهشنامة   2

  عضو هيئت تحريريه  تاكنون 1387  نامة معماري و شهرسايدو فصلنامه علمي ـ پژوهشي  3
  عضو هيئت تحريريه  تاكنون 1389  فصلنامه علمي ترويجي پژوهش هنر  4
  عضو هيئت تحريريه  تاكنون 1390  فصلنامه علمي پژوهشي كيمياي هنر  5

   
نوات خدمت مديريت (فعاليت در پستهاي اجرايي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و س _

  مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) 

  محل  سمت و نوع فعاليت رديف
شماره و تاريخ   مدت

  ابالغ
  امتياز  توضيحات

  تا  از

1  
-رئيس دفتر آمار و برنامه

  ريزي دانشگاه هنر
 1375 1371 دانشگاه هنر تهران

10244  /12  
20/11/1371 

    

 1381 1374 دانشگاه هنر تهران  معاون پژوهشي دانشگاه  2
1062 /12  

27/2/1374  
    

3  
مدير تحصيالت تكميلي 

  دانشگاه
 دانشگاه هنر تهران

تير 
85  

بهمن 
87  

  12/م/7585
25/4/85  

    

 دانشگاه هنر تهران  معاون پژوهشي دانشگاه  4
بهمن 

87  
آذر 
89  

55138  
16/11/87  

    

5  
معاون پژوهشي دانشگاه 

  هنر
 دانشگاه هنر تهران

تير 
93  

 تاكنون
210988  

31/3/93  
    

  
ها و شوراهاي دانشگاه ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا شورايعالي انقالب شركت در كميته _

  فرهنگي
  امتياز  توضيحاتشماره و تاريخ   مدت فعاليت  نام كميته يا شورا  رديف



  ابالغ  تا  از

1  
ريزي شوراي علمي برنامه

  دانشگاه
73  75  

5871/12  
18/8/73  

    

  81آذر  72  شوراي دانشگاه  2
8704/12  

12/10/72  

تا  86مجدداً از آذر 
و از تيرماه  89آذر 

  تاكنون 93
  

  ___  81آذر  74  هيئت رئيسه دانشگاه  3
تا  87مجدداً از بهمن 

و از تيرماه  89آذر 
  تاكنون 93

  

  81آذر  72  پژوهشي دانشگاه شوراي  4
8483/12  

1/10/72  

آذر تا  85مجدداً از 
 93و از تيرماه  89

  تاكنون
  

5  
شوراي تحصيالت تكميلي 

  دانشگاه
    تاكنون 93 رماهيت  ___  81آذر  74

  ___  81آذر  74  كميته ترفيعات دانشگاه  6
تا  87مجدداً از بهمن 

و از تيرماه  89آذر 
  تاكنون 93

  

    -  ___  81آذر  74  شوراي كتاب  7

8  
شوراي سياستگذاري دوره 

  دكتري
بهمن 

85  
 89آذر 

21726/12  
28/11/85  

    

9  
شوراي تحصيالت تكميلي 

  دانشگاه
تيرماه 

85  
 89آذر 

  12/م/7585
25/4/85  

    

  عضو گروه دكتراي پژوهش هنر  10
اسفند 

85  
 90آذر 

33798/12  
22/12/85  

    

11  
عضو شوراي نظارت و ارزيابي 

  دانشگاه هنر
      ___ 89آذر   86مهر

12  
عضو كميته ارزيابي عملكرد 
  دانشگاهها در وزارت علوم

  تاكنون  86آبان 
33854/12  

21/12/85  
    

13  
جذب هيأت اجرايي عضو كميته 

  علمي
زمستان 

87  
 زمستان

90  
3462  

1/10/87  
و مجددا از زمستان 

  تاكنون 93
  

        تاكنون  1391  عضو هيات مميزه دانشگاه  14
  



  ايد. هايي كه استاد راهنما يا مشاور آن بودهنامهپايان _
ردي
  ف

  نامهعنوان پايان
گروه 
  تخصصي

  نام دانشجو
  مقطع تحصيلي
  ارشد / دكترا

  استاد
  راهنما     مشاور

سال 
  تحصيلي

1  
  مطالعه و احياء بخشي از بازار كاشان

  

مرمت بناها و 
بافتهاي 
  تاريخي

مسعود 
  اميركاشاني

×  _  ×  __  
نيمسال اول 

76_75  
  

  خالقيت در طراحي صنعتي  2
طراحي 
  صنعتي

حسن 
  ميرقيداري

×  _  _  ×  78_77  

  1376كتابشناسي گرافيك در ايران از آغاز  تا سال   3
  گرافيك

  

حسن 
  زادهچنعاني
  

×  -  _  ×  
ارديبهشت 

78  

  بررسي نيازها در طراحي روشنايي معابر  4
طراحي 
  صنعتي

  1377  ×  _  _  ×  ناصر سلماني

5  
ي تحوالت شهرسازي و معماري معاصر ايران طي نقد و بررس

  هجري شمسي (مطالعه موردي : تهران) 1320تا  1300سالهاي 
  پژوهش هنر

نژاد رويا رفيع
  فراهاني

×  -  ×  _  
شهريور 

78  

6  
تهران با  18يابي پايگاههاي مديريت بحران در منطقه مكان

  – AHPو  GISاستفاده از 
  1384  _  ×  _  ×  ليال نوروزي  شهرسازي

7  
تهران با تكيه بر  22منطقه  4طرح ساختاري راهبردي ناحيه 

  ديدگاه نوشهرسازي
  شهرسازي

هوشمند 
معصومي 

  پورابراهيم
×  _  ×  _  

تابستان 
85  

8  
بررسي راهكارهاي مشاركت مردمي در طرحهاي شهري در ناحيه 

  تهران 17
  شهرسازي

منيره 
السادات 
  شهابي

×  -  _  ×  1385  

9  
ر با مضامين پهلواني در شاهنامه هاي دوره بررسي تطبيقي تصاوي

  19قاجار و كتب مصور حماسي ژاپن در قرن 
  1386  ×  ــ  ــ  ×  شراره مطلبي  صنايع دستي

  صنايع دستي  مروري بر تزئينات معماري مسكوني ايران (قاجار و اوايل پهلوي)  10
مهناز صفي 
  صمغ آبادي

  1388  ×  ــ  ــ  ×

11  
ت ارگانيك و برنامه ريزي بررسي تطبيقي حس مكان در محال

  شده (موردپژوهي: محالت ساغري سازان و بلوار گيالن رشت)
  شهرسازي

علي صميمي 
  شارمي

  11/3/89  ــ  ×  ــ  ×

12  
تبيين زمان و مكان در نگارگري ايراني بر طبق انديشه و شهود 

  عرفاي مسلمان
  23/4/87  ×  ــ  ×  ــ افسانه ناظري  پژوهش هنر

13  
ويكرد محله محوري در مديريت شهري در امكان سنجي تحقق ر

  شهر مشهد
  شهرسازي

محمد نادري 
  بوانلو

  ــ  ×  ــ  ×
24/11/

89  
/25/11  ــ  ×  ــ  ×نفيسه راد   شهرسازيبررسي تطبيقي كيفيت محيط در محالت شهري با رويكرد توسعه   14



  پايدار مورد پژوهي: محله هاي خيابان و ايلگلي تبريز
  

  89  جهانباني

15  
، نمونه موردي: بخشي از ناحيه ده شهريبافتهاي فرسو ساماندهي

  مركزي شهر سلماس
  شهرسازي

سبيكه 
كريمي 
  ازندرياني

  ــ  ×  ــ  ×
25/11/

89  

16  
مديريت بحران موزه در دنيا و ارائه راهكار براي ايران (با تأكيد 

  بر زلزله)

مرمت اشياء 
تاريخي و 
  فرهنگي

مرضيه 
  حكمت

  ــ  ×  ــ  ×
24/12/

89  

17  
ه تطبيقي كيفيت زندگي در بافت هاي خودرو و برنامه ريزي مطالع

  شده اسالمشهر (قائميه و واوان)
  شهرسازي

معصومه 
  فتحعليان

  28/4/90  ــ  ×  ــ  ×

18  
بررسي نقش گردشگري شهري در باز زنده سازي فضاهاي شهري 

  كهن
  ×  ــ  × شراره عظيمي  شهرسازي

دكتر 
پويان 
  شهابيان

22/6/90  

19  
زندگي بر اساس شاخص هاي اجتماعي توسعه  ارزيابي كيفيت

  پايدار، نمونه موردي: محله نارمك
  شهرسازي

اميرحسن 
  يزدان نياز

  22/7/90  ــ  ×  ــ  ×

20  
باز زنده سازي محله تاريخي بازار شاه كرمان با تكيه بر تجارب 

  موفق مرمت شهري
  شهرسازي

محمد هادي 
  غيائي

  22/7/90  ــ  ×  ــ  ×

21  
اني بهينه با رويكرد توسعه پايدار شهري، نمونه تعيين تراكم ساختم

  شهر اروميه 1موردي: منطقه 
  شهرسازي

ساالر پژمان 
  فر

  ــ  ×  ــ  ×
25/11/

90  

22  
بررسي چگونگي ارتقاء كيفيت محيط محله نارمك با تاكيد بر 

  بهبود نفوذپذيري
  ×  ــ  ×  عطيه سينافر  شهرسازي

دكتر 
مهشيد 
  شكوهي

26/11/
90  

23  
جايگاه ميادين تهران در حفظ و ارتقاء خاطره  بررسي تطبيقي

  جمعي شهروندان
  شهرسازي

زهرا آزاد 
  تكچي

  ــ  ×  ــ  ×
15/11/

91  

24  
بررسي تطبيقي ميزان تاثيرگذاري تنوع عملكردي بر رضايتمندي 

  سكونتي (مورد پژوهي: نارمك و تهرانپارس)
  شهرسازي

مستوره قلي 
  پور

  ــ  ×  ــ  ×
17/11/

91  

25  
وي ساختاري بازار سنتي ايراني به منظور خلق بازشناسي الگ

  فضاهاي تجاري سرزنده در تهران
  ×  -  ــ  ×  بهار بي آزار  شهرسازي

18/11/
91  

26  
امكان سنجي پياده مداري در فاز چهار مهرشهر كرج با تاكيد بر 

  رويكرد نوشهرسازي
  17/6/92  ــ  ×  ــ  ×  آرزو تاجيك  شهرسازي

27  
هاي غير تعلق مكاني در سكونتگاه بررسي عوامل موثر بر ارتقاي

رسمي با تاكيد بر رويكرد توانمندسازي  (مورد پژوهي محله 
  حصارشهر كرج)

  شهرسازي
سپيده 
  هژبري

  17/6/92  ــ  ×  ــ  ×

28  
بررسي تطبيقي ميزان تحقق پايداري اكولوژيكي در بافت تاريخي و 

  نوساز شهر كاشان (محله دروازه اصفهان و محله ناجي آباد)
  رسازيشه

نعيمه 
  رشيدي

  17/6/92  ــ  ×  ــ  ×



29  
شناسايي اصول و معيارهاي شهر زيست پذير و سنجش زيست 

  شهر تهران 5پذيري در منطقه 
  شهرسازي

عظيمه 
  مازندراني

  7/12/92  ــ  ×  ــ  ×

30  
هاي شهر بجنورد به منظور ارتقاي بررسي امكانات و محدوديت

  آن به شهر آموزش دهنده
  شهرسازي

مهسا 
ري عسگ

  قوامي
  7/12/92  ــ  ×  ــ  ×

31  
تحليل عوامل موثر بر ايجاد و ارتقاي اجتماع پذيري در فضاهاي 

  عمومي شهر تهران 
  شهرسازي

دالرام 
  شجاعي

  7/12/92  ــ  ×  ــ  ×

32  
تعيين معيارهاي آفرينش معنا در فضاي شهري (نمونه موردي: 

  ميدان انقالب تا چهارراه وليعصر)
  ×  ــ  ×  زهرا مودتي  شهرسازي

دكتر 
فريبا 
  قرائي

26/11/
93  

33  
سنجش عملكرد دفاتر تسهيلگري با تاكيد بر مشاكرات مردمي 

  (نمونه موردي: محله عودالجان)
  شهرسازي

مريم قدس 
  ولي

  ــ  ×  ــ  ×
26/11/

93  

34  
هاي نوسازي بر ارزيابي تاثير ضابطه تراكم تشويقي در طرح

  عدالت اجتماعي (مورد پژوهي: محله خوب بخت)
  شهرسازي

جيران ثانوي 
  كردستاني

  ــ  ×  ــ  ×
26/11/

93  

35  
هاي برنامه ريزي شهري در راستاي حفاظت از بررسي سياست

  رودخانه زاينده رود اصفهان با رويكرد پايداري اكولوژيكي
  شهرسازي

هانيه آل 
  سعيدي

  ــ  ×  ــ  ×
26/11/

93  

36  
ري تهران با تاكيد بر پايدا 22بررسي كيفيت محيط در منطقه 

  اكولوژيكي
  شهرسازي

مارال حاجي 
محمد حسني 

  ممقاني
  20/4/94  ــ  ×  ــ  ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


