تازههای مقاالت فارسی
ورود اطالعات مقاالت فارسی در نرم افزار آذرسا از تاریخ  1911/2/1تا تاریخ 1911/2/22
ردیف
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۰

شماره مدرک
۰۳۰۳م ف
۰۳۰1م ف
۰۳۰2م ف
۰۳۰۰م ف
۰۳۰4م ف
۰۳۰5م ف
۰۳۰6م ف

عنوان اصلی
مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر
چیستی و چرایی مسجد خان جهرم ،مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس
خاستگاه مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»
اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی
تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری
تحلیل ارتباط میان مؤلفههای فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی :خانهای تاریخی در تبریز
تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی
بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی گرایشهای معماری در قیاس با دانشجویان
5دانشگاه برتر معماری ایران

۰۳۰۰م ف

اصالح چرخه حیات ساختمانها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمانهای موجود
ارزیابی تحوالت ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی:
بازار تبریز
تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی
تجربه فضایی روایت و معماری  :نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزههای نوین ایران
فضای معماری در سیطرۀ سرمایه :واکاوی شکل گیری فضای معماری از دیدگاه نظریة تولید فضای
لوفور
طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی شهر قلعه گنج با محوریت بهره گیری از فرهنگ و مصالح بومی
نگرشی راهبردی به مبانی و معانی توسعه پایدار با رویکردی به معماری و شهرسازی پایدار
بررسی تاثیر باز در محیط آموزشی مدارس و تاثیر آن بر روی دانش آموزان
سلولهای خورشیدی و امکان استفاده در نمای ساختمان برای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی با
راندمان باال
بررسی تاثیر سازههای تاشوی قیچیسان (پانتو گرافها) ،در جهت تسریع اسکان دهی
بررسی اثر گذاری معماری زیست گرا بر شکل گیری گفتمان نوین معماری
مقایسه گونههای درختی بومی فضای سبز شهر زابل در راستای کاهش آسیب ریز گردها با استفاده از
تکنیک ahp
بررسی و تحلیل ویژگیهای کالبدی و ساختار فضایی تکیه اجابن

۰۳۰7م ف
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1۳
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15
16
17
1۰
19
2۳
21

۰۳۰9م ف
۰۳9۳م ف
۰۳91م ف
۰۳92م ف
۰۳9۰م ف
۰۳94م ف
۰۳95م ف
۰۳96م ف
۰۳97م ف
۰۳9۰م ف
۰۳99م ف
۰1۳۳م ف

نام نخستين پدیدآور
نویسنده مسئول  :مسعود وحدت طلب ،نویسنده  :تورج هاشمی،سمیه قدیم زاده
عرفان امیری آذر
نفیسه صرامی ،هادی ندیمی ،نویسنده مسئول  :مندگاری ،کاظم
نیک سرشت ،مریم ناز؛ صالح صدق پور ،بهرام؛ حسینی ،سیدباقر؛ نویسنده مسئول  :مظفر ،فرهنگ؛
نویسنده  :موسویان ،سمیه؛ شاهچراغی ،آزاده؛ نویسنده مسئول  :امین زاده گوهرریزی ،بهناز؛
نویسنده مسئول  :حیدری ،علی اکبر؛ نویسنده  :محمد حسینی ،پریسا؛
نویسنده  :اکبرزاده ،زهرا؛ احمدی ،فریال؛ با عزت ،فرشته؛ نویسنده مسئول  :حیدرنتاج ،وحید؛
نویسنده مسئول  :گرجی مهلبانی ،یوسف؛ نویسنده  :صادقی ،نگار
نویسنده  :پورابراهیمی ،محمد؛ ذوالفقارزاده ،حسن؛ غفوری فرد ،حسن؛ نویسنده مسئول  :اقبالی ،سید
رحمان؛
نویسنده  :مهدی نژاد ،جمال الدین؛ نویسنده مسئول  :نجاری ،رعنا؛
نویسنده  :نوروزی ،مریم؛ نویسنده مسئول  :بمانیان ،محمد رضا
نویسنده  :گیل امیررود ،ناهید؛ صلواتیان ،سیده مامک؛ نویسنده مسئول  :اسدی ملک جهان ،فرزانه؛
نویسنده  :رشیدزاده ،الهام؛ حبیبی ،فؤاد؛ نویسنده مسئول  :طهماسبی ،ارسالن
نویسنده  :نادری خادم ،وحید؛ نویسنده مسئول  :رشیدی شریف ،سیاوش؛
هادی مناف زاده
پرستو ماهوتی راد ،محمد حامد موسوی
کیانا منصوری،سید عمید الدین موسوی
سید سجاد نادری،حامد کریمیان جوکندان،رویا علی اکبرزاده
شاداب رایمند
سارا سردشتی ،محمدرضا اصغری پور،محمود رمرودی
مرجانه نادری گرزالدینی
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27

۰1۳1م ف
۰1۳2م ف
۰1۳۰م ف
۰1۳4م ف
۰1۳5م ف
۰1۳6م ف

2۰
۰1۳7م ف
29
۰۳
۰1
۰2
۰۰
۰4
۰5
۰6
۰7
۰۰
۰9
4۳
41
42
4۰
44
45

۰1۳۰م ف
۰1۳9م ف
۰11۳م ف
۰111م ف
۰112م ف
۰11۰م ف
۰114م ف
۰115م ف
۰116م ف
۰117م ف
۰11۰م ف
۰119م ف
۰12۳م ف
۰121م ف
۰122م ف
۰12۰م ف
۰124م ف

بررسی استفاده از شبکههای مجازی و اجتماعی در آموزشهای فضای سبز تهران
مدیریت جلوگیری از تحلفات ساختمانی در کالنشهر تهران نمونه موردی منطقه  12شهرداری تهران
ساختار معماری خانههای تاریخی ایران؛ دورۀ قاجار
بررسی آراء اخوانالصفا در مورد علم عدد و هندسه مطالعه موردی نقشمایهها و تزئینات هندسی گنبد
کبود مراغه
افزایش تامین درآمد پایدار راهبرد مدیریت شهری در رسیدن به بهبود و ارتقاء بهره وری سازمانی
شناسایی و رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی کودکان در فضای باز مجتمعهای مسکونی
(مطالعه موردی :مجتمع مسکونی امام رضا (ع) شیراز)
تدوین الگوی بازآفرینی فرهنگ مبنا مبتنی بر رویدادمداری (نمونه موردی :بافت قدیم شهر سمنان،
محله اسفنجان)
الگوبرداری ایلخانان مغول از عناصرکالبدی شهرهای ایرانی در شهرسازی (با نگاهی به ساختار فضایی
سلطانیه ،نمونه ای از اولین شهرهای ایلخانی)
الگوهای هندسی معماری ایران و بررسی این الگوها از پیدایش اولین تمدن ها تا دوران معاصر
طراحی مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی با هدف افزایش خالقیت
بررسی نمود زیبایی شناسی و روابط قدسی گرههای هندسی در معماری کهن و اسالمی ایران
برنامهریزی و مدیریت پسماندهای شهری با رویکرد مشارکت در کاهش اثرات زیست محیطی آن در
شهرها (مطالعه موردی :منطقه 12تهران)
گفتمان شناسی تحلیلی پیرامون تفکرات طراحی سامانه نگر در معماری معاصر
شفافسازی  7باور نادرست در خصوص مدل سازی اطالعات در صنعت ساختمان ایران
ارزیابی شاخصهای تاثیر گذار در میزان حس تعلق خاطر در منطقه اورامانات -کردستان
میدان امام (نقش جهان) اصفهان به مثابه یک کلیت یکپارچه بررسی تطبیقی ویژگیهای میدان امام
(نقش جهان) اصفهان با خصلتهای بنیادی پانزدهگانه کریستوفر آلکساندر
بررسی میزان پیاده مداری در خیابان فردوسی شاهین شهر و تاثیر آن بر تعامل اجتماعی شهروندان
ضرورت توسعه پیاده محوری درهسته مرکزی شهر شاهین شهر ،نمونه موردی خیابان فردوسی
جستاری در باب معماری مبتنی بر حکمت متعالیه
تحلیل رفتار سازه های فضاکار در عرشه پل ها با تغییرات توپولوژی و تعداد الیهها
الزامات معماری مدارس با رویکرد افزایش خالقیت و توانمندی های دانش آموزان
بررسی تطبیقی معماری بومی خانه های اقلیم گرم و خشک و کاربرد مواد دو فازی در ساختمان های
امروزی در کاهش مصرف انرژی
تاثیر فضاهای سبز شهری در بهبود سالمت روانی شهروندان
ارتقای پایداری در سکونتگاههای تک واحدی بر اساس معماری بومی در کرانهی شمالی خلیج فارس و
دریای عمان

رضا داودی
جواد گنج خانلو
امید شاطری وایقان،محمددبدبه
نویسنده مسئول  :آشتیانی ،حمیدرضا؛ نویسنده  :مرادزاده ،سام
غالمرضا بیات،فردین نظافتی نمین،فاطمه ادیبی سعدی نژاد،مجید شاهرودی
مرضیه شاهرودی کلور
مسعود علیمردانی،فرانک خباز
مهری دهقانی فرد
جواد مهرداد،محسن روشن
شادی خانزاده جعفرلو ،جمال الدین سهیلی
بهرام جعفری
آرزو شاکرفارسی ،هادی احمدی،
نویسنده مسئول  :فرهنگدوست ،هادی؛ نویسنده  :نبوی ،فائزه؛ برقچی ،معصومه؛
طوفان جعفری
علیرضا مشبکی اصفهانی
علیرضا قویدست ،شایان قویدست ،شهرزاد حمله داری
پریسا ذوقدار،الهام ناظمی
پریسا ذوقدار ،پریسا؛الهام ناظمی
محبوبه زمانی،هیرو فرکیش
محمد حسین تقیزاده ولدی ،مهدیه پورهادی گوابری
مهدی سلیمی ،محیا جاللی،مسعود یوسفی تذکر
میالد امیدی ،اردالن افالکی
امیرعباس اکبریان
یلدا شوهانی زاد،سعیدحقیر
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۰125م ف
۰126م ف
۰127م ف
۰12۰م ف
۰129م ف
۰1۰۳م ف
۰1۰1م ف
۰1۰2م ف
۰1۰۰م ف
۰1۰4م ف
۰1۰5م ف
۰1۰6م ف
۰1۰7م ف
۰1۰۰م ف
۰1۰9م ف
۰14۳م ف
۰141م ف
۰142م ف
۰14۰م ف
۰144م ف
۰145م ف
۰146م ف
۰147م ف
۰14۰م ف

بررسی فناوریهای نوین ساختمانی در سیمای بلندمرتبههای مسکونی تهران از منظر الگوهای
زیباشناسانه
تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمانهای آموزشی در کرمان
بهینهسازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری
بررسی تاثیر رویکرد سبز در زمینهای بازی بر دستاورد کودکان
مدلسازی عامل محور پارادایمی برای مواجه با عدم قطعیت و پیچیدگی در مسائل معماری و محیط
عملکرد سایهاندازهای کرکرهای افقی و قائم متحرک در نمای دوپوسته ساختمانهای اداری؛ ارزیابی و
شبیهسازی پارامتریک
اندیشة یهودیان در ایجاد کنیسه نمونة موردی :محلة جویباره در اصفهان
نمادشناسی نقش مرغابیسانان در آثار هنری ایران
تحلیل ژئوماتیک زمینسیمای مرگ در عصر آهن قرهداغ مرکزی؛ آذربایجان ،شمالغربی فالت ایران
تأثیر هنر مینیمال بر طراحی پوستر در ایران
بازخوانی مداخالت و مالحظات معمارانة ساکنان شهر سوخته در چهارمین دورۀ استقرار براساس
حفاریهای باستانشناسی
نقوش سنگاب امامزاده شاه سیدعلی اصفهان با تأکید بر مفاهیم و ساختار در هنری ایرانی
تحوالت منظر شهری همدان در دوره پهلوی اول؛ تاثیر خیابانهای نفوذی بر مرکز شهر همدان
ارزیابی کیفی ابعاد حسی فضا در بازارهای تاریخی از منظر استفادهکنندگان (مطالعه موردی :بازار
قزوین)
مطالعة تطبیقی هندسة شطرنجی در شهرسازی و نقاشی دوران پهلوی
مفهوم و زمینههای مختلف نمودیابی ظرافت در معماری (مطالعه موردی :گنبد سلطانیه و مسجد شیخ
لطفاهلل)
بازکاوی مولفههای ناکامی تجربه ایجاد پیادهراه  17شهریور شهر تهران
گونهشناسی معماری مدارس سنتی با تاکید بر تاثیر سیاستهای آموزشی مطالعة موردی :دورۀ صفویه
طراحی شهری با رویکرد مشارکت همکاریجویانه ،از ایده تا طرح؛ موردپژوهی :میدان هروی تهران
عکسهای غیرحرفهای جنگ ایران و عراق به مثابه متن؛ نمونة مورد مطالعه :عکسهای والفجر
مقدماتی ،کانال کمیل
رویکرد منظرین در تعامل کوه و شهر؛ رابطة شهرتهران و کوههای البرز از نگاه خبرگان
مطالعة مقایسهای میدانهای حکومتی و غیرحکومتی تهران در گسترۀ نمای شهری
اصطالح ادبی یا واکنش رفتاری!؛ «انگشتگزیدن» در ادبیات و نقاشی ایرانی
تحلیل و ارزیابی جدارههای شهری با تاکید بر زیباییشناسی بصری ،با استفاده از روش شبکهبندی
(نمونة موردی :خیابان انقالب سنندج)

علیرضا پهلوان ،فرح حبیب ،لیال زارع
حسین فالح
محمد مهدی موالیی،پیمان پیله چیها،عطیه شادانفر
فرزانه آزادی،کیانوش سوزنچی،مجتبی انصاری
کریم مردمی ،آرمین مودی
مسعود رسولی ،یاسر شهبازی ،محمدرضا متینی
نویسنده مسئول  :سنگتراش ،فتانه؛ نویسنده  :پورمند ،حسنعلی؛
شکیال کریمی
نویسنده مسئول  :عسکرپور ،وحید؛ نویسنده  :تیرانداز اللهزاری ،آرش
نویسنده مسئول  :نادری ،سیده سروه؛ نویسنده  :صادقزاده ،عینالدین؛ شاپوریان ،فریبا
سیده شیرین حجازی
علیرضا محمدی میالسی
نویسنده  :بهرامی ،فرشاد؛ نویسنده مسئول  :آتشین بار ،محمد
نویسنده  :صمدی ،جواد؛ بلیالن اصل ،لیدا؛ نویسنده مسئول  :ستارزاده ،داریوش؛
نویسنده  :نعیمی ،محمدرضا؛ نویسنده مسئول  :مراثی ،محسن؛
نویسنده  :وحدت طلب ،مسعود؛ قدیمزاده ،سمیه؛ نویسنده مسئول  :هاشمی ،تورج؛
نویسنده مسئول  :خیرالدین ،رضا؛ نویسنده  :حق بیان ،رسول؛ شکوهی بیدهندی ،محمدصالح
حیاتی ،حامد؛ کاوری زاده ،حسین؛ نویسنده مسئول  :رحمتنیا ،علیرضا؛
نویسنده مسئول  :دانشپور ،سیدعبدالهادی؛ نویسنده  :غفاری آذر ،زهرا
نویسنده مسئول  :خونساری ،شهریار؛ نویسنده  :براتی ،ناصر؛ جوادی ،شهره
نویسنده مسئول  :داریوش ،بابک؛ نویسنده  :متدین ،حشمت اله؛ اسگر ،آن؛
نویسنده  :هوشمند شعبان آبادی ،فرانک؛ بهزادفر ،مصطفی؛ فیضی ،محسن؛ نویسنده مسئول  :ولی بیک،
نیما؛
نویسنده  :زارع ابرقویی ،احمد؛ حسینی ،مالک؛ صمدی ،هادی؛ نویسنده مسئول  :ذهبی ،سیدعباس
نویسنده  :اسمعیلی ،فاطمه؛ حوریجانی ،نسیم؛ نویسنده مسئول  :چاره جو ،فرزین؛
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92

۰151م ف
۰152م ف
۰15۰م ف
۰154م ف
۰155م ف
۰156م ف
۰157م ف
۰15۰م ف
۰159م ف
۰16۳م ف
۰161م ف
۰162م ف
۰16۰م ف
۰164م ف
۰165م ف
۰166م ف
۰167م ف
۰16۰م ف
۰169م ف
۰17۳م ف
۰171م ف

تمجیدهای ایرانیان از معماری فرنگ و رابطة آن با انتقادهای آنان از معماری ایران در اواخر دوران
قاجار
ارزیابی تاثیر مولفههای کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی
منتخب تهران
مطالعة اثربخشی الگوهای ذهنی حاکمان تیموری بر باغسازی تیموری با رویکرد تاریخ فرهنگی (نمونه
موردی :باغهای نو ،شمال و میدان در سمرقند)
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی؛ نمونه موردی :مسجد ولیعصر
آسیبشناسی کاهش قابلیت محیطی ناشی از تغییرات سلیقهای و ناهنجار کالبدی محیط؛ نمونة
موردی :کوهریگ مهریز استان یزد
تحلیل نظری ارتباط مولفههای تصویر شهر و برندسازی شهری
شواهدی از نفوذ فرهنگی حسونا به شرق زاگرس مرکزی
تحلیل پیچیدگیهای اجتماعی-اقتصادی جوامع فالت مرکزی ایران در هزاره پنجم ق.م بر پایه
فناوری سفال
مطالعهی تطبیقی -تحلیلی محوطهی گچ سنگی گتوند بر اساس مدارک سفالی
خوانش توتمی نقوش جانوری تمدن حوزهی هلیلرود جیرفت (هزاره سوم ق.م)
حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزهی فرهنگی دریای سیاه براساس یافتههای معماری
گاهشماریهای محلی و چگونگی تطبیق آنها در اسناد اداری شاهنشاهی هخامنشی
اصالتسنجی مسکوکات نقرهی منسوب به عصر هخامنشی بر مبنای مطالعات فلزکاری کهن
(آرکئومتالورژی)
بنای ساسانی «روئه » بر کرانههای سیمره
بررسی نمادهای اعتراف ،تعمید و عشاء ربانی در کلیسای نسطوری بر اساس متون منتخب سغدی
مسیحی مکشوفه در محوطهی باستانی تورفان چین
حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی شکل و مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی
ارزیابی و تحلیل آسایش حرارتی در حیاط خانههای تاریخی شهر شیراز در دوره قاجاریه
بررسی نقوش نمادین در آینهکاری خانههای قاجاری بافت تاریخی شهر یزد
مطالعهی پراکنش جغرافیایی پیکرکهای انسانی نشسته در دورهی نوسنگی خاورنزدیک
تحلیل و بررسی تغییرات در سنت سفال مس وسنگ تپه ایدیر ،دشت مغان ،استان اردبیل
منشایابی ابزارهای ابسیدینی محوطههای پیش ازتاریخ دشت خوی براساس آنالیز فلورسانس اشعهی
ایکس ()XRF
ارزیابی مجدد محوطهی شهداد بر پایه مطالعهی گورها ،اشیای سنگی و سفال
پیوندهای فرهنگی خراسان با جنوب شرق ایران و آسیای میانه غربی در دورهی مفرغ جدید مطالعهی
موردی:ظرف نقرهای محوطهی شهرک فیروزه نیشابور

نویسنده مسئول  :حقیر ،سعید؛ نویسنده  :صلواتی ،کامیار
نویسنده  :رحیمی ،روح اله؛ بمانیان ،محمدرضا؛ مهدوی نژاد ،محمدجواد؛ نویسنده مسئول  :انصاری ،مجتبی؛
نویسنده مسئول  :اخوان ،شمیم؛ نویسنده  :معقولی ،نادیا
نویسنده  :رحیمی اتانی ،سمیرا؛ رئیسی ،ایمان؛ نویسنده مسئول  :بذرافکن ،کاوه
فرزانه السادات دهقان
نویسنده مسئول  :علی الحسابی ،مهران؛ نویسنده  :مرادی ،غالمرضا
بهزاد بلمکی
کمال اسدی اجایی ،رحمت عباسنژاد سرستی،حسن فاضلینشلی،حمیدرضا ولیپور
حسن درخشی
رضا صحت منش
سبا بیکزاده،فرشید ایروانیقدیم
لیال مکوندی،حمیدرضا پیغمبری
مسعود باقرزاده کثیری ،زینب محتشم ،رحیم والیتی
نیاکان ،لیلی
حسن درخشی
احد نژادابراهیمی ،محیا تورانپور
سینا کرمیراد،بهاره بنازاده،هانی زارعی،ابراهیم قزلباش
سید فضل اهلل میردهقان،حمید عزیزی
مرضیه زارع خلیلی ،حامد وحدتی نسب،علیرضا هژبری نوبری،باربارا هلوینگ
مرتضی حصاری
اکبر عابدی ،رعنا بهرهمندی پورفرد،افراسیاب گراوند،،فاطمه ملکپور،مهدی رازانی
نصیر اسکندری
حسن باصفا،محمدصادق داوری

9۰
94
95
96
97
9۰
99
1۳۳
1۳1

۰172م ف
۰17۰م ف
۰174م ف
۰175م ف
۰176م ف
۰177م ف
۰17۰م ف
۰179م ف
۰1۰۳م ف

1۳2
1۳۰
1۳4
1۳5
1۳6
1۳7
1۳۰
1۳9
11۳
111
112
11۰
114
115
116

۰1۰1م ف
۰1۰2م ف
۰1۰۰م ف
۰1۰4م ف
۰1۰5م ف
۰1۰6م ف
۰1۰7م ف
۰1۰۰م ف
۰1۰9م ف
۰19۳م ف
۰191م ف
۰192م ف
۰19۰م ف
۰194م ف
۰195م ف

نقش اسطورههای ایران و یونان در پیکرنگاری بخش قدامی ریتونهای اشکانی نسا (سنتور ،ورزا -
مرد ،گریفون شیرسان)
مطالعه و تحلیل سکههای مکشوفه از محوطهی ولیران دماوند
کلک تمرخو؛ چهارتاقی نویافته از دورهی ساسانی در غرب لرستان (طرحان)
عوامل تخریب و متروک شدن کاروانسرای ایلخانی بیستون براساس یافتههای باستانشناختی
بازنگری در طبقهبندی و تاریخگذاری سفال گونهی نقش کنده در گالبه (اسگرافیاتو) در ایران دورهی
اسالمی
شهربابک و رودان حدفاصل مرز شمالی ایاالت فارس و کرمان در دوران اسالمی
بررسی تاریخی و باستانشناختی قلعه کهنهی کرمانشاه
خوانش منظرباستانشناسی (بازسازی الیههای ادراکی و اکولوژیکی)
مطالعات باستانسنجی سفالهای مکشوف از محوطهی باستانی دهدومن (جنوبغرب ایران) ،نتایج
مقدماتی
برهمکنشهای فرهنگی شمالغرب ایران و شرق آناتولی در عصر مفرغ قدیم (هزارهی سوم
قبلازمیالد)
بازنگری در گاهنگاری دورهی مفرغ قدیم شرق زاگرسمرکزی مبتنیبر الیهنگاری تپه گریران الشتر
قومباستانشناسی و تحلیل کورههای سفالپزی تپهی دشت
مهر استوانهای تپه کیدان؟ یک صحنهی نبرد بینالنهرینی در شرق زاگرس مرکزی
بررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی :مطالعهی موردی کاخ آپادانا و صد ستون
مناسبات منطقهای و فرامنطقهای شمالشرق ایران در دورهی اشکانی ،براساس دومین فصل
کاوشهای باستانشناسی تپه کشت دشت ،دامغان
نگاهی به حیات اجتماعی شهر باستانی سیمره از شکلگیری تا فروپاشی
تجزیهی عنصری سکههای پیروز ساسانی بهروش پیکسی ( ،)PIXEمطالعهی موردی :سکههای
گنجینهی پیروزگت کشفشده از روستای تیس چابهار
جلوههای تصویری و نوشتاری فره یا خوره بر سکههای ساسانی ( 651-224م).
بررسی راههای باستانی سردشت و تاسیسات وابسته به آن در دورهی اسالمی براساس متون و شواهد
باستانشناسی
تحلیل ساختار بصری سفالینههای منقوش تل باکون
مطالعهی باستانسنجی سفالهای گورستان عصر مفرغی کشیک شهرستان نیکشهر
باتیر؛پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپلذهاب
ردپای گیلگمش و عشتار در فالتمرکزی ایران؛ آیا نقوش نبرد انسان و جانوران بر ظروف سفالین
پیشازتاریخ به داستانی اساطیری اشاره دارد؟
نشانهشناسی نقوش سرسنجاقهای عصر آهن زاگرسمرکزی

مصطفی رستمی،رسول موسوی حاجی،حنان افشار
محمد رضانعمتی،فریبا شریفیان،علی صدرایی
یونس یوسفوند،فرشاد میری
خلیل اهلل بیک محمدی
میتراشاطری،هایده الله،حمیده چوبک
علی شجاعی اصفهانی
محمد ابراهیم زارعی ،مریم دهقان
فاطمه حیدری  ،هما ایرانی بهبهانی
عودباشی ،امید؛ ناصری ،رضا؛ اگارتنر ،ایزابل؛ آریتزی ،آنا؛ کولترونه ،جوزپه
بایرام آقاالری
مهدی حیدری ،عباس مترجم
ناهید مرادقلی،مهدی مرتضوی،هدی شفیعی آفارانی
علی خایانی
فاطمه جوانمردی،کاظم مالزاده،صاحب محمدیان منصور
مهناز شریفی
محسن سعادتی  ،حسین ناصری صومعه
سوسن کیانزادگان،سید جالل رجائی،پرستو مسجدیخاک ،محمد امین سعادتمهر
سارا سیدخلیلاللهی،محسن ابوالقاسمی
صالح سلیمی ،عبید اهلل سرخ آبی
نویسنده  :ناجی ،ماهان؛ طالیی ،حسن؛ نویسنده مسئول  :صالحی کاخکی ،احمد
نویسنده مسئول  :صدقی ،یاسین؛ نویسنده  :رازانی ،مهدی؛ حیدری ،محمد؛
نویسنده مسئول  :میرقادری ،محمد امین؛ نویسنده  :نیک نامی ،کمال الدین؛ رضائی باغ بیدی ،بهار؛
نویسنده مسئول  :علی بیگی ،سجاد؛ نویسنده  :صدفی ،ماندانا
نویسنده مسئول  :سالک اکبری ،محمد حسن؛ نویسنده  :هژبری نوبری ،علیرضا؛ افهمی ،رضا؛

117
11۰
119
12۳
121
122
12۰
124
125
126
127
12۰
129
1۰۳
1۰1
1۰2
1۰۰
1۰4
1۰5
1۰6
1۰7
1۰۰
1۰9
14۳
141
142
14۰

۰196م ف
۰197م ف
۰19۰م ف
۰199م ف
۰2۳۳م ف
۰2۳1م ف
۰2۳2م ف
۰2۳۰م ف
۰2۳4م ف
۰2۳5م ف
۰2۳6م ف
۰2۳7م ف
۰2۳۰م ف
۰2۳9م ف
۰21۳م ف
۰211م ف
۰212م ف
۰21۰م ف
۰214م ف
۰215م ف
۰216م ف
۰217م ف
۰21۰م ف
۰219م ف
۰22۳م ف
۰221م ف
۰222م ف

گزارش مقدماتی فصل اول کاوش نجات بخشی در محوطهی «حاجیخان» فامنین-استان همدان
معبد و نیایشگاهی نویافته از دورهی مادها
بررسی و تحلیل نقش و جایگاه شهر تئودوسیوپولیس در روابط ایران و بیزانس در دورهی ساسانی
بررسی عمارت موسوم به «سپهربرین» در دشت سلطانیه براساس منابع تاریخی و اسناد تصویری
مقایسهی تطبیقی گونهشناسی سازمان فضایی و عناصر کالبدی دورههای قاجار و پهلوی خانههای
سنتی شهر کرمانشاه
جهانی سازی و کاربست برنامه ریزی ارتباطی در توسعه ی محله ای
بررسی نقش وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری در دورهی قاجار (مطالعهی موردی :بافت تاریخی
شهر کرمانشاه)
واکاوی باستان شناسانهی سالحهای سرد با تیغهی کوتاه (خنجر ،کارد و پیشقبض) در دورهی قاجار
کنامسازی شناختی و بوطیقای باستانشناختی؛ درآمدی بر نظریهی ماواگزینی در باستانشناسی
جستارهایی در گفتمان « عدالت فضایی»
تحوالت اجتماعی و تولید فضا؛ اصفهان سالهای 1۰۳2 - 1۰۰2
تولید فضای خصوصی و پیامدهای آن؛ برای روابط اجتماعی شهری
سرنوشت یک خیابان ،یک میدان و یک شهر
بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت؛ حبا ب یا سرمایه؟
مردمساالری در فضاهای شهری؛ نمونهی موردی :میدان شهرداری شهر رشت
سه روایت از باز تعریف پیادهراه فرهنگی رشت؛ (ارائهی مدل مفهومی توسعهی درونزا)
رشت از خالل یک میدان؛ اتواتنو گرافی یک تجربهی زیسته
شهر و رویداد به مثابهی رسانه؛ گفتو گو با رضا غیابی
رشت ،شهر خالق خوراکشناسی؛ فرصتها و موقعیتهای برندسازی شهری؛ گفتو گو با فاطمه
قدیمی
برندسازی یک شهر؛ گفتو گو با شهرزاد اسفرجانی
نسبیت سوژه گی شهر و گردشگری خالق
بر ساخت «محله» و «اجتماع محلی» در گفتمان های شهرشناسی و برنامه ریزی (نگاهی به تجربه ی
جهانی و ایران)
محله گرایی در مدیریت شهری
نگاهی به تجربه ی برنامه ریزی جمعی و محلی در تهران ،تکنیک «کارگاه طراحی»
رویکرد مکان سازی به محله ی زور آباد کرج(اسالم آباد)
واحدهای همسایگی،قدم اول در تشکیل محالت
محله ،روابط همسایگی و انزوای اجتماعی
«عدم انطباق فضایی» محله های شهری تهران

نویسنده مسئول  :همتی ازندریانی ،اسماعیل؛ نویسنده  :ملکزاده ،مهرداد؛ ناصری صومعه ،حسین
پرویز حسین طالیی
نویسنده مسئول  :فیضی ،مهسا؛ نویسنده  :الله ،هایده؛ مهجور ،فیروز
نویسنده  :طاهری سرمد ،فائزه؛ شاهچراغی ،آزاده؛ نویسنده مسئول  :عینی فر ،علیرضا؛
سپیده برزگر
نویسنده مسئول  :زارعی ،محمدابراهیم؛ نویسنده  :حیدری باباکمال ،یداله؛
نویسنده  :قاسمی ،پرستو؛ احمدی ،عباسعلی؛ نویسنده مسئول  :شاطری ،میترا؛
وحید عسگرپور
محمود شورچه
حسین پیرزاده
نویسنده  :کربی ،اندرو؛ مترجم  :تقی زاده مطلق ،محمد؛
مجید یوسفی
محمدرضا حقپناه کوچصفهانی
سپیده برزگر
سعیده قرشی
محمد نظرپور
مصاحبه شونده  :غیابی ،رضا؛ مصاحبه کننده  :زنبوری ،آرمین؛
مصاحبه شونده  :قدیمی ،فاطمه؛ نکونام ،ندا؛
مصاحبه کننده  :رهنما ،بنتالهدا؛ مصاحبه شونده  :اسفرجانی ،شهرزاد
مختار جباری
محمد سلیمانی ،احمد زنگانه،محمود شورچه
نفیسه آزاد
سارا ثابت
سمبل مخلص،مینا سونیکا
سهراب مشهودی
الهام رحمت آبادی
زینب احمدی

۰22۰م ف

144
145

۰224م ف
۰225م ف

146



بررسی اصول اخالقی انتقال حقوق توسعه ()TDR
کتابنامه؛ دو روایت از تغییرات شهری در ژاپن؛ مروری بر جنبش های شهری متاثر از جریان های
محیطی و روایت تحوالت محله ای در توکیو با نگاه مردم نگارانه
نگره و نگاره های اخالقی در توسعه ی شهر کنونی

نویسنده  :کایو دللی ،فرانچسکو؛ مترجم  :کریم پور شیرازی ،مرجان؛
هادی پندار
محمود شورچه

