
 

 

 

 دانشگاه سجاد ارشد معماریجهت اخذ پایان نامه اساتید مورد تایید کاری  هلیست و زمین

 

 آقای دکتر حجازی، عضو هیات علمی دانشگاه سجاد  (f.hejazi@sadjad.ac.ir-  حضور در دانشگاه: سه شنبه و چهارشنبه

 صبح(

                          معماری پایدار 

 تاریخ معماری                         

 مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی                         

 

 آقای دکتر  علی اکبر کوششگران، عضو هیات علمی دانشگاه یزد  -

 مراجعه کنید. https://yazd.ac.ir/people/koosheshgaranمی توانید به آدرس  کوششگرانجهت مشاهده رزومه علمی آقای دکتر 

 

 (۰۹۳۹۳۱۷۸۴۰۰)واتساپ  مدعو دانشگاه سجاد آقای دکتر میالد رضازاده، استاد 

 و ..(  یسه بعد نتی) پر  تالیجیساخت د یها یفناور ینو ظهور در معمار یها یو فناور یتکنولوژ

 ( و .. یداری، پا یشناس ییبایبلند)سازه ، ز یها ساختمان

  یدر معمار سازه

  متیانبوه و ارزان ق مسکن

 یافتیو باز یبوم مصالح

 ( تالیجی) د یانشیرا یمعمار

 یانشیرا ساخت

 

 خانم دکتر مهسا رضازاده، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی توس (rezazadeh@toos.ac.ir  و واتساپ

۰۹۳5۹22۹۴۸۷) 

  یفرم در معمار

 معاصر  یمعمار

  یرانیا یمعمار یالگوها یمعاصر ساز

 یرانیا یهندسه در معمار

 

 آیدی تلگرام:  خانم دکتر رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه سجاد(@srhrahmani) 

 )خلوت و قلمرو، قرارگاه رفتاری ...( خانه و فضاهای مسکونی                          

 )همسایگی، امنیت، تعامالت اجتماعی ...( کوچه، بافت و محیط مسکونی                          

 مطالعات معنی و کیفیت از دیدگاه روانشناسی محیطی                           

 واکنش های ساکنان پس از بهره برداری )کرختی، شخصی سازی ...(                          
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 ر گلستانی ) استاد مدعو(آقای دکتو عضو هیات علمی دانشگاه سجاد ، خانم مهندس شریف زاده 

(sharifzadeh@sadjad.ac.ir  و آیدی تلگرام@sharifss) 

 ...( یطراح ندیفرآ لیتسه ده،یخلق ا ،یطراح ندیفرآ ی)مطالعات گامها  یپژوه یطراح

 و.. ( میمفاه ،ی)جستجو و تداوم الگوها، معان  یرانیا یمعمار

 یخیتار یبناها و عرصه ها یباززنده ساز

 

  (۰۹۱2۱۳۰۴۸6۰)تماس فقط از طریق واتساپ   شیبانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دکترآقای 

 مراجعه کنید.  //176686https://civilica.com/pجهت مشاهده رزومه علمی آقای دکتر شیبانی می توانید به آدرس 

 

 هیات علمی دانشگاه سجاد  اعضای، و آقای دکتر حجازی خانم مهندس قوام نصیری

( nghavamnasiri@gmail.com  ۰۹۱5۱۰۳۸۴۸2و شماره واتساپ) 

 پایداری و معماری اقلیمی

 معماری بومی

 راحی بناهای آموزشی، اقامتیط

 

 خانم دکتر لشگری، عضو هیات علمی دانشگاه سجاد (elhamlashkari@gmail.com-  :شنبه و دوشنبه حضور در دانشگاه

 صبح(

 یهادانیمرکز محله، م ،یهمگان یهاشامل عرصه یشهر یفضاها یو طراح یزیر)برنامه یشهر یفضاها تیفیک -

 و ...( یمسکون یهامجمتع ،یشهر

 (یشهر یهاطیدر مح یو بوم یمیاقل یهایژگی)توجه به و میهمساز با اقل یطراح -

 ،یمختلف کالبد یهااز جنبه رامونیبا بافت پ یمعمار یهاپروژه یمختلف ) سازگار یهادر حوزه یمطالعات شهر -

 و ...( یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع

 

  مداحی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاورانآقای دکتر (Sm.madahi@gmail.com-  واتساپ

۰۹۱5۳۱۷۷۷26) 

 و ساخت یطراح نینو یها یو تکنولوژ یفناور

 یو انرژ یمعمار -داریپا یمعمار

 یاسالم - یرانیا یمعمار

 فضا نحو

 یآموزش - یفرهنگ یو مجموعه ها مسکن

 

شرکت مهندسان مشاور نقشان )تماس به  آقای دکتر ناصر محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد  -

۰5۱۳۷6۷6۷۷۷) 

 ساختمان های مسکونی، اداری، آموزشی، تجاری، اقامتی و مذهبی

 مباحث معماری اقلیمی

 موضوعات مرتبط با فضاهای باز و فضاهای مشاعی 
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