
1 

 

 کارنامۀ علمی

 حمیدرضا جیحانی
 گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان دانشیار

 شناسی، دانشگاه کاشانمدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز کاشان
 دکترای تخصصی  مدرك تحصيلی

 معماری -مرمت تحصيلی رشتۀ

 Jayhani@kashanu.ac.ir پست الكترونيك

 55913165-031 تلفن

 55913132-031 دورنگار

 

 سوابق تحصیلی

، هنتر افتفنا  ، دانشتگاهمرمت و حفاظتت ، دانشكدههای تاریخیمرمت و احياء بناها و بافت دکتری

1393 

سازی پيرامو  عنافتر معمتاری، شده در باغبازیابی ساختارهای فضای بازِ طراحی عنوا  رساله: 

های چنتار  داستانی فارسی سده -و  توفيفیبر اساس تصویرهای بازسازی شده از شعر و مت

 تا ششم هجری قمری

 1375، تنرا  ، دانشگاههنرهای زیبا ، دانشكدهمعماری )پيوسته( کارشناسی ارشد

مرکز تئاتر ملی ایرا ، بر اساس محدودۀ تاریخی تكيه دولت )طراحی طراحی  عنوا  پایا  نامه: 

 معماری در زمينۀ تاریخی(

 

 میاطالعات استخدا

 پایه نوع همكاری نوع استخدا  پست  محل خدمت

 8 تما  وقت آزمایشیترسمی عضو هيأت علمی گروه معماری دانشگاه کاشا 

 

 سوابق اجرایی

 .1394شناسی، دانشگاه کاشا ، از مدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز پژوهشی کاشا 

 .1388-1386های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، تمدیر گروه پژوهشی باغ و منظر، پژوهشكده ابنيه و باف

 .1384-1381های تاریخی، معاونت معرفی و آموزش، سازما  ميراث فرهنگی، ها و محوطهقائم مقا  دفتر فنی موزه

 

 تقدیرنامه هاجوایز و 

 .1399 ، دانشگاه کاشا ،برگزیدهپژوهشگر 

 .1399 ، دانشگاه کاشا ،های پژوهشیمجری نمونۀ طرح
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 .1396های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشگر برگزیده در حوزۀ بناها و بافت
 .1394استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشا ، 

 .1394پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشا ، 

 .1394ی، داور جایزۀ جنانی کتاب سال و دریافت تقدیرنامه از معاو  امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم

 .2012برندۀ جایزه و اخذ فلوشيپ، موزه های فریر و سكلر، مؤسسۀ اسميتسونيا ، 

 .2011اخذ بورس برای فرفت مطالعاتی، وزارت علو ، تحقيقات و فناوری، 

 .2011دانشجوی دکترای برگزیده برای اقامت پيش دکترا، مرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسۀ دامبرتو  اوکس )دانشگاه هاروارد(، 

همكاری در تعریف و تشكيل درس باغ ایرانی و تاریخ آ ، دریافت تقدیرنامه از رئيس دانشكده معماری و شنرسازی دانشگاه شنيد بنشتی، 

1386. 

 .1385پژوهشگر نمونه و دریافت تقدیرنامه از معاو  رئيس جمنور و رئيس سازما  ميراث فرهنگی و گردشگری، 

 

 سوابق علمی و مطالعاتی

 . 1400 ،، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری«های تاریخیسند حفاظت از باغدوین ت ۀيتمک »عضو 

 .1400، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، «و مدیریت ميراث شنریملی حفاظت همایش لين او»علمی  ۀيتمکعضو 

دانشتگاه شتنيد  ،معمتاری و شنرستازی ۀنشتكددا ،ارشناسی ارشد مطالعات معماری ایرا ک ۀکلی دور یبازنگر ۀبرنام ۀدر تنيهمكاری 

 .1399 ،بنشتی

 .1398 ، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، ازکاخ گلستا کميتۀ راهبردی پایگاه ميراث جنانی  عضو

 .1398را  و بيدگل، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از آهای کاشا  و عضو شورای فنی ميراث فرهنگی شنرستا 

 .1398تاریخی ویگل، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از  عضو کميتۀ راهبردی پایگاه ميراث فرهنگی محوطۀ

، پژوهشتگاه ميتراث فرهنگتی و «دومين همایش تخصصی توانمندسازی ميراث معماری و شتنری در برابتر زلزلته»علمی  ۀيتمکعضو 

 .1397گردشگری، اسفند 

 .1397يراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از های ایرا ، سازما  معضو کميتۀ راهبردی پایگاه ميراث جنانی قنات

آبتاد اراك، وزوا  و آباد مشتير منریتز، ابراهيمهای قصبه گناباد، بلده فردوس، زارچ یتزد، حستنمحوطۀ ميراث جنانی قنات 11)شامل 

 آباد و اکبرآباد بم(مزدآباد ميمه، مو  اردستا ، گوهرریز جوپار، قاسم

، پژوهشتگاه ميتراث فرهنگتی و «شناستی و حفاظتت در امتتداد جتادۀ ابریشتممللتی باستا لاش بينسومين همتای»عضو هيأت علمی 

 .1397گردشگری، دانشگاه نانجينگ و دانشگاه هنرهای کاربردی وین، کاروانسرای یا ، تبریز، آبا  

 .1396های پژوهشی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، از عضو کميتۀ تخصصی طرح

 .1396شناسی، دانشگاه کاشا ، از لۀ پژوهش نامۀ کاشا ، مرکز پژوهشی کاشا عضو هيأت تحریریۀ مج

شناستی، ، مرکتز پژوهشتی کاشتا «های تتاریخی منطقتۀ کاشتا همایش ملی مطالعه و شناخت باغ»عضو کميتۀ علمی و دبير علمی 

 .1396تا  1395دانشگاه کاشا ، 

 .1395یخی ایرا ، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از های تارعضو کميتۀ راهبردی پایگاه ميراث جنانی باغ

آبتاد بنشتنر، شتاهزاده ماهتا ، عباسهای پاسارگاد، ار  شيراز، چنلستو  افتفنا ، فتين کاشتا ، محوطۀ ميراث جنانی باغ 9)شامل 

 (پور منریز و اکبریۀ بيرجندآباد یزد، پنلوا دولت

 .1397تا  1393غيرمنقول تاریخی، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، از  عضو کميتۀ ملی ثبت و حریم آثار
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 .2012دپارتما  تاریخ هنر، دانشگاه پنسيلوانيا، فيالدلفيا، ، پژوهشگر مدعو

 .2012مؤسسۀ اسميتسونيا ، واشنگتن دی سی، ، دانشجوی دکترای منما 

 .2012ی موزۀ هنر والترز، بالتيمور، مریلند، پژوهشگر برنامۀ گوناگونی هنر، بخش هنر اسالم

 .2011وکس )دانشگاه هاروارد(، واشنگتن دی سی، امرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسۀ دامبرتو  ، دانشجوی دکترای منما 

فتندو   ،«برداری از امتاکن تتاریخی فرهنگتیهای احياء و بنرهها و ظرفيتشناخت و معرفی مزیتهمایش ملی  »عضو هيأت علمی 

 .1388برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، سازما  ميراث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، اردیبنشت احياء و بنره

 .1389تا  1384های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشكدۀ بناها و بافت گروه پژوهشی باغ و منظر،پژوهشگر، 

برنامۀ ملی ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، سازما  ميراث فرهنگی، فتنایع دستتی و عضو کميتۀ ميراث طبيعی، در تدوین 

 . 1386گردشگری، 

 1384های تاریخی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشتگری، اندازی گروه پژوهشی باغ و منظر، در پژوهشكدۀ بناها و بافتتعریف و راه

 .1385تا 

 .1383تا  1382، سازما  ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای معافر تنرا ، «غ ایرانینخستين همایش با»عضو هيأت علمی 

ها، ها و محوطه، دفتر فنی موزه«های تاریخیها و محوطهباغ معرفیحفاظت و »عمرانی  -برنامۀ مطالعاتیپژوهشگر و هماهنگ کننده، 

 .1380-1384سازما  ميراث فرهنگی، 

سوانح طبيعی )طرح بسيج توا  فنی کشور برای بازسازی مناطق زلزله زده(، برنامتۀ مشتترك برنامتۀ  پژوهشگر مرکز مطالعات مقابله با

 .1373-1371( و بنياد مسكن، تنرا ، UNDPعمرا  ملل متحد )

 

 های تدریس و تحقیقزمینه

 تاریخ معماری ایرا 

 ها و منظرهای تاریخی تاریخ و تئوری باغ

 مرمت شنری

 حدوده های تاریخی شنریطراحی معماری در م

 مطالعۀ تصویر باغ بر اساس نگارگری ایرانی و متو  ادبی منظو 

 

 تألیف کتاب

 کتاب:

، تنترا  و کاشتا : گیریمنظر باغ: سیرتحول، نقش  ششیری و الشول ششک ، 1396پور، حميدرضا جيحانی، مریم رضایی

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه کاشا .

کاشا : دانشگاه  های منطقۀ کاشان،مجموعه مقاالت همای  ملی باغ، 1396آبادی، جيحانی، محمد مشندی نوشحميدرضا 

 شناسی.کاشا ، مرکز پژوهشی کاشا 

 ، تنرا : پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری.باغ فین، 1386حميدرضا جيحانی و سيد محمد علی عمرانی، 

طراحی شیری هستۀ مرکزی شیر رشت با هدف کاه  آسشی  پشریری ، 1373ابوالحسن دانشی و حميدرضا جيحانی، 
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 مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبيعی. (، تنرا ، 48، )جلد دو ، نشریه شماره ناشی از زلزله

 بخشی از یک کتاب:

 رهای معافر تنرا .  ، در: حكمت کنن منظر جدید، تنرا : موزۀ هنباغ ارم، 1383عمرانی، سيد محمد علی و حميدرضا جيحانی، 

، در: بازخوانی هرات لفوی براساس فرمان و سواد حکم ششاه طیماسش ، 1397پور، مریم و حميدرضا جيحانی، رضایی

 نامه، تنرا : پژوهشگاه ميراث فرهنگی.عدل

 

 در مجالت  مقاله انتشار

، ایلخانی کاشان ۀخانجستجوی تربتدر  ؛(ع) امام علیقدمگاه  ،1399 حميدرضا جيحانی،و  بادیآمشندی نوشمحمد 

 .112-89 ،1399 ، پایيز و زمستا 18 خست، شمارۀ(، دورۀ نISCمطالعات معماری ایرا  )مجله علمی 

معماری و ساخت فضایی  ؛کوهستان کاشانخانه های ، 1399 ،زاده و فاطمه ميرزاییرحيم ۀریحانحميدرضا جيحانی، 

 .304-281 ،1399پایيز  ،90 اثر، شمارۀ، مجله علمی مصلی برزک ۀمسکن در محل

سی  آه های شیری تاریخی بر اساس مطالعه و رزیابی الالت در محدودا، 1399 ،بریمينه فاثحميدرضا جيحانی، 

 .392 -367 ،1399پایيز  ،90 اثر، شمارۀ، مجله علمی پاقپان کاشانۀ شناسی محل

پنجه شاه  ۀمرکز محل ۀطالعم، 1399 ،ذین زیلوچيا  مقد آاویسی و  حانيهحميدرضا جيحانی، محمد مشندی نوش آبادی، 

، بنار و 24 مجلۀ علمی کاشا  شناسی، شمارۀ ،زیارتگاه و عنالر معماری و شیری پیرامونکید بر نق  أتکاشان با 

 .38-3 ،1399 تابستا 

از برنامه ریزی  ؛نآفین و باغ تاریخی  ۀدر شک  گیری منطقب آق  ن، 1388 ،ضایی پورو مریم ر حميدرضا جيحانی

 .64-15 ،3981تا  زمس، 18 ، شمارۀگلستا  هنرمجلۀ  ،عماریمنطقه ای تا طراحی م

 ،طمقاچی های کاشان ۀشناسی و ارزیابی الالت و یکپارچگی در محل سی آ، 1398 ، بریمينه فاثو  حميدرضا جيحانی

 .84-57 ،1398پایيز و زمستا  ، 23 مجلۀ علمی کاشا  شناسی، شمارۀ

های جد جامع بَرزُک، مطالعۀ کتیبهمانده از مسآثار چوبی باقی، 1399 آبادی و حميدرضا جيحانی،محمد مشندی نوش

، پایيز 3، شمارۀ 25دورۀ هنرهای تجسمی،  -مجلۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبانویافته و معرفی هنرمندی از تبار ابوزید، 

1399 ،87-98. 

خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ بازخوانی بنای موسوم به شربت ،1399 نغمه اسدی، نيلوفر ملك و حميدرضا جيحانی،

 .108-91 ،1399زمستا   (،91) 30مجله علمی پژوهشی ففه، شماره ، موقوفات سید واقف

 ۀبر اساس دو متن نثر و نظم سد یچیارباغ و باغِ چیاربخش انینسبت م، 1399حميدرضا جيحانی و مریم رضایی پور، 

 .201-185، 1399، پایيز و زمستا  8شمارۀ ، مجلۀ علمی پژوهشی اندیشۀ معماری، یقمر یدهم هجر

بندی فضایی محلۀ  های توسعۀ شیری بر پیکرهمطالعۀ تأثیر طرح، 1399سيدجمال سيدهاشمی و حميدرضا جيحانی، 

 . 46-33، 1399، تابستا  35، شمارۀ 9دورۀ مجله علمی پژوهشی مطالعات شنری، ، میراحمد کاشانسلطان 

شیر تاریخی  گیری و توسعۀها در شک یگاه مزارع و باغجا، 1399پور، حميدرضا جيحانی و فاطمه رجبی، علی عمرانی

 .16-5، 1399(، مرداد 86)17شماره ، (ISC، مجله علمی باغ نظر )نراق

تغییر ساختار فضایی )تاریخ پذیرش(،  1398حميدرضا جيحانی، پریچنر شفيعی، سيدجمال سيدهاشمی و علی عمرانی پور، 
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(، بنار و تابستا ، در انتظار 11) 7مجلۀ علمی پژوهشی اقليم گر  و خشك، شمارۀ  ،رکاشان و تأثیر آن بر بازار تاریخی شی

 چاپ.

 مطالعۀ، زیارتگاه گلچقانۀ کاشان، 1398حميدرضا جيحانی، محمد مشندی نوش آبادی، آمنه فرهادی وند و زهرا قلندری، 

 .114-81، 1398(، بنار و تابستا  22)14مجلۀ علمی کاشا  شناسی، شمارۀ  ،آن تاریخی تحول سیر و معماری هایژگیوی

مطالعۀ جایگاه ایزدبانوی آناهیتا در نقوش ایوان موزائیک )تاریخ پذیرش(،  1398حميدرضا جيحانی، و منسا محمدقلی بيك 

پایيز  ،3 ۀشمار ،12 ۀدور، مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات باستانشناسی، بیشاپور؛ و پیشنیادی برای دورۀ ساخت تزئینات

1399، 243-269 . 

مجله علمی ، گیری مجموعۀ تیموری افوشتهها، روایتی از شک ها و نق نام، 1398نغمه اسدی و حميدرضا جيحانی، 

 .24-5، 1397، زمستا  38پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، شمارۀ 

مجله علمی ، نامۀ عطار)امیر بلخ(؛ براساس حکایت رابعه از الیی تصویری از باغ حارث، 1398حميدرضا جيحانی، 

 .13-6، 1398، زمستا  49منظر، دورۀ یازدهم، شماره 

شناختی سیر تحول ساختار فضایی شیر تاریخی ۀ آسی مطالع ،1398پور و فاطمه رجبی، حميدرضا جيحانی، علی عمرانی

 .254-239، 1398، تابستا  55(، شماره ISCهشی مدیریت شنری )مجله علمی پژو، 1390تا دهۀ  1340از دهۀ  نراق

، گونه شناسی خانه های تاریخی دورۀ قاجاریۀ نراق، 1398پور، فاطمه رجبی و بابك عالمی، حميدرضا جيحانی، علی عمرانی

 .130-115، 167، شمارۀ 38، دورۀ فصلنامۀ علمی پژوهشی مسكن و محيط روستا

، مجله محتشم کاشان یشیر ۀ محدود ییساختار فضا رییتغ یابیارز، 1397ا جيحانی، پریچنر شفيعی و حميدرض

 .48-31، 13، شمارۀ 2شناسی، دورۀ کاشا 

، باغ لاحبقرانیه در نیاوران مطالعۀ سیر تحول تاریخی و بازیابی طرح الی ، 1398حميدرضا جيحانی، حریر غفاریا ، 

 .100-87، 1398ایيز ، پ28مجله علمی پژوهشی آرمانشنر، شمارۀ 

ای، براساس مطالعۀ عنالر و ویژگییای محیطی پیرامون باغیای مظیرخانه، 1398حميدرضا جيحانی، نغمه اسدی، 

، بنار و تابستا  9، شمارۀ 6، مجله علمی پژوهشی معماری اقليم گر  و خشك، دورۀ های حکومتی و رسمیهایی از باغنمونه

1398 ،19-44. 

مجله علمی پژوهشی ، خانۀ لفوی قزوینمیدان اس  شاهی: جلوخان دولت، 1398، فاطمه رجبی، حميدرضا جيحانی

 .69-43، 1398، 1، شماره 7سال (، ISCهای معماری اسالمی )پژوهش

و  تاریخى راه دارِ محیط طبیعى،میراث نراق، بازار، 1397پور، حميدرضا جيحانی، بابك عالمی و فاطمه رجبی، علی عمرانی

 .626ت601، 1397، زمستا  83شماره ، (ISC، مجله علمی پژوهشی ففه )ر قاجارشی

 یخیحفاظت از بازار تار یچارچوب و راهبردها نییمطالعه و تب ،1397پور و فاطمه رجبی، حميدرضا جيحانی، علی عمرانی

، پایيز و زمستا  14 خست، شمارۀ(، دورۀ نISCمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایرا  )، رامونیپ یشیر ۀنراق و محدود

 .77ت47، 1397

مجله ، انداز مرمت طرح کاشت در باغ فینروز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم، 1396حميدرضا جيحانی، 

 .162-159، 1396، پایيز و زمستا  12 (، دورۀ نخست، شمارۀISCعلمی پژوهشی مطالعات معماری ایرا  )

 در )ها(خیابان جایگاه و ، شک «کوچۀ آراسته از خرمی»و « بیشت ثانی»، 1396رجبی، حميدرضا جيحانی، فاطمه 

، 1396، پایيز و زمستا  12 (، دورۀ نخست، شمارۀISCمجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایرا  )، لفوی قزوین و جعفرآباد

http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/article-1-249-fa.pdf
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/article-1-249-fa.pdf
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41-65. 

ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت ، 1395ی گودرزی، حميدرضا جيحانی، محمدعلی زاغيا  و زاهرا کاکش پور و وحيد ميرزائ

، شناسی دانشگاه کاشا مرکز کاشا  -نامۀ کاشا مجله پژوهش، وبیدگ ها و بناهای مزارع آرانکاشان با نگاهی به کوشک

 .41-20، 9، شماره 1395پایيز و زمستا  

، سازی حاکمان محلی ابرکوهای از باغآباد، نمونهبازیابی طرح باغ و آبادی عزت، 1395 حميدرضا جيحانی، ليال اکرمی،

 .1395، بنار 72شماره ، (ISCمجله علمی پژوهشی ففه )

Hamidreza Jayhani, Maryam Rezaeipour, 2016, The Authentic Layout of the Main 

Avenue of Fin Garden in Kashan, Studia Iranica, 45, p. 89-126. 

محله سلطان میر احمد کاشان: ساخت محله و مطالعۀ ، 1395بيك، راندخت ارزانی و منسا محمدقلیحميدرضا جيحانی، پو

 .139-112، 1394-6، شناسی دانشگاه کاشا مرکز کاشا  -نامۀ کاشا مجله پژوهش، تغییر و تحوالت آن

، کریهفت پ یاز مثنو ینبراساس داستا یرانیباغ ا :یگنجو ینظام تیباغ خواجه، به روا، 1394حميدرضا جيحانی، 

 . 95-90، 1394، زمستا  33منظر، دورۀ پنجم، شماره مجله علمی ترویجی 

، مجله علمی تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، 1394حميدرضا جيحانی، 

 .92-73، 1394  ، بنار و تابستا7(، دورۀ نخست، شمارۀ ISCپژوهشی مطالعات معماری ایرا  )

، مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغیِ خوی، 1393حميدرضا جيحانی، طه زالی، 

 .105-87، 1393، پائيز و زمستا  6(، دورۀ نخست، شمارۀ ISCایرا  )

Hamidreza Jayhani, 2014, Bāgh-i Samanzār-i Nūshāb, Tracing a Landscape, based on 

the Illustrated Mathnawī of Humāy u Humāyūn at the British Library, Muqarnas: An 

Annual of the Visual Culture in Islamic World (ISI), vol. 31, 99-121. 

 .50-33 ،1393، 65، مجله علمی ترویجی اثر، شمارۀ باغ و قصر بانوی عظمی، 1394حميدرضا جيحانی، آتوسا عمرانی، 

، 66شماره ، (ISC، مجله علمی پژوهشی ففه )مطالعات باغ اسالمی و شک  باغ ایرانی، 1393رضا ابوئی، حميدرضا جيحانی، 

 .150-127، 1393پائيز 

مفاهیم تأثیرگزار بر شک  گیری منظر در دورۀ لفوی و نقش  طبیعشت در ، 1392حميدرضا جيحانی، مریم رضائی پتور، 

 .85-61، 1392، تابستا  1اسالمی، شمارۀ  -علمی پژوهشی هنرهای سنتی، مجله تبیین آنیا

مجله ، هجری قمری 1300فرنگی سازی در باغ ایرانی: دگرگونی باغ های تیران در دهۀ ، 1392حميدرضا جيحانی، 

 . 9-6، 1392، پائيز 23منظر، دورۀ پنجم، شماره علمی ترویجی 

  شناسی منظر محیطی در محدوده های سکونتگاهی پیرامشون بشاغ هشای آسی، 1391رضا ابوئی، حميدرضا جيحتانی، 

 -مرمت آثتار و بافتت هتای تتاریخی مجله علمی پژوهشی، تاریخی، بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه فین کوچک

 . 84-67، 1391، پائيز و زمستا  4، سال دو ، شماره (ISC)فرهنگی 

، 57، شتماره (ISC) ففهمجله علمی پژوهشی  ،اری های مرمت باغ تاریخیِ ایرانیدشو ،1391رضا ابوئی، حميدرضا جيحانی، 

 .117-107، 1391تابستا  

، مرمت آثار و بافت های بازیابی ساختار فضایی و شک  باغ فردوس شمیران، 1391حميدرضا جيحانی، سميرا منصوری، 

 .94-79، 1391، بنار و تابستا  3، سال دو ، شماره (ISC)فرهنگی  -تاریخی
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ای برای تعریف برنامه کاشان، مقدمه-مطالعه و شناخت آسی  های باغ فین، 1388پور، ضائییم رحميدرضا جيحانی، مر

 1388، بنار و تابستا  27و  26، نامۀ پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری ، شمارۀ های آسی  شناسی باغ های تاریخی

 .92-59رهنگی(، ف -)ویژه نامۀ بناها و بافت های تاریخی

 

 مقاله در سمینارهای داخلی و خارجیو چاپ ارائه 

Hashemi, Jamal S., Hamidreza Jayhani and Parichehr Shafie, 2019. Master Plans and its 

Impacts on Urban Historic Area of the Bazaar of Kashan. 3rd Silk Cities International 

Conference: Reconstruction, Recovery and Resilience of Historic Cities and Societies, 

University of L’Aquila, L’Aquila, Italy. 

افزای  کیفیت فضای شیری بازار کاشان از طریق ، 1398جيحانی، حميدرضا، آمنه فرهادی وند و سحر رحمانی پور، 

 فضاهای معماری و شنری، دانشگاه زنجا ، زنجا ، ایرا . ، نخستين همایش کيفيت دربازآفرینی محدوده های تاریخی

Mohammad Mashhadi Noushabadi and Hamidreza Jayhani, November 2018, Memorial 

Inscription of Sefidab Caravanserai, Documents on the Recognition of the Historic-

Commercial Path from South to the north of Iran, 3rd International Conference of the 

Archaeology and Conservation along the Silk Road, Tabriz, Iran. 

المللی باغ ایرانی، سازما  ميراث فرهنگی و موزۀ ، همایش بينای بر مرمت باغ فینمقدمه، 1396 -1383حميدرضا جيحانی، 

 هنرهای معافر تنرا ، تنرا ، ایرا .

و خشک د و قلیم سردر دو ابومی ری معمای هاوتتفا بررسی، 1396انعيا ، حميدرضا جيحانی و مندی اخترکاوا ، زهرا ف

المللی عمرا ، معماری ، کنفرانس بينو زواره(میمه ی شیرهادر لفه رچیای بنا ردی:سی نمونه مورخشک )با برم و گر

 ه شنيد بنشتی، تنرا ، ایرا .و شنرسازی ایرا  معافر، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه و دانشگا

خشک شیر میمه به د و قلیم سرن اسایبای لگوا طراحی، 1396زهرا فانعيا ، مندی اخترکاوا  و حميدرضا جيحانی، 

المللی عمرا ، معماری و شنرسازی ایرا  معافر، مؤسسۀ آموزش عالی اسوه و ، کنفرانس بينبفتاو آبه سایه ز کمک تقویم نیا

 شتی، تنرا ، ایرا .دانشگاه شنيد بن

، دومين کنفرانس یشیر یبر نقد کتاب فضا هیبا تک ریراب کر یبر آرا یمرور، 1395حميدرضا جيحانی، یاسمن ولی، 

 المللی انسا ، معماری، عمرا  و شنر )کتاب مجموعه مقاالت(، تبریز، ایرا .بين

، دومين طیو نق  آن بر ادراک مطلوب مح یخیتار یدر بافتیا افزا انیم یمعمار، 1395حميدرضا جيحانی، یاسمن ولی، 

همایش بين المللی معماری، عمرا  و شنرسازی در آغاز هزاره سو ، ملی معماری و شنرسازی پایدار )کتاب مجموعه مقاالت(، تنرا ، 

 ایرا .

 یتیایاز ظرف یریفرسوده جیت بیره گ یبناها یافزا انیم یتوسعه و طراح، 1394نسرین نصيری، حميدرضا جيحانی، 

، کنفرانس بين المللی پژوهش های نوین در عمرا ، معماری و شنرسازی )کتاب (الفیان ی)مطالعه موردی درون شیر

 مجموعه مقاالت(، تنرا ، ایرا .

آباد و سازی در کرمان با توجه به دو باغ بیرمهای باغنگاهی به ارزش، 1394پور افشار، حميدرضا جيحانی، نجمه قاسمی

(، مؤسسۀ عالی علو  و فناوری خوارزمی، کتاب مجموعه مقاالت)، اولين کنفرانس تخصصی معماری و شنرسازی ایرا  الر کالنترسا

 شيراز، ایرا .
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، اولين های تاریخی وقفینگاهی به لزوم تدوین برنامۀ مدیریت و احیاء باغ، 1394سميرا منصوری، حميدرضا جيحانی، 

 (، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبيل، ایرا .کتاب مجموعه مقاالت)ازی پایدار کنفرانس ملی معماری و شنرس

چارچوبی برای احیاءِ باغ های تاریخی، با توجه به کیفیت فضایی منظرهای ، 1388حميدرضا جيحانی، مریم رضائی پور، 

و معرفی مزیت ها و  شناخت، همایش ملی طرح اندازی شده و با نگاهی به تجربیات طرح ساماندهی باغ های تاریخی

(، فندو  احياء و بنره برداری از اماکن تاریخی کتاب مجموعه مقاالتظرفيت های احياء و بنره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی )

 فرهنگی، سازما  ميراث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، تنرا ، ایرا .

همایش ملی باغ ایرانی، سازما  ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای ، نخستين مقدمه ای بر مرمت باغ فین، 1383حميدرضا جيحانی، 

 معافر تنرا ، تنرا ، ایرا .

Hamidreza Jayhani, Mohammad Ali Emrani, 2004, From the Hidden of Adobe to the 

Essence of Earthen Structures in the Persian Architecture, Lehm 2004: 4th 

International Conference on Building with Earth (Printed in Conference Proceedings: 32-

43), Leipzig, Germany 

Hamidreza Jayhani, Mohammad Ali Emrani, 2003, A Theory on Revitalization of Adobe 

Substructures in Iranian Old Cities, Terra 2003: The 9th International Conference on 

the Study and Conservation of Earthen Architecture (Printed in Conference Proceedings), 

Yazd, Iran. 

 

 های پژوهشیاجرای طرح

وزارت راه و ، های تاریخی و بومیشناسایی و مستندسازی بناها و فضاهای واجد ارزش شیر خوانسار؛ خانه

 .1399-1398 ،معاونت شنرسازی و معماریشنرسازی، 

وزارت راه و شنرسازی، ادارۀ کل راه ، نراق یخیشیر نراق شام  محدوده بازار تار ینیامام خم ابانیخ یشیر یطراح

  .1397-1396و شنرسازی استا  مرکزی، 

 .1396-1394های تاریخی، ، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری: پژوهشكدۀ ابنيه و بافتالگوی مرمت شیری کاشان

، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری: ادارۀ کل ميراث مرمت و ساماندهی بازار تاریخی کاشان مطالعه،

 .1396تا  1394فرهنگی اففنا ، 

فرهنگیِ زیبایی شناسی منظر در معماری دورۀ اسالمی ایران، بر اساس متون نظم دورۀ  -های تاریخیرهیافت 

 .1393اسالمی، پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات،  -شكده هنرهای سنتیپژوه، هجری قمری 432تا  370نخست از 

مطالعۀ تحلیلی باغ سازی ایرانی با هدف تدوین راهکارهایی برای طراحی فضای باز معالر، بر اساس اسناد و 

اسالمی،  -پژوهشكده هنرهای سنتی، متون سدۀ دهم و نمونه های منتخ  از الفیان سده یازدهم هجری قمری

 .1391ژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات، پ

، معاونت امور بازیابی ساختار فضایی و شک  باغ های قاجاری تیران، بر اساس مطالعۀ باغ فردوس شمیران

 .1390پژوهشی، دانشگاه هنر اففنا ، 

خی، پژوهشگاه های تاری، پژوهشكده ابنيه و بافتمطالعۀ سیر تحول باغ های تیران و تعریف یک دوره بندی تاریخی

 .1389ميراث فرهنگی و گردشگری، 
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 سخنرانی و ارائه

پژوهشگاه ميراث فرهنگی و ) های تاریخی فرهنگیپژوهشكدۀ بناها و بافت، شیری کاشانو مرمت الگوی حفاظت 

 .1397بنمن  7، تنرا ، (گردشگری

Landscape Conservation of the Fin Area, Protecting the Past Conference: From Digital 

Documentation to Heritage Management in the MENA Region, Sharjah, ICCROM-

ATHAR, 4 December 2018. 

سندی بر بازشناسی مسیر تجاری تاریخی جنوب به شمال ایران،  های کاروانسرای سفیدآب،نوشتهیادگار

 23ۀ ابریشم، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، کاروانسرای یا ، تبریز، المللی باستانشناسی و حفاظت در امتداد جادهمایش بين

  .1397اباد 

EAMENA Database and the Conservation of the Historic Area of Fin, Tappeh Sialk 

Conference, Iran heritage Foundation, in association with BIPS, Asia House, London, 2nd 

July, 2018.  

 .1397اردیبنشت  19موزۀ اما  علی، تنرا ،  ،گیاهان و ساخت منظر در باغ فین کاشان

 همایش خاندا  غفاری الدوله غفاری در نق  بانی فضاهای معماری، تیم و بازار و باغ، فرخ خان امین

 . 1396دی  7المعارف بزرگ اسالمی، کاشا ، در تاریخ هنر ایرا ، دانشگاه کاشا  و دایره

پایگاه های منطقه مرکزی ایران، ایرانی، ساختار محیطی و نحوۀ استقرار بر اساس مطالعه نحوه استقرار باغ باغ

 .1396منر  19های ایرانی، باغ ار ، شيراز، ميراث جنانی باغ

، دانشگاه کاشا ، های منطقۀ کاشا همایش ملی باغ، «مطالعات باغ ایرانی»نقشۀ معمار تسلط از باغ فین و تأثیر آن بر 

  .1396اردیبنشت  12

کارگاه آموزشی تعيين عرفه و حریم و ضوابط حفاظتی آثار ملی غير مبانی تعیین عرله و حریم حفاظتی بازار کاشان، 

 .1395اردیبنشت  22منقول، سازما  ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، شنرکرد، 

اسالمی  -پژوهشكده هنرهای سنتیق، ه 432تا  370ۀ نخست از شناسی منظر، بر اساس متون نظم دورییزیبا

 .1393آذر  19)پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، اففنا ، 

، پژوهشكدۀ بناها های مصور آن، تصویر باغ در مثنوی همای و همایون خواجوی کرمانی و نسخهنوشاب باغ سمنزار

 . 1393منر  27فرهنگی )پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری(، تنرا ،  های تاریخیو بافت

 .1392خرداد  5موزۀ قصر قاجار، بازیابی شک  الی  خیابان اللی باغ فین، 

پژوهی در معماری و هنر، دانشكده ، هستۀ نظریهچیارباغ و باغ چیاربخشی، جستجویی در سدۀ دهم هجری قمری

 .1391اسفند  20شنيد بنشتی، تنرا ، معماری و شنرسازی، دانشگاه 

اسفند  7، دانشكده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اففنا ، اففنا ، بازیابی ساختار فضایی و شک  باغ فردوس شمیران

1391. 

، مرکز اسناد فرهنگی آسيا، پژوهشگاه علو  2000تا  1930های نگاری دههباغ ایرانی، نقدی به تاریخ -باغ اسالمی 

 .1391اسفند  5و مطالعات فرهنگی، تنرا ،  انسانی

اسالمی )پژوهشگاه هنر،  -پژوهشكده هنرهای سنتی، سیر تحول باغ ایرانی، از هرات تیموری تا قزوین و الفیان لفوی
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 .1391آذر  26فرهنگ و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، اففنا .، 

Jasmine Garden: Recognition of a Landscape, based on Illustrated Masnavi of 

Humay u Humayun at the British Library, Freer and Sackler, Smithsonian Institution, 

Washington DC, 15 October 2012. 

یخی، های تار، برای دانشجویا  دورۀ کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافتمنشور فلورانس و حفاظت از باغ ایرانی

 .1390آبا   23دانشكده معماری و شنرسازی، دانشگاه شنيد بنشتی، تنرا ، 

اسالمی )پژوهشگاه هنر،  -، پژوهشكده هنرهای سنتیدورۀ اسالمی -بازشناسی مفاهیم و الگوهای باغ در معماری ایرانی

 .1390آبا   10فرهنگ و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، اففنا ، 

، کارگاه روش تحقيق برای دانشجویا  کارشناسی گیری و رویکردهای تحقیقیشینۀ طرح و تأثیر آن بر جیتمطالعۀ پ

 .1390خرداد  1، ارشد، معاونت پژوهشی، دانشگاه هنر اففنا ، اففنا 

، همایش ميراث ایهای مظیرخانهگیری الگوی فضایی و ساختارهای محیطی پیرامون باغنق  آب در شک 

 .1389خرداد  1پژوهشگاه ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، تنرا ، کشاورزی، 

های ، برای دانشجویا  دورۀ کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافتهای نظری برای مرمت باغ تاریخی ایرانیبنیان

 .1389اردیبنشت  21تاریخی، دانشكده معماری و شنرسازی، دانشگاه شنيد بنشتی، تنرا ، 

دانشگاه هنر اففنا ،  ، نخستين همایش معماری سبز،ایهای مظیرخانههای پیرامون باغاختارهای محیطی ریزاقلیمس

 .1388بنمن  30اففنا ، 

، ننمين همایش دوساالنۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه های تاریخیضرورت مطالعه و شناخت منظر در حفاظت از محوطه

 .1388آذر  24گری، ساری، ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردش

 .1388خرداد  3، دانشكده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تنرا ، باغ ایرانی

 .1387، پژوهشگاه ميراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری، تنرا ، اردیبنشت هامیراث طبیعی: تعاریف، مفاهیم و نمونه

 .1385خرداد  2رهای زیبا، دانشگاه تنرا ، ، دانشكده معماری، پردیس هنبرنامۀ حفاظت باغ فین

 .1383دانشگاه شنيد باهنر کرما ، کرما ، آذر ، 1383تا  1380های تاریخی در ایران، تجارب حفاظت از باغ

نخستين همایش باغ ایرانی، سازما  ميراث فرهنگی کشور و ای بر مرمت باغ فین: بازیابی شک  خیابان اللی باغ، مقدمه

 .1383منر  23ی معافر تنرا ، تنرا ، موزۀ هنرها

 

 شرکت در دوره های علمی

، برگتزار شتده توستط پترو ۀ «از مستندسازی رقتومی تتا متدیریت ميتراث در منطقتۀ خاورميانته و شتمال آفریقتاحفاظت از گذشته، »

( و مؤسسۀ ایكرو ، برگتزار EAMENAباستانشناسی در خطر در منطقۀ خاورميانه و شمال آفریقا در داشگاه آکسفورد، لستر و دورا  )

 .  2018دسامبر  6-4اثر، شارجه، امارات متحدۀ عربی، تای ایكرو شده در مؤسسۀ منطقه

، برگتزار شتده «( در داشگاه آکستفورد، لستتر و دورا EAMENAبرنامۀ باستانشناسی در خطر در منطقۀ خاورميانه و شمال آفریقا )»

 .2018 وئن،  30-18ه آکسفورد، آکسفورد، بریتانيا، توسط دانشكدۀ باستانشناسی، دانشگا

 .1394 کاشا ، ، دانشگاه کاشا ،«آشنایی با آیين نامه ها و مقررات دانشگاهی»

 .1388های سنتی و ميراث فرهنگی، سازما  ميراث فرهنگی، اففنا ، المللی سازهکارگاه بين



11 

 

 

 درس های تدریس شده

 ارشد معماری های معماری، کارشناسیسير اندیشه

 های تاریخی شنری(، کارشناسی ارشد معماری)طراحی معماری در محدوده 2طرح معماری 

 های تاریخی(، کارشناسی معماری)طراحی معماری در زمينه 3طرح معماری 

 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیطرح مرمت بناها و بافت

 ای تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیمطالعه و شناخت بافت ه

 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخیطرح احياء بناها و بافت

 مطالعه و مرمت باغ های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی

 اری ایرا باغ ایرانی و تاریخ آ ، کارشناسی ارشد مطالعات معم

 تحليل فضاهای شنری، کارشناسی معماری

 آشنایی با مرمت، کارشناسی معماری

 آشنایی با معماری اسالمی، کارشناسی معماری  

 زبا  تخصصی، کارشناسی معماری

 تحليل فضاهای شنری، کارشناسی معماری

 آشنایی با مرمت، کارشناسی معماری

 

 :دانشجویان کارشناسی ارشد راهنمایی

 یشر  بازار بتا کمتك مدلستاز یخیمحدوده تار یافزا و سامانده ا يم یبر طراح هينرا  با تك ريخانه مشاه. 1398شاه نظری، محمد. 

 پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا .(، BIM) اطالعات ساختما 

هدف ارتقاء یكپارچگی محتدودۀ تتاریخی، پایتا  نامته  . طراحی خانۀ هنر کاشا  در محلۀ سلطا  ميراحمد با1398سيدهاشمی، جمال. 

 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا .

، پایا  نامته فرینی فرهنگی در بافت تاریخی ميدا  نقش جنا زۀ تاریخ شنر اففنا  با نگاه بازآطراحی مو، 1397اسماعيليا ، فرحين، 

 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا . 

پایا  نامه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ، ماندهيبر وقفنامه و شواهد باق هيافوشته با تك ۀمجموع یبازشناس، 1397مه، نغمه اسدی چي

 ایرا ، دانشگاه هنر اففنا .

، طراحی مرکز هنرهای آیينی و نمایشی در محلۀ محتشم کاشا ، در اندیشۀ ارتقاء حيات جمعی و فضای شنری، 1397پریچنر شفيعی، 

 ا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا . پای

پایتا  نامته کارشناستی ارشتد سازی باغ تاریخی بنلگرد بيرجند با تكيه بر مفنو  افتالت، طرح باززنده ،1397 مریم زارع فورما  آباد،

 مرمت بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اففنا .

، پایتا  نامته کارشناستی ارشتد های معمتاری جمعتیباغبادرا  مبتنی بر روشسكن در شنر ، طراحی م1397ترکی باغبادارانی، حامد، 

 معماری، دانشگاه کاشا . 

های آموزش هوشمند، پایا  نامه کارشناستی ، طراحی مدرسۀ ابتدایی با رویكرد انطبا  کالبد معماری با روش1397عرب خزائلی، سارا، 
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 ارشد معماری، دانشگاه کاشا . 

، پایتا  نامته کارشناستی طراحی مجتمع مسكونی در ميدا  اميریه کاشا  با رویكرد پدیدارشناسی زمينه طترح، 1396عطارها، محسن، 

 ارشد معماری، دانشگاه کاشا . 

پایا  نامه ، طراحی ميا  افزای موزۀ ميراث معماری کاشا : در اندیشۀ احياء ارتباط فضای معماری و فضای شنری، 1396یاسمن ولی، 

 شد معماری، دانشگاه کاشا .کارشناسی ار

پایتا  ، طرح مرمت و حفاظت مسجد حيدریه قزوین با رویكرد بازخوانی ارتباط آ  با ميدا  و دارالستلطنه فتفوی، 1395فاطمۀ رجبی، 

 نامه کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنرا  مرکز.

، نمونه موردی: مجموعه قصر قاجار تنترا  -طراحی و بازآفرینی باغ تاریخی دوره قاجار به عنوا  منظر شنری ،1395، رضوا  سعيدی

 پایا  نامه کارشناسی ارشد طراحی محيط زیست، دانشگاه تنرا  )پردیس البرز(.

شا ، پایا  نامه کارشناستی ارشتد ،  باغ مشاهير کاشا ، با رویكرد شناخت نقش باغ در بستر فرهنگی کا1395حميدرضا چيت سازیا ، 

 معماری، دانشگاه کاشا . 

، بستا  سرای هنرهای سنتی کاشا ، بر اساس باغسازی ایرانتی، پایتا  نامته کارشناستی ارشتد معمتاری، دانشتگاه 1395آزاده دیانت، 

 کاشا . 

، پایا  نامته تاریخی بيشاپور ۀعرفی محوطا  موزائيك با رویكرد ساماندهی و میوطرح حفاظت و مرمت ا، 1395منسا محمد قلی بيك، 

 کارشناسی ارشد مرمت و احياء بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنرا  مرکز.

 پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا .، خاك و افالك: طراحی یادما  موالنا در شيراز، 1393مریم اسدپور، 

 

 :کارشناسی ارشد دانشجویان مشاوره

پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه گيری از فرهنگ بومی در کاشا ، ، طراحی خانۀ هنر با بنره1398فاطمه سادات، کامل، 

 کاشا .

 پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری،، طراحی مجموعۀ مسكونی با رویكرد معافرسازی الگوی بومی شنر ميمه، 1396فانعيا ، زهرا، 

 دانشگاه کاشا .

پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه های سنتی، ، تئاتر شنر بوشنر براساس شناخت و احيای آیين1395 ميثم،سيدخسروانی، 

 کاشا .

 پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا .، طراحی موزۀ هنر کاشا  با رویكرد باغ ایرانی، 1395شنسواریا ، ليال، 

محلتی کرمانشتاه در  -هتای آئينتیمجموعه فرهنگی گردشگری طا  بستا  بر اساس نقش موستيقی و نمتایش، 1394آتنا جوشقانی، 

 ، پایا  نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشا .تعریف فضا

 

 داوری مجالت

 .اففنا دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه هنر اففنا ، ، مرمت و معماری ایرا 

 .اففنا ، دانشگاه هنر اففنا ، ، دوفصلنامۀ علمی ترویجیهش هنرپژو

 .کاشا ، کاشا دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانشكده معماری و هنر دانشگاه ، مطالعات معماری ایرا 

 .تنرا ، و گردشگری فصلنامۀ علمی ترویجی پژوهشگاه ميراث فرهنگی، اثر
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 .کاشا کز پژوهشی کاشا  شناسی دانشگاه کاشا ، مر ترویجیدوفصلنامۀ علمی ، نامۀ کاشا پژوهش

 تنرا .فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشكده معماری و شنرسازی دانشگاه شنيد بنشتی، ، ففه

 تنرا .ماهنامۀ علمی پژوهشی پژوهشكدۀ نظر، ، باغ نظر

 تنرا . های معماری اسالمی، فصلنامۀ علمی پژوهشی قطب معماری اسالمی دانشگاه علم و فنعت،پژوهش

 

 داوری کنفرانس ها

، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه نانجينتگ و شناسی و حفاظت در امتداد جادۀ ابریشمامللی باستا سومين همایش بين

 .1397دانشگاه هنرهای کاربردی وین، کاروانسرای یا ، تبریز، آبا  

 .1396شناسی، دانشگاه کاشا ، اردیبنشت ا ، مرکز پژوهشی کاشا های تاریخی منطقۀ کاشهمایش ملی مطالعه و شناخت باغ

بترداری از برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، فتندو  احيتاء و بنترههای احياء و بنرهها و ظرفيتشناخت و معرفی مزیتهمایش ملی 

 .1388اماکن تاریخی فرهنگی، سازما  ميراث فرهنگی فنایع دستی و گردشگری، اردیبنشت 

 .1383نخستين همایش باغ ایرانی، سازما  ميراث فرهنگی و موزۀ هنرهای معافر تنرا ، منر 

 

 برپایی همای ، نمایشگاه و کارگاه های پژوهشی هنری

های تاریخی منطقۀ کاشا ، مرکز کاشا  شناسی و دانشكده معمتاری و هنتر، بتا همكتاری ستازما  ميتراث برگزاری همایش ملی باغ

 12، تاریخ برگزاری: 1396تا  1394دستی و گردشگری و پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، تاریخ برنامه ریزی: فرهنگی، فنایع 

 .1396اردیبنشت 

ارشد(، کتابخانه ضرابی و دانشكده معماری و هنتر،  2برگزاری نمایشگاه نتایج کارگاه طراحی معماری در محدودۀ تاریخی کاشا  )طرح 

 1395کاشا ، 

 .1393المللی ميراث فرهنگی ناملموس، اففنا ، منر ، اجالس و جشنوارۀ بين«های ایرانیافول طراحی باغ»کارگاه آموزشی  برگزاری

 .1385های تاریخی ایرا ، هفتۀ ميراث فرهنگی، فرهنگسرای ارسبارا ، تنرا ، خرداد نمایشگاه باغ

 .1383غ ایرانی، مجموعۀ فرهنگی تاریخی نياورا ، تنرا ، منر و آبا  نمایشگاه مطالعه و مرمت باغ های تاریخی، نخستين همایش با

 


