
گزارش هشت ماهه فعالیت معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری

و پژوهشکده معماری بومی

1397تابستان 



پژوهشکده معماری بومی

پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد: نام واحد پژوهشی* 

محسن عباسی هرفته:  نام و نام خانوادگی رئیس* 

1385/07/01:        تاریخ اخذ مجوز اصولی•
1391/12/12:        تاریخ اخذ مجوز قطعی•

:اهداف پژوهشکده*

صیانت از سرمایه های ملی نهفته در میراث بومی• 

ترویج مجدد کاربرد مصالح بومی به عنوان سازگارترین مصالح با محیط زیست• 

بهینه سازی مصرف انرژی در معماری• 
حفاظت، مرمت و احیاء پایدار بافت ها و بناهای بومی• 

ارتقاء و رشد معماری امروز با تکیه بر دانسته های بومی• 

:گروه های پژوهشی*

نام و نام خانوادگی مدیرگروهگروه پژوهشیردیف

نریمان فرح زامعماری گلین1

مهرجردیاکبر شریفیعلیهاهنر و دست ساخته2

مهدی منتظرالحجهشهر بومی3





دانشگاه یزد پژوهشکده معماری بومی

پژوهشگران گروه پژوهشی معماری گلین

درجه تحصیلینام و نام خانوادگیرديف
نوع همکاری

محل خدمت رشته تحصیلی
نام گروه 
پژوهشی

تمام 
نیمه وقتوقت

1
پژوهشگر )نریمان فرح زا 
دانشگاه یزدمعماری*دکتری(شاخص

معماری گلین

دانشگاه یزدمعماری  *دکتریحمید میرجانی ارجنان2
دانشگاه یزدمعماری*دکتریسید علی اکبر کوششگران3
دانشگاه یزدمعماری*دکتریرضا شکوری4
دانشگاه علم و هنر یزدمهندسی ژئوتکنیک*دکتریسید مصطفی صالحی5
دانشگاه یزدمعماری*دکتریمحمدرضا اولیا6
دانشگاه یزدیحفاظت و مرمت بناها و بافت های تاریخ*دکتریمحسن عباسی هرفته7
دانشگاه یزدمعماری*دکتریسیدمحمد حسین آیت اللهی8
دانشگاه یزدمکانیک تبدیل انرژی*دکتریاحمدرضا فقیه خراسانی9

دانشگاه یزدمعماری*دکتریمسعود نبی میبدی10

11
تی ،صنایع دساداره کل میراث فرهنگیباستان شناسی*فوق لیسانسابراهیم کاظم نژند اصل

یزدو گردشگری استان
دانشگاه یزدمعماری*دکتریحسین مهدوی پور12
دانشگاه شهیدباهنر کرمانمعماری*دکتریسمیرا عادلی13
دانشگاه یزدمعماری*دکتریزینب عمادیان14
دانشگاه علم و هنر یزدتاریخ و نظریات معماری*دکتریسمیه امیدواری15

16
مرمت و احیای بافت های تاریخی*فوق لیسانسساشا ریاحی مقدم

تی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دس
دو گردشگری استان یز

دانشگاه یزدمهندسی سازه*دکتریابوالفضل اسالمی17

دانشگاه ساپیینزای رممعماری*دانشجوی دکتریاحسان ولی پور18

دانشگاه یزدهیدرولیک و محیط زیست*فوق لیسانسمسعود زینی19

دانشگاه یزدمعماری*دانشجوی دکتریمحمد کمالی زاده20

بخش خصوصیمعماری*فوق لیسانسسیدمحسن رضوانفر21

رزومه پژوهشگران/گروه معماری گلین/farahza1395.doc
رزومه پژوهشگران/گروه معماری گلین/حمیدمیرجانی.pdf
رزومه پژوهشگران/گروه معماری گلین/cv koosheshgaran.docx
رزومه پژوهشگران/گروه معماری گلین/دکترشکوری.docx
رزومه پژوهشگران/گروه معماری گلین/dr salehi persian resume.pdf


دانشگاه یزد پژوهشکده معماری بومی

پژوهشگران گروه پژوهشی هنر ودست ساخته ها

نام و نام خانوادگیرديف
درجه 
تحصیلی

نوع همکاری

محل خدمت رشته تحصیلی
نام گروه 
پژوهشی نیمه وقتتمام وقت

1
حمید رضا محبی

دانشگاه یزدپژوهش هنر*دکتری(  پژوهشگر شاخص)

هنر ودست 
ساخته ها

دانشگاه یزدپژوهش هنر*دکتریدیعلی اکبر شریفی مهرجر2

3
دکتریبهرام احمدی

تارخ هنر*
دانشگاه یزد

4
دکترییحسین پورمهدی قائم مقام

معماری*
تیشهید بهشدانشگاه

5
دکتریالمیفریبا فنایی شیخ االس

(تاریخ هنر)گرافیک*
دانشگاه یزد

فوق صفیه حاتمی6
دانشگاه یزدارتباط تصویری*لیسانس

7
فوق قیمحمدتقی طباطبایی باف

لیسانس
گرافیک*

دانشگاه هنر سمنان

8
فوق نوید خالصی

نقاشی*لیسانس
دانشگاه آزاد یزد

رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/دکتر محبی.doc
رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/دکتر محبی.doc
رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/C.V. دکتر شریفی نقاشی- 1395.docx
رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/دکتر احمدی.docx
رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/savabegh-h.ghaem maghamiآذر 94.pdf
رزومه پژوهشگران/گروه هنر و دست ساخته ها/ربابه فنایی (CV).doc


دانشگاه یزد پژوهشکده معماری بومی

پژوهشگران گروه پژوهشی شهر بومی

درجه تحصیلینام و نام خانوادگیرديف
نوع همکاری

نام گروه پژوهشیمحل خدمترشته تحصیلی نیمه وقتتمام وقت

محمد رضا نقصان محمدی 1
دانشگاه یزدطراحی شهری *دکتری(پژوهشگر شاخص)

شهر بومی

دانشگاه یزدمعماری طراحی شهری*دکتریحسین نور محمد زاد2

دانشگاه یزدطراحی شهری*دکتریمهدی منتظرالحجه3

دانشگاه یزدمعماری*دکتریکاظم مندگاری4

دانشگاه یزدشهرسازی                                       *دکتریحمید محمدی5

دانشگاه یزدشهرسازی *دکتریرضا اکبری6

دانشگاه یزدشهر سازی*دکتریمحسن رفیعیان7

مرمت و احیای بافت های تاریخی *فوق لیسانسحمیدرضا بیگ زاده شهرکی8
آموزشکده فنی 
شهیدبهشتی یزد

دانشگاه یزدجغرافیا*دکترینجما اسمعیل پور9

دانشگاه یزدبرنامه ریزی شهری*فوق لیسانسمجتبی شریف نژاد10

دانشگاه یزدمرمت بناها و بافت های تاریخی *دکتریعلی شهابی نژاد11

دانشگاه شیخ بهاییشهرسازی*دکتریامین زینل همدانی12

دانشگاه یزدجمعیت شناسی*دکتریعباس عسکری ندوشن13

دانشگاه شیرازطراحی شهری*فوق لیسانسعلی رضا صادقی14

دانشگاه یزدجامعه شناسی*دکتریحسین افراسیابی15

رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/دکتر نقصان محمدی.doc
رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/دکتر نقصان محمدی.doc
رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/حسین نورمحمّدزاد.docx
رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/منتظرالحجه.doc
رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/دکترمندگاری.docx
رزومه پژوهشگران/گروه شهر بومی/Hamid Mohammadi C.V. 1395.10.30.pdf


قراردادهای پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد در هشت ماه گذشته

گروه عنوان قراردادردیف
مدت تاریخ عقد قراردادکارفرماپژوهشی

مبلغ قراردادمجری طرح داخلیقرارداد

1،300،000،000حسین مهدوی پورشش ماه1396/03/28اداره اوقاف و امورخیریه یزدمعماریبقعه و امامزاده در سطح استان یزد 20مطالعات و ساماندهی طرح جامع 1

2
های تهیه طرح جامع شهرک صنعتی بهاریه و انجام کلیه مطالعات و برداشت

مورد نیاز برای شهرک صنعتی بهاریه جهت تصویب و ابالغ محدوده در 
شورای عالی معماری و شهرسازی

شهرسازی
موسسه عمران و نگهداری 

320،000،000حمیدمحمدیدوماه1396/08/10شهرک صنعتی بهاریه

3
ت تهیه طرح جامع شهرک صنعتی ده حسن و انجام کلیه مطالعات و برداش

ه های مورد نیاز برای شهرک صنعتی ده حسن جهت تصویب و ابالغ محدود
در شورای عالی معماری و شهرسازی

شهرسازی
شرکت خدماتی شهرک 
صنعتی ایده ال صنعت ده

حسن 
320،000،000حمیدمحمدیدوماه1396/08/10

4
تهیه طرح جامع شهرک صنعتی زواره ای و انجام کلیه مطالعات و برداشت
های مورد نیاز برای شهرک صنعتی زواره ای جهت تصویب و ابالغ محدوده

در شورای عالی معماری و شهرسازی
شهرسازی

شرکت خدماتی عمران و 
نگهداری شهرک صنعتی 

زواره ای
320،000،000حمیدمحمدیدوماه1396/08/10

5
اشت تهیه طرح جامع شهرک صنعتی کاظم آباد و انجام کلیه مطالعات و برد

وده های مورد نیاز برای شهرک صنعتی کاظم آباد جهت تصویب و ابالغ محد
در شورای عالی معماری و شهرسازی

شهرسازی
شرکت خدماتی  شهرک 

320،000،000حمیدمحمدیدوماه1396/08/10آبادصنعتی غیردولتی کاظم

500،000،000علی شهابی نژادشش ماه1396/09/04شهرداری میمهمعماریتهیه طرح مطالعاتی اطراف قنات مزدآباد شهر میمه6

7
واگذاری پروژه رهیافتی در روزآمد نمودن خانه های قدیمی از طریق مطالعه

480،000،000حمید میرجانیپنج ماه1396/11/04شهرداری یزدمعماریو ثبت تجارب موجود در شهر یزد

ی مطالعات،طراحی پژوهی،مدل سازی و شبیه سازی سه بعدی مرکز فرهنگ8
معماریدفاع مقدس استان سمنان با رویکرداسالمی ایرانی

سازمان مهندسی و 
اموریادمان های بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع 

-مقدس کشور

چهارماه1397/02/20
300،000،000محسن عباسی هرفته

شهرسازیطراحی شهری و مناسب سازی برای معلولین بلوار هفتم تیر مهریز 9
اداره کل راه و شهرسازی 

شش ماه1397/03/27استان یزد
1،650،000،000محسن عباسی هرفته

شهرداری مهریزمعماریطبیعی کوهریگ مهریزمطالعات،ساماندهی و بهسازی مجموعه10
1397/06/03

1166127600حسین مهدوی پورشش ماه

و ( توتستان)فضای سبز ورودی مطالعات،ساماندهی و بهسازی مجموعه11
783639080حسین مهدوی پورشش ماه1397/06/03شهرداری مهریزمعمارییادمان شهدای مهریز

شش ماه1397/06/03شهرداری مهریزمعماریکوثر مهریزمطالعات،ساماندهی و بهسازی پارک12
1500000000محسن عباسی هرفته



تعداد طرح پژوهشی اخذ شده در سال های مختلف
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میزان مبلغ قرادادهای پژوهشی در سال های مختلف
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وو لوگ(فارسی و انگلیسی)تهیه رزومه پژوهشکده، اصالح سربرگ 



توسعه روابط بین الملل

گاه تنظیم و تدوین برنامه های مشترک با دانش-1

2018و 2017-گرونوبل

سه برای سفر هیئتی از اساتید و دانشجویان به فران-2

2017-شرکت در کارگاه معماری خاک

گاه ساپینزای انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه یزد با دانش-3

2017-رم

-ارای ایتالیاکمک در انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پسک-4

2017

رونوبل تعریف طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه گ-5

2018-فرانسه 



پلی سخنرانی رییس پژوهشکده در دانشگاه-6
2018-تکنیک میالن

اه پلی آغاز به کار انعقاد تفاهم نامه با دانشگ-7
2018-تکنیک میالن

ه در سخنرانی سه عضو هیئت علمی دانشکد-8
–تالیا دانشگاه های ساپینزا، رماتره و پسکارای ای

2018
“ ان شهربازآفرینی شهری ایر”برگزاری کارگاه -9

2018-با حضور پروفسور پتروچولیو از ایتالیا

توسعه روابط بین الملل



توسعه روابط بین الملل

درهپژوهشکدعضوسهشرکت-10
درخاکمعماریآموزشهمایش

فرانسهگرونوبل

جهانیاجالسدرشرکت-11
بتثشهرهایموضوعباایکوموس

پلیدانشگاهدرجهانیمیراث
تورینتکنیک



توسعه روابط بین الملل

هر با برگزاری کارگاه بین المللی آب و ش-12
2018-همکاری دانشگاه بلویل فرانسه 



وگزارش سالیانه به یونسک



فعالیت های کارگاهی و نمایشـگاهی
همکاریبانوخشتکارگاهبرگزاری-1

انشگاهدمعماریوهنردانشکدهدرتهراندانشگاه
(1396اردیبهشت)یزد

برایایپوستهخشتیسازهکارگاهبرگزاری-2
همحوطدریزدمعماریوهنرارشددانشجویان

(1396مهر)یزددانشگاهمهندسیوفنیپردیس
یزداناستبرترصنایعنمایشگاهدرشرکت-3
(1396مهر)
یزداهدانشگبازارفننمایشگاهدرشرکت-4
(1396آذر)



برایگلینهاینمونهساختکارگاهبرگزاری-5
(1396آذر)97-96جدیدالوروددانشجویان

المللیبیننمایشگاهبازارفننمایشگاهدرشرکت-6
(1396دی)تهران

هگروهمکاریبافشردهخاکدیوارکارگاه-7
اهدانشگدرمعماریارشددانشجویانبرایعمران

(1396دی)یزد
زدههزلزلروستایدرابرچینهگلیسازهاجرای-8

(1396بهمن)کوهبنانگور

فعالیت های کارگاهی و نمایشگاهی



انتقال مسئله تولید معماری با خاک به 
دانشکده عمران دانشگاه یزد



96تفاهم نامه های منعقد شده در سال 
ایگاهپبابومیمعماریپژوهشکدههمکارینامهتفاهم•

یزدمعجامسجدتولیتویزدشهرتاریخیجهانیمیراث

شکدهپژوهمحوریتبایزددانشگاههمکارینامهتفاهم•
دیزاستانشهرسازیوراهکلادارهبابومیمعماری

رکتشبابومیمعماریپژوهشکدههمکارینامهتفاهم•
ومعمارمشاورمهندسانشرکتویزدباستانگشتماهور

پلشیرشهرساز

ساپیینزایشگاهدانبایزددانشگاهنامهتفاهمانعقادپیگیری•
ایتالیاپسکارایدانشگاهوایتالیا



پژوهانه در چهارسال اخیر امتیاز

مجموع امتیازهای موثر پژوهشنوع امتیاززگروه امتیاردیف

اعتبار 1
پژوهشی

94338/29اعتبار پژوهشی 

اعتبار 2
پژوهشی

95372/37اعتبار پژوهشی 

اعتبار 3
پژوهشی

96529/25اعتبار پژوهشی 

اعتبار 4
پژوهشی

97515/93اعتبار پژوهشی 



نمودارامتیازپژوهانه در چهارسال اخیر
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مجموع امتیازهای موثر پژوهش



اولویت های پژوهشی دانشکده



حمایت از پایان نامه ها

موضوعرشتهمقطعنام و نام خانوادگیردیف
بررسی آزمایشگاهی تقویت دیوار خشتی غیرمسلح عمرانکارشناسی ارشدهادی میبدیان1

عمرانکارشناسی ارشدکیحسین میرابی بناد2

تقویت بررسی آزمایشگاهی رفتار جانبی دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح
ازه شده به روش کاشت نزدیک سطح مرمت، مقاوم سازی و معاصر سازی س

های سنتی،معماری و سازه های گلین

3
شادی زارع شاه 

معماریکارشناسی ارشدآبادی

ین راهکارهای معمارانه برای پذیرش اجتماعی سکونت در ابنیه نوساز گل
نمونه موردی زوج های جوان تحصیل کرده شهر یزد)

سنجش کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهر و راهکارهای ارتقا آنشهرسازیکارشناسی ارشدمهسا زارعیان4

نقاشیکارشناسی ارشدسارا نخعی5

پژوهشی در مفهوم نماد درخت زندگی در پرده های قلمکار دوره 
مطالعه موردی و مرمت پرده قلمکار موجود در دانشکده هنر و )قاجار

(معماری یزد

معماریکارشناسی ارشدفرناز ضیایی6
بازجست الگوهای معمارانه کاهش مصرف آب در ساخت و ساز مسکن 

عرفی یزد

معماریکارشناسی ارشدفائقه منصوری7
نامه اصول طراحی بناهای گلین مقاوم در برابر زلزله با تاکید بر آیین

کشورهای با پهنه بندی زلزله مشابه ایران

عمرانکارشناسی ارشدعلی میرجلیلی8
الح بررسی آزمایشگاهی اثر نیروی محوری بر رفتار داخل صفحه دیوار مص

بنایی سنتی تحت بارهای جانبی رفت و برگشتی



دانشگاه یزد پزوهشکده معماری بومی


