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 )آنالین(صبح ارایه مقاالت به صورت شفاهی لیست 
 

 

 
 دانشگاه نویسندگان عنوان مقاله

1 
آنالیز رفتار هیدرودینامیکی بادگیر چهارجهته با نای 

کش در میانگین دمای داخلی سرداب خانه 

 کاشانطباطبایی های 

 یزدانفر،سید عباس 

 سید باقر حسینی،

 ،مرضیه میرجعفری

 مینا لسان

و شهرسازی، دانشگاه علم و  معماری گروهدانشیار 

 ،صنعت ایران

و شهرسازی، دانشگاه علم و  معماری گروهدانشیار 

 ،صنعت ایران

 ،، دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشد معماری

 دانشگاه علم و صنعت ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، 

 

2 
بهبود سطح آسایش حرارتی و مصرف انرژی در نمای 

 دوپوسته با استفاده از مواد تغییرفازدهنده

 ،سپیده بازاری

 ،یوسف گرجی مهلبانی

 بهرنگ سجادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری و انرژی، 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی، واحد قزوین،

ه بین المللی گروه معماری، واحد قزوین، دانشگااستاد، 

 امام خمینی،

 ران، دانشگاه تهراناستادیار، گروه مکانیک، واحد ته

3 
های تاریخی بررسی ابعاد پایداری در معماری خانه

 شیراز )نمونه موردمطالعه: خانه فروغ الملک(

 زینب برزگری جیحونی،

 بابک عالمی

کنولوژی معماری، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ت

 ،کاشان

 تکنولوژی معماری، دانشگاه کاشاناستادیار گروه 

4 
بررسی نقش ایده و کانسپت در طراحی معماری 

 مجتمع های مسکونی از طریق تحلیل نمونه موردی

اشکان شیرازی زاده 

 ،مقدم

 غزال صفدریان

انشگاه د ،معماری، واحد پردیس، گروه دانشجوی دکتری

 ،اسالمی، پردیسآزاد 

نشگاه آزاد ، واحد پردیس ،دااستادیار گروه معماری

 اسالمی، پردیس 

5 
بررسی تعامل میان معماری و الگوهای رفتاری 

ساکنین ؛ مورد پژوهی آشپزخانه های باز در 

 آپارتمان های کوچک تهران

 صالحه بخارائی،

 منصوره طاهباز

شهرسازی، ی و استادیار، گروه معماری، دانشکده معمار

 دانشگاه شهید بهشتی،

دانشیار، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، 

 دانشگاه شهید بهشتی
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 دانشگاه نویسندگان عنوان مقاله

6 
 یرانا یسنت یخانه ها یدرمعمار یمنقش اقل یینتب

 یاز منظر طب سنت
 مهر یمیرح یدهوح

و  یدانشکده هنر، معمار ی،، گروه معماریاراستاد

 یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم یشهرساز

7 
بررسی تطبیقی شاخص های رویکرد طراحی مولد و 

 معماری بومی مناطق گرم و خشک ایران

 غزاله سلیمی،

 محسن فیضی،

 مهدی خاکزند

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری پایدار، 

سازی، دانشگاه علم و صنعت دانشکده معماری و شهر

 ایران،

عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و 

 ،شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و 

 گاه علم و صنعت ایرانشهرسازی، دانش

8 
دستیابی به اصول مسکن مطلوب بر پایه فضاهای 

 چند عملکردی

 سید مصطفی شریفی،

 میترا غفوریان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش مسکن، 

 دانشگاه علم و صنعت، ایران

9 
 در یطمح ییبر خوانا یرگذارتأث یمؤلّفه ها یابیارز

 یمسکون یها مجتمع

 ،کلورزی یبلور یدسع

 آذری یمیکر امیررضا

 دانشگاه ی،ارشد، گروه معمار یکارشناس یدانشجو

 و هنر یدانشکده معمار گیالن،

دانشکده  یالن،دانشگاه گ معماری، گروه ی،علم یأته

 و هنر، یمعمار

11 
 در مطلوب ورودی های ویژگی تحقق میزان بررسی

 معتدل اقلیم جدید و قدیم های خانه از هایی نمونه

 مرطوب و

 ،سیده سمیه میرمرادی

 فاطمه متمسک

 نوشیروانی صنعتی دانشگاه معماری، گروه استادیار

  بابل،

 دانشگاه منظر، معماری ارشد کارشناسی دانشجوی

 تهران صنعت، و علم

 


