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 ها  کنفرانس 

کالبد1400.  فینظ  حسن  ،یموحد  شنیآو - عوامل  نقش  در   ی . 

  یرنگ در فضاها  ی کنندگ  کیبر نقش تحر  د یتوجه کودکان )با تاک  یاب یباز

اولیآموزش مل  نی(.  و    یمهندس  یکنفرانس  هوشمند  توسعه  عمران، 

 دار یپا یها ستمیس

بازیابی  بررسی ارتباط میان  .  1400.  فینظ  حسن   ،یموحد  شنیآو  -

توجه کودکان و عوامل رفتار محیطی با تاکید بر نقش مولفه های کالبدی  

معماری و توسعه عمران،    ی مهندس  یکنفرانس مل   نهمین.  کالس درس

 شهری پایدار در ایران.

. بررسی حضور پذیری 1400.  نظیف  حسنصبا مجدی کفشگری،    -

های نوین هشتمین همایش ملی پژوهش  . کودکان در فضاهای مسکونی

 در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران 



 
 

 

نقببش فضببای . 1400 .نظیننف حسننن، صبببا مجببدی کفشببگری -

 6تببا  3ببباز مجتمببی هببای مسببکونی در پببرورد اال یبب  کودکببان 

نخسببتین کنفببرانس ملببی معمبباری، عمببران، شهرسببازی و افبب   ،سبباله

 انقالب  های هنر اسالمی در بیانیه گام دوم

  

. شبباا  1396. فینن نظ حسنننمحمببد فببرد زاد،  ،یاببور نبب یز -

در شببهر گرگببان.  یمسببکون یسببااتمانها یمببیا ل یطراحبب یهببا

 ی.و توسعه شهر  یعمران ، معمار یالملل  نیکنگره ب نیپنجم

 

مروری بر عوامل .  1396.  فینظ  حسنمحمد فرد زاد،    ،یاور  ن  یز  -

مجتمی های مسکونی با رویکرد مدیری    موثر در مکانیابی و سازماندهی 

در   نوین  رویکردهای  المللی  بین  کنفرانس  هفتمین  انرژی،  مصرف 

  ایتک.  –نگهداش  انرژی 

 

انرژ1393.  فینظ  حسن  - مصرف  کاهش  موثردرجه   عوامل   ی. 

و  یعمران، معمار  یمهندس یمل  شی. همایمسکون یدربخش سااتمانها

 ی.شهر داری پا  یریمد

 

باف  ،    ی لیتحل  ی. بررس1393.  فینظ  حسن   ، یشاهکوه محل   د یوح  -

شهرگرگان(.   یو فرهنگ ) نمونه مورد  ی از منظر اجتماع   یگ یمحله وهمسا

 ی. شهر نیعمران و توسعه نو ، یمعمار ی مل ش یهما

 

در گذار از   یرانیا  یمعمار  یاندامها  یداری . پا1390.  فینظ  حسن  -

 ی. اسالم یو شهرساز یمعمار یمل   شیهما نیاسالم. اول یدئولوژیا
-  

 

 طرح پژوهشی •

های  .  2139.  فینظ  حسن  -  مجموعه  بافتهای  تولید  در  موثر  عوامل 

 .مسکونی پایدار با بررسی مسکن مهر

 

 

  



 
 

 

 پایان نامه ها و رساله ها
بر حضور   -  موثر  کالبدی  عوامل  بر  تاکید  با  طراحی مجتمی مسکونی در شهر ساری 

کودکان   کفشگری.  سال  5تا    3پذیری  مجدی  نظ،  صبا  گلستان  .فی حسن    دانشگاه 

1400. 

 

اال ی .طراحی    - ارتقاء  رویکرد  با  آزادشهر  معماری  حسینی،   دانشکده  زهراسادات 

 .1398 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر. نظیف حسن

 

سااتمان اداری با بهره گیری از سیستم نور روز با رویکرد کاهش مصرف انرژی طراحی    -

 . 1398 موسسه غیر انتفاعی میرداماد .فیحسن نظ  پدرام شیرنگی، الکتریکی. 

 

سااتمان مسکونی با بهره گیری از گلخانه)سامانه جذب مجزا( با رویکرد صرفه طراحی    -

انرژی.   مصرف  در  الجوردی  جویی  نظزاده،  نسترن  انتفاعی   .فیحسن  غیر  موسسه 

 . 1398 میرداماد

 

تاثیر نوع پوشش گیاهی بام سبز  در میزان صرفه جویی انرژی در ا لیم گرم واشک    -

موسسه غیر انتفاعی    .فیحسن نظحمیدرضا فیروزی نظام آبادی،  )نمونه موردی تهران(.  

 . 1396 میرداماد

 

  نهیبه  کردیآباد کتول با رو  یمتوسطه در شهرستان عل  یآموزش  یمجموعه    یطراح  -

دانشگاه آزاد     .فیحسن نظمحمد فرد زاد،  ،  یکتول  ی لطف  نینسر  .یمصرف انرژ  یساز

 .1393  یدانشکده مهندس - واحد شاهرود  یدانشگاه آزاد اسالم -  یاسالم

 

 ی کالبد  یمایحفظ س  کردیشهرستان گرگان با رو  یمذاهب اسالم  بیمرکز تقر  یطراح  -

  یدانشگاه آزاد اسالم.  فیحسن نظ  ،ینورتقان  دیعبدالمج،  گزمه  ونسیشهر.    یمیباف   د

 . 1393 یدانشکده معمار - واحد شاهرود  یدانشگاه آزاد اسالم -

 

  یباززنده ساز  کردیبا رو   ان یماه  یدر باف  روستا  یگردشگر-ی مجموعه ا امت  یطراح  -

دانشگاه    .فیحسن نظ  ،ی نورتقان  دیعبدالمج  ،یتقو  درضا یحم.  ی بوم  یمعمار  یالگوها

 .1392یدانشکده هنر و معمار -واحد شاهرود   یدانشگاه آزاد اسالم  - یآزاد اسالم
-  

 


