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85

خرداد 1181

83

 3خرداد 1181

دانشگاه علم و صنعت

اتوپيا تا حقيقت دیني“ براي همایش موازین توسعه و ضد توسعه
فرهنگي –اجتماعي شهر تهران برگزار شده در 3و 1آبان
سخنراني ”ریشه هاي معماري مدرن“

صفحه 5

سازمان فرهنگي هنري
شهرداري تهران
دانشكده معماري دانشگاه آزاد
کرمان

81

 1خرداد 1181

88

 8خرداد 1181

89

شهریور 1181

91

مهر 1181

91

 11مهر 1181

عضو هيات داوري پروژه مجتمع مسكوني جواد االئمه

به دعوت سازمان مسكن و
شهرسازي استان کرمان

سخنراني ”پرسشهایي از معماري و شهر“ در تاالر اتاق بازرگاني

به دعوت سازمان مسكن و

کرمان

شهرسازي استان کرمان

داوري پانزده مقاله ارائه شده به همایش ”موازین توسعه و ضد

سازمان فرهنگي هنري

توسعه فرهنگي – اجتماعي شهر تهران“ برگزار شده در 3و  1آبان

شهرداري تهران

مقاله کوتاه ”فرایند مشارکت :نمایشنامه در هفت پرده“

ماهنامه پيام نظام مهندسي،
شماره 19

پيشنهاد کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران براي قبول سمت

کانون مهندسان معمار دانشگاه

مشاور عالي کانون

تهران

92

 1آبان 1181

سخنراني درباره ”انرژي خورشيدي“

دانشگاه شهيد رجائي

91

دي 1181

مقاله کوتاه ”توریسم؛ پایه گفتگو“

91

 18دي 1181

تجدید چاپ مقاله موضوع ردیف 92با برخي سانسورها در واژگان و
تغيير عنوان مقاله به ”وفاداري به زیست بوم و حریم زندگي مردم“

95

مقاله کوتاه ”نگاه یك هم دانشگاهي“ به یاد یوسف شریعت زاده

93

مقاله کوتاه ”فرهنگ جهاني ،فرهنگ ملي”

فرهنگي گلستان (نارمك)

مهندسين صنعت ساختمان
دانشگاه شهيد رجائي تهران

99
111

اسفند 1181

مقاله ”لوور بزرگ“

111

 29اریبهشت
1181

دانشگاه تهران

سخنراني ”جامعه مدني و نقش نهادهاي مهندسي“ در مجتمع

 5اسفند 1181

111

فصلنامه کانون مهندسان معمار

به دعوت انجمن صنفي

سخنراني ”محيط و معماري پاریس از دیروز تا امروز“

1181

شماره 21

پژوهشي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

98

 23اردیبهشت

ماهنامه پيام نظام مهندسي،

شهرداري تهران

 1اسفند 1181

112

روزنامه همشهري ،شماره 2315

عضو هيات داوري پروژه هاي دانشجویي جشنواره مطالعاتي و

91

1181

دانشگاه تهران ،شماره 11

به دعوت سازمان فرهنگي هنري

 8بهمن 1181

 1اردیبهشت

فصلنامه کانون مهندسان معمار

سخنراني ”پاریس پس از مدرنيسم“
ارائه کنفرانس ”مفهوم طراحي شهري در کشورهاي توسعه یافته“
(نمونه پاریس) در دومين دوره تخصصي آموزش معماري و
شهرسازي مدیران شهر و شهرداران
سخنراني ”پاریس ازمدرنيته تا امروز“

115

مهر 1181

مقاله ”پرده ششم از یك نمایشنامه“

113

آذر 1181

بررسي مقاله دانشگاهي به شماره  11/1123مورخ 81/11/8

111

بهمن 1181

طرح سؤال براي کنكور سومين دوره دکتراي معماري به شماره
 11/1221مورخ 81/11/21

صفحه 6

ماهنامه پبام نظام مهندسي،
شماره 21
دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان،
واحد خوراسگان
به دعوت سازمان همياري
شهرداريها در شهر قزوین
دانشگاه شهيد رجائي تهران
ماهنامه پيام نظام مهندسي،
شماره 21
مجله بين المللي مهندسي
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت

118
119
111

 11اسفند 1181
 25فروردین
1182
 1خرداد 1182

بررسي مقاله دانشگاهي به شماره 83/121/151
بررسي مقاله دانشگاهي به شماره 211/1118

مجله هنرهاي زیباي دانشگاه
تهران
مجله بين المللي علوم مهندسي
دانشگاه علم و صنعت

سخنراني درباره ”خانه خورشيدي لواسان“ و ”لوور بزرگ و گفتگوي

به دعوت دانشگاه آزاد اسالمي

تمدنها“

اصفهان ،واحد خوراسگان

صفحه 7

ساير مقاالت از سايت کتابخانه ملي ايران
ردیف

تاریخ

موضوع

منتشرکننده/برگزارکننده

1

فروردین 1118

از جباریت سرخ تا رحمانيت سبز

ایران فردا ،شماره 52

2

تابستان 1185

اصول سازهاي طبيعت

آبادي ،شماره 51

1

آذر ،دي 1112

اقتصاد در عرصه غيرمادي

ایران فردا ،شماره 11

1

 15تير 1118

امامي ،تك پدیده نيست

پيام هاجر ،ش 211

امریكا و سلطه مجدد بر جهان

نوروز

جامعه مدني هم راهبرد ،هم روش

ایران فردا ،شماره 19

5
3

 11شهریور
1181
دي 1113
فروردین و

1

اردیبهشت

جمهوریهاي آسياي مرکزي در مسير تفرقه

ایران فردا ،شماره 3

1112
8

تير 1115

جوانان ،آزادي و رشد

ایران فردا ،شماره 23

9

شهریور 1111

جوانان ،جامعه و تاریخ

ایران فردا ،شماره 21

جهان آینده و روح زنانه

پيام هاجر ،شماره 119

دایره کذب و صدق در مارمولك

وقایع اتفاقيه

کودتا و کودتاگران

پيام هاجر ،شماره 213

نگاهي متفاوت از انتخاب نهم تا دهم

ضميمه روزنامه اعتماد

ویرانههاي امپراتوري عثماني /پينون ،پيیر

ایران فردا ،شماره 18

11
11
12
11
11

 21اسفند
1118
 21اردیبهشت
1181
 5مرداد 1118
 21اردیبهشت
1188
تير 1111

صفحه 8

سایر فعالیتهای فرهنگی از سال 1391
عنوان آثار

ردیف

محل انتشار و عنوان

1

در غرب خبرهایی هست؟

2

اصالحات هم استراتژی و هم تاکتیک

3

معماری و فرهنگ
سخنرانی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی
 -1نظام ترجیحات حسی -2 ،معماری و
روایت
تقدیر اجتماعی -3معماری لباس زندگی

4

شرکت در برنامه زنده ویدئویی

5

سخنرانی پست مدرنیته و مدرنیته

6

شرکت در برنامه زنده ویدئویی

7

شرکت در برنامه زنده ویدئویی

8

معماری ایرانی و پاسخ به سواالت

9

پاسخ به انتقاد خسرو پارسا

نشریه چشمانداز ایران ،تهران
پیام ابراهیم ،تهران

تاریخ و شماره نشریه
شماره  94آبان و آذر 1394
(موجود در سایت)

دیماه 1394
(موجود در سایت)

ساعت  5بعد از ظهر 93/06/31

ادامه بحث هویت در معماری

ساعت ساعت  11:30تا  13برنامه

(موجود در سایت)

اردیبهشت شبکه 93/03/28 ،4

دانشگاه آزاد دبی (دوره دکتری)

 93/03/22به دعوت استاد درس دکتر
وحید قبادیان

بحثهای سنت و مدرنیته

ساعت  11تا  13برنامه اردیبهشت

(موجود در سایت)

شبکه 93/03/21 ،4

بحثهای هویت در معماری

ساعت  12تا  13برنامه اردیبهشت

(موجود در سایت)

شبکه 93/03/07 ،4

دانشگاه آزاد تهران (دوره دکتری)

به دعوت استاد درس دکتر داراب دیبا
93/02/29

چشم انداز ایران

شماره  84اسفند  92و فرودین93

10

مرثیهای بر مظلومیتمان(قطعه ادبی)

مجله هفته مونترال

(موجود در سایت)

11

درود بر گاندی

مجله هفته مونترال

شماره  260یا 259

12

انتخابات ایران و سیاست عدم خشونت

چشم اندار ایران

شماره  80ویژه مرداد 92

13

کوبای من ،کوبای واقعی ،کوبای فیدل

چشم اندار ایران

شماره  80ویژه مرداد 92

14

سخنرانی «آفاق معنایی در معماری»

15

روشنفکران ایرانی و مسئله فلسطین
سرشت اهریمنی پول

16

(ترجمه گزیدهای از دستنوشتههای فلسفی
مارکس با مقدمه مترجم)

دانشگاه شهید رجایی
(به مناسبت روز پژوهش معماری)

چشمانداز ایران ،تهران
هفتهنامه «هفته» ،مونترال
و چشمانداز ایران

91/09/25
شماره  ،77اسفند 91فروردین 92
بهمنماه 91

