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  مقاالت  فعالیت هاي علمی

- Placing Egress Components and Smoke Shafts in the 
Core Structure of Residential High-rise Buildings for 
Emergency Evacuation. Soltanzadeh Alireza, 
Mazaheriyan Hamed, Heydari Shahin, Andaji Ali 
(2021)., Space Ontology International Journal-
Architecture, Urban Design and Planning, 10(1), 27-45. 

 
 قهرمانی .فیلمی کالبدهاي با امپاتی طریق از تماشاگر فضایی ادراکات بسط -

 نشریه ,.(1397) علیرضا صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه پیراوي ,محمدباقر

 ,(3)23 ,(تهران دانشگاه نشریه) موسیقی و نمایشی هنرهاي -زیبا هنرهاي

49. 

 

 سامانه از وري بهره با ایران تاریخی مسجدهاي محور نشبستا شناسی گونه -

 سعید خاقانی ,حامد مظاهریان ,مهدي طاهري .(GIS) جغرافیایی اطالعات

 .10 ,(3)23 ,شهرسازي و معماري - زیبا هنرهاي ,.(1397)

 

 طاهري ,سعید خاقانی .ایران تاریخی مسجدهاي محور ایوان شناسی گونه -

 و معماري دانشکده نشریۀ) صفه ,.(1397) حامد مظاهریان ,مهدي محمد

 .13 ,(82)28 ,(بهشتی شهید دانشگاه شهرسازي

 

 قهرمانی .باروك سینما در جسمانی و فضایی فولدهاي تنیدگی درهم -

 ,.(1396) علیرضا صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه ونک پیراوي ,محمدباقر

 ,(تهران نشگاهدا نشریه) موسیقی و نمایشی هنرهاي -زیبا هنرهاي نشریه

14(14), 71-84. 

 

 .ایران معماري در بندي یزدي اي سازه و هندسی تحلیل و شناسی گونه -

 حمیدرضا پور کاظم ,غالمحسین معماریان ,حامد مظاهریان ,سهیل نظري

 .64-53 ,(1)22 ,شهرسازي و معماري - زیبا هنرهاي ,.(1396)

 

 دوران به ساسانی دورة زا گذار در ایران شهرهاي فضایی سازمان و ساخت -

 حامد مظاهریان ,احمد پوراحمد ,حسن کریمیان ,ستار خالدیان .اسالمی

 .51-35 ,(2)8 ,شناسی باستان مطالعات ,.(1395)

 

"زن پرسه" بازتجسد -  ,محمدباقر قهرمانی .فیلم تماشاگر درپیکر مدرن شهر 

 - زیبا هنرهاي ,.(1395) علیرضا صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه پیروایی

 .17-1 ,(5)21 ,شهرسازي و معماري

 

 مظاهریان .خیالی جغرافیاي سازي قطعه قطعه و سینماتیک اندیشیدن -
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 دو ,.(1394) علیرضا صیاد ,مرضیه ونک پیراوي ,محمدباقر قهرمانی ,حامد

 .12 ,(A-10)2 ,هنر تطبیقی مطالعات فصلنامه

 

- Islamic Archetypes in Persian Caravanserai as 
Generators of Future Architecture. Mazaheriyan 
Hamed, Keynoosh Amir Mehdi, Keynoosh Ariya 
(2015)., Naghshejahan, 1(5), 9. 

 
 ,حامد مظاهریان .ایران اسالمی دوران معماري تفسیر در زمان مفهوم تبیین -

 نوین هاي فناوري و نظري مطالعات - جهان نقش ,.(1394) امیرمهدي نوش کی

 .10 ,(15)1 ,شهرسازي و معماري

 

 ,محمدباقر قهرمانی .معاصر شهري فضاهاي و سینمایی فضاي تعاملی ارتباط -

 هنرهاي نشریه ,.(1394) علیرضا صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه ونک پیراوي

 .49 ,(2)20 ,(تهران دانشگاه نشریه) موسیقی و نمایشی هنرهاي -زیبا

 

 در قطعه قطعه فضاهاي و شده مثله انسانی لبدهايکا آمیختگی جغرافیاي -

 ,حامد مظاهریان ,مرضیه ونک پیراوي ,محمدباقر قهرمانی .سینماتیک شهر

 .72-59 ,(13)3 ,هنر کیمیاي فصلنامه ,.(1393) علیرضا صیاد

 

 معماري در فضایی هاي سکانس گیري شکل و ناظر متحرك کالبد -

 صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه ونک پیراوي ,محمدباقر قهرمانی .سینماتیک

 .27-36 ,(4)19 ,شهرسازي و معماري - زیبا هنرهاي ,.(1393) علیرضا

 

 پیراوي ,محمدباقر قهرمانی .فیلم هاپتیکی فضاي تماشاگردر یافتگی تن -

 و نمایشی هنرهاي نامه ,.(1393) علیرضا صیاد ,حامد مظاهریان ,مرضیه ونک

 .61-53 ,(2)19 ,موسیقی

 

 ستار  .ایران شهري فضاي سازمان و شهرنشینی روند در اسالم جایگاه یینتب -

 مطالعات ,.(1393) حامد مظاهریان ,احمد پوراحمد ,حسن کریمیان ,خالدیان

 .19-5 ,(17)5 ,اسالمی ایرانی شهر

 

 مظاهریان ,باقر محمد صابر کبیر .تبریز کبود مسحد معماري شناسی ریخت -

 .23-5 ,(6)3 ,ایران معماري مطالعات ,.(1393) مهناز پیروي ,حامد

 

 مجاورت در طراحی ) آینده و گذشته میان پیوند واسطه جدید، ساختارهاي -

 تیموري شاه ,حامد مظاهریان .(قزوین شهر در ري راه حمام و سردار انبار آب

 .55-39 ,(38و37)اول ,شهر هفت ,.(1391) پیروز حناچی ,یلدا
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 مظاهریان .تاریخی ي زمینه در جدید اختارهايس براي طراحی رهنمودهاي -

 ,(4)17 ,شهرسازي و معماري - زیبا هنرهاي ,.(1391) یلدا تیموري شاه ,حامد

29. 

 

 .تاریخی ي زمینه در جدید ساختارهاي حضور به جهانی هاي رویکرد -

 و نظري مطالعات - جهان نقش ,.(1391) یلدا تیموري شاه ,حامد مظاهریان

 .55-39 ,(دو)دوم ,شهرسازي و معماري وینن هاي فناوري

 

 شاه ,حامد مظاهریان .ایران تاریخی بناهاي اي سازه رفتار مطالعات بر مروري -

-39 ,(38و37)اول ,شهرسازي و معماري - زیبا هنرهاي ,.(1390) یلدا تیموري

55. 

 

 آزاد ,حامد مظاهریان .کالنشهر در اي محله تا روستایی بافتی از ، چیذر -

 .8 ,(25)25 ,آبادي ,.(1387) مرضیه خانم مکیار

 

 
 

 کنفرانس ها 

 در اجتماعی پایداري مفهوم به دستیابی براي موثر اجتماعی ابعاد تدوین -

 شهرسازي و معماري ملی همایش ,.(1392) حامد مظاهریان .تک مدیا طراحی

 .آبان 9-9 ,انسانگرا

 

- New Trends and Attempts in Conservation of Modern 
Built Heritage in Iran. Mazaheriyan Hamed, Naderi 
Hadi, Mozafari Golnoosh (2013)., Filling the Gaps:  
World Heritage and the 20th Century, 3-7 October, 

India. 
 
 

  کتب 

 ,حامد ریانمظاه .تهران دانشگاه معماري دانشجویان برگزیده آثار - 1 سال کتاب -

 .(1392) یحیی دسی اسالمی

 

 حامد مظاهریان ,محمود گالبچی زاده محمدحسین .ساختمانی نوین هاي فناوري -

(1388). 

 

- A Bibliography of the Art, Architecture and Archaeology of 
Iran in the 20th Century. Mazaheriyan Hamed (2005). 
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 مجالت 

  

  

  

  پایان نامه ها و رساله ها
  1398/11/28 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,هاشمی پایدارینیما رویکرد با تهران حراج خانه طراحی -

 

 درویش تهرانفرشته قاجار دوره در گلستان باغ هاي عمارت معماري کالبدي و تاریخی تطور سیر -

  1398/06/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,زانوسی

 

 خانه :مطالعاتی نمونه .مسکن از ایران اجتماعی متوسط طبقه ذهنی لگوهايا تغییر بر مدرنیته تاثیر -

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,عالیقدر مریم1357-1320 تاریخی دوره در تهران شهر هاي

1398/06/31  

 

 هنر، از هاسفرنامه در خارجی سیاحان ◌ٔ شناسانهزیبایی هايقضاوت تبیین  :دیگري نگاه از تهران -

  1398/06/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,بادامچی قاجارزهرا ◌ٔ دوره تهران در شهر و يمعمار

 

 ملکان، : موردي مطالعه) زندگی سبک به توجه با آذربایجان دوم پهلوي هاي خانه الگوي بازخوانی -

  1398/06/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,ملکی عباسی ندا( مراغه و بناب

 

- TheHer i t age  of I spahbads i nt heCul t ural    -Geographi cal Areaof   

Tabar i st an Cul t ural Landscapeof Par i m (  ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,زلیکانی سجاد(   

1397/06/31  

 

- Desi gni ngt henei ghborhoodcent er i nNemat abad Tehranwi t hasecur i t y     ,     

approach1397/06/21 ارشد، یمظاهریانکارشناس حامد,صادقی حسن  

 

- Desi gnof Soci al Housi ngi nHi st or i cal Cont ext CaseSt udyJol f a        : -

Esf ahan1397/06/14 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نکویی محمدرضا  

 

 دارالخالفه :موردي نمونه معنا و کالبد بررسی ایران؛ معماري در(خورشیدي)هاللی سنتوري -

  1397/04/17 ارشد، هریانکارشناسیمظا حامد,کلهر ناصریفریده

 

 فضایییاسمین ساختار اساس بر تهران، شهر در دوم پهلوي دوره معمارساز هايآپارتمان شناسیگونه -

  1397/04/17 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,اللهینعمت
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 نوري تهرانمهسا توپخانه میدان :موردي نمونه قاجار دوره در عمومی فضاهاي اجتماعی تاریخ -

  1397/04/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,سوال

 

 پایان تا اسالمی اول قرن از روم امپراتوري از مانده جاي به هاي سازه با شامات سرزمین ساکنان رفتار -

  1397/04/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,السلیمان بتول(میالدي 750 تا 661) ها اموي دورة

 

ArcGI افزارهاينرم از استفاده با ایران تاریخی مسجدهاي معماري هايداده سازيرقومی و تحلیل - S و 

SPSS: حامد,طاهري ایرانمحمدمهدي مسجدهاي معماري شناختیگونه هايپژوهش بر درآمدي 

  1397/04/03 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 محله :موردي ونهنم شهري بازآفرینی رویکرد با اصفهان شهر تاریخی مرکز در حفاظت و توسعه -

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,عباسی اصفهانفاطمه جامع مسجد غرب شمال – ابواسحاقیه

1396/11/30  

 

 دوره در تهران هاي¬دروازه عملکردي و کالبدي تغییرات بررسی)  ناصري دارالخالفه هايدروازه -

  1396/11/18 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,پیرهاشمی علیرضا(ناصري

 

 نمونه .فارس خلیج شمالی هاي کرانه بومی معماري کردي عمل فضاهاي بر اقلیم و فرهنگ تاثیرات -

 مظاهریانکارشناسی حامد,ایروش کنگسعید بندر بومی معماري در (ساباط) باز نیمه فضاهاي :موردي

  1396/11/18 ارشد،

 

 حامد,امین ایرانعلی صرمعا معماري در اجتماعی پایداري گیري شکل در مؤثر عناصر بررسی -

  1396/06/29 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

- Cr i t i ci zi ngPre -ModernI rani anArchi t ect ural Tradi t i onsandTowns i n       

Memoi rsandMagazi nesof t heConst i t ut i onal Era      حامد,صلواتی کامیار 

  1396/04/18 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

- Geomet ryandst ruct ural   Anal ysi sof Yazdi  -Bandi Domes i nPersi an    

Archi t ect ure1396/04/18 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نظري سهیل  

 

 حامد,کرباسی علی(ونک شعبه)  مسکن بانک الکترونیک هوشمند يشعبه بازطراحی -

  1396/03/30 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 هادي(ترمینال CIP جایگاه فضاي طراحی باز)مهرآباد فرودگاه یک شماره ترمینال داخلی طراحی باز -

  1396/03/30 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,مجدي

 



 
 

|مظاهریان حامد   ٧ صفحه  | دانشگاه تهران – معماري دانشکده 

 1400 ماه آذر

  1396/03/30 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,روحی تهرانگراناز هماي هتل هاياتاق بازطراحی -

 

- Redesi gni ngpar t yof t heWeavi ngPl ant of Semnanandchangi ngi t t oSemna             n 

Publ i cLi brary Desi gni ngt heSt udyHal l of t het eenagersandt he  (          

Yout h)1396/03/03 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,همتیان امیررضا  

 

- Sust ai nabl eApproacht oSoci al Houses f or Poor Ci t i zens i nErodeSect i ons           

of Ci t i es 1395/06/27 د،ارش مظاهریانکارشناسی حامد,نیا بهمنش فرزاد  

 

 تهرانمروارید 18 منطقه در پذیري انعطاف رویکرد با جامعه درآمد میان اقشار براي مسکن طراحی -

  1395/06/25 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نظري

 

 اقلیم مسکونی معماري موردي مطالعه :انرژي مصرف کاهش بر تکیه با معماري در انسان رفتار تاثیر -

  1395/03/11 مظاهریاندکتري، حامد,کاوسی بخش الهایران وخشک گرم

 

- Theef f ect of peopl ebehavi or i narchi t ect urewi t hf ocusonEnergysavi ng            

Speci f i c st udyof resi dent i al archi t ect ureof hot anddrycl i mat eof I ran           اله 

  1395/03/11 مظاهریاندکتري، حامد,کاوسی بخش

 

 عزیزي شناسانهحمید باستان شواهد به اتکاء با قاجار دوران در یزد شهر فضاهاي لکردعم و ساختار -

  1394/6/28 مظاهریاندکتري، حامد,بندرآبادي

 

- Speci al Rehabi l i t at i onCent er f or Chi l drenwi t hDi seaseswi t haFocuson           

Dol phi nTherapy 1394/6/26 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نوروزي بهاره  

 

 و ریسندگی کارخانه :موردي نمونه :فرهنگی هايارزش حفظ بر تأکید با صنعتی میراث بازآفرینی -

  1394/12/09 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,رمضانخانی یزدمحمدرضا نساجان سعادت بافندگی

 

- Revi t al i zat i onof t heHi st or i cal Compl exof I sf ahanAt i qSquarewi t ha           

Cul t ural Promot i onApproach  1394/12/02 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,پور رمضانی فاطمه  

 

- Thef easi bi l i t y of useof t wowi ndows i nresi dent i al bui l di ngsexi st i ng           

andExami ni ngI t s Impact sonper f ormance     ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,آزادیان ریحانه 

1394/07/15  

 

 طراحی» :سازيتصمیم فرآیند در مردمی مشارکت رویکرد با کاشان پانخل تاریخی بازار فرینیبازآ -

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,ملکی امیر«تاریخی بازار با پیوند در الملک کمال میدان عرصه
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1394/03/31  

 

 وکیل مجموعه امونپیر بافت در افزامیان طراحی فرآیند در حفاظت و توسعه تعامل هايمؤلفه تبیین -

  1394/03/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,پرمون کرمانهما

 

 آملنرگس رود شهر نهر احیاي طبیعی؛ منظر بر تأکید با شهر تاریخی بندي¬استخوان سازي¬باززنده -

  1393/12/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,حمزه

 

 حامد,زارعی گردشگریعارفه توسعه رویکرد با تاریخی هاي محدوده در شهري بازآفرینی -

  1393/12/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 حامد,شهري متقی مدارسهیال حفاظت شهري بازآفرینی در تاریخی ساختارهاي نقش -

  1393/12/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 مدحا,نصر خلیلی حرارتیبهروز بارهاي بر هاآن تأثیر تعیین و ساختمانی هايسایبان بررسی -

  1393/12/13 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 فضاهاي سازمان و ساخت و کالبدي سیماي ، شهرسازي و  نشینی شهر روند در اسالم جایگاه تبیین -

  1393/06/31 مظاهریاندکتري، حامد,خالدیان ایرانستار شهري

 

 اسرشهرهای تاریخی بندي استخوان عرصه در شهري افزاهاي میان طراحی مبانی و اصول -

  1393/04/23 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,فوالدیان

 

 در معاصر شهري فضاي در بومی مفاهیم با الگویی تبیین و پیشین مختلف هاي گونه و میدان شناخت -

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,بیات اصفهانسجاد عتیق میدان شرقی محدوده ساماندهی

1393/04/14  

 

 حامد,مسعود کاشانسیداحسان شهر تاریخی بافت در رویداد طراحی ویکردر با شهري داخلی معماري -

  1393/04/08 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 محور آفرینی باز)صفویه عصر در قزوین شهر توسعه هاي زمینه ایران،بررسی در شهري توسعه سنت -

 ارشد، شناسیمظاهریانکار حامد,زینلی مکانهادي بومی خوانش مبناي بر قزوین تاریخی توسعه

1392/11/28  

 

 تبریزفرشاد آهن راه ایستگاه توسعه طرح موردي نمونه.مدرن معماري میراث از حفاظت رویکردهاي -

  1392/11/28 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,باسمنج جعفري
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 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,زیاري سیلوانارضا مورد ورزشی توریستی تفریحی هاي کمپ طراحی -

1392/11/24  

 

 حامد,افراسیابیان گراییشقایقزمینه مفهوم بر منطبق ایران معاصر معماري در فرهنگسرا طراحی -

  1392/11/24 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

  1392/11/23 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نادري میالنالناز اکسپو در ایران پاویون طراحی -

 

 مظاهریانکارشناسی حامد,کریمی نورپردازیالهام رویکرد با ازیب هنرهاي پردیس معماري بازگویی -

  1392/10/23 ارشد،

 

  1392/06/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نوش کی گذشتهامیرمهدي معماري به نوین رویکردهاي -

 

 رویدادهاي مرکز طراحی :تاریخی هايبافت سازيباززنده راستاي در افزامیان فضاهاي طراحی -

  1392/04/22 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,فرهنگی سمنانسیمین ناسار يمحله در اجتماعی

 

  1392/04/22 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,تاکی مصنوعتابان میراث و طبیعی میراث تلفیق -

 

 خیابان و زند کریمخان مجموعه موردي نمونه تاریخی هاي مجموعه  مجاورت در خیابان نقش -

  1392/04/18 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,کازرون آبادي گنج پریساشیراز کریمخان

 

 حامد,ناصري صابري ترانه(تهران یحیی امامزاده محله) توانمندسازي رویکرد با حفاظت -

  1391/11/24 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 ارشد، سیمظاهریانکارشنا حامد,ورنوسفادرانی عرب شهراصغر خمینی تاریخی بافت احیاي و مرمت -

1391/06/28  

 

 حامد,بیات نراقزینب :موردي نمونه شهري؛ خدمات بهبود رویکرد با تاریخی بافت توانمندسازي -

  1391/06/28 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 ري راه حمام و سردار انبار آب مجاورت در طراحی :موردي نمونه) تاریخی زمینه در جدید ساختارهاي -

  1390/11/30 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,اردستانی تیموري هشا یلدا(قزوین شهر در

 

 پردیس سیده(الگوریتمی طراحی رویکرد با کویر در توریستی تحقیقاتی مجموعه) برّ در پردیسی -

  1390/11/30 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,میرمالک

 

 الفتسمیه تاریخی روستاي قدیم بافت محوریت با تاریخی روستاهاي سکونتگاههاي سازي باززنده -
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  1390/11/19 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,پور ملک

 

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نژاد فاضلی اصفهانفرزانه جلفاي بافت تاریخی روحیه سازي بازنده -

1390/11/19  

 

 ناسیمظاهریانکارش حامد,صابري مریم(منوچهري خیابان :موردي نمونه) عمومی قلمرو ساماندهی -

  1390/06/28 ارشد،

 

 حامد,نادري پیرامونیهادي محدوده و زار الله الله هتل :موردي نمونه ایران در مدرن معماري از حفاظت -

  1390/06/28 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 زار الله محور موردي نمونه فضا به بخشی هویت جهت در تاریخی هاي بافت در جمعی فضاهاي بازیابی -

  1390/06/28 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,خوشنود نومهرنوش

 

 تجهیزات کنترل مرکز و توسعه طرح ؛(ع)رضا امام مطهر حرم دارالسیاده رواق ايلرزه بهسازي -

  1390/06/20 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,شاهی دولت وابستهشوکا

 

 ساختمان پوسته در فضاکار سازه ايکار الگوي به دستیابی براي ایرانی گره نقوش الگوریتمی توسعه -

 مظاهریانکارشناسی حامد,خیبري گنجی کاراکاسابوالفضل در ایران فرهنگی مرکز و سفارتخانه طراحی

  1390/04/29 ارشد،

 

 شناسیعلیرضا باستان هاي داده به اتکا با بروجرد تاریخی بافت توسعه و یابی شکل روند بررسی -

  1390/04/07 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,گودرزي

 

 انزلیاحمد ملوان فوتبال استادیوم طراحی و عمومی فضاهاي در پاشامی شونده بسته و باز هاي سقف -

  1389/11/27 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,جامعی

 

 و یحیی امامزاده گذر :موردي مطالعه تاریخی بافت بهسازي در موجود پتانسیلهاي و ظرفیتها یررسی -

  1389/06/31 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,شهبازي وابلیالن بازارچه

 

 حامد,موسوي حامد[کویر در عملکردي چند اي مجموعه طراحی] اي واحه در حضر لختی -

  1389/04/27 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

 مظاهریانکارشناسی، حامد,حسینی تهرانمحسن گفتگو پارك در صلح عکاسی موزه طراحی -

1388/12/17  

 

  1388/07/20 مظاهریانکارشناسی، حامد,لشگري غربسمیه شهرك کودك فرهنگسراي -
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 مظاهریانکارشناسی، حامد,تیموري شاه یلدا(زرگنده محله در سالمندي مرکز طراحی)سالمند مهد -

1388/04/30  

 

  1387/6/28 مظاهریانکارشناسی، حامد,آباد حفظ نوروند غربشبنم شهرك محله کانون احداث طرح -

 

  1387/06/19 مظاهریانکارشناسی، حامد,لواسانی غریبیان مجید نابینایانسید باشگاه -

 

  1387/03/12 مظاهریانکارشناسی، حامد,گودرزي جنگعلی دیدگاه -مقدس دفاع موزه -

 

  1387/03/12 مظاهریانکارشناسی، حامد,فاضلی صلحهنگامه دیدگاه -مقدس دفاع موزه -

 

 مظاهریانکارشناسی حامد,آزادارمکی محلهمرضیه مرکز طراحی-چیذر هب بخشی هویت براي طرحی -

  1386/12/15 ارشد،

 

  1386 مظاهریانکارشناسی، حامد,زاد یزدي زنجانآرش فرهنگی اقامتی مجتمع -

 

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,تهرانی توکلی کرمانعلی تاریخی بافت احیاء براي نگر کل روشی -

1385/7/11  

 

 مظاهریانکارشناسی حامد,مهران میمندمهرداد تاریخی روستاي بافت در طراحی و مرمت منشور -

  1385/06/22 ارشد،

 

  1385 مظاهریانکارشناسی، حامد,دادخواه غربحسام شهرك در اداري تجاري مجتمع طراحی -

 

 مظاهریانکارشناسی، حامد,خدابخش پرستارانهستی براي تفریحی-فرهنگی-ورزشی مجموعه طراحی -

1385  

 

 حامد,جبالبارزي سرکوهی بافتمیثم شهرستان توریستی اقامتی تفریحی مجموعه طراحی -

  1385 مظاهریانکارشناسی،

 

  1385 مظاهریانکارشناسی، حامد,فرامرزي ساریگالره - تفریحی - توریستی - اقامتی مجتمع -

 

 زاه فاضل تهرانزهره انمید سبزه و (خرداد پانزده ) ارگ میدان دو ساماندهی و بهسازي طرح -

  1385 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,تمام

 

 حامد,آباديرستم کرجمهریار فردیس شهرك در فرامرزیه قلعه مسکونی مجتمع طراحی -
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  1384 ارشد، مظاهریانکارشناسی

 

  1378 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,کرمی بندرانزلیحمیدرضا اقتصادي ویژه منطقه -

 

  1377 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نظامی ایرانعلی پزشکی ملی کتابخانه -

 

  1377 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,آرام غالمرضا(عج )االعظم اهللا بقیه پزشکی علوم دانشگاه -

 

  1377 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,مهدي رودرضا زاینده هاي کرانه بینی معمارانه ارتباطی -

 

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,زاده نجفی مصطفی(عج )االعظم اهللا بقیه کیپزش علوم دانشگاه -

1377  

 

  1377 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,همایونی آزادیبابک سینمایی مجموعه -

 

 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,عظیمی مشهدشهناز امامیه اراضی در مسکونی مجموعه طراحی -

1376  

 

 عیسی(مصلی اراضی )کرمان شهداي پارك و مذهبی ـ فرهنگی موعهمج ، اعظم مسجد طراحی -

  1376 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,نژاد غفاري

 

  1376 ارشد، مظاهریانکارشناسی حامد,اصل پور عزت سمنانفریدون بسیج آموزشی پادگان -

 

 ارشد، رشناسیمظاهریانکا حامد,کرمانشاهی صفري کرمانشاهکمال استانداري اداري مجموعه طراحی -

1372  

 

  

 


