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  مقاالت  · فعالیت هاي علمی 
- The importance of construction techniques in the 
conservation of vernacular architecture of Masouleh. 
Daneshgar Nejad Zahra, Fadaei Nezhad Bahramjerdi 
Somayeh, Hanachi Pirouz (2022)., JOURNAL OF 
ARCHITECTURAL CONSERVATION, 1(28), 1-23. 

 
لع  - ارچ  روستایی؛ ا  بازشناسی مفهوم تابآوري در حفاظت و سع  پ
 موردي :روستاي تاریخی مزار خراسان رضوي .حسینی زهرا ,فدائی  نژاد
 .بهرامجردي سمیه )1400 ,.(مسکن و محیط  روستا ,40)175 ,(34-19

 
- Community-led regeneration practice in Ghalam 
Gudeh District, Bandar Anzali, Iran: A participatory 
action research (PAR) Project. Pourzakarya Maryam, 
Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh (2021)., LAND 
USE POLICY, 105(June 2021), 1-14. 

 
 معیارهاي ظرفیت سنجی استفاده مجدد از بناهاي تاریخی به منظور اعطاي -
 کاربري آموزشی،  مور مطالعاتی :دانشکده مرمت .توتونچی رعنا ,فدائی نژاد 

 
- Evaluation of Authenticity in the Conservation and 
Development of the Jameh Mosque of Urmia. Fadaei 
Nezhad Bahramjerdi Somayeh, Mollazadeh Fatemeh, 
Hanachi Pirouz (2020)., HISTORIC ENVIRONMENT-
POLICY & PRACTICE, 4(11), 1-24. 

 
- Toward Participation-Based Urban Planning and 
Development: Evaluating Participatory Revitalization 
in Middle Oudlajan Neighborhood of Tehran. Arbab 
Parsa, Taghizadeh Azari Katayoun, Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh (2020)., JOURNAL OF URBAN 
PLANNING AND DEVELOPMENT, 146(4), 05020022. 

 
 انطباق پذیري و استفاده مجدد از میراث صنعتی به مثابه تداوم هویت شهري  -
 کارخانه ساالمبورسازي تبریز  و  کارخانه چرم سازي ایگواالدا اسپانیا .رنجکش 
 ریحانه ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه  )1399 ,.(نقش جهان - مطالعات نظري و 
 .فناوري هاي نوین معماري و شهرسازي ,10)1(

 
- Towards developing a cultural and creative quarter: 
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Culture-led regeneration of the historical district of 
Rasht Great Bazaar, Iran. Pourzakarya Maryam, Fadaei 
Nezhad Bahramjerdi Somayeh (2019)., LAND USE 
POLICY, December 2019(Volume 89). 

 
 بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگ-مبنا در ساخت شهر خالق   )تدوین  -
 چارچوب تحلیلی  بازآفرینی قطب خالق و فرهنگی .(پورذکریا مریم ,فدائی نژاد 
 .بهرامجردي سمیه )1398 ,.(باغ نظر ,16)77(

 
 .اصول تجهیز در انطباق پذیري و  استفاده مجدد میراث معماري  صنعتی -
 مهدیون سجاد ,فدائی نژاد  بهرامجردي سمیه )1398 ,.(نقش جهان - مطالعات 
 .نظري و فناوري هاي  نوین معماري و شهرسازي ,9)1 ,(31-23

 
- Integrity Evaluation in Conservation of the Amir-
Chakhmagh Square in Yazd, Iran. Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh, Hanachi Pirouz (2018)., 
Armanshahr Architecture & Urban Development 
Journal, 11(24), 51-68. 

 
 .جایگاه مردمان بومی در  تبیین مفهوم منظر فرهنگی  هورامان کردستان -
 فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,حناچی پیروز ,نظام مهدیار ,رمضانی الله 
 .)1397 ,.(پژوهش هاي انسان شناسی ایران ,7)2(

 
 ,رویکرد آرمانی در حفاظت و توسعه منظر شهري تاریخی .عشرتی پرستو -
 .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1397 ,.(مرمت  و معماري ایران ,8)15(

 
- The Study of Safavi Northern Chahar-Bagh Street of 
Shiraz, Iran; from the Standpoint of Integrated 
Conservation and Development Based on Historical 
Urban Landscape Approach. Eshrati Parastoo, Eshrati 
Dorna, Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh (2018)., 
Armanshahr Architecture & Urban Development 
Journal, 11(22), 9-23. 

 
 بازشناسی چارچوب نظري رویکرد حفاظتی منظر شهري تاریخی .پوربهادر -
 ,پوپک ,فدائی  نژاد بهرامجردي سمیه  )1397 ,.(مطالعات شهر ایرانی اسالمی

 
 توسعه چارچوب مفهومی مدیریت ارزش مبنا در مکان هاي فرهنگی تاریخی -
 )بانگاهی به فرهنگ اسالمی .(حناچی پیروز ,مالزاده فاطمه ,فدائی نژاد
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- EVALUATION OF AUTHENTICITY ON THE BASIS OF 
THE NARA GRID IN ADAPTIVE REUSE OF 
MANOCHEHRI HISTORICAL HOUSE KASHAN, IRAN. 
Eshrati Parastoo, Fadaei Nezhad Bahramjerdi 
Somayeh, Eftekhari Mahabadi Samaneh, Azad Mitra 
(2017)., ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ARCHITECTURAL RESEARCH, 11(3), 214-230. 

 
 بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت .فدائی نژاد -
 بهرامجردي سمیه ,حناچی پیروز ,رمضانی الله ,نظام مهدیار )1396 ,.(پژوهش
 .هاي انسان شناسی ایران ,7)1 ,(50-31

 
 محرم سازي مدارس دخترانه با تأکید بر معماري بومی بندر بوشهر .عشرتی -
 پرستو ,نمازي محمدکاظم  نمازي ,عشرتی درنا ,فدائی  نژاد بهرامجردي سمیه
 .)1395 ,.(پژوهش هاي معماري اسالمی ,4)11 ,(55-37

 
- Developing a Conceptual Framework for Integrity in 
Urban Heritage Conservation. Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh, Eshrati Parastoo, Eshrati 
Dorna (2016)., Armanshahr Architecture & Urban 
Development Journal, 8(16), 165-175. 

 
- The Study of Effective Components in Façade 
Engineering Towards Developing a Conceptual 
Framework. Namazi Mohammad Kazem, Eshrati 
Parastoo, Eshrati Dorna, Fadaei Nezhad Bahramjerdi 
Somayeh (2016)., JOURNAL OF APPLIED 
ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES, 6(7). 

 
- Authenticity Evaluation in Revitalization of the Atique 
Square of Isfahan. Fadaei Nezhad Bahramjerdi 
Somayeh, Eshrati Parastoo, Eshrati Dorna (2015)., 
International Journal of Architectural Engineering and 
Urban Planning, 25(2), 112-119. 

 
 منظر شهري تاریخی رویکردي نوین در مدیریت محدودههاي واجد ارزش -
 ,شهري .عشرتی پرستو ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1394 ,.(آبادي ,3)74(

 
- A DEFINITION OF AUTHENTICITY CONCEPT IN 
CONSERVATION OF CULTURAL LANDSCAPES. 
Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh, Eshrati 
Parastoo, Eshrati Dorna (2015)., ARCHNET-IJAR 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL 
RESEARCH, 9(1), 93-107. 

 
 واکاوي مؤلفه هاي بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی .فدائی نژاد -
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بهرامجردي سمیه ,عشرتی پرستو )1393 ,.(معماري و شهرسازي ,19)4 ,(86-
77. 
 

 بررسی و تبیین سیر تحول سیاست ها و برنامه هاي حفاظت از میراث  -
 فرهنگی؛ بازه زمانی سال 1357 تا 1391 .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,حناچی 
 .پیروز )1393 ,.(مطالعات معماري ایران ,بهار و  تابستان 93)5 ,(37-21

 
 توسعه مدل یکپارچه حفاظت و بازآفرینی به منظور  سنجش اقدامات در  -
 نواحی  تاریخی .فدائی  نژاد بهرامجردي سمیه ,حناچی پیروز )1392 ,.(نشریه 
 .معماري و شهرسازي آرمان شهر ,10)5079-2008 ,(42-31

 
 ارزیابی طرح ساماندهی مجموعه تاریخی میدان امیرچخماق یزد .فدائی نژاد -
 .بهرامجردي سمیه )1391 ,.(نوسازي ,سال سوم)17 ,(15-1

 
 بهسازي و بازآفرینی بافت  هاي فرسوده شهرهاي کشور ضرورت تدوین سند -
  ,ملی مواجهه و اقدام در بافت هاي فرسوده .فدائی نژاد  بهرامجردي سمیه
 جلیل حبیب اللهیان )1390 ,.(صفه  )نشریۀ دانشکده معماري و شهرسازي 

 
 

 
 کنفرانس ها  ·

- Adaptive Reuse of Modern Architectural Heritage of 
Tehran; From Residential House to Hostel. Fadaei 
Nezhad Bahramjerdi Somayeh, Naderi Hadi, Hanachi 
Pirouz (2019)., International international on Modern 
Heritage and Future Legacy, 10-14 June, Germany. 

 
- Creative Tourism in Modern Heritage Regeneration; 
The Case of Rasht Municipality Square. Pourzakarya 
Maryam, Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh (2019)., 
International Conference on Conservation of 20th 
Century Heritage from Architecture to Landscape, 23-
24 April, Tehran, IRAN. 

 
- Integrated Conservation and Development in Modern 
Heritage Complex: Case Study: Central Campus of 
Tehran University. Naziri Zahra, Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh (2019)., International 
Conference on Conservation of 20th Century Heritage 
from Architecture to Landscape, 23-24 April, Tehran, 

IRAN. 
 

- Change Management in Conservation of Modern 
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Architectural Heritage in Tehran. Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh, Sadrolashrafi Hoda, Naderi 
Hadi, Hanachi Pirouz (2019)., 100 years Bauhaus: 
Which interest do we take in Modern Movement 
today?, 1 March, Berlin, Germany. 

 
- The effect of hidden dimensions on the conservation 
of urban heritage: Oudlajan neighborhood in Tehran, 
Iran. Ramezani Laleh, Nezam Mahdyar, Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh, Hanachi Pirouz (2019)., Art and 
the 4th Dimension, 8-9 January, Tehran, Iran. 

 
- VALUE- BASED MANAGEMENT OF URMIA 
HISTORICAL BAZAAR. Mollazadeh Fatemeh, Fadaei 
Nezhad Bahramjerdi Somayeh, Rahimi Mohammad 
(2018)., YOCOCU 2018- Dialogues in Cultural Heritage, 
22-26 May, Italy. 

 
- Cultural Landscape Conservation as an Approach to 
Sustaining Cultural Identity; Case Study: Uraman 
Takht Village. Ramezani Laleh, Nezam Mahdyar, 
Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh, Hanachi Pirouz 
(2018)., YOCOCU 2018 Conference, Dialogues in 
Cultural Heritage, 22-26 May, Italy. 

 
 نقش تغییرات اجتماعی در حفاظت منظر فرهنگی هورامان کردستان  .نظام -
 ,.مهدیار ,رمضانی الله  ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,حناچی پیروز )1397(
 ,کنگره بین المللی معماري و شهرسازي معاصر پیشرو در کشورهاي اسالمی
 .19-20 فروردین ,مشهد ,ایران

 
 ارزیابی تأثیرات توسعههاي شهري  معاصر بر  حفاظت از منظر شهر  تاریخی -
 ارومیه؛  نمونه موردي :میدان امام خمینی)ره (در محدوده بازار ارومیه .فدائی
 نژاد بهرامجردي سمیه ,مالزاده فاطمه ,رحیمی محمد )1397 ,.(کنگره  بین 
 المللی معماري و شهرسازي معاصر  پیشرو در کشورهاي اسالمی ,20-19
 .فروردین ,مشهد ,ایران

 
 طراحی یکپارچه منظر شهري مبتنی بر جنبههاي عینی و ذهنی،  نمونهی -
 موردي مرکزِ محلهي ناران )پاچنار ناران (شهر لواسان .عشرتی پرستو ,عشرتی
 درنا ,فدائی نژاد بهرامجردي  سمیه )1396 ,.(سومین همایش ملی " معماري و
 .شهر پایدار " ,15-15 بهمن ,تهران ,ایران

 
- Conservation of Modern Architectural Heritage by 
adaptive reuse approach, case studies: Nazdik Café, 
and Ab-Anbar Gallery in Tehran. Fadaei Nezhad 
Bahramjerdi Somayeh, Hanachi Pirouz, Naderi Hadi 
(2017)., Modern Heritage in the MENA Region : 
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Identification - Documentation - Preservation, 30-31 
August, Berlin, Germany. 

 
 تبیین مفهوم منظر فرهنگی؛ نمونه موردي :منظر فرهنگی سیستان و  -
 بلوچستان .حناچی پیروز ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,رمضانی الله ,نظام
 مهدیار )1396 ,.(چهارمین کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران ,31-31
fa-month-0, زاهدان ,ایران. 

 
 باززنده سازي راسته آهنگران و نجاران بازار تاریخی ارومیه؛ با نگاهی به  -
 ,مشاغل سنتی فراموش شده .مالزاده فاطمه ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه
 ،رحیمی دیزجی محمد )1394 ,.(کنفرانس بین المللی معماري،  شهرسازي
 .عمران،  هنر،  محیط زیست ,17-17 بهمن ,تهران ,ایران

 
 بازآفرینی حفاظت مبنا :ارزیابی اقدامات میدان عتیق .فدائی  نژاد -
 بهرامجردي سمیه ,حمزه نرگس ,پوربهادر پوپک )1394 ,.(هشتمین کنفرانس 
 ,بین المللی رشد شهري و  حفاظت در منطقه اوراسیا ,10-11 شهریور ,تهران

 .ایران
 

- Integrated Aspects towards Integrated Approach in 
Management of Historic Urban Landscape. Fadaei 
Nezhad Bahramjerdi Somayeh, )2014( عشرتی پرستو., Fifth 
International Cultural Landscape Conference, Urban 
Cultural Landscape: Past; Present; Future, 17-18 
November, Tehran, Iran. 

 
 نقش توسعه عمودي ساختمان ها در هویت بخشی به منظر شهري .جعفري -
 منیژه ,دوالبی پویا ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1393 ,.(افق هاي نوین در 

 
 

 کتب  ·
 منظر شهري تاریخی :رویکردي کل  نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهري .عشرتی -

 .پرستو ,عشرتی درنا ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1400(
 

 .محوطه میراث جهانی زولورین .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,فرجی فرناز )1399( -
 

 بازخوانی تجارب انطباق پذیري و استفاده مجدد از میراث صنعتی در ایران .حناچی -
 .پیروز ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,تیمورتاش سارا )1398(

 
- Conference Proceedings; International Conference on 
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Conservation of 20th Century from Architecture to 
Landscape. Fadaei Nezhad Bahramjerdi Somayeh (2019). 

 
 اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه ,عشرتی -

 .پرستو ,حناچی پیروز )1397(
 

 هنر و بعد چهارم :چکیده سخنرانیهاي سمپوزیوم بینالمللی درباره زمان،  فضا و -
 حرکت در هنر .اسالمی سید یحیی ,خلیلی مریم سادات ,فدائی نژاد بهرامجردي سمیه

)1397(. 
 

 ,منظر شهري تاریخی،  مدیریت میراث در قرن شهري .دوالبی پویا ,عشرتی پرستو -
 .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1396(

 
 .مبانی نظري بافت هاي تاریخی شهري .فدائی نژاد بهرامجردي سمیه )1394( -

 
 

 

 مجالت ·

  
  

  
  پایان نامه ها و رساله ها

  

 


