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 (حفاظت از میراث ناملموس)از میراث فرهنگی حفاظت  دربومی   آوری و دانشفن •

 میراث معماری )مطالعات آزمایشگاهی حفاظت( شناسیآسیبفن شناسی و  •
 

 تألیف و ترجمه(  ب تخصصی کت( 

ها، معیارها، مبانی نظری حفاظت گلین؛ ارزیابی و اهمیت کاستی  معماریِ  حفاظت از میراثِ.  1400عباسی، مترجم.    و حامد   نیا، رضارحیم •
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 )ره(. المللی امام خمینی دانشگاه بین
 

رضا.   • نیا،  ارائهکوه خواجه.  1389رحیم  مقاله  معماری .  تاریخ  دانشنامه  ایران،  آثار معماری  پیشینه مطالعات  برای کتاب فرهنگ  شده 
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نادیا. رضا رحیم • با تکیه بر اسناد تاریخی، تصویری و مطالعات   . 1400  . *نیا و سجاد مؤذنمهردادیان،  آسیاب کهک تهران؛ بازشناسی 

 .647-632ص  . 4. شماره 42دوره .  علمی اثر. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  فصلنامه. میدانی
 

رحیم • رضا  و  شادی  میانه  *نیااسالمی،  میالد خنجری  آسیب.  1400.  و  تشخیص  و  سازه  رفتار  تاریخی؛ تحلیل  ساختارهای  در  پذیری 

پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. انجمن مهندسی سازه ایران.   -علمیفصلنامه  .  ای برای اقدامات پیشگیرانه در برج کوچک سمیرانتجربه 

 . 352-337ص . 9شماره  . 48شماره پیاپی . 8دوره 
 

آباد( میدان بزرگ قزوین صفوی؛ بازخوانی تحوالت تاریخی در دوره صفوی میدان سعادت )سعادت.  1400نژاد.  و علی شهابی*نیا، رضارحیم •

 . 43-23ص  .4، شماره 9دوره های معماری اسالمی. دانشگاه علم و صنعت ایران. پژوهشی پژوهش  -علمی فصلنامه  .و قاجار
 

تحلیل سلسله ها؛ یک مطالعه با استفاده از  حفاظت از مناظر فرهنگی با ارزیابی اجزای مؤثر بر آن.  1399.  *نیافه و رضا رحیمکراگری، حنی •

 . 88-73ص  .10، شماره  5دوره المللی امام خمینی )ره(. پژوهشی اندیشه معماری. دانشگاه بین - علمی. فصلنامه  مراتبی
 

بندی خاک بر مقاومت فشاری تأثیر تثبیت مکانیکی و اصالح دانه.  1399.  * نیافتوحی اردکانی و رضا رحیممحسن  ، منصوره،  دُرمحمدی •

تجربه یزدخشت؛  اردکان  منطقه  در  فیزیکی خشت  رفتار  بهبود  برای  فصلنامه  ای  انجمن   - علمی.  و ساخت.  سازه  مهندسی  پژوهشی 

 .151-132 ص . 4. شماره ویژه 37 شماره پیاپی. 7دوره ندسی سازه ایران. مه
 

• Dormohamadi, M
*
. Rahimnia, R. 2020. Combined Effect of Compaction and Clay Content on the Mechanical 

Properties of Adobe Brick. Case Studies in Construction Materials, 13 [Full Text]. 
 

اردکانی.  *رمحمدی، منصورهدُ • رضا و محسن فتوحی  نیا،  بهبود مقاومت .  1398، رحیم  تثبیت مکانیکی در  نقش  آزمایشگاهی  بررسی 

. ص  168. شماره  38. فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا. پژوهشکده سوانح طبیعی. سال  فشاری، کششی و خمشی خشت

61-76 . 
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ترویجی -، نشریه علمی سازی سازهای در سبک کوشک ناژوان اصفهان؛ تکنیک ساخت و تجربه.  1397نیا.  و رضا رحیم  * هالکوئی، ناهید •

 . 100 -82. ص 82. شماره 39گردشگری. دوره اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و  
 

 گیری تبیین نظام حاکم بر اقدامات حفاظتی معماران بومی با بهره.  1397فرد و سعید سعیدپور.  ، مهران قرائتی، علی زمانی* رحیم نیا، رضا •

دانش ضمنی معماران علمی در جنوب خراسان  بومی  از  بافتپژوهشی    . فصلنامه  و  آثار  )مرمت  ایران  و معماری  تاریخی مرمت   - های 

   . 86-69. ص 16سال هشتم. شماره دانشگاه هنر اصفهان. . فرهنگی(
 

. دوفصلنامه ن جایگاه آن در مصالح بومی اقلیم گرم و خشکتثبیت مکانیکی خاک و تبیی.  1396و رضا رحیم نیا.    *، منصورهدُرمحمدی •

 . 49-29. ص 6پژوهشی معماری اقلیم گرم و خشک. دانشگاه یزد. سال پنجم. شماره - علمی
 

 در فرآیند تحوالت  نقش معماران سنتی  و  ایحرفهتبیین جایگاه  و    تاریخی  بررسی.  1396فرد و مهران قرائتی.  ، علی زمانی*رحیم نیا، رضا •

 فرهنگی(.   -تاریخی هایبافتمرمت آثار و مرمت و معماری ایران )پژوهشی دو فصلنامه علمی  .مرمت با تکیه بر منابع مکتوبمعماری و  

 . 34-19   ص .13سال هفتم. شماره دانشگاه هنر اصفهان. 
 

های مرتبط با دانش بومی حفاظت: رویکردی  ای در پژوهشکاربرد نظریه زمینه.  1394 قرائتی، مهران و علی زمانی فرد. .* رحیم نیا، رضا •

.  4سال دوم. شماره  های بومی ایران. دانشگاه عالمه طباطبایی.  پژوهشی دانش  . فصلنامه علمی برای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس

 .175 – 143ص 
 

معماری بومی در جنوب خراسان، جهت   تجربیات  بازشناخت  .1392.  فردعلی زمانیتهرانی و    فرهاد امین محمودزاده،  ،  *رحیم نیا، رضا •

. ص 142. شماره 32سال  بنیاد مسکن انقالب اسالمی. پژوهشی مسکن و محیط روستا. . فصلنامه علمیحفاظت و مرمت بناهای خشتی

19-32. 
 

با    شده تثبیت  هایخشت( بر مقاومت کششی و فشاری  PIدامنه خمیری خاک )  تأثیر.  1390.  و داریوش حیدری بنی  * رحیم نیا، رضا •

. دانشگاه هنر اصفهان. سال اول. )مرمت و معماری ایران(  تاریخی فرهنگی  هایبافتو  پژوهشی مرمت آثار    ، دو فصلنامه علمیسیمان

 102-91شماره دوم. ص 
 

 : (و ملی المللیبین معتبر علمی ) هایهمایش * 

. میدان در قزوین عصر صفوی؛ مروری بر اشارات موجود در متون و اسناد تاریخی درباره میدان سعادت و اسب. 1399نیا، رضا.  رحیم •

 المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان. شیراز: مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز.نخستین کنفرانس بین
 

رضا رحیم • و  فاطمی  بررسی نمونه1399نیا.  اکبریان، محمد، مهدی  ایران و جهان.  . معرفی و  های موفق طراحی منظر پساصنعتی در 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین : تهرانهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.  هفتمین کنفرانس ملی پژوهش 

 طوسی. ارائه شفاهی. 
 

نقش مناظر پساصنعتی به عنوان رویکرد جدید معماری منظر در بهبود کیفیت .  1399نیا.  اکبریان، محمد، مهدی فاطمی و رضا رحیم •

دانشگاه تهران:  های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.  هفتمین کنفرانس ملی پژوهش.  فضا، سیما و منظر شهری

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. ارائه شفاهی. 
 

های تحلیل ها و چالش. تحلیل و ارزیابی رفتار سازه در ساختارهای تاریخی؛ مروری بر قابلیت1398اسالمی، شادی و رضا رحیم نیا.   •

نجمین همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار. دانشگاه تربیت دبیر شهید  پ المللی و  افزاری بعنوان یک روش. اولین همایش بیننرم

 رجایی. ارائه شفاهی. 

ق های موجود در ماسوله در زمان رون . مسیرهای کاروانی و کاروانسرا در ماسوله؛ بازشناسی اقامتگاه1398اکبری، بهاره و رضا رحیم نیا.   •

 المللی و چنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ارائه شفاهی. تجارت. اولین همایش بین
 

http://journal.richt.ir/athar/article-1-983-fa.html
https://www.researchgate.net/publication/334193091_tbyyn_nzam_hakm_br_aqdamat_hfazty_mmaran_bwmy_ba_bhrh_gyry_az_dansh_dmny_mmaran_dr_jnwb_khrasan_Describing_the_Paradigm_of_Masons%27_Conservation_Intervention_by_using_Masons%27_Tacit_Knowledge_in_South_o
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https://www.researchgate.net/publication/330039106_Soil_mechanical_stabilization_and_determination_of_its_position_in_vernacular_materials_of_hot_and_dry_climate_tthbyt_mkanyky_khak_w_tbyyn_jaygah_an_dr_msalh_bwmy_aqlym_grm_wkhshk
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http://qjik.atu.ac.ir/article_5440.html
http://qjik.atu.ac.ir/article_5440.html
https://www.researchgate.net/publication/282855206_Recognition_of_Indigenous_Architectural_Experiences_An_Approach_for_Conservation_and_Restoration_of_Adobe_Buildings_in_the_South_of_Khorasan_Iran_bazshnakht_tjrbyat_mmary_bwmy_dr_jnwb_khrasan_jht_hfaz?_iep
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https://www.researchgate.net/publication/305723481_The_Effect_of_Plasticity_Index_PI_on_the_Tensile_and_Compressive_Strength_of_Cement-Stabilized_Adobes_for_Adobe_Structures_tathyr_damnh_khmyry_khak_br_mqawmt_kshshy_w_fshary_khsht_hay_tthbyt_shdh_ba_s?_iep
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های طبیعت در ماسوله )نمونه موردی: ماسوله العمل. تأثیرات ناشی از سوء رفتارهای انسانی و عکس1398اکبری، بهاره و رضا رحیم نیا.   •

 المللی و چنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی پایدار. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ارائه شفاهی.رودخان(. اولین همایش بین
 

طرفه برگرفته از مصاحبه با بهرام الیکی  های آجری با پله یکمستندسازی تکنولوژی ساخت مناره.  1397و رضا رحیم نیا.    هالکوئی، ناهید •

 . شفاهی. ارائه تربیت دبیر شهید رجایی. دانشگاه تگر اصفهانی. دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگیمعمار و مرم
 

نگاهی به ساختار کالبدی کاروانسراهای شاهراه خراسان )نمونه مورد مطالعه: .  1397.  و مهرزاد پرهیزگاری  ، رضا رحیم نیاباقرجیران، لیلی •

المللی امام خمینی )ره(.  پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان. دانشگاه بین.  سبزوار(  -شهدکاروانسرای سنگ کلیدر، م

 ارائه شفاهی.
 

پنجمین همایش ملی  .  نقش توسعه و تأثیر آن بر منظر فرهنگی روستاهای کندوان و میمند.  1397و رضا رحیم نیا.    شادی،  اسالمی •

 . شفاهی. ارائه المللی امام خمینی )ره(بین. دانشگاه معماری و شهرسازی در گذر زمان
 

. تأثیر اقلیم بر ساخت و سازهای مسکن روستایی قزوین )نمونه موردی: روستای دینه رود و نیاق(. 1397لکزائی، خدیجه و رضا رحیم نیا.   •

 ر.المللی عمران، معماری و طراحی شهری. دانشگاه هنر اسالمی تبریز. ارائه پوستهمایش بین
 

• Rahimnia, Reza, Mehran Gharaati & Ali Zamanifard. 2016. A Narration of Iranian Architect: A Survey on the 

Historical Evolution from Mason to Architect in the Earthen Architecture of Iran. Terra 2016 (XII World 

Congress on Earthen Architecture). France (Lyon). Oral Presentation. 
 

• Rahimnia, Reza, Ali Zamanifard   & Mehran Gharaati. 2017. to the Need for Establishing Relationship between 

Mason's Know-How and Today's Architect Acts in Interventions Conservation. Sostierra 2017 (International 

Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and Sustainability). Spain (Valencia). Accepted 

for Oral Presentation. 
 

، اجتماعیهای معنوی و رفاه  راهی برای پویایی ارزش تأثیر وقف بر مدیریت سنتی آب بلده فردوس.  1390نیا.    رحیم  کاظم و رضامختارنیا،   •

 . ارائه شفاهی آبی، ایران )یزد(. هایسازهقنات و   المللیبین مدیریت سنتی منابع آب. مرکز المللیهمایش بین
 

• Rahimnia, Reza & Dariush Heidary. 2012. The Relationship Between Clay Quantity Of Soils And Mechanical 

Strength Of Adobes Stabilized By Cement: An Approach To Conservation And Modern Materials. Terra 2012 

(XI International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage). Oral 

Presentation. 
 

. همایش ملی هنر ولی  اهللنعمت  شاه  آستانه  در  تیموری  معماری  فضاهای  بازشناسی  و  بررسی.  1390رحیم نیا، رضا و ناهید هالکوئی.   •

 ارائه شفاهی  اسالمی. دانشگاه بیرجند. 
 

 :  آموزشی( –و علمیتخصصی  –سایر مجالت )علمی*  

. نشریه میراث ملی. فصلنامه تخصصی معاونت میراث کوه خواجه: موزه خشت و پوشش خشتی.  1391نیا.    تهرانی، فرهاد و رضارحیم •

 . 17-8. ص 8و  7. شماره 4و گردشگری. سال  دستیصنایعفرهنگی سازمان میراث فرهنگی،  
 

.  فردوس  شهراز تعامل سیمان و خاک برای افزایش مقاومت مکانیکی خشت در    ایتجربه.  1391رحیم نیا، رضا و داریوش حیدری بنی.   •

 29-26. ص 14. شماره 4آموزشی رازینه، سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی. سالنشریه علمی 
 

 :. ترجمه2008مورد استفاده برای خشت و خاک در جهان تا سال    هایکنندهاصالح، نگاهی به  شدهاصالحمواد گلی  .  1389رحیم نیا، رضا.   •
Terra literature review an overview of research in earthen architecture conservation By: Anne Oliver. Page: 

97-107 
 

 

)پاییز و    7 .دو فصـلنامه تخصصی مرمت و پژوهش  ولی  اهللنعمتکالبد معماری در هسـته مرکزی آسـتانه شاه  .  1388رحیم نیا، رضا.   •

 80 -73زمستان(: 
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   ( هاو همایش  کتاب، نشریات)داوری  و   ارزیابی 

 سنجی )دانشگاه هنر اسالمی تبریز( پژوهه باستانپژوهشی    -تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی  1400

 مسکن و محیط روستا )پژوهشکده سوانح طبیعی(پژوهشی    -تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی  1400

 پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار )دانشگاه شهید رجائی(  - تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی  1400

 شهر پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان  -تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی  1399

 تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی اثر )پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری( 1398

 خمینی )ره((  المللی اماماندیشه معماری )دانشگاه بین پژوهشی  -تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی  1397

 پژوهشی معماری اقلیم گرم و خشک )دانشگاه یزد(  -تاکنون: داوری مقاالت برای دو فصلنامه علمی 1396

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز انتشارات کتاب برای پژوهشی و   طرح: ارزیابی 1396

 کتاب برای انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین عنوان سه ارزیابیتاکنون :  1396

 های بومی ایران )دانشگاه عالمه طباطبایی تهران(پژوهشی دانش  -علمی  دو فصلنامهتاکنون : داوری مقاالت برای  1395

 تاریخی فرهنگی(  هایبافتپژوهشی مرمت و معماری ایران )مرمت آثار و    -علمی  فصلنامه دوداوری مقاالت برای : تاکنون  1393

 امامزادگان، دانشگاه اصفهان المللیبینداوری مقاالت همایش : 1392

 

  تخصصی   -آموزشی  هایدورهو  هاجشنواره ، هاکارگاه 

 / شوشتر/ مرکز رویدادهای معماری ایران  89در کارگاه فهم معماری ایران از پنجره شوشتر / اردیبهشت  کننده شرکت    -

 / اصفهان/ معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان90اقدام فردی/ خرداد  - در کارگاه آموزشی منفعت جمعی کننده شرکت    -

 / معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان91خرداد  /ISIبا رویکرد به مقاالت  نویسیمقالهدر کارگاه آموزشی  کننده شرکت    -
 

     سوابق آموزش و تدریس 

 *  مقطع کارشناسی ارشد

طرح بازنده  "  ،  "حفاظت از میراث با ارزش روستایی"،  "شهری  هایبافتسمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و  "   ،"مدیریت کارگاه"تدریس درس   -

/    و شهری  تاریخی، گرایش میراث معماری  هایبافتکارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و    /  "روش تحقیق"و    "(2های معماری )طرح  سازی میراث مجموعه

 تاکنون  94-95مینی )ره( قزوین /  امام خ المللیبیندانشگاه 

 

 *  مقطع کارشناسی

کارشناسی  /    "پروژه نهایی"و    "مرمت بناهای تاریخی  کارآموزی  "  ،"آزمایشگاه مواد و مصالح"،"2و1طرح مرمت بناهای تاریخی  "تدریس دروس   -

 کنونتا  1399-1400قزوین /  / المللی امام خمینی )ره(مرمت بناهای تاریخی / دانشگاه بین

المللی امام  کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی / دانشگاه بین/    "پروژه نهایی"و    "شناسیآسیب "   ،"طرح مرمت و احیای بناهای تاریخی" تدریس دروس   -

 99-1400 تا  93-94قزوین /  /  خمینی )ره(

طرح مرمت  "،  "ترسیم فنی"،  "عناصر و جزییات ساختمان"،  " آشنایی با بناهای تاریخی پیش از اسالم"،  "آزمایشگاه مواد و مصالح" تدریس دروس   -

پیام  کارشناسی مرمت بناهای تاریخی / دانشگاه  /    "پروژه نهایی"و    "کارگاه مرمت بناهای تاریخی"،  "2طرح مرمت بناهای تاریخی  "،  "1بناهای تاریخی  

 93-94 تا 91-92مرکز اصفهان/   / نور 

 93-94 // اصفهان  کارشناسی مهندسی معماری / دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی/    "آشنایی با مرمت ابنیه"تدریس درس   -

 92-93 تا 91-92ی/ کارشناسی مرمت بناهای تاریخی / دانشگاه حکیم سبزوار  /  "پروژه نهایی" و    "آزمایشگاه مواد و مصالح ساختمانی"تدریس دروس   -

 91-92اصفهان/  /   سپهر غیرانتفاعی/ کارشناسی مهندسی معماری / موسسه  "آشنایی با مرمت ابنیه"تدریس درس   -

 88- 89کارشناسی مرمت بناهای تاریخی / دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند/  /  "برداشت از بناهای تاریخی"و    "آزمایشگاه مواد و مصالح"دروس    تدریس -



6 

 

 

 کارشناسی ارشد(  نامهراهنمایی و مشاوره پایان( 

  هنمارااستاد /  (میراث معماریهای تاریخی )مرمت و احیا ابنیه و بافت* کارشناسی ارشد 

 " باززنده سازی بافت تاریخی سنگلج تهران با رویکرد دوستدار کودک طرح  ".مقدم، یاسمنابراهیمی:    تاکنون    1400  بهمن  -

 " عملکردی آن با بازار تاریخی شیراز -طرح باززنده سازی تیمچه احمدی با تأکید بر انسجام ساختار". بانشی، الهه:       تاکنون    1400  آذر  -

 "ل نوظهور بازار )مراکز خرید( در شهر؛ نمونه موردی: بازار تاریخی دزفول حفاظت از بازار تاریخی در برابر شک".امیدی، فرهاد:       تاکنون    1400مهر    -

 "در راستای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محله قصابهای شهر یزد  سازی کاروانسرای خراسانیبازندهطرح  ".  طیبه،  وندعیسی:       تاکنون    1400مهر    -

 " گران گرگانهای تاریخی؛ نمونه موردی: تکایای میخچهسازی مجموعهنقش میراث فرهنگی ناملموس در بازنده ".  مریم،  محمدی:         تاکنون  1400مهر    -

حفاظت از میراث خاکی مبتنی بر اصالت در تکنیک ساخت )نمونه موردی: طرح مرمت خانه خلیل خان  ": همتیان، مهدیه.    1401تیر    تا  98مهر    -

 مجموعه دولت آباد دامغان( ذوالفقاری در  

 " طرح مدیریت تغییر در حفاظت از بازار تاریخی کرمان": بدخشان، هانیه.    1400تا شهریور    98مهر    -

 " افزاطرح بازنده سازی آسیاب کهک تهران در جهت ارتقاء ارتباط بنا با زمینه شهری مبتنی بر طراحی میان".  نادیا،  مهردادیان:       99بهمن    تا  98  مهر  -

 زوین( بازار ق  -)مطالعه موردی: سرای حاج رضا طرح حفاظت از بناهای تاریخی در برابر رطوبت صعودی  ": محمدعلیخانی، فاطمه.       99بهمن    97بهمن    -

  و)نمونه موردی: طرح مرمت  مندی از فناوری بومی در حفاظت از خانه های روستایی در شاهکوه گلستان بهره" . الهام: کرامتلو،   99شهریور  تا  96 اسفند -

 ( دهقان  خانه احیا

 " طرح مرمت و احیا کاروانسرای جمالیدانش بومی حفاظت از میراث معماری در ماسوله در جهت  ": اکبری، بهاره.           98آذر    تا  96  اسفند  -

 " سازی مجموعه فاضلی ساریدر راستای بازنده  2طرح مرمت و احیا خانه تاریخی کلبادی  ": رستخیز، فرشته.            98آذر    تا  96بهمن    -

   "طرح مرمت و احیا سرای ضرابخانه در راستای ارتقا یکپارچگی با بازار تاریخی قزوین": باقری، فرخنده.    98شهریور    تا  96بهمن    -

 " حفاظت از مجموعه تاریخی رباط شرف سرخس، با نگاهی به تجربیات حفاظتی گذشتهطرح  ".  موسوی، فاطمه:        98بهمن    تا  96بهمن    -

های تاریخی  مونه موردی: برجن ای،  بخشی با رویکرد تحلیل سازه و ارزیابی رفتار لرزه استحکامطرح مرمت و  ".  شادی،  اسالمی:          98آذر    تا  96  بهمن  -

 " سمیران

  راهنما/ استاد  طراحی شهری* کارشناسی ارشد 

 " بازآفرینی مرکز محله تاریخی ساغریسازان شهر رشت"تاکنون   : حسنی ضیابری، سیده پریسا.    98بهمن      -

  استاد مشاور /(میراث معماریهای تاریخی )مرمت و احیا ابنیه و بافتکارشناسی ارشد  *

 " سازی سرای حاج رضا در راستای ارتقاء کیفیت عملکردی مجموعه بازار قزوینبازنده طرح  ".  جلوخانی نیارکی، فاطمه:       تاکنون    1400مهر      -  

 " های گردشگری منطقه بازنده سازی مجموعه شیالت کیانشهر با توجه به ظرفیت": نوروزی، فرشته.          98تا شهریور    96بهمن     -

 "طرح احیا ارگ محمدحسین خان نارویی در راستای ارتقا نظام گردشگری روستای قلعه نو سیستان"بارانی، موسی.    :          98شهریور    تا  96  بهمن   -

 " طرح حفاظت باغ خانه اسدخان با رویکرد به بستر فرهنگی تاریخی منطقه ابرکوه ": آقاگلی، مریم.         98شهریور    تا  96خرداد      -

   "ها در جهت پیوند با ساختار بازار قزوین )نمونه موردی: تیمچه سرباز(ارتقا کیفیت عملکردی تیمچه"ابر.  : فالح ، ص        98شهریور    تا  96خرداد      -

 " های گردشگری زمینه شهری طرح مرمت و احیا مجموعه میرپنج کاشان با توجه به ظرفیت": لکزایی، خدیجه.           97تا بهمن    96  بهمن   -

 " طرح مرمت و احیا حمام دوخزینه سنندج": مرادیان، محسن.           97شهریور    تا 95آذر      -

 " طرح مرمت و احیا عمارت مشیر دیوان سنندج ": خلیلی، خبات.                96تا بهمن   95آذر      -
 

 / استاد مشاور  زلزله -عمران * کارشناسی ارشد 

 "های بنایی تاریخی )مطالعه موردی: برج های تاریخی سمیران( ای سازهپذیری لرزه ارزیابی آسیب ".  میالد ،  خنجری میانه :        99شهریور    ات  96  بهمن     -
 

 / استاد مشاور  معماری منظر* کارشناسی ارشد 

 " افزایش تعامالت اجتماعی  هدف طراحی و ساماندهی منظر پساصنعتی کارخانه آرد قزوین با  ".  محمد،  اکبریان:      99شهریور    ات  97  مهر    -

 
 



7 

 

  

 ( نظارتطراحی و  ،مشاوره)های پژوهشی و کاربردی  طرح 
 

ثبت جهانی کاروانسرای "با موضوع    31/01/1401مورخ    482/125/14012نظارت بر موضوع موافقتنامه شماره  .  1400رحیم نیا، رضا.   •
   . "سازی فضا و امکانات بازار مطابق استانداردهای جهانیدستی( و تهیه طرح جامع مناسبسعدالسلطنه )بازارا صنایع 

رضا.   • نیا،  موافقتنامه شماره  .  1400رحیم  بر موضوع  مطالعات "با موضوع    31/01/1401مورخ     481/125/14012نظارت  و  پژوهش 
 ."شناسی دولتخانه صفوی قزوینتکمیلی باستان

، طرح پژوهشی درون دان در قزوین عصر صفوی؛ بازخوانی اسناد تاریخی در جهت شناسایی فضاهای باز شهریمی.  1400رحیم نیا، رضا.   •

 (12008)کد گلستان:   10848المللی امام خمینی )ره(. طرح خاتمه یافته به شماره قرارداد دانشگاهی. دانشگاه بین
 

تدوین طرح توسعه گردشگری "با موضوع    28/12/1397مورخ    6969/125/972نظارت بر موضوع موافقتنامه شماره  .  1398رحیم نیا، رضا.   •
المللی امام خمینی )ره( برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع ، به نمایندگی از دانشگاه بین"استان قزوین شامل زیرمجموعه مناطق خاص

 .294/125/982دستی و گردشگری قزوین. نظارت خاتمه یافته به شماره قرارداد 
 

، پایگاه میراث مطالعه میراث معماری در مجموعه جهانی قنات بلده، مستندسازی و ارائه طرح حفاظت و مرمت.  1396رحیم نیا، رضا.   •

قرارداد   شماره  به  یافته  خاتمه  طرح  جنوبی.  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  بلده،  قنات  جهانی 

1736/120/962 . 
 

موزه   -شناسی و ارائه راهکار حفاظتی برای آجر و نماهای آجری موجود در سایتهای فن شناسی، آسیب. بررسی1391یم نیا، رضا.  رح •
 های دفاع مقدس، پروژه جایگزین خدمت سربازی برای بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.  ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش بریم آبادان

 

طرح مرمت و بهسازی سه سرآّب آبیاریا، سیدها و رجبها. پایگاه  پژوهشی در معماری سرآبهای شارستان میبد:  .  1391رحیم نیا، رضا.   •

صنایع فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و  میبد  تاریخی  شهر  قرارداد پژوهشی  شماره  به  یافته  خاتمه  طرح  یزد.  استان  گردشگری  و  دستی 

7319/2/147/912 . 
 

  در دانشگاهتجربیات اجرایی   
 

 المللی امام خمینی )ره( ، دانشگاه بینمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازیتاکنون :  1401

 المللی امام خمینی )ره( : مدیر گروه مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشگاه بین 1401تا  1399

 المللی امام خمینی )ره( احیاء بناهای تاریخی، دانشگاه بین: مدیر گروه مرمت و 1399 تا 1397
 

 حفاظت  در  ییاجرا  تجربیات 
 

 ، پروژه طراحی طاق نمای صحن جنوبی حرم عسکریین )ع( در سامرا "شرکت مهندسان مشاور پیراز": مشاور مرمت برای 1394

 " شرکت تعاونی حفاظت و مرمت آثار و ابنیه تاریخی دِرانگیانا" در  مدیره هیئت، بازرس و عضو مدیره هیئت: رئیس 1391 -1389

، شرکت تعاونی حفاظت و مرمت آثار و ابنیه تاریخی دِرانگیانا ،  "کارگاه مرمتی قلعه مچی زابل": سرپرست و مجری عملیات 1391 -1390

 بلوچستان  و گردشگری استان سیستان و دستیصنایعبرای اداره کل میراث فرهنگی، 

، شرکت تعاونی حفاظت و مرمت آثار و ابنیه تاریخی دِرانگیانا، برای "کارگاه مرمتی ارگ سه کوهه زابل": سرپرست و مجری عملیات 1390

 و گردشگری استان سیستان و بلوچستان دستیصنایعاداره کل میراث فرهنگی، 

 زابل، شرکت سوشیانت میراث خراسان : ایجاد آزمایشگاه تخصصی مرمت پایگاه کوه خواجه 1387

 

   مرتبط با میراث فرهنگی  هایتجربه سایر 
 

 برای شبکه مستند سیما )سینما حقیقت(  "قنات بلده فردوس" با کاظم مختارنیا برای مستند تلویزیونی  گر همکار:  پژوهش1394

 برای شبکه مستند سیما   "خاوران دایره تمدن":  کارشناس میراث فرهنگی در مستند تلویزیونی 1390


