شروین طیبی

دکترای تخصصی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 0931-0931
عنوان رساله  :نقش واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی در تغییر و تحول پیرامون خود
استاد راهنما  :خانم دکتر فرح حبیب
کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 0983-0939
عنوان پایان نامه :طراحی مرکز هنرهای نمایشی کرمان
استاد راهنما  :خانم دکتر فرح حبیب

سابقه تدریس :
هیات علمی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسالمی از سال 0931
سایر مراکز:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس 0931-0938
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 0938-0933
مسوولیت های اجرایی :
مدیر گروه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شرق 0931-0931
سابقه حرفه ای :
پایه یک طراحی و نظارت و اجرای معماری از سازمان نظام مهندسی تهران
طراحی و نظارت و اجرای پروژه های مسکونی در شهرهای تهران و کرج

مقاالت ارایه شده :
 -0سیر روند کاخ سازی در دوره های قاجار و پهلوی ( ، )0933هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،
معماری و توسعه شهری
 -1تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در حفظ انرژی حرارتی ساختمان (  ، )0938کنفرانس بین المللی
عمران  ،معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
 -9تاثیر فضاهای باز و مشاع مجتمع مسکونی بر ارتقای تعامالت اجتماعی ( ، )0931سومین همایش بین المللی
معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 -1بررسی شاخص های طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست  1تا  01سال بر مبنای ارتقا توانمندی
احساسی و رشد خالقیت ذهنی (  ، )0931چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران ،
معماری و شهرسازی
 -1بررسی فاکتورهای محیطی موثر بر خالقیت کودکان (  ، )0931چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر
در مهندسی عمران  ،معماری و شهرسازی
 -1مقایسه شاهکارهای معماری مذهبی زیگورات چغازنبیل با معماری مذهبی تمدن بین النهرین (، )0931
کنفرانس ساالنه علمی – تخصصی عمران معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
 -8بررسی تناسبات موسیقی بر معماری برج آزادی و سردر قیصریه (  ، )0931کنفرانس ساالنه علمی –
تخصصی عمران معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
 -3تاثیر جنبش آرت دکو و نیو کالسیک غرب بر معماری بناهای آموزشی دوره پهلوی (  ، )0931کنفرانس
ساالنه علمی – تخصصی عمران معماری و شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
 -3بررسی معماری پست مدرن و معماری مدرن با نمونه موردی خانه ونچوری و ویال ساوا ( ، )0931اولین
کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
 -01جهانی شدن – هویت در معماری معاصر ایران ( ، )0931کنفرانس بین المللی عمران  ،معماری ،مدیریت
شهری و محیط زیست در هزاره سوم
 -00مسجد امام اصفهان  ،تبلور هندسه طالیی ایران ( ، )0931دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین
پژوهشی در علوم  ،مهندسی و فن آوری

