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دکتری تخصصي معماری از دانشگاه هنر اصفهان (.)1397 -1392

فعاليت هاي پژوهشي

الف
.1

همایش ها و سخنراني های علمي

تخصصي

اسماعیل ضرغامي ،مسعود علیمرداني ،سعید عظمتي" ،بررسي اصول معماری سنتي از منظر باورهای
دیني" مقاله پذيرش ،ارائه وچاپ شده در اولین همايش ملي معماری و شهرسازی اسالمي ،تبريز ،ايران،
21و 22ارديبهشت ماه.1390 ،

.2

جمال الدين مهدی نژاد ،سعید عظمتي" ،روند تکامل آموزشي در درس طراحي معماری" ،مقاله
پذيرش ،ارائه وچاپ شده در سومین همايش ملي آموزش ،تهران ،ايران28 ،و 29ارديبهشت ماه.1390 ،

.3

اسماعیل ضرغامي ،سعید عظمتي" ،رویکردی نوین در آموزش و طراحي معماری منظر " مقاله
پذيرش ،ارائه وچاپ شده در چهارمین همايش ملي روش های نوين آموزشي ،تهران ،ايران27،و28
ارديبهشت ماه.1391 ،

.4

اسماعیل ضرغامي ،مسعود علیمرداني  ،سعید عظمتي " ،بررسي نگرش استفاده کننده گان در
طراحي فضای پارک های شهری " مقاله پذيرش وارائه ،چاپ شده  ،در پنجمین کنفرانس بین المللي
هنرومعماری ) ، (ICBEDCسینس  ،مالزی 7-6 ،دسامبر . 2011

.5

اسماعیل ضرغامي ،علي خاکي ،سعید عظمتي ،احسان قاسمي " ،ویژگي ها و خواص مصالح در معماری
سنتي ایران" مقاله پذيرش وارائه ،چاپ شده  ،در اولین کنفرانس بین المللي تکلونوژی پیشرفته
) ، (ICTACEکويمباتور  ،هندوستان 19 -18 ،فوريه . 2012

.6

جمال الدين مهدی نژاد ،سعید عظمتي" ،تأثير فرهنگ و هویت ایراني -اسالمي برشهرسازی و
معماری شهر زواره" ،مقاله پذيرش ،ا رائه وچاپ شده در دومین همايش ملي شهر اسالمي ،اصفهان،
ايران9 ،و 10اسفند ماه.1391 ،

.7

فرهنگ مظفر ،احمد امین پور ،سعید عظمتي" ،الگوهای پایدار معماری سنتي ایران در ساختمانهای
بلند مرتبه" ،مقاله پذيرش ،ارائه وچاپ شده در اولین همايش ملي جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پايدار،
تهران ،ايران 9 ،اسفند ماه.1392 ،

.8

قدرت اهلل رسولي نژاد ،سعید عظمتي" ،تاثير الگوهای پایدار معماری سنتي ایران در سرزندگي
فضاهای شهری" ،مقاله پذيرش ،ارائه وچاپ شده در اولین همايش ملي جغرافیا ،شهرسازی و توسعه
پايدار ،تهران ،ايران 9 ،اسفند ماه.1392 ،

.9

سعید عظمتي ،سعید ارجمند ،فرهنگ مظفر ،سید باقر حسیني " ،بررسي احساس تعلق به محالت
مسکوني و هویت پایدار شهری" ،مقاله پذيرش ،ارائه وچاپ شده در اولین همايش بین المللي عمران،
معماری و زير ساختهای شهری ،تبريز ،ايران 20 ،تیر ماه.1394 ،

 .10سعید عظمتي ،سید باقر حسیني ،نويد الیاسي ،فرهنگ مظفر " ،تاثير ميزان سرزندگي در فضای بـاز
محيط های دانشگاهي با افزایش تعامالت اجتماعي و ایجاد حـ

حضـورپریری" ،مقالـه پـذيرش

وارائه ،چاپ شده  ،در پنجمین کنفرانس بین المللي هنرومعماری )، (AcE-Bsسئول ،کـره جنـوبي-25 ،
 27آگوست . 2014

 .11سعید عظمتي ،سعید ارجمند ،فرهنگ مظفر ،سید باقر حسیني " تاثير سرزندگي محيط های اجتماع
پریر دانشگاهي بر شيوه اثر بخشي تفکر خالق در دانشجویان " ،مقاله پذيرش وارائه ،چـاپ شـده ،
در هشتمین کنفرانس بین المللي هنرومعماری )، (AcE-Bsبارسلونا ،اسپانیا 30-25 ،آگوست . 2015

 .12عرفان فرهادی ،سعید عظمتي ،سارا زهـری " طراحي فضای معماری با رویکـرد تلفيـق معمـاری و
موسيقي " ،مقاله پذيرش و چاپ شده  ،در هفتمین همايش ملـي ماالعـات و تیقیقـات نـوين در حـوزه
علوم جغرافیا ،معماری و شهرسازی ايران ،تهران ،ايران ،اسفند ماه .98

 .13سعید عظمتي ،فرشته پشا آبادی ،فاطمه حنـايي بررسي تاثير مولفه های معماری پایدار بـر افـزایش
سطح یادگيری دانش آموزان در مدارس ابتدایي شهر تهـران " ،مقالـه پـذيرش و چـاپ شـده  ،در
دومین کنفرانس بین المللي فناوری های نوين در مهندسي معماری و شهرسازی ايران ،تهران ،ايران ،اسفند
ماه .99

 .14سعید عظمتي ،احمدرضا امیر ،علیرضا طلیس چي ،درسا دارابي " بررسي ویژگي های مکاني مجموعه
تفریحي توریستي با ارتقا سطح رضایتمندی کاربران (نمونـه مـوردی شـهر وـالوس) " ،مقالـه
پذيرش و چاپ شده  ،در هفتمین کنفرانس بین المللي پژوهش های نـوين در عمـران ،مـديريت شـهری و
مییط زيست ،تهران ،ايران ،خرداد ماه .1400

 .15سعید عظمتي ،صفورا خالقي ،سمیه حسني ،مارال کیهـانفر معيارهای موثر طراحـي درفضـاهای بـاز
مراکز آموزشي با رویکرد ارتقاء خالقيت دانش آموزان ابتدایي " ،مقالـه پـذيرش و چـاپ شـده  ،در
دومین کنفرانس بین المللي فناوری های نوين در مهندسي معماری و شهرسازی ايران ،تهران ،ايران ،اسفند
ماه .99

ب

مقاالت مـجالت علـمي
 .1اسماعیل ضرغامي ،بهرام صالح صدق پور ،سعید عظمتي "بررسي نظر استفاده کنندگان در طراحي
پارک های شهری" دوفصلنامه معماری وشهرسازی آرمان شهر( ،علمي پژوهشي ) ،شماره 9پايیز و
زمستان.1391 ،

 .2اصغر میمد مرادی ،سید باقر حسیني ،میمد صادق طاهر طلوع ،سعید عظمتي "،کاربرد مواد آهکي در
معماری بومي ایران ،رمزینه حفاظت از محيط زیست" ،مجله علوم وتکنولوژی مییط زيست،
(علمي پژوهشي) ،دوره ،14شماره  ،4زمستان .1391

 .3اسماعیل ضرغامي ،سعید عظمتي " ،بررسي مطلوبيت فضای باز محيط های دانشگاهي از نظر
دانشجویان ایران" ،مجله فناوری و آموزش( ،علمي  -پژوهشي) ،دوره ،7شماره.1392 ،4
 .4حمیدرضا عظمتي ،سمانه صباحي ،سعید عظمتي "،عوامل محيطي موثر بر رضایتمندی دانشآموزان
از فضاهای آموزشي " ،مجله نقش جهان( ،علمي پژوهشي) ،سال دوم ،شماره .1392 ،2
 .5حامد حیاتي ،ابراهیم مرادی ،حسین توکل ،سعید عظمتي "،بازخواني و بکارگيری اصول معماری
ایراني به منظور دستيابي به معماری و شهرسازی پایدار" ،مجله جغرافیا( ،علمي پژوهشي) ،پذيرش
شده.1393 ،

 .6سعید عظمتي ،فرهنگ مظفر ،احمد امین پور" ،الگوهای پایدار معماری سنتي ایران در ساختمانهای
بلند مرتبه" ،مجله ( Middle East Applied Science and Technologyمجله  )ISIپذيرش
شده.2014 ،

 .7سعید عظمتي ،فرهنگ مظفر ،سیدباقر حسیني ،حامد حیاتي "تاثير محيط های وند عملکردی
فضاهای باز دانشگاهي در ميزان حضورپریری دانشجویان"International Journal of ،

( Basic Sciences & Applied Researchمجله  )ISIپذيرش شده.2014 ،

 .8حامد حیاتي ،يعقوب يزدان شناس ،حسین توکل ،سعید عظمتي " مدیریت و بهينهسازی مصرف
انرژی در معماری مناطق با اقليم گرم "( A journal of Multidisciplinary Research ،مجله
 )ISIپذيرش شده.2014 ،

 .9سعید عظمتي ،فرهنگ مظفر ،سیدباقر حسیني " ،تأثيرفضاهای توسعه پریر محيط های دانشگاهي
برپایداری اجتماعي و خلق سرزندگي" ،مجله معماری و شهرسازی پايدار( ،علمي پژوهشي) ،دوره ،2
شماره.1393 ،1

 .10سعید عظمتي ،علي کیاني هرچگاني ،سید صالح رکني دهکردی  " ،بازشناسي مفهوم «خانه» از منظر
اسالم رویکردی در تبيين ابعاد عملکردی خانه با توجه به آیات قرآن کریم" Mediterranean
( Center of Social and Educational Researchمجله  )ISIپذيرش شده.2016 ،

 .11سعید عظمتي ،منصور منصوری ،سید صالح رکني دهکردی " ،بررسي احساس تعلق به مکان در
سياست های بازآفریني بافت فرسوده شهرهای اسالمي -ایراني (مطالعه موردی 5محله شهر
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND
تهران)"
( COMMUNICATIONمجله  )ISIپذيرش شده.2016 ،

 .12لیال ترکي ،سعید عظمتي ،رعنا فتیي نژاد ،زهرا رايگان ،مهدی بهار لويي " ،ارزیابي کيفيت منظر
شهری و معماری نقش جهان و ميدان عتيق در اصفهان با استفاده از تکنيک تایل" Medwell
( Journalsمجله  )ISIپذيرش شده.2016 ،

 .13سعید عظمتي ،فرهنگ مظفر ،سیدباقر حسیني ،بهرام صالح صدق پور  "،اصول طراحي فضاهای باز
دانشگاهي مبتني بر سرزندگي توام بر خالقيت و تعامل اجتماعي" ،مجله انجمن پژوهش های
آموزشي ايران ( ،علمي پژوهشي) ،چاپ شده.1396،

 .14سعید عظمتي ،فرهنگ مظفر ،سیدباقر حسیني ،بهرام صالح صدق پور  "،اصول طراحي فضاهای باز
دانشگاهي بر اساس مدل سرزندگي و ارتقاء آموزش" ،مجله فناوری آموزش( ،علمي پژوهشي)،
چاپ شده.1396،

 .15سارا زهری ،سعید عظمتي  "،تاثير پوشش محافظ کج باران بر ميزان مصرف انرژی ساختمان در
اقليم معتدل و مرطوب" ،مجله مسکن مییط و روستا( ،علمي پژوهشي) ،چاپ شده.1398،
 .16سعید عظمتي ،بهرام صالح صدق پور  "،امکان سنجي ارتقا سطح سرزندگي در فضای باز دانشگاهي
از نگاه کاربران فضا به روش مدليابي معادالت ساختاری" ،مجله معماری و شهرسازی پايدار،
(علمي پژوهشي) ،دوره  ،8شماره.1399 ،2

 .17رضا رهسپار منفرد ،سعید عظمتي  "،تحليل رفتار باد در تهویه طبيعي و کاهش مصرف انرژی در
بنای مسکوني مبتني بر معماری بومي" ،مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر( ،علمي پژوهشي)،
(پذيرفته شده ،در نوبت چاپ) .1399،

جوایز و تقدیرنامه ها
 دريافت لوح تقدير به مناسبت " ،کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال  ،"1390در
مقاع کارشناسي ارشد ،آذرماه .1390

 دريافت لوح تقدير به مناسبت " ،کسب عنوان پایان نامه برتر دانشگاه در سال ،"1391در
مقاع کارشناسي ارشد ،آذرماه .1391

 دريافت لوح تقدير به مناسبت " ،کسب عنوان استاد برتر موسسه خانه عمران در سال 1390در
درس معماری منظر" ( ،خانه عمران) ،بهمن ماه .1390
 دريافت لوح تقدير به جهت اخذ" ،رتبه دوم دانشجوی ممتاز" ،در مقاع کارشناسي.1385 ،
 دريافت لوح تقدير و گواهي همکاری در اولین همايش ملي جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پايدار
تهران در اسفند ماه .1392

طرح های پژوهشي و کتاب
 .1انجام پروژه تیقیقاتي "پهنه بندی سکونتگاه های روستایي ایران بر اساس گونه های شکل گيری مسکن
روستایي و ارائه راهکارهایي برای صنعتي سازی فرآیند توليد مسکن بومي در پهنه منتخب" ،مرکز
تیقیقات راه ،مسکن و شهرسازی.1392 ،
 .2حمايت مالي از پروژه پايان نامه با عنوان " طراحي فضاهای آموزشي با تاکيد بر مطلوبيت فضای باز" توسط
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیزات مدارس کشور.1391 ،
 .3کتاب " پهنه بندی مسکن روستایي براساس گونه های شکل گيری مسکن در ایران"( ،1393 ،تالیف)،
راهب ،غ ،عظمتي ،س .ناشر :مرکز تیقیقات راه مسکن و شهر سازی ،شابک.978 -600 -113 -124 -0 :

 .4کتاب " آموزش اسکي

طراحي داخلي "( ،1397 -1396 ،تالیف) ،صديق ،م ،آب رون ،ن ،عظمتي ،س .ناشر:

کتابکده کسری ،شابک.978 -600 -6509 -74 -7 :
 .5کتاب " کروکي اراک "( ،1394 ،تالیف) ،نويسندگان :صديق ،م ،عظمتي ،س ،ناشر :سروش دانش ،شابک-7 :
.978 -964 -9973 -48
 .6نقد کتاب "هنر محيطي" چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب ،سال اول ،شماره 3و ،4زمستان .1393

عضویت در محافل علمي و تخصصي
 عضو بنياد ملي نخبگان و استعدادهای برتر کشور (از سال  1391تا کنون).

 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران -گروه معماری (از سال  1391تا کنون)
 داور مجله علمي و پژوهشي تکنولوژی علوم مییط زيست (از سال  1391تاکنون)
 داور مجله علمي و پژوهشي معماری و شهرسازی پايدار (از سال  1396تاکنون)
 داور پايان نامه های برتر کشور ،جشنواره دانشجويي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (از سال  97تاکنون)

رزومه اجرایي دانشگاه
 سرپرست حوزه رياست دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،بهمن
 1399تاکنون.
 عضو شورای آموزشي و تیصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق ،اسفند 1399
تاکنون.

فعاليت های آموزشي


تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق در زمینه دروس تخصصي معماری از سال  1394تـا
کنون.



تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در زمینه دروس تخصصي معمـاری از سـال 1393
تا کنون.



تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام در زمینه دروس تخصصي معماری در سال  1392تـا
.1393



تدريس در دانشگاه علم و صنعت ايران دروس مقاع کارشناسي ارشد معماری بصورت دسـتیار اسـتاد
در سال  1393تا .1395



تدريس در دانشگاه غیر انتفاعي پیام گلپايگان در مقاع ارشد ،در زمینه دروس تخصصـي معمـاری در
سال  1396تا .1397



استاد راهنما و مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد بیش از  15مورد.



استاد راهنما و مشاوره پروژه کارشناسي در دانشگاه آزاد بیش از  50مورد.

گواهينامه شرکت درکارگاه ها و دوره ها :


حضور و مشارکت علمي فعال در کنفرانس بین المللي پژوهش های نوين در عمران ،مديريت شهری و
مییط زيست ،تهران ،ايران ،خرداد ماه .1400



همکاری با کمیته علمي و داوران اولین همايش ملي جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پايدار .هشتم اسـفند
.1393



گذراندن دوره روش های تجزيه و تیلیل آماری با استفاده از نرم افـزار  Spssمقـدماتي در پژوهشـگاه
علوم و فناوری اطالعات ايران در آبان ماه .1393



گذراندن دوره روش های تجزيه و تیلیل آماری با استفاده از نرم افـزار  Spssپیشـرفته در پژوهشـگاه
علوم و فناوری اطالعات ايران در آبان ماه .1393



کارگاه آموزشي تفکر خالق و حل مسئله ،چهـارمین همـايش ملـي آمـوزش ،دانشـگاه شـهید رجـايي
.1391



گذراندن معادل  21ترم دوره زبان انگلیسي (مقاع  ) NE6در موسسه سفیر .1388

اهم فعاليتهای حرفه ای (طراحي و اجرای معماری و معماری منظر)



ماالعات فاز صفر ،طراحي فاز  1و  2پارک آزادگان شهر یزد به مساحت  35000متر مربع.
طراحي فاز  1و فاز  2پارک های فرهنگيان ،صدا و سيما ،آفتاب ،پردی

ورزشي و طراحي فاز

 1شهربازی شهر آبادان به مساحت  120000متر مربع.


طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  ، 2نظارت و اجرای تمامي شعبات موسسه زبان آفاق در
تهران ( 14شعبه).



ماالعات و طراحي فاز  1و  2پروژه اداری بانکهای دولتي و خصوصي ایران  14طبقه به مساحت
زيربنا  32000متر مربع ،تهران.



همکاری طراحي و اجرا پروژه باز پيرایي محور های پياده در دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجایي به مساحت  2000متر مربع.



همکاری طراحي و اجرا سلف دانشجویي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي با زير بنای 1000
متر مربع.



همکاری ماالعات و طراحي فاز  1و  2مسجد جامع دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي با زير
بنای  4000متر مربع



همکاری برای طرح تفضيلي روستاهای استان لرستان.



ماالعات ،طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2مدرسه  12کالسه در شهرستان گلپايگان،
سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس.



ماالعات ،طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2پروژه مجتمع تجاری در شهرستان
الهیجان.



طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2و نظارت بر پروژه مسکوني  6طبقه به مساحت زير بنا
 1800متر مربع در استان کرمانشاه.



طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2و نظارت بر پروژه مسکوني وياليي در استان مازندران،
شهرستان سلمانشهر با زير بنای  420متر مربع.



طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2و نظارت بر پروژه مسکوني وياليي در استان مازندران،
شهرستان نور با زير بنای  650متر مربع.



طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2و نظارت بر پروژه مسکوني وياليي در استان تهران،
شهرستان لواسان با زير بنای  850متر مربع.



طراحي معماری و معماری داخلي فاز  1و  2و نظارت پروژه مسکوني  4طبقه در تهران با زيربنای
 600مترمريع.

