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  نام خداه ب

  

                                                                                               نیا دانائیاحمد 

  استادیار گروه معماري دانشگاه کاشان
  Danaeinia@kashanu.Ac.Ir: پست الکترونیکی

 
  :آموزشی و پژوهشی سوابق تحصیلی،اي از  خالصه •

 
  :تحصیلیسوابق  §

  
 .1393-1389 - دانشگاه هنر اصفهانهاي تاریخی؛  و بافت ابنیهدکتري مرمت و احیاء  §
 .1381- 79 ؛هاي تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت مقطعآموخته  دانش §
 .1378-75 -میراث فرهنگی دانشکدههاي تاریخی از  کارشناسی مرمت و احیاء بناها و بافتآموخته مقطع  دانش  §
 .1374-72کاردانی حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی آموخته مقطع  دانش §

 
  :آموزشی -علمیسوابق  §

  
 .1387-1388ه کاشان در سال تحصیلی دانشگا گروه معماري استاد نمونه آموزشی §
 .تا کنون 1386ت علمی گروه معماري دانشگاه کاشان از سال عضو هیأ §
 .  1383- 1384مشورتی در دانشکده معماري دانشگاه تربیت معلم سبزوار  - علمیعضو شوراي  §
 ).1396(هاي تاریخی منطقه کاشان  ضو کمیته علمی همایش ملی مطالعه و شناخت باغع §
هاي  عضو کمیته علمی و داور دهمین سمپزیوم پیشرفت هاي علوم و تکنولوژي و چهارمین همایش معماري، شهرسازي و پژوهش §

 .1394مشهد؛ بهمن . محور نیاز
 . 1394شیراز؛ خرداد . عضو کمیته علمی اولین کنفرانس تخصصی معماري و شهرسازي ایران §
 1394اردیبهشت . دانشگاه کاشان. هاي فرسوده و تاریخی شهري عضو کمیته داوران همایش بافت §
 .1386آذرماه . دانشگاه کاشان. عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماري ایران §
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  :در دانشگاه کاشان اجرایی -سوابق علمی •
 ).1397(دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماري در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب  §
دبیر علمی کارگاه سنتی دیرینه در هندسه عملی؛ سطور گویاي متون عربی فارسی؛ با سخنرانی استاد دانشگاه هاروارد؛ دانشگاه  §

 ).1397(کاشان 
  ).1396از (رییس مرکز پژوهشی معماري و شهرسازي دانشگاه کاشان  §
 ).1396(المللی معماري و ریاضیات دانشگاه کاشان  دبیر علمی کنفرانس بین §
 ).1396(دانشگاه کاشان . دبیر علمی کارگاه فهم خانه ایرانی؛ از مشاهده تا روایت؛ با حضور خانم مهندس ثریا بیرشک §
 ).1395از (پژوهشی هنرهاي صناعی ایران؛ دانشگاه کاشان  - خلی مجله علمیمدیر دا §
از (ده معماري و هنر دانشگاه کاشان هاي علمی گروه معماري و گروه تکنولوژي معماري دانشک عضو ثابت کارگروه بررسی صالحیت §

 ).تا کنون 1394سال 
 ).1394از (عماري مرکز پژوهشی کاشان شناخت عضو گروه پژوهشی هنر و م §
 ).1394از (عضو گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان  §
 .در دانشگاه کاشان مسئول راه اندازي رشته حفاظت و مرمت میراث شهري در مقطع کارشناسی ارشد §
 ).18/6/1394تا  1392( مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد معماري در پردیس دانشگاه کاشان  §
 ).1388-86( عضو شوراي دانشگاه کاشان  §
 ).1388-86(معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده معماري و هنر دانشگاه کاشان §
 ). 1388- 86(موارد خاص دانشگاه کاشان  عضو کمیسیون §
 بنیاد علمی پژوهشی معماري و شهر سازي ایران(قائم مقام دبیر ستاد بزرگداشت روز جهانی معمار در منطقه شمال استان اصفهان  §

1388  .( 
 ).1387 ؛کاشان(حلقه گمشده معماري ایران؛ دبیر اجرایی نخستین همایش ملی  §
 ).1392-91 ؛دانشگاه کاشان(همکاري در تدوین سرفصل دروس رشته گرایش هنرهاي صناعی در مقطع کارشناسی ارشد  §
 ).1385- 83دانشگاه کاشان؛ (رشناسی همکاري در تدوین سرفصل دروس رشته معماري سنتی در مقطع کا §

  
  :دروس تدریس شده §
 .کارشناسی ارشد ؛روش تحقیق معماري §
 .در مقطع کارشناسی ؛معماري اسالمیآشنایی با  §
 .در مقطع کارشناسی ؛اریخیبرداشت از بناهاي ت §
 .در مقطع کارشناسی؛ 2و  1 روستا §
 .در مقطع کارشناسی ؛ي تاریخیها و بافت طرح مرمت و احیاء بناها §

 
 :عضویت در هیأت تحریریه مجالت •

 
• International Journal of Architecture and Urbanism  
• Architectural Engineering and Design Management 
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 :عضویت در کمیته هاي علمی •

 ).تا کنون 1395از (ایران . عضو کارگروه معماري مرکز پژوهشی کاشان شناسی؛ دانشگاه کاشان •
 ).تا کنون 1396از سال (ریزي شهرداري کاشان عضو کارگروه شهرسازي و معماري معاونت برنامه  •

 
  :داوري مجالت §
 .مجله مرمت و معماري ایرانمقاالت داوري  •
 .داوري مقاالت مجله پژوهش هاي معماري و محیط •
 .پژوهشی مسکن و محیط روستایی - مجله علمی مقاالت داوري •
 .  پژوهشی انژي دانشگاه کاشان -مجله علمی مقاالتداور  •
 .ترویجی کاشان شناخت؛ دانشگاه کاشان - مجله علمی مقاالت داوري •

 
 :مدیریت کنفرانس ها •

 .1397دانشگاه کاشان؛ . دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماري در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب •
 .1396دبیر علمی کنفرانس بین المللی معماري و ریاضیات؛ دانشگاه کاشان؛  •
 .1397کنگره بین المللی معماري و شهرسازي معاصر پیشرو در کشورهاي اسالمی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ عضو کمیته علمی  •
 .1386دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس ملی حلقه گمشده معماري ایرانی؛ دانشگاه کاشان؛  •

 
 

 :ژوھشی و کنفرانس ھای ملی و بین المللی|-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی •

• Danaeinia, Ahmad. Fattahpour Mohammad (2018). THE relationship between 
architecture and symmetry in persian architecture: A case study of sheikh loṬfollāh 
mosque in isfahan. Symmetry: Culture and Science.Vol 29.No 3. Pp 439-423. Print ISSN: 
0865-4824. 
 

• Danaeinia, Ahmad & Korsavi.sepideh,sadat (2017). "Techniques to carry weight loads 
and restrain bending in external shell of conical domes, studying case studies of 
Kashan", International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. 27 (1), pp 
18-9. Print ISSN: 2228-7337.  

 
• Danaeinia, Ahmad & Lotfalikhani.Elaheh (2017). "Typology Architecture of the Stone 

Caravanserais of the Seljuk Period in Qom Province". International Journal of 
Applied Arts Studies (IJAPAS). Vol 2, No 1. Pp: 18-7. 
 

•  Divandari, Javad.  Danaeinia.Ahmad.Parisa Izadi (2017). "Analysis of the Role of 
Handicraft Production in Rural Sustainable Development: A Case of Sar Aqa Seyyed, 
Chaharmahal and Bakhtiari". Journal of Historic Culture and Art Research. Vol 6 (1). Pp: 
565-549. 
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• Divandari.Javad. Danaeinia. Ahmad. Sedigh Arfaei.Fariborz & Zahra Amirazodi 
(2016)."Effective Factors in Children’s Specialized Hospital Designing to Decrease 
Stress (Cases Study: Imam Hossein Children's Specialized Hospital, Pediatrics 
Department of Dr.Gharazi, Asgariye and Shafa Hospitals)". The Turkish online Journal 
of Design, Art and Communication. 

 
هاي تاریخی،  امکان سنجی اعطاي کاربري به خانه ).1397(احمد و ملیحه انصاري . دانائی نیا. جواد. دیواندري •

 ). 3( 1. مرمت و معماري ایران ).نمونه موردي خانه تاریخی مالصدرا(مبتنی بر مدل مکانی کانتر 
 

هاي تاریخی با  در بافت  دیدگان ناشی از زلزله گزینی آسیب  مکان ).1397. (محمد علی. زاغیان .احمد. نیا دانائی •
مدیریت بحران ترویجی دانش پیشگیري و  -فصلنامه علمی). ها چرایی و ضرورت(اسکان موقت   ي تأکید بر مرحله

  ).پذیرش نهایی(
آن در ساختار  یرثأو ت یاريبخت یرعشا یمنظر فرهنگ يهایژگیو). 1396( فرانک .بیگی پور ایل. احمد. نیا دانائی •

  .٧٤- ٦٣: صص. 14) 57( .شی باغ نظرپژوه- علمیمجله . کوچ نشینی يمعمار
عناصر مؤثر در نیمه محصور کردن فضاي نیمه باز؛  ).1396( جواد و مهسا صفریان. دیواندري. احمد. نیا دانائی •

مهندسی عمران، معماري و  هاي کاربردي در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش .اي گمشده در معماري امروز حلقه
  .تهران. دانشگاه خواجه نصیر طوسی .مدیریت شهري

تاریخی کاشان  زدگان ساکن در بافت موقت زلزله سنجی اسکان امکان ).1396(احمد . نیا دانائی. محمد علی. زاغیان •
سی عمران، معماري هاي کاربردي در مهند پنجمین کنفرانس ملی پژوهش .انبارها گیري از ظرفیت آب از طریق بهره
 .تهران. دانشگاه خواجه نصیر طوسی. و مدیریت شهري

هندسی اخالق محور؛ پیوند میان معماري و - الگوي سازماندهی فضایی). 1396(مهرناز . توتونچی. احمد. نیا دانائی •
سال . )اسالمفیروزه (تخصصی فرهنگ معماري و شهرسازي اسالمی  -علمی دوفصلنامه. اسالمی تکون رفتار اخالقیِ

 .16-1: صص. 1396پاییز و زمستان . شماره دوم. سوم

هاي  عمارت  آباد مبتنی بر مطالعات تطبیقی باغ عمارت فرح-  بازشناسی الگوي معماري باغ). 1396(احمد . نیا دانائی •
 .57- 32: صص ).16پیاپی (شماره هشتم  .ترویجی پژوهشنامه کاشان -مجله علمی .همجوار

هاي  گرا؛ بازشناسی اندیشه ساحت بوم و مسکن بومی از منظر معماران بوم). 1397( مسعود. هدایی. نیا احمد دانائی •
 .دانشگاه کاشان. المللی معماري و ریاضیات کنفرانس بین. حسن فتحی و محمدکریم پیرنیا

المللی معماري و  کنفرانس بین. حکمت کاربرد عدد هشت در معماري اسالمی). 1396(شمس . الحداد. نیا احمد دانائی •
 .دانشگاه کاشان. ریاضیات

بررسی عملکرد عدد پنج در شکل گیري هندسه ي ). 1396( محمد و محمد مهدي جاللی. پور فتاح. نیا احمد دانائی •
 .کاشان دانشگاه. المللی معماري و ریاضیات کنفرانس بین. مسجد جامع عتیق اصفهان

نظام هندسی زمینه هاي رسمی بندي یک پا، برگرفته ). 1395(احمد و احمد اشرفی . نیا دانائی. حمیدرضا. فرشچی •
 . پژوهشی مرمت و معماري ایران -مجله علمی .از دایره محیطی
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در طراحی معماري مزاج به مثابه الگو ). 1395(مرضیه امامی میبدي و مهدي صیادي . احمد. نیا دانائی. جواد. دیواندري •
  .75- 57: صص .12شماره . هاي معماري اسالمی ژوهشی پژوهشپ -مجله علمی .حمام ایرانی

صص . 5- 6شماره پیوسته . بهار و تابستان .شناسی فصلنامه تخصصی بوم. بوم موزه ).1395(احمد . نیا دانائی. پریسا. پرنور •
96 -109 . 

) ع(شناسی سیماي بقعه حضرت محمد هالل ابن علی  شخصیت). 1395(حبیب اله . پور ابراهیمی. احمد. نیا دانائی •
کنگره ملی حضرت  .هاي کیفی دوباتن از طریق قیاس بناهاي سنتی و معاصر آران و بیدگل بر مبناي شاخص

 ). ع(هالل ابن علی  محمد
 : مطالعات موردي. اجتماعی محله ها نقش بن بست در ایجاد پایداري).  1395(احمد . نیا دانائی. علی. قائدي طالخونچه •

المللی مهندسی شهري،  چهارمین کنفرانس بین .محله جی شیر، محله شهشهان و محله نورباران در اصفهان
  . دانشگاه شهید بهشتی. تهران. معماري و توسعه شهري

بررسی عوامل موثر بر افول کیفیت پایداري اجتماعی در فضاهاي ).  1395(مد اح. نیا دانائی. علی. لخونچهقائدي طا •
المللی مهندسی شهري، معماري و توسعه  چهارمین کنفرانس بین .میدان جلفاي اصفهان: مطالعه موردي . شهري
  . دانشگاه شهید بهشتی. تهران. شهري

سازي مناظر فرهنگی با تأکید بر اصول مقاصد  باززنده). 1395( دیواندري، جواد. ادیب پارسا، محمد حسین. نیا ، احمد دانائی •
  . دانشگاه محقق اردبیلی. ایرانی-هاي معماري اسالمی المللی معاصرسازي سنت همایش بین .گردشگري

مرکز گردشگري فرهنگی عاملی براي احیاء مناظر ). 1395(دیواندري، جواد . ادیب پارسا، محمد حسین. نیا ، احمد دانائی •
  .دانشگاه محقق اردبیلی. ایرانی-هاي معماري اسالمی المللی معاصرسازي سنت همایش بین .فرهنگی

بررسی و طبقه بندي شاخصه هاي مطلوبیت در مسکن و محیط  ).1395(احمد  نیا، دانائی .محمد حسین ،کوشش خواجویی  •
 .دانشگاه تهران. کنفرانس بین المللی مهندسی معماري و شهرسازي .مسکونی

بررسی چهار خانه ). 1395( مسعود مسعود کثیرينیا، احمد و  صیادي، مهدي و دیواندري، جواد و دانائی. امامی میبدي، مرضیه •
   .مؤسسه هنر و معماري. تهران. المللی معماري، شهرسازي بینکنفرانس  .آقا اصفهاندر حمام علیقلیگرمابه 

- 98. 14پیاپی . شماره شش. کاشان شناخت .بازشناسی عمارت شاسوسا). 1394(احمد . نیا دانائی. روح اله. فر تعظیمی •
111 . 

هاي کیفی طراحی معماري شاخصه). 1394(حمید رضا و ریسا ایزدي . فرشچی. جواد. دیواندري. احمد. نیا دانائی •
 .همدان. دانشگاه بوعلی. گردشگر جذب هدف با اقامتی - تفریحی هايمجموعه

ي کودکان بی  هاي حس مکان براي کاشانه اي بر مؤلفه مقدمه). 1394(احمد و زینب فهد . نیا دانائی. دیواندري، جواد •
 .علوم و فنون خوارزمی  مؤسسه. شیراز. اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی .سرپرست

هاي مطلوبیت فضاهاي آموزشی در ارتقاء کیفی آموزش در  مؤلفهنقش ). 1394(مرضیه . اسالمیان. نیا، احمد دانائی •
  .کاربردي - دانشگاه جامع علمی. تهران. همایش ملی معماري فضاهاي آموزشی .اصفهان هاي دخترانه دبیرستان

نقش روانشناسی محیطی در کاهش مشکالت آپارتمان نشینی؛ مطالعه ). 1394(احمد . نیا دانائی. قدسی. عظیم پور •
 .اولین کنفرانس تخصصی معماري و شهرسازي ایران .ع سعدیه و امام رضا در شهر همدانمجتم موردي
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ي طراحی معماري باغ در شهر هاي سازنده باغ ایرانی؛ الگو بازخوانی مؤلفه). 1394(احمد . نیا دانائی. قدسی. عظیم پور •
 .  اولین کنفرانس تخصصی معماري و شهرسازي ایران .همدان

ارزشهاي از (بر معماري بادگیرهاي خانه هاي یزد  معماري پایدار با رویکرد  ).1394(احمد . نیا دانائی. قدسی. عظیم پور •
  .دومین کنفرانس ملی معماري و منظر شهري پایدار .)یاد رفته معماري ایران در بهینه سازي مصرف انرژي

از ) ع(شناسی سیماي ساختمان بقعه هالل ابن علی شخصیت ). 1394(حبیب اله . پور ابراهمی آرانی. احمد. نیا دانائی •
نخستین کنگره ملی حضرت  .ل بر مبناي شاخص هاي کیفی دوباتنطریق قیاس بناهاي سنتی و معاصر آران و بیدگ

  ).ع(هالل ابن علی 
 - هاي تفریحی شاخصه هاي کیفی طراحی معماري مجموعه). 1394(پریسا . و ایزدي. جواد. دیواندري. نیا احمد دانائی •

  .اولین همایش ملی گردششگري، جغرافیا و محیط زیست پاك. همدان. اقامتی با هدف جذب گردشگر
مطالعه تاثیر زمینه گرایی تاریخی در ایجاد حس مکان؛  ).1394(حمید رضا . و فرشچی. احمد. نیا دانائی. فرشاد. یوسفی •

  .همایش بین المللی معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم. دانشگاه تهران. اصفهان محله جماله: موردي
ماندگاري آثار معماري بر اساس دیدگاه امام محمد ). 1394(حمید رضا . و فرشچی. احمد. نیا دانائی. محمد مهدي. محمدي •

للی معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره همایش بین الم. دانشگاه تهران .لی در شهرسازي اصفهان دوره صفویهغزا
  .سوم

هاي تاریخی مبتنی  سنجش میزان رضایت مندي ساکنان بافت ).1394(احمد . نیا و دانائی. جواد. دیواندري. فریده. گنجی •
. کاشان. تاریخی محله محله درب یالن کاشانبافت : نمونه موردي. بر متغیرهاي مسکن، واحد همسایگی و محله

  .ملی بافت هاي فرسوده و تاریخی شهري همایش
. نقش فضاي باز طبیعت و منظر در ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس). 1394(احمد . نیا و دانائی. جواد. دیواندري. مونا. کاتب •

  . کنفرانس ملی معماري، عمران و توسعه کالبدي. نظریه بازسازي تمرکز ذهنی در معماري منظر: تحلیل کاربردي
نقش گیاهان و فضاي سبز در کیفیت تحصیلی در محیط هاي ).1394(احمد . نیا و دانائی. جواد. دیواندري. مونا. کاتب •

 .کنفرانس ملی معماري، عمران و توسعه کالبدي. آموزشی
 مراکز: مطالعه موردي هویت در معماري بازار و پاساژ؛). 1393(مرضیه . و علیجان زاده. احمد. نیا دانائی. جواد. دیواندري •

  .دومین همایش ملی معماري، عمران و محیط زیست شهري. همدان .خرید کاشان
گیري معماري بومی  شکل بررسی نقش طراحی اقلیمی در). 1393(مرضیه . و علیجان زاده. احمد. نیا دانائی. جواد. دیواندري •

  . دومین همایش ملی معماري، عمران و محیط زیست شهري. همدان .شهر کاشان
المللی مقاوم سازي  چهارمین کنفرانس بین .زلزله  ضرورت مقاوم سازي ابنیه تاریخی پیش از). 1391(احمد  .نیا دانائی •

 .اي، تهران لرزه
نقش مشارکت مردمی در کاهش خسارات ناشی از زلزله در بافت هاي ). 1390(احمد . نیا دانائی. رضا. ابوئی •

  .62-53صص ). 2( 1. مرمت و معماري ایران. تاریخی
هاي  المللی سکونتگاه اولین کنفرانس بین. جایگاه درس روستا در فرآیند آموزشی رشته معماري). 1389(احمد . نیا دانائی •

  .روستایی ، تهران
هاي  المللی سکونتگاه اولین کنفرانس بین. هاي معماري یگاه آموزش درس روستا در دانشکدهجا). 1389(احمد . نیا دانائی •

  .روستایی، تهران
المللی  اولین کنفرانس بین. شناسی مسکن روستایی استان تهران گونه). 1389(جواد . دیواندري. احمد. نیا دانائی •

  .تهران. هاي روستایی سکونتگاه
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اي معماري کویر،  منطقه -همایش علمی. هاي کویري ایران اي در بافت جایگاه معماري محله). 1385(حمد ا. نیا دانایی •
 .اردستان

  
 :پایان نامه هامدیریت  •
پایان نامه در حوزه هاي مرمت، طراحی در بافت تاریخی و طرح هاي میان افزا در مقطع کارشناسی و  30راهنمایی بیش از  §

 . کارشناسی ارشد
  

 :خاتمه یافته  تحقیقاتی -پژوهشیفعالیت هاي  •

   ).1396کاشان؛دانشگاه (طرح مجري . »هاي اخالقی اندیشهمبانی طراحی زورخانه با تکیه بر « §
  ).1395دانشگاه کاشان؛( .»گیري شخصیت کودك نقش خانه ایرانی در شکل« §

 ).1388؛دانشگاه کاشان( .»ویت بخشی به معماري فضاهاي عباديتاکید بر همبادي طراحی مساجد در ایران با « §
 ).1387؛دانشگاه کاشان( .»گونه شناسی معماري روستاي تاریخی میمند؛ راهکارهاي احیاء گردشگري روستا« §
-1387اردبیل مهندسین مشاور سبز سامانه؛ (. »طرح مرمت و ساماندهی بقعه شیخ کلخوران و حریم مجاور در اردبیل«مدیر پروژه  §

1385  .( 
- 1387مهندسین مشاور فرایند معماري - بنیاد مسکن استان تهران( .»گونه شناسی مسکن روستایی استان تهران«پروژه  دوم مجري §

1385.(  
 
  :در حال انجام  تحقیقاتی -فعالیت هاي پژوهشی §

 
دانشگاه (مجری طرح . »الگوهاي معماري در میبد -طرح پژوهشی نقش دانش ضمنی در شکل گیري کهن« •

   ).1397کاشان؛
 ).  1397دانشگاه کاشان؛(مجري طرح . »مستندسازي بازار تاریخی کاشانطرح پژوهشی « •
 


