ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

1

تحّیُ ساصٔ ٜسجذ ضیخ فعُ اهلل

وأ ٜٚحٕذی

دوتش ٔشادی

87

2

حفاظت ٔ،شٔت ٚ ،تٟساصی ٔحّ ٝأأضاد ٜسیذ اسٕاػیُ تٟشاٖ

سظا طاٞشی

دوتش ٔشادی

87

3

طشح ٔشٔت  ٚسأا٘ذٞی سٚستای ٘صشت آتاد تخت سّیٕاٖ

ٔ٘ٛا دفتشی

دوتش ٔشادی

87

4

ٔشٔت  ٚسأا٘ذٞی  ٚاحیا سٚستای تاسیخی س ٝوٝٞٛ

ٔصطفی ػاسف حمی

دوتش ٟٔذیضادٜ

87

5

تاصضٙاسی ٔسجذ جأغ ٟٔش آتاد

سیذ حسیٗ ػظیٕی ٘یا

ٟٔٙذع ٔجاتی

87

6

طشح سأا٘ذٞی ٔحٛس تاسیخی دس دضت ضٟش اسپٟاٖ

تٟطیذ فشٍٙٞیاٖ –فاطٕٝ
پٛسجؼفشی

دوتش ٔشادی

87

7

ٔشٔت  ٚتاص ص٘ذ ٜساصی تاؽ ٔحّ ٝدسٚاصٔ ٜیذاٖ ضٟشستاٖ اتش وٜٛ

سیذ ٟٔذی حسیٙی

دوتش ٔشادی

87

8

ٔشٔت  ٚاحیای ٔجٕٛػٔ ٚ ٝشوض ٔحّ ٝضا ٜسوٗ اِذیٗ دصفَٛ

ٟٔذی ضیش تتی

دوتش ٔشادی

87

9

ٔشٔت  ٚسأا٘ذٞی ٔشوض ٔحّ ٝدٔ ٜیاٖ سٚستای ضاٞى ٜٛسفّی

ٕٞا غض٘ٛی

دوتش ٟٔذیضادٜ

87

10

طشح ٔشٔت  ٚاحیا ساختٕاٖ ضٕاس ٜیه لضالخا٘ٝ

وأ ٜٚظٟش

دوتش ٔشادی

87

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

ِیال وٕاِی

ٟٔٙذع ٔجاتی

87

سحر مخلصیان

دوتش ٟٔذیضادٜ

87

ٟٔٙذع ٔجاتی

87
87

11

طشح ٔشٔت  ٚسأا٘ذٞی تافت تاسیخی سٚستای لشٜٚ

12

طشح احیا  ٚتاص ص٘ذ ٜساصی ٔحّ ٝضٙثذی دس تافت لذیٓ تٛضٟش  ٚطشح
ٔشٔت ٔسجذ ّٔه

13

طشح تٟساصی ٛ٘ ٚساصی ٔحّ ٝچٟاس دسخت تیشجٙذ تا تاویذ تش طشح ٔشٔت
حسیٙیٛ٘ ٝاب

ٔشیٓ لش ٜضیش

14

طشح ٔشٔت  ٚاحیا ٔشوض ٔحّٔ ٝسجذ ّٔه وشٔاٖ (تؼ ٖٛٙیىی اص ػٙاصش
ساختاسی ٔحّ)ٝ

صیٙة سئٛفی

دوتش ٔشادی

15

حفاظت ٔ ٚشٔت  ٚتاص ص٘ذ ٜساصی تافت ٔشوضی ضٟش سی (ضٟش تاسیخی
ػثذاِظیٓ)

ٚحیذ حیذسی

دوتش ٔشادی

87

16

خیاتاٖ ٔٛص ٜسی تیش

ػّی سٍ٘چیاٖ

دوتش ٔشادی

87

17
18
19
20

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

پٛسیا ػثاسی

دوتش سظا اتٛیی

88

دکتر مرادی

88

88

1

احیای ٔحٛس ٔسجذ جأغ – تاصاس ٘ائیٗ ت ٝا٘عٕاْ اسائ ٝاٍِ ٛجٟت احیای
تاصاس

2

طشح احیا سشای تٟطتیاٖ ٔجٕٛػ ٝسؼذ اِسّط( ٝٙتاصاس لضٚیٗ)

احساٖ أیذٚاس

3

طشح حفاظت  ٚسأا٘ذٞی خیاتاٖ ٔیشصا وٛچه خاٖ ٟ٘شاٖ

طٙاص طثاطثایی

دوتش ٟٔذیضادٜ

4

اسیة ضٙاسی طشح ٔشٔت  ٚاحیای واسٚا٘سشای یٍٙی أاْ

أیشحسیٗ ٌّطٙی ویا

دکتر مرادی

88

5

ٌضاسضٟا  ٚاطالػات ٔشتٛغ ت ٝسأا٘ذٞی ٌزس حىیٓ ٘صیش وشٔا٘طا2(ٜجّذ)

ٞاضٓ آلا خا٘ی ٔشاد

ٟٔٙذع ٔحثؼّی

88

6

صاٚی ٝای دس آستا٘ ٝضٟش ػّٓ
ٔشٔت  ٚاحیای ٔذسس ٝآیت اهلل ٔحٕذ واظٓ یضدی دس ٘جف اضشف

ٔحٕذ حسیٗ ِثا٘ی ٔطّك

دکتر مرادی

88

7

طشح استحىاْ تخطی  ٚتٟساصی ِشص ٜای سشای ٘ ٛتاصاس واضاٖ

ضیٕا سحیٕی

دوتش ٟٔذیضادٜ

88

8

تیٙص اسالٔی دس احیا واِثذ تاسیخی  ٚاحیا آب ا٘ثاس خٛاج ٝدس ٔیذاٖ
خاٖ یضد

سجاد ٔٛرٖ

دکتر مرادی

88

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

1

تشسسی ٔٙطٛسٞای جٟا٘ی دساستثاغ تا ٔشٔت  ٚاحیای تافت ٞای تاسیخی دس
ایشاٖ

حجت اهلل ػثذی اسدوا٘ی

دوتش ٔشادی

89

2

طشح حفاظت ٔ ٚشٔت آسأٍا ٜوٛسٚش دس ٔحٛطٔ ٝیشاث جٟا٘ی پاساسٌاسد

ٔشیٓ سفیؼی فٛٙد

دوتش ٟٔذیضادٜ

89

3

طشح احیا ٔ ٚشت ٔحٛس تاسیخی  ٚفشٍٙٞی سٚستای لّؼٛ٘ ٝتا تاویذ تش تٟثٛد
ٔؼیطت  ٚتٛتٕٙذی ٞای ٌشدضٍشی

ٔحسٗ ویٟاٖ پٛس

دوتش ٔشادی

89

4

طشح ٔشٔت  ٚاحیا ی تاؽ ػّی اتاد (تجٛٙسد)

ٔحٕٛد پٙاٞی

دوتش فیعی

89

5

طشح ٔشٔت اسٍٔا ٜضیخ سظی اِذیٗ ػّی الال تا تٟشٌ ٜیشی اص تىٙیه
FRD

ضٟشصاد ضؼیثی ٘ٛتشیاٖ

دوتش ٟٔذیضادٜ

89

6

طرح احیا ّ باز زًذٍ سازی هیذاى صاحب االهرٍ تبریس
عٌْاى فضایی شِری (با تورکس بر هحْر تاریخی ّ فرٌُگی ُرات –
تبریس-استاًبْل)

سا٘اص جؼفش پٛس ٘اصش

دوتش ٔشادی

89

7

طشح ٔشٔت  ٚاحیای ٔحٛس فشٍٙٞی – تاسیخی آلا تضسي واضاٖ (ٌزس
پا٘خُ)

ضمایك تشن صتاٖ

دوتش ٔشادی

89

ٌشایص

استاد مشاور

ردیف

ػٛٙاٖ

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

1

طشاحی  ٚسأا٘ذٞی تمؼ ٝسیذ حٕضٌ ٚ ٜزس سشخاب ٔش٘جاب ت ٝػٛٙاٖ یه
لطة ٔجٟض تٛسیستی ،فشٍٙٞی تا سٚیىشد ضٟش ٔٛصٜ

٘ؼیٕ ٝخا٘ساسی

دوتش ٟٔذیضادٜ

90

2

طشح ٔشٔت  ٚاحیا ی حٕاْ  ٚسأا٘ذٞی ٔجٕٛػ ٝحاج غفاس ضٟش ٔشاغٝ

ٟٔذی پان ٘ظاد

دوتش ٔشادی

90

3

ساَ دفاع

اصٔ َٛشٔت  ٚسأا٘ذٞی ٔٙظش فشٍٙٞی – طثیؼی دسٔحٛطٞ ٝای تاسیخی
؛ٔٛثش تش احیا  ٚتٛسؼ ٝپایذاس ٌشدضٍشی
(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی ٙٔ:ظش تاسیخی – طثیؼی تشج لاتٛع)

ویٕیا ٔحٕذی

دوتش ٟٔذیضادٜ

90

4

طشح تثثیت ٔ ٚشٔت ایٛاٖ خسش ٚدس تخت سّیٕاٖ

ػّیشظا سظٛا٘یاٖ

دوتش ٔشادی

90

5

6
7

حفاظت  ٚتٛسؼ ٝضٟشی پایذاس دس تافتٟای تا اسصش ضٟشٞای تاسیخی
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی :تاص ص٘ذ ٜساصی تافت  ٚتاصاس لّؼٔ ٝحٕٛد وشٔاٖ تا سٚیىشد
حفاظت  ٚتٛسؼ ٝپایذاس

سىی ٝٙتاج اِذیٙی

دوتش ٔشادی

90

طشح احیای لٙات لٙثش آتاد تٓ دس ساستای حفاظت لٛٙات ت ٝػٛٙاٖ ػٙصش
تشجستٙٔ ٝظش فشٍٙٞی تٓ

ٟٔذی وشأت فش

دوتش ٟٔذیضادٜ

90

ٔؼص ٝٔٛسادات ٞاضٕی

دوتش ٟٔذیضادٜ

90

ػاطف ٝاسالٔیاٖ

دوتش ٔشادی

90

ِیال سٚیت٘ٛذ غیاث٘ٛذ

دوتش ٔشادی

90

ٔجتثی چٙاسی

دوتش ٔشادی

90

ٔشٔت  ٚسأا٘ذٞی لٙات ٞا دس استثاغ تا احیا تاؽ ٞای ضٟش ٔاٞاٖ

8

حفاظت اص ٔٙظش وطاٚسصی دس ٜی اتٟش

9

احیا اجضای تاسیخی سٚدخاٌ٘ٞٛ ٝش سٚد  ٚصسجٛب

10

طشح ٔشٔت  ٚاحیای سشا  ٚاب ا٘ثاس حاج آلا ػّی وشٔاٖ

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

ػّی یاٚسی

دوتش ٔشادی

91

ٔحٕذ سظا ٔحٕٛد اتادی

دوتش ٔشادی

91

تٟضاد ٔحٕذی ٘ٚذ
سؼذآتادی

دوتش ٔشادی-
دوتش ٟٔذیضادٜ

91

صٞشا ثشٚتی

دوتش ٟٔذیضادٜ

91

دوتش ٔشادی

91
91

1

ٔشٔت  ٚاحیای ٌزس تاسیخی جّ ٛخاٖ ٚالغ دس ٔحّ ٝفیط آتاد وشٔا٘طاٜ

2

طشح حفاظت (ٔشٔت  ٚاحیا) ٔجٕٛػ ٝتاصاس سیش جاٖ

3

طشح حفاظت  ٚتٛا٘ثخطی  ٚتاص آفشیٙی ٔجٕٛػ ٝضٟشی صاحة االٔش تثشیض

4

طشح سأا٘ذٞی  ٚاحیا تافت پیشأ٘ ٖٛاسیٗ لّؼ ٝضٟش تاسیخی ٘ائیٗ

5

ٔشٔت  ٚاحیای واسٚا٘سشای تیاض

فش٘اص لاظی صادٜ

6

ٔطاِؼٔ، ٝشٔت ،سأا٘ذٞی  ٚاحیای دط تاسیخی لّؼ ٝسٚدخاٖ ٚالغ دس
ضٟشستاٖ ف ٗٔٛاستاٖ ٌیالٖ

جّیُ جؼفش ٘یا

دوتش ٟٔذیضادٜ

7

تاصاسیاتی ٔف ْٟٛتاؽ تاسیخی دس تستش تیشجٙذ(تاؽ  ٚػٕاست تّٟىشدتا سٚیىشد
حفاظت ٔ ٚشٔت)

ٔحٕذ ػّی تضسٌٕٟش

دوتش ٔشادی

91

8

احیا  ٚتاص ص٘ذ ٜساصی ٔیضاٖ پست لذیٓ تیشجٙذ تا سٚیىشد ٔحّٔ ٝحٛسی

ٔحسٗ جثاسی

دوتش ٔشادی-
دوتش ٟٔذیضادٜ

91

ٔحثٛت ٝساستیٗ

دوتش ٔشادی-
دوتش ٟٔذیضادٜ

91

فاطٕ ٝاسطٔٙذ

دوتش ٔشادی

91

9

طشح احیا ٔ ٚشٔت تٙاٞا ٔ ٚجٕٛػٞ ٝای تاسیخی تا تٛج ٝت٘ ٝمص آٟ٘ا دس
تٛسؼ ٝجارت ٝتٛسیست(ػٕاست سش ًٙٞآتاد صٚاس)ٜ

10

حفاظت ّ ساهاًذُی ارگ حکْهتی پیش از اسالم از هحْطَ باستاًی
کٍْ بی بی شِرباًْ ّ احیاء هحْطَ آى بَ پارک باستاى شٌاسی
شِرری

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

1

هرهت ّ احیاء کارّاًسرای بازرگاى الر ّ رّابط حاکن بر هیادیي
تاریخی ،کارّاًسرا ّ بازار

طیث ٝػّیٕی

دوتش ٟٔذیضادٜ

92

2

سأا٘ذٞی ٔحّ ٝتاالی ضٟش ٘شاق تا تاویذ تش ٔشٔت  ٚاحیاء خا٘ ٝلاسٕی

أیش اتشاٞیٕی

دوتش ٔشادی

92

3

طشح ٔشٔت  ٚاحیای خا٘ ٝفیشٚصوٞٛی تٟشاٖ

٘اٞیذ ا٘فاسی

دوتش ٔشادی
دوتش ٟٔذیضادٜ

92

4

ٔشٔت  ٚاحیای وٛضه لّؼ ٝسالٔ ٝتا دیذ ٚیظ ٜتٙٔ ٝظش پیشأ ٖٛآٖ

ٔیثٓ یضداٖ پٙا٘ ٜأمی

دوتش ٔشادی

92

5

اسصیاتی ِشص ٜای تشج تاسیخی سادواٖ

ٔحٕذ اتشاٞیٓ ٕٞتی

دوتش ٔشادی
دوتش ٟٔذیضادٜ

92

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

استاد مشاور

ساَ دفاع

ضاٞیٗ ٌشٌا٘ی دضتٝ

دوتش ٔشادی

دوتش ٟٔذیضادٜ

93

دوتشاصغشٔحٕذ ٔشادی
دوتشفاطٕٟٔ ٝذیضادٜ

93
93

1

سأا٘ذٞی ٔحٛس تاصاس تاسیخی ٘شاق دس جٟت پٛیاساصی ضٟش تا تأویذ تش
ٔشٔت  ٚاحیای واسٚا٘سشای حاج ٟٔذی

2

احیاء واسٚا٘سشا  ٚطشاحی ٔشوض فشٍٙٞیٌ-شدضٍشی حاج وٕاَ تا تاویذ تش
ٚسٚدػٛأُ ٔذسٖ ت ٝصٔیٞ ٝٙای تاسیخی

غالٔشظا چاپّمی

3

طشح ٔشٔت  ٚاحیاء خاّ٘ٔ ٝه اِطؼشای تٟاس تا ٔحٛسیت تجّی ٔؼٕاسی
ٌ٘ٛشایی دس ایشاٖ

سیأه سٟشاتی

دوتشاصغشٔحٕذ ٔشادی
دوتشفاطٕٟٔ ٝذیضادٜ

4

طشح احیاء  ٚسأا٘ذٞی ٔیذاٖ اسي وشٔاٖ تٔ ٝثات ٝیه فعای ضٟشی

ٔحٕذسظا خذاتخطی

دوتش ٔشادی

5

طشح ٔشٔت  ٚاحیای خا٘ ٝتاسیخی داسٚغ ٝتا تاویذ تش تافت پیشأ٘ٛی آٖ

وتایٔ ٖٛحٕٛدی فش

دوتش ٟٔذیضادٜ

دوتش ٟٔذیضادٜ
ٟٔٙذع ٔحثؼّی

93
93

ٌشایص

ردیف

ػٛٙاٖ

1

طشح ٔشٔت  ٚاحیاء ٔجٕٛػ ٝخا٘ٞ ٝای تذیغ اِصٙایغ ،حثیة آتادی ٚ
لادسیاٖ تا تاویذ تش احیاء یکی از خاًَ ُا (اصفِاى)

2

هرهت ّ احیاء هٌسل بصیری (هجوْعَ بصیرالسلطٌَ) شیراز

3
4
5

استاد مشاور

ساَ دفاع

٘اْ دا٘طجٛ

استاد سإٙٞا

سؼیذ ضیشافىٗ

دوتش ٔشادی

94

ٔیثٓ ضؼثا٘ی

دوتش ٔشادی

94

ٌشایص

