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  1378،  دكتراي معماري ، دانشگاه تهران، 1336، متولدريما فياض
  
  سوابق تحصيلي:  - 1

  1366دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا،  ،كارشناسي ارشد معماري
  عنوان پايان نامه: مجموعه مسكوني خورشيدي در تهران

   1378  هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، دانشكده ،دكتراي معماري با گرايش معماري خورشيدي
  دي غير فعال در بناهاي بلند مرتبه تهران رساله: كاربرد عناصر معماري خورشيعنوان 

  
  سوابق پژوهشي: -2
  كتاب - 2-1
، ناشر: وزارت »19نامه صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان، مبحث  آئين« همكاري در تدوين -1- 2-1

  .1370مسكن و شهرسازي، 
، ناشر: وزارت مسكن و شهرسازي، »19راهنماي جزئيات اجرايي، الحاقي مبحث « ر تدوين همكاري د -2- 2-1

1378 .  
، »19نامه صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان، مبحث  آئين« همكاري در تدوين تجديد نظر -3- 2-1

  .1380ناشر: وزارت مسكن و شهرسازي، 
مقررات ملي  19يقكاري حرارتي بر اساس مبحث اصول و روش هاي عا "همكاري در تدوين كتاب  -4- 2-1

؛ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن؛  433- ؛ نشريه شماره ك"ساختمان ( صرفه جويي در مصرف انرژي) 
  ؛ تهران.1386چاپ اول 

ر.فياض، م.كسمايي، ناشر: مركز تحقيقات ، »بندي اقليمي ايران هاي ثابت در پهنه طراحي سايبانمباني «  -5- 2-1
  .1389ان و مسكن، ساختم

 
  همايش - 2-2
ارائه شده در   ، ر.فياض، ب.كاري،»جويي در مصرف انرژي در ساختمان  روند تحول جهاني صرفه«  -1- 2-2

  .1379مهرماه  12و  11هفتمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران، 
ر سمينار اولين همايش نقش ارائه شده د  ، ر.فياض، ب.كاري،»مميزي انرژي يك مدرسه در تهران «  -2- 2-2

  مقاله برتر سمينارمزبور). 3( جزء  1380 بهمن 17عايق در ساختمان و تأسيسات،
ارائه شده در سمينار اولين   ، ر.فياض، ب.كاري،»مميزي انرژي دو ساختمان مسكوني در تهران«  -3- 2-2

  .1380سازي مصرف سوخت در ساختمان، اسفند  همايش بهينه
هاي  ، ر.فياض، ارائه شده در دومين همايش فناوري»ي سبزها هاي نوين ساختماني و ساختمان مسيست«  -4- 2-2

  .1389آذرماه  2و  1نوين ساختماني و صنعتي سازي، 



 ٢

سومين همايش  ارائه شده در ، ب. كاري؛ ر. فياض،»مقررات ملي ساختمان  19معرفي مبحث «  -5- 2-2
  .1389اسفند ماه   17مقررات ملي ساختمان، 

همايش نماي ساختمان و سيماي ارائه شده در ، ر. فياض، »اي در تهران و ايجاد خيرگي نماهاي شيشه«  -6- 2-2
  .1390 ماه فروردين 31و  30شهر، 

2-2 -7- “ Hydrogen Economy and the Built Environment”, S. El Azzeh, M. Sarshar, 
R. Fayaz, World energy Renewable Congress 2011, 8-13 May, Linkoping, Sweden 

  مقاله - 2-3
هاي ساختمان و مسكن، سال   تازه ، ر.فياض، ب.كاري،»ها در تهران عايقكاري حرارتي ساختمان« مقاله: -1- 2-3

  . 1377سوم، شماره دوم و سوم، پاييز و زمستان 
اي ساختمان و مسكن، ه  تازه  ، ر.فياض، ب.كاري،»عمق سايبان در مناطق مختلف اقليمي ايران« مقاله:  -2- 2-3

  .1378چهارم، شماره سوم، زمستان  سال
، 6ري، هنرهاي زيبا شماره ، ر.فياض، م. حري»اي بر شرايط حرارتي داخل تأثير نماهاي شيشه«  مقاله:  -3- 2-3

  .67-71، ص. 1378 زمستان
، 8ه ريري، هنرهاي زيبا شمار، ر.فياض، م. ح»نماي گردآورنده در يك ساختمان بلند تهران«  مقاله:  -4- 2-3

  .84- 92، ص. 1379زمستان  
فتم، محيط شناسي، سال بيست و ه  ، ر.فياض، م. حريري،»محدوده آسايش حرارتي در تهران«  مقاله:  -5- 2-3

  .14- 17ص. ،  1380زمستان  ،28شماره 
، اري.كب، ر. فياض، »سازي در چهار استان كشور بررسي جزئيات اجرايي پروژه هاي انبوه« مقاله:  -6- 2-3

  .9-20، ص. 1383 پاييز و زمستان، 27و چهارم شماره  ومسشماره  سال هشتم، مسكن، هاي ساختمان و تازه
، ر. فياض، م.كسمايي، مهندسي ساختمان و »راهنماي تعبيه سايبان بر روي بازشوهاي شفاف« مقاله:  -7- 2-3

  .69-65، 1383اول، تابستان  دورهعلوم مسكن، شماره دوم، 
2-3 -8Evaluation of the Iranian Thermal Building Code, B.M. Kari, R. Fayaz, Asian 

Journal of Civil Engineering (Building and Housing), Vol. 7, No. 6 (2006) ,pp.671-
684   

2-3 -9-Comparison of energy conservation building codes of Iran, Turkey, Germany,   
China, ISO 9164 and EN,  R. Fayaz, B. M. Kari, Applied Energy, Vol.10,No. 
86(2009), pp. 1949-1955  

2-3 -10-Thermal behaviour of a ventilated double skin facade in hot arid climate,  
N.Hashemi, R. Fayaz, M. Sarshar, Energy and Buildings,42 (2010)-pp.1823-1832 

، ر. فياض، نامه معماري و »هاي مسكوني در اردبيل و تهران سطح بهينه پنجره ساختمان« مقاله:  - 11- 2-3
  1391، 10شهرسازي، شماره 

  
  پروژه تحقيقاتي - 2-4
؛ مشاور: كسمايي، مرتضي؛ » هاي مختلف ايران بندي راهنماي تعبيه سايبان در پهنه« مجري پروژه  -1- 2-4

  .1381تمان و مسكن؛ شهريور مركز تحقيقات ساخ
  .1383، »مميزي انرژي ساختمان هاي شاخص و متداول « همكاري در پروژه تحقيقاتي  -2- 2-4
بررسي وضعيت ساختمان هاي در حال طراحي و ساخت و ارائه « همكاري در پروژه تحقيقاتي  -3- 2-4

  .1383، شهريور »راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي 



 ٣

هاي  بندي هاي مسكوني براي پهنه تعيين سطح بهينه بازشوهاي شفاف در ساختمان« ژه مجري پرو -4- 2-4
  .1387،دانشگاه هنر، »مختلف اقليمي ايران ( چهار اقليم و تهران)

  
  ترجمه:- 2-5
  .1388ده كتاب معماري، ويتروويوس، انتشارات دانشگاه هنر،  -1- 2-5
 
  هاي آموزشي هاو كارگاه دوره - 2-6
 ، اولين»استفاده از انرژيهاي غيرفعال در معماري قديم و جديد «  ي در ارائه كارگاه آموزشيهمكار -1- 2-6

  .1375،  اي تغيير اقليم، تهران كنفرانس منطقه
جويي مصرف انرژي در  فيزيك ساختمان: طراحي اقليمي، صرفه« سخنران مدعو در دوره آموزشي  -2- 2-6

  .1377، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، »ها هنام ساختمان، و آشنايي با روشها و آئين
  .1377، وزارت نيرو، »مديريت انرژي در ساختمان« سخنران مدعو در دوره آموزشي  -3- 2-6
براي مهندسين در مركز » مقررات ملي ساختمان 19آشنايي با مبحث « مدرس دوره هاي آموزشي  -4- 2-6

  تحقيقات ساختمان و مسكن .
  
  سوابق آموزشي: -3
، تنظيم شرايط محيطي، هندسه  1،2،3،4،5طراحي معماريكارشناسي معماري شامل تدريس دروس  - -3-1

  تا كنون. 1379از  هندسه مناظر و مرايا كاربردي،
دوره كارشناسي  1، طرح معماري معماري همساز با اقليمتدريس دروس كارشناسي ارشد معماري از قبيل  - 3-2

  تا كنون. 1387از  ارشد 
در دانشگاه هنر، دانشگاه تربيت  پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد معماريو مشاوره هنمايي را - 3-2

  مدرس، و دانشگاه تهران.
  
  سوابق اجرايي: -4
  1379راه اندازي دوره معماري دانشگاه هنر،  - 4-1
  1379-  1381مدير گروه معماري دانشگاه هنر، دانشكده معماري و شهرسازي، - 4-2
  .1388- 1382معاون آموزشي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر،  - 4-3
  تا كنون. 1387عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه از  - 4-4
  . 1392 تا 1388، از دانشگاه هنراستاد مشاور دانشجويان معماري شاهد و ايثارگر - 4-5
    1389عضو كميته منتخب ارتقا، از  - 4-6
  . 1393تا  1391ري و شهرسازي از سرپرست دانشكده معما - 4-7
  تا كنون. 1393معاون آموزشي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر، - 4-8
  
  
  
  


