
 

 

 ،  پیمانی1383استادیار، دکتري معماري از دانشگاه تهران ،  1349متولد ، دکتر محمد رضا رحیم زاده

 

 دانشگاهی سوابق

 شهرسازي و معماري دانشکدة هنر؛ دانشگاه علمی هیئت عضو 

 فرهنگی میراث عالی آموزش مرکز رئیس

 شهرسازي و معماري دانشکدة بهشتی؛ شهید دانشگاه علمی هیئت عضو و مدرس

 ... و فرهنگی میراث عالی آموزش مرکز تهران؛ دانشگاه زیباي هنرهاي پردیس مدرس

 

 علمی سوابق

 ها همایش و ها کارگاه علمی هیئت در عضویت

 1386 فروردین آقا، قلی علی حمامـ  موزه ایران، معماري فهم کارگاه پنجره، 

 1386 دي آقا، قلی علی حمامـ  موزه ،)2( ایران معماري فهم کارگاه پنجره،

 1386 بهمن سپیدان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه امروز، معماري اي منطقه همایش



 و تاریخی اماکن و بناها از برداري بهره و احیا هاي ظرفیت و ها مزیت معرفی و شناخت همایش

 1388 اردیبهشت احیا، صندوق کشور، فرهنگی میراث سازمان اسالمی، دورة موزة فرهنگی،

 1388 آذر هنر، فرهنگستان ایران، معماري رویدادهاي مرکز خانه، فهم کارگاه

 هنر، فرهنگستان ایران، معماري رویدادهاي مرکز شوشتر، به اي پنجره ایران، معماري فهم کارگاه

 1389 اردیبهشت

 1390 شهریور معماري، رویدادهاي دبیرخانۀ بیرجند، پنجرة از ایران معماري فهم کارگاه

 1391 فروردین معماري، رویدادهاي دبیرخانۀ بوشهر، پنجرة از ایران معماري فهم کارگاه

 1391 اسفند معماري، رویدادهاي دبیرخانۀ  سکونت، فرهنگ و نفت، صنعت خوزستان، کارگاه

  

 میزگرد و سخنرانی 

 1385 بهمن اصفهان، آقا، قلی علی حمامـ  موزه ،»معماري معماريِ» 

 فرهنگی مجموعۀ تهران، هنر، تاریخ پژوهشی کمیتۀ هنر، فرهنگستان هنر، تاریخ و شناسی شرق

 1385 آبان جهان، نقش

 زمین، ایران شهرسازي و معماري تاریخ دانشنامۀ تدوین در دیجیتال فناوري کارگیري به لزوم

 هنرمندان، خانۀ تهران، هنر، فرهنگستان زمین، ایران شهرسازي و معماري تاریخ دانشنامۀ

 1386 اردیبهشت

 رونمایی مراسم در ؛»شولتسـ  نوربرگ کریستیان اثر غرب معماري در معنا کتاب مبانی به نگاهی»

 آبان تهران، هنر، فرهنگستان شولتس،ـ  نوربرگ کریستیان اثر غرب معماري در معنا کتاب ترجمۀ

1386 

 1387 اردیبهشت تهران، شریعتی، دانشکدة ،»کیست؟ معمار»

 هنر، فرهنگستان شیرازي، زادة اهللا آیت باقر دکتر سالگرد معلم، و مرمتگر شیرازي میزگرد

 1387 مرداد جهان، نقش فرهنگی مجموعۀ تهران، جهان، نقش مجموعۀ



 تهران، هنر، فرهنگستان ایران، معماري رویدادهاي مرکز خانه، دربارة گفتارهایی مجموعه

 1387 اسفند جهان، نقش فرهنگی مجموعۀ

 و شناخت همایش در ؛»آن احیاي چگونگی در تاریخی اثر ماهوي هاي قابلیت درك جایگاه»

 سازمان فرهنگی، و تاریخی اماکن و بناها از برداري بهره و احیا هاي ظرفیت و ها مزیت معرفی

 1388 اردیبهشت ملی، موزة تهران، احیا، صندوق کشور، فرهنگی میراث

 هاي روش« هاي نشست مجموعه در شهرسازي و معماري آثار و هنر پژوهش تخصصی نشست

 هاي همایش مرکز هنر، فرهنگستان هنر پژوهشکدة ،»هنر در پژوهش غیرچاپی منابع و میدانی

 1388 اسفند هنر، فرهنگستان

 

 

 علمی هاي فعالیت سایر 

 شهرسازي و معماري دانشکدة صفه، پژوهشیـ  علمی نشریۀ داخلی مدیر و سردبیر معاون 

 (1390ـ1387( شیهدبهشتی دانشگاه

 (1386ـ1384( هنر فرهنگستان هنر تاریخ پژوهشی کمیتۀ در عضویت

 (1387ـ1384( هنر گلستان فصلنامۀ تحریریۀ هیئت در عضویت

 (تاکنون 1387( ایران ایکوموس ملی کمیتۀ در) المللی بین( پیوسته عضویت

 ایکوموس ملی کمیتۀ ،»ایران تاریخی هاي محوطه و بناها مرمت منشور« تدوین کمیتۀ در عضویت

 (1390 تا 1387 بهمن از( ایران

 (1390 تا 1387( هنر فرهنگستان ایران، معماري رویدادهاي مرکز علمی شوراي در عضویت

 

 پژوهش



 در شده چاپ ،»آن احیاي چگونگی در تاریخی اثر ماهوي هاي قابلیت درك جایگاه»1388 

 و بناها از برداري بهره و احیا هاي ظرفیت و ها مزیت معرفی و شناخت همایش مقاالت مجموعه

 (شد همایش در برتر سخنرانی جایزه برندة سخنرانی این( فرهنگی و تاریخی اماکن

 پژوهشیـ  علمی نشریۀ در چاپ براي شده پذیرفته ،»گري تاریخی و هنري اثر هویت معناي»1387

 صفه

 

 .47 ش ،1387 زمستان و پاییز صفه، ،»آوري فن و معماري»

 1387 تابستان شیرازي، زادة اهللا آیت باقر دکتر ویژة شمارة هنر، گلستان ،»بخرد مردمان»

 

 1386 پاییز ،9 شمارة هنر، گلستان ؛)»2( هنر ،)4(هنر تاریخ شناسی واژه»

 

 1385 زمستان ،6 شمارة هنر، گلستان ؛)»1( هنر ،)3(هنر تاریخ شناسی واژه»

 1385 تابستان ،4 شمارة هنر، گلستان ؛)»2( تاریخ ،)2(هنر تاریخ شناسی واژه»

 

 1384 زمستان و پاییز ،2 شمارة هنر، گلستان ؛)»1( تاریخ ،)1(هنر تاریخ شناسی واژه»

 1384 تابستان و بهار ،1 شمارة هنر، گلستان ؛»شناسی واژه بر مقدمه هنر، تاریخ شناسی واژه»

 

 

  

 

 

 


