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 نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

    

     ISCو  ISI نمایه شدهت مجال

 نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

The methodology of Iranian curved arches(sagh) 

based on their geometry 

Journal of applied environmental and 

Biological Sciences(JAEBS) 2015 

Afrooz Rahimi Arieai, 

Zahra Sadat Etezadi 

Studying the architecture of Vank cathedral in 

Isfahan, among the Surp Amenapergich 

Mitteilungen Saechsischer 

Entomologen(MSE) 2016 

Afrooz Rahimi Arieai, 

Shadabeh Azizpour, 

Zahra Sadat Etezadi 
Structural and geometric analysis of discontinuous 

Double-Shell Persian domes in Isfahan and Nain 

dome-BUILDING schools 

international journal of architectural 

heritage 2017 
 رهروی آریایی، ساناز رحیمی افروز

بیگ ولی نیما پوده،  

Optimal Planning of On-Grid Hybrid Microgrid 

for Remote Island Using HOMER Software, Kish 

in Iran 

International Journal of Energetica 

(IJECA) 2018 
Saeedeh Ebrahimi1, Mehdi 

Jahangiri, Heidar Ali Raiesi, 

Afrooz Rahimi Ariae 

Assessment of PV-Based CHP System: The Effect 

of Heat Recovery Factor and Fuel Type 

Journal of Energy Management and 

Technology (JEMT) 2019 

Somayeh Pahlavan 

Mehdi Jahangiri 

Akbar Alidadi Shamsabadi 

Afrooz Rahimi Ariaei 

Simulation of Biogas Utilization Effect on 

The Economic Efficiency and Greenhouse 

Gas Emission: A Case Study in Isfahan, Iran 

Int. Journal of Renewable Energy 

Development 8 (2) 2019: 149-160 
2019 

Afrooz Rahimi AriaeiMehdi 

JahangiriMehdi Haghgoo 

FakhrAkbar Alidadi 

Shamsabadi 

Effect of Air-Shaft Partition Walls’ Arrangement 

on Structural Behaviour and Construction 

Technology of Wind Catchers in Iran 

 International Journal of 

Design & Nature and 

Ecodynamics 15(6):793-803 
2020 

Shoeleh Vahdatpour 

Afrooz Rahimi Ariaei 

  :پژوهشی-مجالت علمی

ISC نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

1 

مسجد جامع اردستان  یکالبد -ییساختار فضا لیتحل

یخیتار یدوره ها کیبا تفک  
 مرمت و معماری ایران

1393 

احمد صالحی کاخکی، شادابه 

عزیزپور، افروز رحیمی آریایی، 

 فاطمه بانک

2 

 دانشجویان به بنا نقد آموزش نحوه و اهمیت بررسی

ایران معماری اساتید، دیدگاه از معماری رشته  
 انجمن ملی معماری و شهرسازی ایران

1395 
 رحیمی افروز اصل، رزاقی سینا

 آریایی

3 
 دوپوستة گنبدهاى در اجرایى و هندسى جزئیات تحلیل

: مطالعاتى نمونة اصفهان شهر شاخص نار گسستة
شهرسازى و معمارى پژوهشى  علمى فصلنامة صفّه،  

1395 
 آریایی، ساناز رحیمی افروز

بیگ ولی نیما پوده، رهروی  
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 امام، درب آرامگاه هاى عباسى، جامع مسجد گنبدهاى

چهارباغ مدرسة اللحم بیت کلیساى و اصفهان،   

4 

مطالعه مقایسه ای کاروانسراهای درون و برون شهری 

 اصفهان در گستره کالبد معماری
 هویت شهر

1398 
ر، نیما ولی شعله وحدت پو

 بیگ، افرو رحیمی آریایی

5 

 محلی معماران توانمندی و هندسی های ویژگی تحلیل

 در گسسته پوسته دو گنبدهای ساخت آوری فن در

نایین شیوه  

ایران شناسی باستان های پژوهش نشریه  
1396 

 افروز ، بیگ ولی نیما نیما

 رهروی ساناز ،* آریایی رحیمی

، پوده  

6 

 در مهری کشی بند های آذین شکلی شنای گونه

 استان در ایلخانیان تا بویه آل دوره به منتسب مساجد

 اصفهان

 نگره
1398 

 ولی نیما ،1آریایی رحیمی افروز

بیگ2*، سید اصغر 

3محمودآبادی  

7 

 و مساجد در کوفی های کتیبه شکلیِ شناسی گونه

اصفهان استان در آذری و رازی شیوه هایمناره  
خ نگاریتاریخ نگری و تاری  1397 

افروز رحیمی آریایی1، نیما ولی بیگ2*، سید 

 اصغر محمودآبادی3

 

بویه تا تیموریان )شیوه رازی مقایسه محرابِ مساجِد آل

 و آذری( استان اصفهان در گستره شکلی
- علمی فصلنامه فرهنگی ختاری مطالعات •

۱۱ ;۱۳۹۸. تاریخ ایرانی انجمن پژوهشی  (۴۲) 
1398 

دکتر  ،۲نیما ولی بیگ ،۱افروز رحیمی آریایی

 ۳سید اصغر محمودآبادی

     

  :ترویجی-مجالت علمی

ISC نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

1 

شناخت ویژگی های معماری و کتیبه های دوره 

سلجوقی)نمونه مطالعاتی گنبدخانة شمالی 

 (  "گنبد خاگی"مسجد عتیق اصفهان

 فصلنامه اثر 
 1393 بهار

64شماره  

احمد صالحی کاخکی، شادابه 

 عزیزپور، افروز رحیمی آریایی

2 

بندی مروری بر اقسام گنبدهای ایرانی و دسته

 ها بر اساس پوسته، فرم هندسی و اجزاءآن
 81، ش40دوره فصلنامه اثر 

 دمحمو ،*آریایی رحیمی افروز

 آباد کامل محمودی

     

  :سایر مجالت

 

ISC نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

 

 مطالعه تطبیقی گنبدخانه مساجد سلجوقی اصفهان 

)نمونه موردی مساجد جامع اصفهان، برسیان، گلپایگان، زواره 

 و اردستان(

باستان شناسی و تاریخ هنر شرق باستان دانشگاه 

 هنر. 

1شخلی دانشگاه هنر، مجله دا  
1393 

احمد صالحی کاخکی، شادابه 

 عزیزپور، افروز رحیمی آریایی

     

 

https://chistorys.ir/browse.php?a_id=987&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://chistorys.ir/browse.php?a_id=987&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%DA%AF
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%DA%AF
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://chistorys.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journal.richt.ir/athar/article-1-972-fa.html
http://journal.richt.ir/athar/article-1-972-fa.html
http://journal.richt.ir/athar/article-1-972-fa.html
http://journal.richt.ir/athar/article-1-972-fa.html
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 :مقاالت ارائه شده در همایشها

 نام همایش عنوان مقاله
سطح 

 همایش
 نوع ارائه

تاریخ 

 برگزاری 
 نویسندگان

 با تاریخی -تفسیری تحقیق روش در ترکیبی رویکرد

 هنرشناسانه،) اریمعم تاریخ های نگرش بر تاکید

(باستانشناسانه و معمارانه  

 در تحقیق روش همایش ملی نخستین

معماری و شهرسازی   ملی 
93آبان  

شادابه عزیزپور، افروز رحیمی 

 آریایی، احمد صالحی کاخکی

 فرم پایه بر ایرانی( سَغ)خمیده های تاق شناسی سبک

 هندسی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در 

عماری،محیط زیست و مدیریت عمران، م

 شهری
  بین المللی

1394خرداد   
 السادات افروز رحیمی آریایی، زهرا

 اعتضادی

 1393  داخلی همایش هفته پژوهش آموزش عالی سپهر مطالعات تطبیقی در معماری و نقوش سلجوقیان

افروز رحیمی آریایی، شادابه 

 عزیزپور

Evaluating and Reconsidering Principals 

of Traditional Architecture and Urban 

Development of Iran in Line with 

Exploiting Solar Energy 

 المللی انرژیبین نمایشگاهدومین کنفرانس و 

 خورشیدی 

2nd International Conference and 

Exhibition on Solar Energy 

(ICESE)2015 

 1394  بین المللی
منیره داوریافروز رحیمی آریایی،   

اقلیمی شرایط بهبود جهت در پایدار مصالح نقش  

International Conference on Civil 

Engineering Architecture and 

urban infrastructure 

29-30July 2015, Tabriz , Iran 

 1394  بین المللی
ی، اسما رشیدیافروز رحیمی آریای  

اصفهان  بررسی تاثیرمبلمان)صندلی( محور چهارباغ

 براستفاده کنندگان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم  

 1396  بین المللی و مهندسی

ی، زهرا نصر، افروز رحیمی آریای

 مهتاب نیک عهد

 گذشته معماری در آن تبلور و صلح مفهوم بر مدیدرآ

 ایران

سومین همایش بین الملی شرق شناسی با 

  بین المللی رویکرد صلح و دیپلماسی فرهنگی
.1396مهر  ی، ثمین واهبافروز رحیمی آریای   

ارمعماری شهر خوانسو  بررسی تاثیر اقلیم بر شهرسازی  

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ 

ماری و شهرسازی ایران. سازمان میراث مع

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان
 1396  کنگره

ی، مریم قاسمی افروز رحیمی آریای

 سیچانی، محبوبه اورعی

 های خانه الگوی بر( فرهنگ و اقلیم) زمینه اثر تحلیل

خوانسار قاجار  

.International Congress on Civil th5

Engineering, Architecture and 

Urban .Shahid Beheshti University 

, Tehran 

 2017  بین المللی

ی، مریم قاسمی افروز رحیمی آریای

 سیچانی، محبوبه اورعی

بررسی نقش باد در شهرسازی و معماری بومی یزد و 

 کاشان

FIRST International Conference 

on architecture Urban Planning 

and Restoration 
 2017  المللیبین 

افروز رحیمی هوتن ایروانی، 

ی، سما براتیآریای  

 السادات آریایی، زهرا رحیمی افروز 2015  بین المللی International Conference on آمنا مجموعه در اصفهان، وانکِ کلیسا معماریِ ارزیابیِ

https://www.civilica.com/Papers-ICRSIE03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-ICRSIE03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-ICRSIE03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
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 research in engineering, science پرگیج

and technology  
 اعتضادی

Review of passive solar systems in 

historical architecture of Isfahan 

International Conference on 

engineering and applied sciences 2016  بین المللی 
 افروز رحیمی آریایی، منیره داوری

بازشناسی عوامل تاثیرگذار بر طراحی مجتمع های 

ی( در شهر تجاری میان افزا )رویکرد تداوم تاریخ

 اصفهان بر پایه شیوه ی برنامه دهی در معماری

کنفرررانس بررین المللرری عمررران، معمرراری و 

 1397  بین المللی مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران

افروز رحیمی آریایی، نیما ولی 

 بیگ، شعله وحدت پور

design residential buildings using 

optimal energy consumption in the 

ecology of Isfahan 

International Conference on 

engineering, Architecture and 

urban management in Iran 

 

 2018  بین المللی
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