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کارنامک جشن سدهی «گزارش»
نمایهی درون مایهای [فهرست موضوعی]
کارشناس ارشد شهرسازی
عضو شورای دبیران
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اینک با همهی
فراز و نشیبها
و رفتنها و
باز آمدنها به
شمارهی صد
رسیدهایم و جشن
سدهی «گزارش»،
نه با آن جشن
باستانی ِ زمستانی
در ده بهمن  ،که
با بهار  ۱۳۹۸هم
زمان شده است.

پس از صد و ده فصل  ،بیست و هفت سال و نیم  ،به ایستگاه صد رسیدهایم ؛ چه آمیزهی شگفت و گیج
شمارشی هم  -زیست و سامانهای اقلیمی  :دقیقه  ،شصت ثانیهی سومری
کنندهای است این دستگاههای
ِ
است و ساعت  ،شصت دقیقه؛ شبانهروز  ،دو دوازده ساعت و سال  ،دوازده ما ِه بیست و هشت تا سی و یک
گوناگون خورشیدی و ماهگانی [قمری] است و پنجاه و دو هفته کم و بیش ؛ و برخیها
روزه در گاهشماریهای
ِ
جایها هم  ،دوازده ماه سه ده روزه داشتهاند و یک پنجه و میشده همین یک بار گردش زمین گِرد خورشید
و سرانجام فصلهای سه ماهه و سالهای چهار فصله جا افتاده  ،آن هم نصفه نیمه در پهنههای میانهای
[معتدل] آب و هوایی زمین که کمابیش چهار فصل دارند ؛ تازه نه آن جاهایی همچون شمالگان و جنوبگان
و سرزمینهای خشک و گرم و گرمسیری [حاره] و نیمگانی [استوا] که فصلها از گونهای دیگرند.
اما  ،به هر روی و به هر شکل  ،اینک با همهی فراز و نشیبها و رفتنها و باز آمدنها به شمارهی صد
رسیدهایم و جشن سدهی «گزارش»  ،نه با آن جشن باستانی ِ زمستانی در ده بهمن  ،که با بهار  ۱۳۹۸هم
زمان شده است و َکس نمیداند که صد شمارهی دیگری هست آیا و اگر که هست شود  ،کدام یک از ما
خواهد ماند تا ببیندش .
از سوی دیگر  ،صد [ سد ] هم در دستگاه ده دهی  ،به ویژه برای انسان جایگاهی ممتاز دارد؛ شاید بیشتر
از آن رو که بر پایهی آمار  ،صد خط پایان و بیشینهی سن آدمی پنداشته میشود ؛ دست کم تا این زمان و با
این دانش کنونی انسان و بدون دستکاریهای آیندهی مهندسی ساخت زادی [ ژنتیکی ] و نسخهبرداریها
و همانندسازیها و درآمیزیهای زیستونیک [بیونیک] و بازآفرینیهای تنانی و آواتاری و اندیشهگانی و .....؛
سال درست  ،پرسشی است که پاسخش
اینک ایستگاه صد ! و در این که چرا صد شماره  ،نشده بیست و پنج ِ
را میتوان با گشت وگذاری در شمارههای پیشین یافت .
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کیوان نریمانی
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این صد شماره  ۸۷۵۰صفحه شده است و چنانچه موشکافانه و کنجکاوانه به همهی آنچه به چاپ رسیده
بنگریم و فرآیند جستن و یافتن و پژوهیدن و نوشتن و داوری و بازنوشتن و حروف چیدن و صفحهآرایی و
بازخوانی را تا چاپ نهایی پی بگیریم و حساب و کتاب کنیم  ،به عدد کم و بیش  ۳۹۳۰۰۰نفر -ساعت خواهیم
رسید ؛ یعنی اگر تنها یکی عالمهی ده ِر تمام و کمال ،روزی هشت ساعت و هر سال  ۳۶۵روز پیوسته و بی
بازایستادن  ۱۳۵ ،سال بپاید و بجوید و بپژوهد و بنویسد و نفرساید  ،چنین گنجینهای را فراهم خواهد آورد ؛
آنهم نوشتههایی که کمتر از ده درصد آنها ،برگردان یا ترجمه است.

.3

پیش رو
و اما چند نکته در بارهی نمایهی ِ
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در آخر پسندیده
و بایسته است
از تمامی یاران
فصلنامه  ،همهی
اعضای شورای
نویسندگان ،
پدیدآورندگان
و نگارندگان و
حتی آنها که تنها
خطی نگاشتند
و این دفترها را
رونق بخشیدند
و نام شان ممکن
است در این نمایه
از قلم افتاده باشد
و به ویژه از کمتر
نام برده شدگان،
سپاسگزاری شود
و یاد همگی را
گرامی داشت .

آورندگان نوشتهها به چشم میخورد و این امر به گمانم در آن
* در شمارههای آغازین ،کمتر نام پدید
ِ
برساختن سازمانی مردم نهاد و ناسودورزانهی حرفهای-
برای
بود
خودانگیختگی
هنگام برخواسته از کشش و
ِ
مهندسی و کمتر کسی نام و منزلت فردی و بهرهمندی شخصی برایش مهم بود  .و هنوز قانونی مصوب و
ابالغ شده از سوی نهادهای باالدستی و وزارتخانهها و مجلس نبود  ،و هرکس در گروه ویژه خود شوق
نگارش شیوهنامهها و قانونی کارآمد و جستاری برای آن سازمان نوپا در سر میپرورد  .کنشمندی حرفهای
حاکم آن دوران بود  ،و ناپسند مینمود جلوهگری فردی ؛ هم از این روی ،نوشتن نام چندان
 پیشهای روحِ
شایسته پنداشته نمیشد ؛ چه رسد به این که دو سه چهار مطلب با نام از او در یک شمارهی « فصلنامه»
نویسی امروزین را دشوار میکرد  .البته بعدترها  ،بر باالی نوشتهها نام گذاشته شد .
بیاید  .این نگاه  ،کا ِر نمایه
ِ
* اما در این نمایهی صد شمارهای پس از این همه سال ،کوشیدم به کمک دانستهها و حافظهی فردی و
گروهی یاران و سبک نگارش و بازخوانی متنها ،بیشتر نامهای ننوشته را بیابم و بر باالی آن نوشتهها
بنشانم ؛ کاری بس بایسته و قدرشناسانه که به یادگار بماند  .شاید اینک این نمایه را از این جنبه بتوان کامل
نشانی جستاری یا متنی داده شده و مث ً
ال
و دقیق و قابل استناد دانست  .پس اکنون هر جا در این نمایه دیدید
ِ
تفاوتی هست با نمایههای پیشین و یا آنچه که در آن زمان نوشته شده ،این نمایه را پایه و مبنا قرار دهید .
[تنظیم] سرنا ِم هر درون مایه  ،به ویژه در
دهی
ِ
* در دسته بندی [تبویب] و ریزکاوی [تدقیق] و سامان ِ
نمایههایی که پس از بیست شمارهی نخست آماده شده [دو نمایهی نخست را خود نوشتهام]  ،آشفتگیهایی
پدید شده بود که دالیل گوناگون داشته و مجال بازگویی آنها نیست ؛ اما برای قرار گرفتن هر متن در جای
درست خود  ،دوباره ضرورت داشت هر متن خوانده شود و تنها به نام نگارنده و رشتهی تحصیلی بسنده نگردد؛
چرا که این شیوه گاه گمراه کننده بود  .برای نمونه  ،دوستی که رشتهاش برق بوده و از نام متنش هم نمیشده
دریافت که مطلبش را باید در کدام دسته جای داد  ،چارهای جز بازخوانی نوشتهاش نمی ماند  .این کار هم
ساعتها وقت برده است.
پوشی درون نمایهای گریزناپذیر بوده است ؛ برای
* از سوی دیگر  ،برخی نوشتهها بینا رشتهای بود و هم ِ
نمونه ،متنهای سیل و باران و برف در «زیست محیطی و آب و  »...جای گرفت که در شمار رشتههای هفت
متن «سد موصل» در «ساختمان [عمران]» آمده ؛ زیرا
گانه نمیگنجید ،و به نمایه افزوده شده  ،ولی برگردان ِ
جنبههای عمرانیاش بیشتر بود.
نهایی میزگردها و نشستها و گفت گوها  ،همگی
* نام پیاده کنندگان نوار و یادداشت برداران و نگارندگان
ِ
آورده شده است ؛ اما این گفته ابداً بدان معنا نیست که شورای نویسندگان و خود گویندگان آن گفتهها در
کتابت و نگارش سهمی نداشتهاند .
بازجست نوشتهها را آسانیابتر می کند و
* چند سرفصل یا دستهی جدید به نمایه افزوده شده که کا ِر ُ
خواهید دید .
* در آخر پسندیده و بایسته است از تمامی یاران فصلنامه  ،همهی اعضای شورای نویسندگان  ،پدیدآورندگان
و نگارندگان و حتی آنها که تنها خطی نگاشتند و این دفترها را رونق بخشیدند و نام شان ممکن است در این
نمایه از قلم افتاده باشد و به ویژه از کمتر نام برده شدگان*  ،سپاسگزاری شود و یاد همگی را گرامی داشت .

* جناب سرهنگ حبیباهلل کوثر  ،آقای غالمحسین امامی  ،آقای مهندس سیامک قنبری  ،خانم بهاره قادری  ،خانم سمیه زارعپور  ،آقای مهندس
مهدی بناکار  ،طراح و صفحه پرداز بیشتر شمارهها  ،آقای شجاع رضا انوری و مدیر اجرایی کنونی خانم زهرا فرحی .

نمایه ی درو ن مایه ای
قانون ،آییننامه ،شیوهنامه ،واکاوی و سنجشگری آن

1

										
سرنام  /نگارنده

شماره

/

سال

دستورالعمل انتخاب شرکتکنندگان در سمینارها ،کنفرانسها ،سمپوزیومها و کنگرههای علمی،
بازدید از نمایشگاهها و استفاده از بورسها در داخل و خارج از کشور  /گروه تدوین آییننامهها
چارچوب شئون حرفهی مهندسی  /گروه تدوین آییننامهها
روش شمارهگذاری کارتهای عضویت اعضا  /گروه تدوین آییننامهها
نگاهی به قانون نظام مهندسی ساختمان  /سیدمصطفی شریفی

آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی منطقهای
آییننامهی اجرایی دورهی آموزشی مبانی مهندسی زلزله  /وزارت مسکن و شهرسازی
مقررات ملی ساختمان در هفتصد سال پیش  /آگاهینامه  /برگرفته از آگاهینامهی نشریهی داخلی شرکت
ساختمانی بام رود
منش مهندسی  /سعید پزشک
مروری بر پیشنویس آییننامهی انتظامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان  /دفتر نظامات مهندسی

دستورالعمل پیشنهادی تعیین ظرفیت کار مهندسان در ارائهی خدمات مهندسی به بخش خصوصی
شناسنامهی بنا و مقررات ملی ساختمان  /سعید پزشک
دستورالعمل پیشنهادی برای تشخیص صالحیت و ظرفیت ارجاع کار مجریان ساخت و ساز  /گروه
تدوین آییننامهها

دستورالعمل تکمیل شدهی تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات مهندسی
روش بازبینی دفترچههای محاسباتی و نقشههای سازه [آییننامهی سازه]  /گروه تدوین آییننامهها
قانون حمورابی  /برگردان :رضا رازانی
ضرورت بازنگری بر مبانی قرارداد در پروژههای آبادانی  /سیدمصطفی شریفی
مقررات ملی و تأسیسات مکانیکی ساختمان  /حشمتاله منصف
طرح تغییر کاربری واحدهای مسکونی به مراکز اقامتی و جهانگردی [ضوابط]  /سیاوش پوالدی
آییننامهی گردش کار و گرداندن جلسات هیأت مدیرهی سازمان  /هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی فارس
آییننامهی مجامع تخصصی  /گروه تدوین آییننامهها
تعرفهی حق نظارت مهندسان در شهر شیراز  /گروه تدوین آییننامهها
دستورالعمل مادهی  14قانون زمین شهری  /گروه تدوین آییننامهها
قانون جدید نظام مهندسی ساختمان  /سیدمصطفی شریفی
دستورالعمل نظارت بر اجرای ساختمانها  /وزارت مسکن و شهرسازی
فهرستهای بازبینی در طراحی ساختمانهای بلند  /محسن میرحیدر ،ایرج کالنتری

آییننامهی اجرایی تبصرهی  27قانون برنامهی دوم
آییننامهی صدور پروانهی مهارت فنی برای کارگران ماهر /وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت کار و
امور اجتماعی
متن ابالغ آییننامهی طراحی راههای شهری /وزارت مسکن و شهرسازی
 .1برای آشنایی با نام اعضای گروهها ،نگاه کنید به شمارهی  5و  ،6خرداد 1372
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شرح خدمات مهندسی طراح تأسیسات  /گروه تدوین آییننامهها

 / 3شهریور 1371

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

ساختمان به بخش غیرخصوصی  /گروه تدوین آییننامهها

 / 3شهریور 1371
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شرح خدمات و دستورالعمل جامع پژوهش در ساختمانهای شهری و حومه به منظور مقاومسازی
در برابر زلزله  /محمدهادی طلوع

 / 20اسفند 1376

ضوابط و معیارهای پیشنهادی آییننامهی بارگذاری پلها  /آرارات میرزاخانیان

 / 21مرداد 1377

دیدگاه سازمان نظام مهندسی فارس در مورد پارهای مواد قانون و آییننامهی اجرایی  /سیدمصطفی شریفی

 / 21مرداد 1377

دیدگاه سازمان نظام مهندسی فارس در مورد پیشنویس آییننامهی تشکیالت حرفهای کاردانها
 /سیدمصطفی شریفی

 / 21مرداد 1377

آییننامهی مربوط به ضوابط تعیین کارشناسان و وظایف و مسئولیتهای آن  /گروه تخصصی عمران

 / 21مرداد 1377

آییننامهی مربوط به ضوابط تعیین کارشناسان و وظایف و مسئولیتهای آنان  /گروه تدوین آییننامهها

 / 22آذر 1377

آییننامهی تشخیص صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار مجریان  /گروه تدوین آییننامهها

 / 22آذر 1377

طرح پیشنهادی سرباز  -مهندس  /محمدمهدی پیرو

 / 22آذر 1377

اشکاالت آییننامه در مورد رتبهبندی مهندسان  /سیدمصطفی شریفی

 / 22آذر 1377

ضوابط مربوط به شبکههای آتشنشانی غیرخودکار  /مهدی علویان

 / 22آذر 1377

پیشنویس آییننامهی تشکیل و تشخیص صالحیت دفاتر مهندس  /گروه تدوین آییننامهها

 / 22آذر 1377

نقدی بر مقررات ملی و ویرایش دوم آییننامهی  / 2800اردشیر دیلمی

 / 24مهر 1378

لزوم بازنگری در آییننامهی  / 2800محمد جمیل عندلیبی ،بهنام اویسی

 / 25فروردین 1379

دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

 / 25فروردین 1379

آییننامهی تشخیص صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار مجریان ساختمان

 / 25فروردین 1379

آییننامهی تشخیص صالحیت کارشناسان در امور کارشناسی سازمان نظام مهندسی

 / 25فروردین 1379

آییننامهی اجرایی تشکیل شورای داوری سازمان نظام مهندسی  /سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 25فروردین 1379

دستورالعمل نحوهی ارائهی دفترچهی محاسباتی و نقشههای سازه  /سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 25فروردین 1379

آییننامهی مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله

 / 25فروردین 1379

ِ
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آییننامهی مادهی  27قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  /وزارت مسکن و شهرسازی

 / 26تیر 1379

دستورالعمل نحوهی عمل مادهی  12آییننامهی اجرایی  /وزارت مسکن و شهرسازی

 / 26تیر 1379

دستورالعمل مادهی  2آییننامهی اجرایی مادهی  / 27وزارت مسکن و شهرسازی

 / 29بهار 1380

دستورالعمل تبصرهی  2مادهی  11آییننامهی اجرایی مادهی  27قانون  /شورای مرکزی و وزارت
مسکن و شهرسازی

 / 30تابستان 1380

دستورالعمل ضوابط صدور یا تمدید پروانهی اشتغال به کار مهندسی در موارد استثنایی  /دفتر
سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای

 / 32 - 31نوروز 1381

دستورالعمل نحوهی تعیین صالحیت مهندسان عمران  /سازمان مسکن و شهرسازی

 / 32 - 31نوروز 1381

دستورالعمل نحوهی اعطای صالحیت به دفاتر مهندسی ساختمان  /سازمان مسکن و شهرسازی

 / 32 - 31نوروز 1381

دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش  /بخشنامه

 / 32 - 31نوروز 1381

دستورالعمل نحوهی انتخاب عوامل و تعیین حقالزحمهی نظارت کارگاهی مشاوران ،سال  / 33بخشنامه

 / 33تابستان 1381

بخشنامهی تعدیل حقالزحمهی خدمات تهیهی طرحهای توسعه و عمران

 / 33تابستان 1381

دستورالعمل اجرایی مادهی  3قانون حداکثر استفاده از توان فنی ،مهندسی ،تولیدی ،صنعتی و اجرایی
کشور در اجرای پروژهها  /سازمان مدیریت و برنامهریزی
بهار  / 1398شمارهی 100

104

 / 33تابستان 1381

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن  /وزارت مسکن و
شهرسازی
اصالحیهی آییننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  /وزارت مسکن و شهرسازی
تشخیص صالحیت ،تعیین ظرفیت اشتغال و نحوهی استفاده از مجریان ساختمان  /وزارت مسکن و شهرسازی

 / 34پاییز 1381
 / 34پاییز 1381
 / 37تابستان 1382

تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی [موضوع مواد 14و 15
آییننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی]  /وزارت مسکن و شهرسازی

دستورالعمل تشخیص صالحیت و رتبهبندی و تعیین ظرفیت اشتغال به کار انبوهسازان مسکن

 / 37تابستان 1382
 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

نکاتی دربارهی دستورالعمل تشخیص صالحیت و رتبهبندی و تعیین ظرفیت اشتغال به کار انبوهسازان
مسکن /سیدمصطفی شریفی
به بهانهی زلزلهی بم [نامهی سرگشاده به ریاست محترم جمهوری]  /اردشیر دیلمی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382
 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

آییننامهی شرح خدمات و حدود مسئولیت قانونی مهندس ناظر

 / 40بهار 1383

آییننامهی پیشنهادی شرح خدمات و حدود مسئولیت قانونی مهندس ناظر  /گروه تدوین آییننامهها

 / 40بهار 1383

آییننامهی بتن ایران «آبا» در بوتهی نقد ( / )1اردشیر دیلمی

 / 40بهار 1383

دستورالعمل تشخیص صالحیت ،تعیین ظرفیت اشتغال و نحوهی استفاده از مجریان ساختمان

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

تعرفهی خدمات مهندسی نقشه برداری در ساخت و ساز شهری

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

آییننامهی مجریان ،کالف سردرگم  /اردشیر دیلمی

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

آییننامهی بتن ایران «آبا» در بوتهی نقد ( / )2اردشیر دیلمی

 / 43زمستان 1383

از دستورالعمل مجریان و آییننامهی مادهی  33چه خبر؟  /اردشیر دیلمی

 / 43زمستان 1383

نامهها /در رابطه با پلی استایرن ،نامهی وزارت نیرو

 / 44بهار 1384

نقدی بر بازنگری نظام تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان ایران  /سازمان نظام مهندسی فارس

 / 45تابستان 1384

ویرایش سوم استاندارد  ،2800معرفی ضوابط جدید و تغییرات  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

آییننامهی انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

تعرفهی خدمات طراحی و نظارت ساختمانها  /هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی فارس

 / 54پاییز 1386

نظام فنی و اجرایی کشور  /سازمان مدیریت و برنامهریزی

 / 54پاییز 1386

آشنایی مهندسان با قسمتی از مقررات قانون مالیات مستقیم  /سازمان نظام مهندسی فارس

 / 56بهار 1387

آشنایی با مقررات حقوقی و قوانین مرتبط با مهندسی عمران و معماری  /احمدرضا کشتکاران

 / 57تابستان 1387

لزوم تدوین مبحثی از مقررات ملی ساختمان برای بهرهبرداری و نگهداری ساختمان  /محمدرضا راهنما

 / 57تابستان 1387

مبحث سیزدهم مقررات ملی  /احمد رستمپور

 / 58پاییز 1387

به بهانهی ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی  /بازتاب  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

آییننامهی اجرایی مادهی  2قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  /وزارت مسکن و شهرسازی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

نقش آرای کمیسیون موضوع مادهی صد قانون شهرداری / ...آیتاله مختاری ،سیده مریم آزاد

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

گذری بر مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران  /محمدحسن محرری

 / 54پاییز 1386

 / 61تابستان 1388

آییننامهی کمیتهی ورزش سازمان

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

نقدی بر مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان  /محمدجعفر پورمختار

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

نقدی بر ضوابط مطالعات ژئوتکنیکی شهر شیراز ،از دیدگاه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان /
کمیتهی ژئوتکنیک ،گروه تخصصی عمران

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

ضرورت شناخت مشکالت و محدودیتها و راهکارهای رفع موانع امور ناظرین معمار  /محمدرضا صادقی  / 77 - 76بهار و تابستان 1392
نظامنامهی ناظر هماهنگ کننده  /شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

ضرورت تدوین مبحث ضوابط زیست محیطی و توسعهی پایدار در مقررات ملی ساختمان کشور /
نامهی سرگشاده به وزیر راه و شهرسازی دربارهی تغییرات آییننامهی مادهی  33قانون نظام
مهندسی ساختمان  /حمید بدیعی

 / 87زمستان 1394

نامه به رییس شورای مرکزی دربارهی متن «نظامات اداری کنترل مقررات ملی ساختمان»  /جمعی
از پیشکسوتان

 / 87زمستان 1394

بهار  / 1398شمارهی 100

محمدرضا راهنما

 / 86پاییز 1394

105

ابالغ اصالحیهی آییننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مصوب  / 1375وزارت
مسکن و شهرسازی

 / 88بهار 1395

نقد اصالحیهی آییننامهی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  /سیدمصطفی شریفی

 / 89تابستان 1395

نامهی دفتر امور مقررات ملی ساختمان [موضوع :طرح جامع آموزش مهندسان]  /رضا شیخ انصاری

 / 89تابستان 1395

نگاهی گذرا به فصل چهارم از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  /اردشیر دیلمی

 / 90پاییز 1395

بررسی آییننامهای مبحث دهم  /سیدعلیرضا حکمتآرا

 / 90پاییز 1395

نقد و بررسی پیشنویس اصالحیهی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان  /احمد رستمپور

 / 90پاییز 1395

آییننامه و مقررات ملی جوشکاری در ایران  /ناصر ابونصرشیراز

 / 91زمستان 1395

چالشهای مقررات ملی ساختمان  /اردشیر دیلمی

 / 92بهار 1396

نقد و بررسی بندهایی از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و مادهی  84آییننامهی حفاظتی...
 /محمدحسین اجرایی ،مصطفی عباسی

 / 93تابستان 1396

بررسی ویرایش جدید بخش «نظامات اداری»  /شورای راهبردی دبیرخانهی مقررات ملی ساختمان

 / 94پاییز 1396

دربارهی بررسی ویرایش جدید نظامات اداری مبحث  23مقررات ملی ساختمان  /بازتاب  /محمدهادی طلوع

 / 96بهار 1397

پیشنهادهایی برای اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  /هیأت مشورتی ،نگارش :محمدرضا راهنما

 / 100بهار 1398

اصالح قانون نظام مهندسی و  / ...اردشیر دیلمی

 / 100بهار 1398

اصالح قانون نظام مهندسی  /طاهره نصر

 / 100بهار 1398

میزگرد و گفتوگو
										
سرنام  /نگارنده
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

میزگرد بررسی احداث هتل ورودی شیراز  /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی
میزگرد بررسی دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی  /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی

شماره

/

سال

 / 7شهریور 1372
 / 8آذر 1372

پذیرای دیدگاهها و طرحهای کارشناسان هستیم ،گفتوگو با معاون فنی و شهرسازی شهرداری شیراز
 /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

باید به جامعه آگاهی داد که از خدمات مهندسی بهره بگیرند ،گفتوگو با مهندس جعفر کاشف ،رییس
هیأت مدیرهی سازمان  /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی

 / 18آبان 1375

تعیین راهکارهای برونرفت از فروبستگیهای ساختاری و کارکردی شیراز [ بخش نخست]  /تنظیم و
نگارش :کیوان نریمانی

 / 27پاییز 1379

تعیین راهکارهای برونرفت از فروبستگیهای ساختاری و کارکردی شیراز [بخش دوم]  /تنظیم و
نگارش :کیوان نریمانی

 / 28زمستان 1379

نظام مهندسی ساختمان؛ کامیابیها و مشکالت پیش رو ،گفتوگو با سیدمصطفی شریفی  /از ماهنامهی
ساختوساز 9،خرداد 1380

 / 30تابستان 1380

حفاظت آثار باستانی از بازسازی آنها مهمتر است  /گفتوگو با پروفسور برت فراگنر ،از روزنامه همشهری
 23خرداد 1381
بهار  / 1398شمارهی 100

106

 / 33تابستان 1381

گفتوگو به مناسبت روز مهندس با سیدمصطفی شریفی  /از روزنامهی خبر جنوب به تاریخ  4اسفند  / 36 - 35 1381زمستان  81و بهار 82
میزگرد فضای سبز شیراز  /تنظیم و نگارش :سیامک یوسف قنبری

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

جمعبندی میزگرد باغهای شیراز ،بررسی میزگرد باغهای قصردشت  /ناصر طالب بیدختی  /میزگرد انجمن
توسعهی سبز

 / 44بهار 1384

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ،میزگرد معماران جوان  /تنظیم و نگارش :نیما تقوی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384
 / 48بهار 1385

بحران آب در استان فارس ،جمعبندی میزگرد  /تنظیم و نگارش :ناصر طالب بیدختی
میزگرد پیامدهای توسعهی شهری در دامنهی دراک  /تنظیم و نگارش  :کیوان نریمانی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

میزگرد گروه تخصصی برق

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی ترافیک

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی شهرسازی

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی عمران

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی معماری

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی نقشه برداری

 / 54پاییز 1386

میزگرد گروه تخصصی مکانیک

 / 54پاییز 1386

نگرشی بر همایش مقررات ملی ساختمان ،گفتوگو با رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
 / 55زمستان 1386

 /تنظیم و نگارش :محسن برنایی
روز شیراز ،یک روز مردمی است ،گفتوگو با دبیر اجرایی روز شیراز  /تنظیم و نگارش :علیرضا بنیاد

 / 56بهار 1387

میزگرد بهینهسازی مصرف برق

 / 58پاییز 1387

میزگرد بافتهای فرسوده  /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

گفتوگو با آقای مهندس شاپور طاحونی  /تنظیم و نگارش :چنگیز آزادی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

میزگرد «شیراز ،توسعه و حقوق شهروندی»  /تنظیم و نگارش :شورای نویسندگان

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

میزگرد تخصصی «پیاده ،سواره و حقوق شهروندی» ،نشست اول و دوم  /تنظیم و نگارش :شورای

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

نویسندگان
میزگرد با استاد اعتصام( /نشست مشترک شورای نویسندگان و گروه تخصصی معماری با استاد اعتصام)

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

میزگرد «انتخابات؛ چالشها و راهکارها»  /تنظیم و نگارش :کیوان نریمانی

 / 85تابستان 1394
 / 89تابستان 1395

نریمانی
میزگرد «چالشهای شهرسازی پیش روی شیراز»  /تنظیم و نگارش :وحیده رزمآهنگ ،مهدی بناکار ،کیوان

 / 90پاییز 1395

نریمانی

میزگرد «سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از  25سال؛ گامی در بازاندیشی و خودسنجشگری» /
تنظیم و نگارش :وحیده رزمآهنگ ،مهدی بناکار ،کیوان نریمانی
گفتوگویی با بازرسان  /تنظیم و نگارش :سیدمصطفی شریفی
میزگردی با مجریان /تنظیم و نگارش :زهرا فرحی ،کیوان نریمانی
میزگردی با گروههای تخصصی  /تنظیم و نگارش :زهرا فرحی ،کیوان نریمانی
راز ماندگاری [ در نکواشت دکتر رضا رازانی ]  /تنظیم و نگارش :زهرا فرحی ،شورای نویسندگان

 / 91زمستان 1395

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

میزگرد «بوستان کوهستانی دراک»  14مرداد  /تنظیم و نگارش :وحیده رزمآهنگ ،مهدی بناکار ،کیوان

 / 92بهار 1396
 / 93تابستان 1396
 / 94پاییز 1396
 / 99زمستان 1397

پوشه و ویژهنامه
										
سرنام  /نگارنده

شماره

/

سال

همایش مقررات ملی و ساختمان

 / 54پاییز 1386

روز شیراز

 / 56بهار 1387

بهار  / 1398شمارهی 100

آب

 / 48بهار 1385

107

آب

 / 57تابستان 1387

برق

 / 58پاییز 1387
 / 89تابستان 1395

دراک
چالشهای شهرسازی پیش روی شیراز و همایش مبحث  10مقررات ملی ساختمان

 / 90پاییز 1395

آب و آتش

 / 92بهار 1396
 / 93تابستان 1396

سد تنگ سرخ

 / 94پاییز 1396

زمین لرزهی غرب کشور ( )1و تعمیر و نگهداری

 / 95زمستان 1396

زمین لرزهی غرب کشور ()2

 / 96بهار 1397

جشن معماری

 / 100بهار 1398

سیل

ساختمان [عمران]
										
سرنام  /نگارنده
معرفی فرآوردهی سیمان ساختمانی  /کارخانهی سیمان فارس

 / 3شهریور 1371

نگرشی بر نظام کنونی اجرای پروژههای عمرانی  /اردشیر دیلمی

 / 4آذر 1371

بناهای تاریخی را دریایم!  /لطفعلی بهپور ،اردشیر دیلمی

 / 4آذر 1371

تجربهی مهندسان استان فارس در بهبود نسبی ساخت و ساز  /محمدرضا راهنما

 / 6 - 5خرداد 1372

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

نظارت  /اردشیر دیلمی

 / 7شهریور 1372

نگاهی به پیامدهای جاری شدن سیل  /محسن جواهری

 / 7شهریور 1372

بحثی در چگونگی تقسیم نیروی جانبی بین اعضای مقاوم  /محسن برنایی

 / 7شهریور 1372

ایمنی و حفاظت خاکبرداریهای جدید و قدیم [بخش نخست ]  /لطفعلی بهپور

 / 8آذر 1372

شکلپذیری سازههای بتونی [بخش نخست ]  /اردشیر دیلمی

 / 8آذر 1372

طراحی دیوارهای برشی /آر.جی .تروی /آر.ام .ریچارد  /برگردان :سعید پزشک

 / 8آذر 1372

طراحی اعضای مقطع متغیر تحت اثر توأم فشار و خمش  /محمدعلی هادیانفر

 / 8آذر 1372

ایمنی و حفاظت در خاکبرداریهای جدید و قدیم [ بخش دوم ] /لطفعلی بهپور

 / 9اسفند 1372

شکلپذیری سازههای بتونی [ بخش دوم ]  /اردشیر دیلمی

 / 9اسفند 1372

فروریزی سقف فرودگاه مهرآباد تهران ]  /سیدمصطفی شریفی
یک رویداد ،یک تجربه [
ِ

 / 9اسفند 1372

نظری آسیبپذیری ساختمانهای موجود  /محسن برنایی
ارزیابی
زلزله و روشهای
ِ
ِ
بررسی سیستمی مسألهی باال بردن کیفیت ساختمانها  /رضا رازانی

بهار  / 1398شمارهی 100
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شماره

/

سال

 / 9اسفند 1372
 / 11تابستان 1373

ایمنی و حفاظت در خاکبرداریها [ بخش سوم ]  /لطفعلی بهپور

 / 11تابستان 1373

طراحی پی برای نیروهای دینامیک [ بخش نخست ]  /برگردان :فرزاد محرری

 / 11تابستان 1373

صنعتی کردن ساختمان  /اردشیر دیلمی

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

طراحی پی برای نیروهای دینامیک [ بخش دوم ]  /برگردان :فرزاد محرری

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

طراحی پی برای نیروهای دینامیک [ بخش سوم ]  /برگردان :فرزاد محرری

 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

برف شیراز و ساختمانهای صنعتی  /اردشیر دیلمی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

سازههای قدیمی ،آموزگاران خاموش دانش مهندسی [ بخش نخست ]  /لطفعلی بهپور

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

سازههای قدیمی ،آموزگاران خاموش دانش مهندسی [ بخش دوم ]  /لطفعلی بهپور ،مینو نعمت الهی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

پی سازی در ایران قدیم [ بخش سوم مقاله سازه های قدیمی / ] ...لطفعلی بهپور

 / 18آبان 1375

طراحی پی برای نیروهای دینامیک [ بخش چهارم ]  /برگردان :فرزاد محرری

 / 18آبان 1375

تعیین درصد قیر بتن آسفالتی با روش سوزاندن  /برگردان :حمیدرضا کیب الهی

 / 18آبان 1375

نگاهی به ویرانههای زلزلهی  20اردیبهشت  1376در قائنات خراسان  /محمدهادی طلوع

 / 19آبان 1376

ایمنسازی ساختمانها در مقابل زلزله  /سیدرضا هاشمی

 / 19آبان 1376

طراحی پی برای نیروهای دینامیک [ بخش پنجم ]  /برگردان :فرزاد محرری

 / 19آبان 1376

دو گزارش دربارهی زلزله  /محمدهادی طلوع

 / 19آبان 1376

مشکالت پی سازی در خاک و سنگ  /لطفعلی بهپور

 / 20اسفند 1376

طراحی پی برای نیروهای دینامیک (بخش ششم)  /برگردان :فرزاد محرری

 / 20اسفند 1376

تیرچههای خودایستای فوالدی با جان باز ،پرسش و پاسخ  /شورای نویسندگان

 / 21مرداد 1377

اثر زلزله بر روی تأسیسات ساختمانی  /مهران حاتمی

 / 22آذر 1377

سه تجربه از خرابیهای سازهای  /ساسان پرهیزگاری

 / 22آذر 1377

آسیبشناسی ساختمانها  /مهدی قالیبافیان

 / 23فروردین 1378

دیدگاهی دیگر در مورد تیرچهی فوالدی با جان باز  /جعفر کرمی

 / 23فروردین 1378

نظارت  /احمدرضا سرحدی

 / 23فروردین 1378

گزارش از منطقهی زلزلهزدهی کوهمره سرخی  /شورای نویسندگان

 / 24مهر 1378

آسیبپذیری تأسیسات شهری در برابر زلزله و سوانح طبیعی  /از خبرنامهی تأسیسات فارس1378 ،

 / 24مهر 1378

آمار عملکرد صدور پروانههای ساختمانی شیراز  /معاونت شهرسازی شهرداری شیراز

 / 24مهر 1378

ساختمانهای بتنی قابل پیاده کردن  /مهدی قالیبافیان

 / 25فروردین 1379

تقویت پلهای قدیمی با استفاده از فنآوری حفاری دریل الماس  /برگردان :سیدمرتضی سیف زاده

 / 25فروردین 1379

مراحل کنترل ساختمان  /از ماهنامهی شهرداریها ،آذر  / 1378حسین رجب صالحی

 / 25فروردین 1379

نکاتی چند در تولید و اجرای سقف سبک  /یوسف سلمان پور

 / 27پاییز 1379

بررسی شکلپذیری و ضریب رفتار سازه با سیستم بادبندی ناپیوسته [ بخش نخست ]  /محمدرضا بنان،
محمدرضا مجدی

 / 28زمستان 1379

رفتار سازههای بتنی در برابر آتشسوزی  /منوچهر عالج

 / 28زمستان 1379

مقاومسازی ساختمانها

 / 28زمستان 1379

ِ
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طراحی لرزهای عناصر غیرسازهای  /برگردان :مهران حاتمی

 / 26تیر 1379

بررسی شکلپذیری و ضریب رفتار سازه با سیستم بادبندی ناپیوسته [بخش دوم]  /محمدرضا بنان،
محمدرضا مجدی
خاکبرداری غیراصولی و تخریب ساختمان مجاور  /گزارش

 / 29بهار 1380
 / 30تابستان 1380

سیمان پرتلند – پوزوالنی  /کارخانهی سیمان فارس

 / 32 - 31نوروز 1381

پوزوالن  /مهدی قالیبافیان ،برگرفته از آگاهینامه شمارهی 6

 / 32 - 31نوروز 1381

مراحل اصالح و تقویت برچ پیزا (اینترنت)  /دیتوریو نوالی ،برگردان :شاهرخ رحمانی ،فرزاد محرری

 / 32 - 31نوروز 1381

عبور از یانگ تسه  /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 33تابستان 1381

طراحی اتصاالت گوشه در بادبندهای ضربدری  /محمدرضا بنان ،مرتضی ابوطالبی

 / 33تابستان 1381

محرری

 / 33تابستان 1381

معرفی پایگاههای اینترنتی مربوط به رشتهی عمران  /سیدمصطفی شریفی

 / 33تابستان 1381

از نشریات دیگر :هر ده روز سه بار تهرانیها زیر آوار میروند  /از نشریهی حیات نو  23خرداد 1381

 / 33تابستان 1381

بهار  / 1398شمارهی 100

طراحی قابهای خمشی ستون شاخهای فلزی در برابر زلزله  /ابوالحسن آستانه اصل ،برگردان :فرزاد
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طراحی قابهای خمشی ستون شاخهای  /ابوالحسن آستانه ،برگردان :فرزاد محرری

 / 34پاییز 1381

آشنایی با سد الستیکی  /علیرضا صالحی

 / 34پاییز 1381

شهرکهای صنعتی و کنترل ساختمان  /سیدمرتضی سیف زاده

 / 34پاییز 1381

تحلیل ستونهای مشبک با استفاده از روش عناصر محدود  /محمدرضا بنان ،علی فوالدی

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

تحلیل و ارزیابی شیروانیهای خاکی و سنگی  /احمد فهیمی فر

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

جزییات سازهای برای افزایش انعطافپذیری اتصاالت  /برگردان :فرزاد محرری

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

تقویت ستونهای فوالدی توسط بتن  /محسن برنایی

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

تحلیل تک شمعها تحت اثر بار جانبی  /محمود نیک خواه

 / 37تابستان 1382

تخریب سازهای  /محمد بیضاپور

 / 37تابستان 1382

سد سلمان فارسی (قیر)

 / 37تابستان 1382

بهسازی خاک در ایران؛ گذشته ،حال و آینده  /سیاوش لیتکوهی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

استفاده از الستیکهای فرسوده در مخلوطهای بتنی آسفالت  /سرگی امیرخانیان

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

عوامل مؤثر در تقویت و باربری زمینهای سست بهوسیلهی پارچه گونهها  /سیدمجدالدین میرمحمد
حسینی
معرفی پروژههای اجرایی در استان  /سیدابراهیم شهنازی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382
 / 40بهار 1383

اهمیت بررسی فنی و مقاومسازی تأسیسات غیرساختمانی حساس و خطرزا از نقطهنظر زلزله  /آرارات
میرزاخانیان
قابهای با مهاربندی برون مرکز  /حسن محرری

 / 40بهار 1383

تخمین خسارات ناشی از زلزله در تونلها و فضاهای زیرزمینی و روشهای مهار خرابی  /احمد فهیمی فر

 / 40بهار 1383

پرسش و پاسخ
همهسو نگری در مطالعات و اجرای پروژههای عمرانی  /محمدرضا راهنما
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»
بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 40بهار 1383

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383
 / 43زمستان 1383

روشهای حفاری مکانیزه تمام مقطع تونلها در زمینهای نرم شهری  /حامد جمشیدی ،محمدخسروتاش
و غالمرضا ره سپاس

 / 43زمستان 1383

گزارش ساخت قسمتی از متروی شیراز  /دفتر فنی شرکت سنگتاش

 / 43زمستان 1383

پرسمان  /محمدرضا بنان

 / 43زمستان 1383

بازنگری مدلسازی سازه  /محمدرضا بنان ،حامد ابراهیمیان ،مرتضی ابوطالبی

 / 44بهار 1384

سوختن و ماندن  /محمدهادی طلوع

 / 44بهار 1384

احیای یک رودخانه در سئول  /برگردان :بهرام صالحی ،محمدرضا بنان

 / 44بهار 1384

نحوهی فعالیت و اهداف شبکهی لرزهنگاری فارس  /امید توکلیان

 / 44بهار 1384

بازتاب  /چنگیز آزادی

 / 44بهار 1384

پرسمان  /محمدرضا بنان

 / 44بهار 1384

بازنگری مدلسازی سازه  /محمدرضا بنان

 / 45تابستان 1384

طرح ساماندهی سازههای پیشنهادی در شیراز  /آرارات میرزاخانیان

 / 45تابستان 1384

بررسی علل فروریزی برجهای دوقلوی تجارت جهانی  /فخرالشریعه شفیعی بابایی ،کیان عباس نژادی

 / 45تابستان 1384

کنترل کیفی و استاندارد ساختمان  /حسن محرری

 / 45تابستان 1384

بتن با مقاومت باال در سازههای شهری  /اردشیر دیلمی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

پرسمان  /محمدرضا بنان

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

ویژگیهای فنی مهندسی سازههای هیدرولیکی مورد استفاده در قناتهای دشت شیراز  /محمود جوان،
محسن جواهری

 / 48بهار 1385

مهندسی عمران ،مهندسی آب و فاضالب  /علی اصغر دیانتی

 / 48بهار 1385

آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با نرم افزار  / Quake/ wعباس اسالمی حقیقت

 / 48بهار 1385

بازنگری و تحول در تکنولوژی ساختوساز و ایجاد مسکن  /لطفعلی بهپور

 / 49تابستان 1385

بررسی آسیبهای وارد بر سازههای صنعتی-پاالیشگاهی به هنگام وقوع زلزله  /مسعود دهقانی ،یاسر زارع

 / 49تابستان 1385

بتن الیافی و کاربرد آن در سازههای بتنی  /عبداله کیوانی

 / 49تابستان 1385

پرسمان  /محمدرضا بنان

 / 49تابستان 1385

عدم رعایت اصول فنی گودبرداری و حادثهای دیگر

 / 51 - 50پاییز و زمستان

بررسی آسیبهای وارده بر سازههای صنعتی  -پاالیشگاهی به هنگام وقوع زلزله /بازتاب  /چنگیز آزادی،
سامان راهنما ،کمال محمودی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

پرسمان  /محمدرضا بنان

 / 51 - 50پاییز و زمستان

ارزیابی عملکرد سیستم لرزهی جدایش در مقابله با نیروهای حاصل از زلزله در پلها  /سیدعلیرضا
کازرونیان
پرسمان  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386
 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

نامهای به  / ETABSمحسن برنایی

 / 54پاییز 1386

مبانی طراحی لرزهای مخازن نفتی فوالدی  /یاسر زارع ،محمدعلی هادیانفر ،نقدعلی حسینزاده

 / 54پاییز 1386

پرسمان  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 54پاییز 1386

کاربرد مصالح نوین ژئوسنتتیک در مهندسی عمران  /امیررضا شهکالهی

 / 55زمستان 1386

تأثیر روشهای بهسازی خاک بر نیروی زلزله منتقل شده به سازه  /مریم حقبین ،نادر هاتف

 / 55زمستان 1386

فنآوری در ساختمانسازی ایران  /امیر فالحنیا ،مهسا فالحنیا

 / 57تابستان 1387

بازبینی محاسبات سازهای ،بستری برای تبادل تجارب  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 57تابستان 1387

سیستمهای جداسازی ارتعاشی  /سیدعلی کازرونیان

 / 57تابستان 1387

هاتف

 / 57تابستان 1387

ضوابط فنی برای استفاده از بلوکهای سقفی پلیاستایرن منبسط شده در  / ...مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن

 / 57تابستان 1387

شیوههای مقاومسازی لرزهای دیوارها در ساختمانهای با مصالح بنایی  /مسعود دهقانی ،حبیب اسکندری

 / 57تابستان 1387

بهسازی لرزهای سازهها  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 57تابستان 1387

نکاتی ویژه در تحلیل و طراحی ساختمانهای بتن مسلح  /محمدرضا بهارلو

 / 58پاییز 1387

آژند ساروج ،نانک و سازههای آبی قدیم فارس  /محمدجعفر ملکزاده

 / 58پاییز 1387

کاربرد ( )GPSدر کنترل و نگهداری سازهها  /رضا قطبی زاده ،مسعود حسامی

 / 58پاییز 1387

ِ
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بررسی عددی تأثیر مجموعهی پی گسترده و شمع بر طراحی سازهها در برابر زلزله  /مریم حقبین ،نادر

بازتاب
بازبینی محاسبات سازهای (ادامه)  /بازتاب  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 58پاییز 1387

نگاهی به مقالهی «بازبینی محاسبات سازهای»  /اردشیر دیلمی

 / 58پاییز 1387

بازتاب  /چنگیز آزادی

 / 58پاییز 1387

ارائهی یک رویکرد پیشبینی زلزله  /ابوذر چراغی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

طول مهاری و وصلهی پوششی میلگردها  /مهرداد رنجبر

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

بتن سیمان سفید با کیفیت باال  /محمد بیضاپور ،بابک بیضاپور

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

بررسی و مقایسهی روشهای آنالیز زیرگذرهای شهری  /علی جوهری ،فرشاد جدیدی

 / 61تابستان 1381

بهار  / 1398شمارهی 100

دیوار آببند سد مالصدرا و اجرای آن با بتن پالستیک  /امیدرضا محبی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

111

مدیریت بحران زلزله  /مهدی مخبری

 / 61تابستان 1381

بارگذاری ناشی از انفجار و اثر آن بر ساختمان  /احمد فراهانی ،محمدعلی هادیان فرد

 / 61تابستان 1381

بررسی رفتار لرزهای دیوارهای برشی فوالدی  /محمدعلی هادیان فرد ،سیدعطااله انوار

 / 61تابستان 1381

فروپاشی پیشرونده در سازهها  /حمید رادمرد رحمانی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

بررسی روش نواری اصالح شده در آنالیز دیوارهای برشی فوالدی  /مهدی رحیمی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

گزیدهای از نکات مهم جوشکاری بر روی سازههای موجود  /محمدرضا مولودی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

بررسی اثر اندرکنش خاک  -سازه بر فونداسیون ساختمانهای بتن منظم  /علی جوهری ،علی خسروی
فرد شیرازی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

گزیدهای از پرسش و پاسخهای پیرامون سازههای فلزی  /محمدرضا مولودی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

اهمیت نقشههای طراحی و جزییات اجرایی در بهبود اجرای ساختمانهای فوالدی  /مهرداد خواجه پور

 / 67- 66پاییز و زمستان 1389

مقایسهی رفتار گودبرداریهای مهار شده با قاب فلزی در مدلسازی دو بعدی و سه بعدی  /محمدحسین
رضایی ،علی جوهری
گزیدهای از پرسش و پاسخهای پیرامون سازههای فلزی (بخش دوم)  /محمدرضا مولودی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389
 / 68بهار 1390

چگونگی عملکرد اتصاالت مفصل خمشی (ساده) در سازههای بتنی بر پایهی آزمایش  /محمد امین،
مجید محمدی

 / 68بهار 1390

کشتی بر سقف خانه  /محمدرضا اسالمی

 / 68بهار 1390

مسکن مهر فرصتی برای فرهنگسازی و تغییر رویکرد ساختوساز به روش صنعتی  /مهرداد خواجه پور

 / 68بهار 1390

بررسی سیستم سازهای شبکهی خارجی در ساختمانهای بلند بتن آرمه؛ با مطالعهی موردی بر روی برج
بلند  14-Qدبی  /سیما آرامش ،علی خیرالدین

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

کنترل تغییر شکل و خیز اعضای خمشی بتنی  /اردشیر دیلمی

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

جزییات سقفهای تیرچهی بتنی  /کمیتهی محاسبات سازه ،گروه تخصصی عمران

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

بلوکهای پلیاستایرن (مزایا و معایب)  /چنگیز آزادی

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

اهمیت نقشههای معماری و جزییات اجرایی در کاهش ایرادها در ساختمانهای با مصالح بنایی
 /مهرداد خواجهپور

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

برخی ایرادهای موجود در سازههای بتنی  /مهرداد خواجهپور ،محمد رحمانی

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

سازهی بتنی هاضمهای بیهوازی تصفیهخانهی فاضالب شیراز  /علیرضا همایون

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

ضوابط و مالحظات فنی و اجرایی گروت پایهی سیمانی برای کف ستونهای ساختمانهای فوالدی /
غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

مخاطرات ناشی از اجرای نامناسب قطعات الحاقی ساختمانها در زلزله  /مهرداد خواجهپور ،مهرداد راستی  / 75 - 74پاییز و زمستان 1391
معرفی سیستم  ConXدر قابهای خمشی فوالدی  /محمدمحسن چیزفهم دانشمندیان

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

معرفی نرم افزار  /ETABS MATEمحمدمهدی اسالمیزاده

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

تأثیر زمان تناوب اصلی ساختمان بر ریزش اعضای قابهای ساده با مهاربندی / ...ثریا فخری

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

بررسی فنی وانواع دیوارهای جداکنندهی داخلی در صنعت ساختمان کشور  /سیدیونس روانبخش

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

مدلسازی سازهی گنبد در نرمافزار  Etabsبا استفاده از روش انتقال مختصات المان  /علیرضا پاداش نیک  / 77 - 76بهار و تابستان 1392
بررسی تأثیر ایرادهای اجرایی و طرحهای معماری در افزایش خسارات ناشی از زلزلهی شهرستان
بهار  / 1398شمارهی 100

112

دشتی استان بوشهر  /محمدرضا بنان ،مهرداد خواجهپور ،علیرضا میرزایی
مقایسهی طول مهاری آرماتورها در آییننامههای مختلف  /محمد بنان ،فرزاد رییسزاده

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392
 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

اهمیت پایداری دیوارهای پیرامونی (محوطه) در برابر زلزله  /محمدامیر نجفعلیپور ،سیدمهدی دهقان،
مهرداد خواجهپور

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن مسلح شده با الیاف فوالدی  /مهدی قاسمی ،محمد پرویننیا  / 79 - 78پاییز و زمستان 1392
بهکارگیری مهندسی ارزش در پروژههای ساختمانی  /مهدی حاجیزاده

 / 80بهار 1393

بررسی سرشکنی شبکههای ترازیابی با مشاهدات ماهوارهای  /حسن بهمیاری ،حامد نبیزادهفردشیرازی

 / 80بهار 1393

تهیهی برنامهی زمانبندی اولیهی پروژه به روش نمودار گانت  /رضا سلطانی ،جمشید سلحشور

 / 80بهار 1393

سامانههای مهاری غیرعامل در سازههای بلند  /احسان زرافشان
نگاه فنی به زمین لرزهی استان ایالم  /مهرداد خواجهپور ،علیرضا میرزایی

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393
 / 83زمستان 1393

پدیدهی تشکیل ستون کوتاه چیست و چرا منشأ آسیب در ساختمان در زمین لرزه است؟
 /مهرداد خواجهپور ،علیرضا میرزایی ،سینا سهرابی
نگرشی بر شتاب نگاشتهای جایگزین حوزهی نزدیک گسل  /مهدی همت

«علم ل َ ُدنی» الزمهی گودبرداری ایمن در پروژههای شهری  /هومن حیدریان
کلیاتی دربارهی روش نیلینگ [میخکوبی خاک]  /هادی هنرزاد

 / 85تابستان 1394
 / 85تابستان 1394
 / 88بهار 1395
 / 89تابستان 1395

رفتارسنجی سازههای ساختمانی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه  /میثم رفیع ،فرهاد کاظمی

 / 90پاییز 1395

آشنایی با برج شهرنمای  i360شهر برایتون انگلستان  /چنگیز آزادی

 / 90پاییز 1395

پالسکو را فراموش نکنیم  /سیدمصطفی شریفی

 / 92بهار 1396

پیش از سیل  /برگردان :سعید پزشک

 / 92بهار 1396

معرفی میراگرهای شکافدار  /محمدهادی علیپور

 / 93تابستان 1396

مروری بر روش اختالط عمیق جهت بهسازی خاک  /غفار خالقی ،فرناز خالقی

 / 93تابستان 1396

چرا نمیآموزیم؟  /محمدرضا بنان

 / 94پاییز 1396

امروز باید فکری کرد  /محمدرضا راهنما

 / 94پاییز 1396

گزارش مقدماتی از بازدید ساختمانهای با قابهای فوالدی مناطق زلزلهزده  /گروه تخصصی عمران

 / 94پاییز 1396

الزامات سیستم آتشبند و دوربند  /رویا کریمی

 / 94پاییز 1396

میکروپایل روشی جهت بهسازی و اصالح عملکرد خاک  /فرناز خالقی

 / 94پاییز 1396

بررسی مقدماتی برخی عوامل مؤثر در بروز خسارتهای وارد به ساختمان  /گروه تخصصی اعزامی از
سازمان نظام مهندسی فارس

 / 95زمستان 1396

گزارش مقدماتی آسیبهای ناشی از اجرای نامناسب قطعات الحاق ساختمانها  /گروه تخصصی اعزامی
از سازمان نظام مهندسی فارس

 / 95زمستان 1396

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

باز آمد ،بازهم خواهد آمد  /سیدمصطفی شریفی

 / 94پاییز 1396

گزارش مقدماتی از بازدید ساختمانهای با قابهای بتنی  /گروه تخصصی اعزامی از سازمان نظام مهندسی
فارس

 / 95زمستان 1396

بررسی موردی عملکرد اجزای غیرسازهای ساختمانها  /گروه تخصصی اعزامی از سازمان نظام مهندسی
فارس
تکنیک مقاومسازی لرزهای دیوارها  /برگردان :چنگیز آزادی

 / 95زمستان 1396
 / 96بهار 1397

طراحی عناصر غیرسازهای درگذر زمان  /اردشیر دیلمی

 / 97تابستان 1397

اجرای دیوار غیرسازهای در ساختمان  /محمدرضا بنان ،محمودرضا بنان

 / 97تابستان 1397

مقایسهی اقتصادی طراحی لرزهای سیستمهای قاب خمشی فوالدی  /صدیقه قیصری ،محمودرضا بنان،
لزوم نقد و بازاندیشی در مسایل ژئوتکنیکی /هومن حیدریان

 / 98پاییز 1397

بررسی سیستمی مسئلهی باال بردن کیفیت ساختمانها در ایران  /دکتر رضا رازانی

 / 99زمستان 1397

شرحی بر طراحی ژئوتکنیکی پیها  /برگردان :هومن حیدریان

 / 99زمستان 1397

زمینلرزهای واقعاً بزرگ  /برگردان :سعید پزشک

 / 100بهار 1398

بهار  / 1398شمارهی 100

محمدرضا بنان

 / 98پاییز 1397
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معماری و شهرسازی
										
سرنام  /نگارنده

شماره

/

سال

دیدگاه سازمان نظام مهندسی استان فارس در مورد جهات توسعه در طرح جامع شهر شیراز  /محمدرضا
راهنما ،جعفر کاشف

 / 3شهریور 1371

طرح احیای مجموعهی کریم خانی  /کیوان نریمانی [مهندسان مشاور نقش جهان  -پارس]

 / 3شهریور 1371

گسترش فضای سبز ،گامی مثبت!  /جعفر کاشف

 / 3شهریور 1371

فرهنگ و معماری  /جعفر کاشف
پایگان [سلسله مراتب] شهری  /کیوان نریمانی
نگرش سیستمی و نظام
ِ

 / 6 - 5خرداد 1372
 / 7شهریور 1372

تاریخچهی آپارتمانسازی  /محمدرضا برزگر

 / 8آذر 1372

پرسپکتیو و معماری  /عباس حیدری اصفهانی

 / 8آذر 1372

طراحی اعضای مقطع  /محمدعلی حامیانفر

 / 8آذر 1372

طرح معماری ساختمان سازمان نظام مهندسی  /جعفر کاشف

 / 8آذر 1372

طرح دروازهی فرهنگ و تاریخ شیراز  /شهریار امیری ،کیوان نریمانی

 / 9اسفند 1372

سه دیدگاه در مورد آپارتمانسازی و آپارتماننشینی  /محمدرضا برزگر

 / 9اسفند 1372

انتخاب بهترین طرح معماری فرهنگستانهای جمهوری اسالمی ایران

 / 10خرداد 1373

هتل-آپارتمان ،پدیدهی تازهی صنعت جهانگردی  /اعظم صادقی خطیبی؛ برگرفته از «پیام امروز»،
شمارهی  ،2مرداد 1373
شیراز ،پروژههای عمرانی و برنامهریزی سرمایهگذاری  /کیوان نریمانی

 / 11تابستان 1373
 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

خسارت سیل و زلزله و بودجهی عمران شهری  /کمال اطهاری ،برگرفته از نشریهی « پیام امروز « بهمن
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»
بهار  / 1398شمارهی 100

114

و اسفند 1374

 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

کلیاتی در مورد شرکتها و نهادهای سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی  /کیوان نریمانی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

عجایب است ،غرایب است  /کامران عدل ،برگرفته از « نقش ماندگار «1374 ،

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

ساختار شهر شیراز تا دورهی فرمانروایی دیلمیان  /کیوان نریمانی

 / 18آبان 1375

مدیریت شهری نگرشی دیگر در برخورد با مسایل شهرهای بزرگ  /مهیار اردشیری

 / 19آبان 1376

فارس ،توسعهی فراگیر /کیوان نریمانی

 / 19آبان 1376

کاخ آپادانا  /حبیباله پورعبداله

 / 20اسفند 1376

مسکن ،دولت ،تنگناها و برخی راهکارها  /کیوان نریمانی

 / 20اسفند 1376

مدیریت فضای شهری  /علی جهانگیری

 / 20اسفند 1376

روش اقتصادی آمادهسازی – قیمتگذاری زمین مسکونی  /فریبرز رییس دانا

 / 21مرداد 1377

حفاظت و ساماندهی باغهای شیراز  /کیومرث کریمی ،کیوان نریمانی

 / 22آذر 1377

کلیاتی در مورد باغسازی ایرانی  /کیوان نریمانی

 / 22آذر 1377

نقدی بر پروژهی زیرگذر بازار وکیل  /مهیار اردشیری

 / 22آذر 1377

نامهی سازمان در مورد زیرگذر بازار وکیل

 / 22آذر 1377

بازیابی تعادل فضایی دروازه قرآن در تنگ اهللاکبر  /کیومرث کریمی ،کیوان نریمانی

 / 23فروردین 1378

باغات قصرالدشت ،ثروت زیست محیطی یا کباب ترکی  1300هکتاری  /احمدعلی پرتو

 / 23فروردین 1378

چند بازدید از ساختوسازهای شهری  /محمدرضا راهنما

 / 23فروردین 1378

بحران گردشگری در ایران و راههای برون رفت از آن  /جواد مهدیزاده

 / 24مهر 1378

ساختمانهای برگزیده  /شورای نویسندگان

 / 25فروردین 1379

مجتمعهای تجاری  -اداری و توقفگاهی چهارراه زند  /کیومرث کریمی ،کیوان نریمانی

 / 25فروردین 1379

مکانیابی شهرهای جدید و سنجش تحقق هدفها در ایران  /فریبرز رییسدانا

 / 25فروردین 1379

نگرشی اجمالی به مسایل اجرایی طرحهای مسکونی استیجاری  /علیاکبر شمشیری

 / 25فروردین 1379

تحلیلی بر روند ساختوساز در شیراز  /مهیار اردشیری

 / 25فروردین 1379

ساختمان دفتر مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 26تیر 1379

طراحی شهری در محور بینالحرمین  /کیومرث کریمی ،کیوان نریمانی

 / 26تیر 1379

طرح قطار شهری شیراز  /محمدهادی طلوع

 / 27پاییز 1379

یادمان ارزشمند شهرمان را پاس بداریم  /کیوان نریمانی

 / 27پاییز 1379

مسکن استیجاری؛ مشکالت ،پیچیدگیها ،راهکارها  /علیاکبر شمشیری

 / 28زمستان 1379

کمیت یا کیفیت؛ بحثی در زمینهی مسکن  /کاظم معمارضیا

 / 28زمستان 1379

ضرورت ساماندهی جدارهی خیابانهای شهری  /علی سلطانی

 / 28زمستان 1379

بایستگی بازنگری در تراکمهای ساختمانی شهر شیراز  /کیوان نریمانی

 / 29بهار 1380

تحوالت معماری جهان در آستانه قرن بیست و یکم و جایگاه ما  /کاظم معمارضیا

 / 29بهار 1380

جایزهی معماری پرایتزکر  / Pritzkerبرگردان :محمدرضا دهقانی

 / 33تابستان 1381

چهار ورزشگاه جدید جام جهانی  2002ژاپن  /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 33تابستان 1381

اهدای جایزهی معماری ماربل

 / 33تابستان 1381

کنکاش  /سیدمصطفی شریفی

 / 34پاییز 1381

باغ بهشت بریتانیا  /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 34پاییز 1381

معماری در محتوای میراث فرهنگی  /کاظم معمارضیا

 / 34پاییز 1381

گالری کورکوران  /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

جایزهی معماری پرایتزکر /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 37تابستان 1382

دموکراسی و شهرسازی  /نادر نجفی

 / 37تابستان 1382

سخنی با ریاست سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس  /محمدرضا راهنما

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

طرح پیشنهادی احداث و بهرهبرداری خانههای کتاب محلهای  /محمدرضا راهنما

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

زلزله و معماری  /کاظم معمارضیا

 / 40بهار 1383

بازتاب دربارهی طرح جامع و تفصیلی شهر شیراز  /امیر فالحنیا

 / 40بهار 1383

قطار شهری شیراز و مجموعهی تاریخی زندیه  /سرمقاله  /بریدهی روزنامهها

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

واحهای در لحظه  /الدن الهوتی مقدم

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

مجتمع ستارهی فارس

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

مجموعههای مسکونی در ساختمانهای بلند  /محمود ترابیان

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

آسمانخراش قصردشت  /حسین مالکی

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

نقد معماری  /کاظم معمارضیا

 / 43زمستان 1383

بازتاب  /سیدمصطفی شریفی

 / 43زمستان 1383

شهرسازی ،هویت ،شهرهای جدید  /مهدی مخبری

 / 43زمستان 1383

نگاهی به متروی لندن و بعضی از ایستگاههای آن  /طاهره (سها) نصر

 / 43زمستان 1383

باغهای شیراز  -گذشته ،اکنون ،آینده  /سیدمصطفی شریفی

 / 44بهار 1384

بهار  / 1398شمارهی 100

آیینه در معماری و عرفان ایران  /حبیباله پورعبداله

 / 43زمستان 1383

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

برج ترنینگ تورسو  /برگردان :محمدرضا دهقانی

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

115

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»
بهار  / 1398شمارهی 100
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آغاز باغ  /حمید مقدسفرد

 / 44بهار 1384

باغ ایرانی در گذر زمان  /طاهره (سها) نصر

 / 44بهار 1384

آبنماهای باغ شاهی  /بابک کیال ،مریم رخشانی کوچصفهانی

 / 44بهار 1384

عشق به طبیعت و خاطرات ازلی  /مرتضی منشیزاده

 / 44بهار 1384

تأثیر بناهای سنتی در گذشته و حال  /باوند بهپور

 / 44بهار 1384

متافیزیک معماری  /ماریا خسروی

 / 44بهار 1384

پارکودال  /غزاله بنایی

 / 44بهار 1384

بازتاب  /چنگیز آزادی

 / 44بهار 1384

بافت قدیم ،بناهای تاریخی ،سرمایهگذاری خارجی  /محمدهادی طلوع

 / 45تابستان 1384

الیههای طراحی معماری  /مهدی ترفیعی

 / 45تابستان 1384

حلقهی گمشده  /حمید مقدسفرد

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

مرمت شهری در بافت تاریخی شیراز  /علیرضا قلینژاد پیربازاری ،مونا علیشاهی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

سبک و استاندارد در طراحی و ساخت جدید در بافت تاریخی شیراز  /کاظم معمارضیا

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

خانوادههای متنفذ شیراز  /باوند بهپور

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

شناسایی ،مرمت و احیای کهنهها و محورهای مجهز گردشگری  /نصراله دهقان

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

تحوالت کالبدی بافت قدیم شیراز  /حسین فهیمی زاده

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

نگاهی گذرا به معماری بافت قدیم  /مریم اختیاری

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

مرمت شهری  /غالمعلی دیزجانی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

سخنی کوتاه از شهر شیراز  /محمود ترابیان

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

طرح مجموعهی تجاری فرهنگی زیتون فارس  -شیراز

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

معماری امروز ایران و ضرورت نگاهی نقادانه [ ،بخش نخست ]  /فریبا دهقانی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

نگاهی بر سازههای آبی تاریخی شوشتر  /محمدحسین ارسطوزاده ،علی رضا دانشپور

 / 48بهار 1385

نقش قنات در معماری شهرهای کویری  /امیر نادرپور

 / 48بهار 1385

آسیاب به نوبت  /آناهید حسینی مقدم ،زهره داوودی ،مریم دستغیب ،زینب ظلانوار

 / 48بهار 1385

کاش ما را هم خواب میبرد  /بهاره قادری

 / 48بهار 1385

معماری امروز ایران و ضرورت نگاهی نقادانه [ ،بخش دوم ]  /علیرضا سخنوری ،فریبا دهقانی

 / 48بهار 1385

معماری ،هویت ،توسعه و تمدن  /کاظم معمارضیا

 / 49تابستان 1385

فارس ،توسعهی پایدار و نظام شهری  /آیتاله مختاری

 / 49تابستان 1385

کالبد شهر [ نقدی بر ویژهنامهی بافت قدیم ]  /عنایتاله باصری

 / 49تابستان 1385

هویت در شهر معاصر /کورش عطاریان ،محمد حقشناس ،جمشید بهبود

 / 49تابستان 1385

فرآیند انتخاب شهرهای فرهنگی و تجارب جهانی مرتبط  /سپیده توکلی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

مجموعههای شهری  /ابراهیم حجری

 / 51 - 50پاییز و زمستان

افزایش بارآوری صنعت ساختمان  /کاظم معمارضیا

 / 51 - 50پاییز و زمستان

زلزله و مدیریت بحران در بافتهای تاریخی  /محسن رنجبر

 / 51 - 50پاییز و زمستان

نکاتی در طراحی معماری مراکز درمانی بیماران خاص  /فرنوش سقایی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

نظم ،بی نظمی ،فضا ،زمان  /آرش دیلمی ،آزاده صحراییان

 / 51 - 50پاییز و زمستان

مفاهیم پایه و اصول روانشناسی ادراک محیط در طراحی کالبدی  /رضا صولتی دالکی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

فنآوری نوین در پوشش بم با دهانههای بسیار وسیع  /کورش عطاریان

 / 51 - 50پاییز و زمستان

قوامالدین شیرازی معمار بزرگ ایران  /کاظم معمارضیا

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

پاسارگاد و جایگاه هویت بخش آن در معماری ایرانی  /غالمحسین معماریان

- 52و  / 53بهار و تابستان 1386

نگاهی به معماری معاصر شیراز دورهی پهلوی  /طاهره نصر

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

فارس خواستگاه معماری ایرانی  /حسین فهیمیزاده

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

راهبرد مناسب بهسازی و نوسازی شهرک سعدی  /محسن اعتصامیپور

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

مینیمالیسم و هنر مینیمال  /آرا علیآبادی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوهی تعیین آنها  /آیتاله مختاری

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

مبانی طراحی جزئیات معماری  /کاظم معمارضیا

 / 54پاییز 1386

شهرسازی ،چالشها و چشمانداز  /مهیار اردشیری

 / 55زمستان 1386

رویکرد راهبردی  -ساختاری در برنامهریزی شهری؛ چیستی و چرایی  /محمدمهدی حیدری

 / 55زمستان 1386

مراکز تجارت جهانی ،اهمیت و لزوم تأسیس آنها در کشور  /مهدی صالحی

 / 55زمستان 1386

بازشناسی محورهای چهار باغ شیراز  /علی اسدپور

 / 55زمستان 1386

باید کاری کرد  /بازتاب  /محمود ترابیان

 / 55زمستان 1386

سیری در معماری قاجاری شیراز ،بناهای مشیرالملک  /علی اسدپور

 / 56بهار 1387

راز گران شهر راز  /مهدی پارسایی

 / 56بهار 1387

دلبستگی و ترجیح محیطی  /سیامک سامانی

 / 56بهار 1387

طرح جزییات برای معماری پایدار  /کاظم معمارضیا

 / 56بهار 1387

نوسازی و پایداری  /حمید مقدسفرد

 / 56بهار 1387

تعامل و گفتوگو در متن و فرامتن معماری  /علیرضا مروتی

 / 56بهار 1387

جستاری در واژهی معمار و معماری  /طاهره (سها) نصر

 / 56بهار 1387

تزیین جنایت است« .آدلف لوس»  /برگردان و تالیف :کاظم معمارضیا

 / 56بهار 1387

حرفهی معماری و چالش هویت  /علیرضا سخنوری

 / 56بهار 1387

هندسه فراکتال و بازتاب آن در معماری  /فاطمه ایزدی ،شمیال حداد ،مریم مشکسار

 / 56بهار 1387

استانداردهای طراحی زمینهای بازی کودک  /مهسا فالحنیا

 / 56بهار 1387

مصالح ساختمان و پایداری  /محمدحسن فالح ،محمد علیآبادی ،رؤیا رضایی

 / 56بهار 1387

چه باید کرد؟ /نوذر باستان

 / 56بهار 1387

نقش سه عامل طبیعی «خاک ،آب و گیاه» در شکلگیری سیمای شهرهای ایران  /احسان طهماسبی

 / 57تابستان 1387

نقش و جایگاه معماران در کنترل پیآمدهای جهانیسازی بر معماری  /سیدمحمدحسین ذاکری

 / 57تابستان 1387

یورش به جنبش مدرن  /محسن نطنج

 / 57تابستان 1387

نانوتکنولوژی و معماری  /علی صراطی

 / 57تابستان 1387

بررسی نقش متقابل کالبدهای فرهنگی و فیزیکی  /آرش ریاحی فردخالص

 / 57تابستان 1387

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

«باغ نو» شیراز و تغییرات آن در گذر زمان  /احسان طهماسبی

 / 56بهار 1387

نگاهی به فرآیند تفکیک اراضی شهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر شیراز  /مهیار اردشیری ،علی سلطانی،
محمود رضایی
تفکر بومآورد برای بهرهگیری از روشهای تولید کارخانهای و  / ...کاظم معمارضیا

 / 57تابستان 1387
 / 58پاییز 1387

بازشناسی و تحلیل تطبیقی روابط فضایی در نظام  / ...آرین امیرخانی ،پرهام بقایی ،علی اکبر تقوایی ،مهناز
نظارت اجتماعی در فضای شهری پیادهرو  /بهاران راهنما

 / 58پاییز 1387

طراحی شهری در بافتهای فرسوده  /حسین فهیمیزاده ،نصراله دهقان

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

تفکر بومآورد برای بهرهگیری از روشهای تولید کارخانهای و  /...کاظم معمارضیا

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

بهار  / 1398شمارهی 100

شایستهفر

 / 58پاییز 1387
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بازنگری پدیدهی تقلید در معماری معاصر ایران و جهان  /محمدحسین ذاکری

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

معماری برای ناشنوایان  /آرش کرمی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

بررسی نقش تراکم شهری بر وابستگی شهروندان به اتومبیل شخصی  /علی سلطانی ،رویا اطمینانی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

مروری بر مفهوم واحد همسایگی  /مهیار اردشیری ،رضا انصاری

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

فضای باز شهری ،نبض تپنده در پنج سال  /نادر نجفی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

نظام برنامهریزی و توسعهی مسکن در ژاپن  /ابراهیم حجری

 / 61تابستان 1381

بررسی طرح مسکن مهر /سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 61تابستان 1381

خانه با رویکرد معناشناسی در روان انسان  /وحید گاریز

 / 61تابستان 1381

طبیعت و معماری از منظر روانشناسی محیط  /محمدصالح دلدار

 / 61تابستان 1381

مجموعهی ورزشی فرهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  /کاظم معمارضیا

 / 61تابستان 1388

چگونگی مرزبندی فضاها و تأثیر حواس در درک انواع فواصل  /فرهنگ مظفر ،فاطمه مهدیزاده سراج،
سارا دانشمند

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

اصول طراحی گلخانههای خورشیدی  /افسونالسادات جابری

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

مشارکت مردمی در عرصهی شهرسازی و امکان تحقق آن  /محمد منان رییسی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

نوسازی مشارکتی در بافتهای فرسودهی شهری  /محمدرضا سرداری ،رها پوالدی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

دیوارنگاری در معماری ایران  /محمد علیآبادی ،احمد امینپور ،صدف صادقی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

امنیت در محالت مسکونی  /سمیرا جعفری

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

سرانهی کاربری فضای سبز شهری ،سرانهای فراموش شده  /الهه حجتی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

تئوری ساختارهای شبکهای در بافت درهمتنیدهی شهری  /علیرضا اشتیاقی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

مطالعه و شناخت فنشناسی ساخت تزیینات معماری در جهت حفظ این آثار [ مطالعهی موردی بر روی
یک نمونه کفسازی دورهی ساسانی ]  /الدن شکرگزار

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

تابلوهای تبلیغاتی و تأثیر روانی آن در شهری  /راضیه حمزوی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

چالشهای جدید در شهرسازی امروز»  /سیدحسین بحرینی  /تنظیم و نگارش محمد محمودی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

مدیریت رشد فیزیکی شهرها با استفاده از مرزهای رشد شهری  /علی سلطانی ،خلیل حاجیپور ،نرجس
خرسند

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بازشناسی عوامل مؤثر در ساخت منظر شهری با رویکرد زیبایی شناسی کالبدی  /مجتبی تیموریمنش،
محمد علیآبادی ،تابان قنبری

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بررسی سابقهها و زمینههای مداخله در بافتهای تاریخی شهری در ایران در جهت تأمین نیازهای
سکونتی شهر در مطالعهی موردی بافت تاریخ شهر یزد  /علیرضا اشتیاقی
نگاهی اجمالی به رشتههای طراحی شهری  /مهران علیالحسابی ،فرخنده رفیعی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389
 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بررسی تطبیقی جایگاه کاربریهای صنعتی در شهرها و نحوهی استقرار آنها در ایران و کشورهای
توسعه یافته  /نوید سعیدی رضوانی
جزییات اجرای بام سبز برای ایران  /کاظم معمارضیا ،نهال اقتصادی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389
 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بررسی معماری پرستشگاههای دینی ایران باستان  /حمیدرضا شریف ،محمد علیآبادی ،محبوبه کهنسال  / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بهار  / 1398شمارهی 100

118

بررسی کارکرد مدارس اجتماعی با تأکید براندیشههای پایداری اجتماعی  /راضیه حمزوی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

تفکر خالق در طراحی  /کاظم معمارضیا ،عبدالرضا محتشمی ،رضا زنگنهمهر

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

بررسی نقش عوامل محیطی بر رفتار انسان  /مجتبی انصاری ،کورش مؤمنی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

توسعهی صنعتیسازی ساختمان از طریق طراحی جزییات اجرایی با استفاده از مصالح نوین با رویکرد
صرفهجویی در مصرف انرژی  /کاظم معمارضیا ،نهال اقتصادی

 / 68بهار 1390

مروری بر سیمای بخشی از خیابان کریم خان زند شیراز ،به مثابه ارزشی بهجا مانده از دیروز [ تحلیل
وضع کالبدی بدنهی جنوبی محور زند از میدان شهرداری تا میدان امام حسین ]  /تابان قنبری

 / 68بهار 1390

چارچوب تحلیلی بررسی تأثیر محیط بر میزان تحرک فیزیکی  /علی سلطانی ،سیدحسین حسینی ،عبدالرضا
پاکشیر ،سمند لطفی

 / 68بهار 1390

اصول و معیارهای ساماندهی تابلوهای شهری  /نوید سعیدی رضوانی ،حمیدرضا دانشپور

 / 68بهار 1390

پارادایمهای شهرسازی پایدار با محوریت دوچرخه  /محمدعلی عالی نسب ،شهاب فرودی

 / 68بهار 1390

نقش جرم حرارتی در طراحی خانههای با مصرف بهینهی انرژی  /علی شامس

 / 68بهار 1390

نقدی بر سبک شناسی معماری تاریخی ایران  /حبیباله محبعلی

 / 68بهار 1390

بستگیهای اجتماعی اندیشه [ با رویکرد به اندیشهی معمارانه ]  /کاظم معمارضیا ،علی کاویانی

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

پایدارسازی ساختگاههای صنعتی موجود برای ایجاد پارک فنآوری  /مجتبی تیموریمنش ،سیدمجید
مفیدی شمیرانی ،سیدفرید حسینی

 / 71 - 70 - 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

همیاری اقتصاد انرژی از طریق سازماندهی فعالیتهای جمعی در فضای باز  /سها پورمحمد ،سعیده
نژادستاری

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

همگامی مهندسی ارزش و معماری پایدار در بهسازی ساختمانهای موجود  /محمد علیآبادی ،زهرا
سادات زمردیان ،بهاره بنازاده

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

ضرورت تلفیق توسعهی منطقهای و مدیریت شهری در تحول نظام نابرابر فضایی  /حمیدرضا وثوقی،
محمدمهدی خرسندیان

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

مفهوم گرافیک محیطی در پیادهروهای شهری  /تابان قنبری

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

چاه مرتاض علی در نگرشی تاریخی  -تحلیلی  /علی اسدپور ،هانیه جاودانی

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

آشفتگی معماری و شهرسازی ایران امروز  /کاظم معمارضیا

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

خلوت در خانهی ایران ،از گذشته تا امروز /محمدصادق فالحت ،سارا برهمن

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

مراتبی ( )AHPمورد مطالعاتی غرب تهران  /اشکان محمدی ،حامد صادقی ،میرمسعود خیرخواه

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

منظر شهری از منظر فرهنگی  /کاظم معمارضیا

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

جایگاه هویت ایرانی در معماری معاصر کشور  /محمدهادی نورالهیان ،آیدا رحمانی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

بازخوانی مفاهیم نظریههای جدید شهرسازی با تأکید بر شهرسازی نوین  /عماد کتابچی ،خلیل حاجیپور،
محمد حسینپور ،عبدالرضا پاکشیر ،سهند لطفی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

ِ
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برنامهریزی برای اسکان موقت در هنگام بحران زلزله با استفاده از منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله

محلههای فرهنگی؛ همیاری فرهنگ ،اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی در باززندهسازی فضاهای شهری /
آزاده محمودی ،کاظم معمارضیا
بررسی الیههای دفاعی در برنامهریزی طراحی ساختمانها  /فاطمه پوالدوش ،محمد علیآبادی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392
 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

معرفی مرکز ورزشهای آبی  Mantes-Jolieبا سقف مواج  /نسیبه منتظری ،نگار نصیری ،کتایون تقیزاده  / 77 - 76بهار و تابستان 1392
نقش عناصر فیزیکی در طراحی فضاهای درمانی  /سحر جعفری سنجری

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

طراحی فضاهای آموزشی؛ بهرهگیری از نظرات کاربران در تبیین پارهای از مسایل فرمی در طراحی
مدارس  /سیدمحمدحسین ذاکری ،حمیده شریفی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

مروری بر شهر هوشمند  /محمد علیآبادی ،شیوا شیخی

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

روششناسی تعیین ضوابط و طراحی الگوهای معماری مسکن روستایی با تکیه بر پتانسیلهای پهنههای
معماری  /نسترن نژداغی ،محمدرضا احمدی ،محبوبه کرامتی ،فرج اله نصیری

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

قرارگاه رفتاری ،هنجار یا ناهنجاری؛ نقدی بر سنت قرارگاهزدایی مدیریت شهری شیراز  /محمدمهدی حیدری  / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

بهار  / 1398شمارهی 100

هویت ،زیبایی و سیمای امروز شهر  /طاهره نصر

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

119

عزم ملی برای ساماندهی نمای شهری  /کاظم معمارضیا

 / 80بهار 1393

بررسی پیادهراهها و آسیبشناسی موجود ،با تأکید بر نیازهای پیاده  /طاهره نصر ،المیرا عزلتی

 / 80بهار 1393

کدام عابر پیاده؟  /بهاران راهنما

 / 80بهار 1393

معرفی سیستمهای سنجش ساختمانهای سبز  /رزا وکیلینژاد ،محتبی محمدی

 / 80بهار 1393

بام سبز؛ نظریهای بدون مطالعه  /احمدعلی پرتو ،سهیال ولدان زوج

 / 80بهار 1393

ساماندهی نمای بناهای شهری  /کاظم معمارضیا

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

حقوق شهروندی ،عابر پیاده و فضای شهری  /طاهره نصر

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

مفهوم احساس امنیت در پیادهراههای شهری  /تابان قنبری

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای شهری [ ارگ کریمخان تا بازار وکیل ]  /سعیده تبری ،آناهیته بهروزیفر،
آیدا نجاتی ،فاطمه اسدی

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

نگاهی به فنشناسی مدلسازی اطالعاتی ساختمان ( )BIMو کاربرد آن در صنعت ساختمان /
علی ارزاقی ،مینا سعادتفرد
تأثیر فضای سبز بر مطلوبیت فضای مسکونی  /هادی کشمیری ،زهرا علیقنبری

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393
 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

بازخوانی داالنهای دید  /سارا میرزاد جهرمی ،علیرضا صبوری

 / 83زمستان 1393

آسیابهای بند امیر  /محمدجواد ملکزاده

 / 83زمستان 1393

بررسی معماری سنتی ایران با رویکرد توسعهی پایدار  /حمیدرضا اسماعیلی ،عاطفه حیدریارجلو

 / 83زمستان 1393

بررسی ضرورت احیای گنبد مسی آرامگاه حافظ  /رضا حمیدی ،فرنوش جوکار

 / 83زمستان 1393

اقوام مایا در تمدن امریکای پیشاکلمب  /بهروز راشدی اشرفی ،نگین یزدانی

 / 83زمستان 1393

مرگ کارگران در ساختمانها تا کی؟  /احمدعلی پرتو

 / 83زمستان 1393

جلوگیری از عوامل ناپایدار شهری و اختصاص زمین به فضاهای باز و سبز  /محمدجعفر پورمختار

 / 83زمستان 1393

دو نامه  /احمد پاد  /پیشانوشت :کیوان نریمانی

 / 83زمستان 1393

ِ
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جستاری بر انطباق معماری بومی مسکن روستایی برای بازسازی مناطق زلزله زده  -ممسنی /
حمید نظری ،سمیه خادمی ،نهال اقتصادی

 / 84بهار 1394

مسایل طراحی مجتمعهای تجاری بر اساس الگوهای نیازهای انسانی  /محمدحسین ذاکری ،فاطمه
رستمینسب ،زهرا زمانی

 / 84بهار 1394

آسیبشناسی مبلمان شهری برای کودکان و نوجوانان  /مهدی همایون

 / 84بهار 1394

فنشناسی آسیابهای بند امیر  /محمدجعفر ملکزاده

 / 84بهار 1394

فضاهای مشترک ،روشی برای پیادهمداری شهر  /محمدرضا زمانی ،مژگان غفاری

 / 85تابستان 1394

نقش مهندسان در ساختوساز شهرهای پایدار  /محمدجعفر پورمختار

 / 85تابستان 1394

بررسی عوامل مؤثر بر آسایش فیزیکی و آرامش روانی ساکنان مجتمعهای مسکونی معاصر /
هدی جورابچیان

 / 85تابستان 1394

معماری طبیعتگرا  /بهروز راشدی اشرفی ،مرتضی حقیقیفرد ،سها پورمحمد

 / 85تابستان 1394

طراحی و معماری بهینهساز مصرف انرژی  /سارا حق نگهدار ،محسن تابان

 / 85تابستان 1394

تاریکی و روشناییهای شهر شیراز  /پرویز منجمی

 / 86پاییز 1394

بررسی عوامل تأثیرگذار بر ارتقای کیفیت محیطهای یادگیری در دبستانهای شیراز  /پری یوسفی ،سحر
بهار  / 1398شمارهی 100

120

کامرانزاده

 / 86پاییز 1394

ضرورت ایجاد محلهی مسکونی پایدار در شهر شیراز با بهرهگیری از اصول نوشهرگرایی  /سیدعلی
عطاران ،کاظم معمارضیا

 / 87زمستان 1394

بررسی تأثیر فرایند دو جانبهی بازی-آموزش بر پرورش خالقیت کودکان  /فائزه داستان ،کاظم معمارضیا،
کاوه فتاحی ،محمد نیککار

 / 87زمستان 1394

کاربرد  BIMدر تیم مهندسی ساختمان  /علی بهروزی ،محمدرضا پورمختار ،محمدجعفر پورمختار

 / 87زمستان 1394

نامه به وزیر راه و شهرسازی دربارهی ایستگاه راه آهن شیراز  /احمد پاد

 / 87زمستان 1394

باغهای شیراز در قرن  12هجری  /کوروش کمالیسروستانی

 / 88بهار 1395

نامه به رییس جمهور دربارهی منشور حقوق شهروندی  /احمد پاد ،پیشنوشتار :اردشیر دیلمی

 / 88بهار 1395

ساخت آسانسور در پیادهرو  /احمد فرهمند

 / 88بهار 1395

کاربرد روانشناسی محیط در کاربریهای ساختمان  /سهیال کوزهگر کازرونی ،سوسن عبدالهی

 / 89تابستان 1395

بررسی نظریههای هویت مکان در میان ساکنان [ نمونهی موردی :رودخانهی تایمز ]  /ابراهیم بهاروند،
علیرضا عبدالهزادهفرد
شیوهنامهی پیشنهادی طراحی و اجرای باغ و بوستانهای شیراز  /سیدمحسن معین

 / 89تابستان 1395
 / 89تابستان 1395

هنوز هم امیدی هست  /کیوان نریمانی

 / 90پاییز 1395

روند حذف خاطرههای جمعی ،میراث شهرسازی و آثار معماری  /سهند لطفی

 / 90پاییز 1395

تأثیر تقاطعهای غیرهمسطح درون شهری در تغییر منظر شهری شیراز  /امیرحسین جمشیدی ،سارا
بهمنیکازرونی

 / 90پاییز 1395

چالشهای پیش روی توسعهی پایدار شهری در شیراز  /علی سلطانی

 / 90پاییز 1395

دو نامه :نورپردازی ساختمان و نماهای جانبی  /جمعی از مهندسان

 / 90پاییز 1395

یشگیری از جرایم اجتماعی از طریق طراحی محیطی( / )CPTEDمحمدرضا زمانی ،احمدرضا سلیمانی

 / 90پاییز 1395

برنامهریزی جمعیت  /سیدمیرحمزه یزدانبخش

 / 90پاییز 1395

در حاشیهی مسابقهی قوامالدین شیرازی  /محمدهادی طلوع

 / 90پاییز 1395

بررسی شاخصهای کیفی فضایی و کالبدی در طراحی معابر پیاده  /مهسا دهقان

 / 91زمستان 1395

نقد دیدگاه «شیوهنامهی پیشنهادی طراحی و اجرای باغ و بوستانهای شیراز»  /احمدعلی پرتو

 / 91زمستان 1395

گزارش ساختوسازهای بیضابطه در شهرهای استان فارس  /محمدجعفر پورمختار

 / 92بهار 1396

فنآوری نانو و ساختمان سبز  /حامد همدانیگلشن ،حسین ساعدی

 / 92بهار 1396

کیفیت فضای شهری بر حضور زنان  /شقایق روشن ،عماد کتابچی

 / 92بهار 1396

معماری شهری و سالمت روان  /یوسف آفرینی

 / 92بهار 1396

نامه /طرح آمایش سرزمین  /احمد پاد

 / 92بهار 1396

نورپردازی و تأثیر آن بر مردم و محیط  /سوسن عبدالهی ،سهیال کوزهگر کازرونی
پایش مدام ،ستیز با پژمرش  /کیوان نریمانی

 / 93تابستان 1396

ِ
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درسآموختههای پالسکو  /کیوان نریمانی

 / 92بهار 1396

 / 94پاییز 1396

افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری  /علی انشاییان ،هاجر نعمتاللهی ،زهرا تاری،
طاهره نمازی

 / 94پاییز 1396

بررسی امنیت در محالت شهری  /عماد کتابچی ،مهرنوش بحرپیما

 / 94پاییز 1396

نقش احیای هویت در بافت فرسوده  /حمیدرضا اسدی

 / 94پاییز 1396

همسویی ضوابط معماری و ضوابط شرکت گاز  /هوشنگ بهمنی ،شهرزاد امینیالری ،مهرو رخشان

 / 94پاییز 1396

بنیادهای پسامدرنیسم  /چارلز جنکز ،برگردان :طهمورث فقیهملکمرزبان

 / 95زمستان 1396

نوگرایی در تزیینات خانههای قاجار شهر شیراز  /نازیال نظربلند

 / 95زمستان 1396

بررسی مؤلفههای مؤثر بر ادراک حس مکان در بهسازی محلههای تاریخی  /حمیدرضا فالح ،امیررضا
رحمن ستایش
در جستوجوی کدام راه  /کیوان نریمانی

 / 95زمستان 1396
 / 96بهار 1397

بهار  / 1398شمارهی 100

مهندسی ترابری در شرایط بحران و زلزله  /محمدجعفر پورمختار

 / 95زمستان 1396

121

طراحی محله با بررسی رویکردهای انسان محور  /احمد ترکمان ،سوگل شمتوب ،الهه آرچین

 / 96بهار 1397

بازآفرینی بسترهای ارزشی با رویکرد زمینهگرا  /مهدی توکلیکازرونی ،علیرضا گلگلی

 / 96بهار 1397

بررسی معماری الیههای هویت دهندهی شهر تاریخی استخر  /محمدمهدی کالنترزاده ،زهرا

 / 96بهار 1397

بورکیقصرابونصر
واستوشاسترا ،تجلی معنویت در معماری هند باستان  /بهروز راشدی اشرفی ،زهرا علیقنبری

 / 96بهار 1397

عبور از مرزهای معماری [ بررسی آثار و اندیشههای تویوایتو ]  /برگردان و تدوین :علی اقتداری

 / 96بهار 1397

دیوار سبز ،دیدگاهی به توسعهی پایدار شهری  /مهدی رخشندهرو

 / 96بهار 1397

نگاه جامعهشناختی و معمارانه به پدیدهی بیخانمانی  /محمد کاییدی ،سیداحسان مرشدی

 / 96بهار 1397

بررسی ویژگیها و کاربردهای فلزات در معماری و طراحی داخلی  /سیده زهره شاهامیری ،احمدرضا اسالمی

 / 96بهار 1397

خانهمحله و سکونتگاههای غیررسمی  /طهمورث فقیهملکمرزبان ،مرضیه ممبینی

 / 97تابستان 1397

احیای اقتصادی و بافتهای تاریخی  /ویدا عیسیخانی

 / 97تابستان 1397

اندیشههای ملیگرایی و معماری نوکالسیک  /امیررضا رحمنستایش ،حمیدرضا فالح

 / 97تابستان 1397

تأثیر نور بر روان انسان  /عارف مجیدی ،فیروزه خداداده

 / 98پاییز 1397

نامه دربارهی تنگناها و کاستیهای طرحهای شهرسازی و  / ...احمد پاد

 / 98پاییز 1397

فرار شیراز از شیراز  /علی سلطانی ،محمد شفاعت

 / 99زمستان 1397

تأسیسات برقی -مکانیکی
										
سرنام  /نگارنده
انرژی الکتریکی ،ضایعات و خطرات آن  /احمد رستمپور
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

وضعیت مصرف انرژی در ایران  /مهدی علویان
نکاتی دربارهی بارش برف سال گذشتهی شیراز و قطعیهای برق  /نوذر باستان
انرژی و زمینههای مصرف اقتصادی انرژی الکتریکی  /نوذر باستان
روشهای بازیافت انرژی  /نوذر باستان

 / 10خرداد 1373
 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373
 / 18آبان 1375
 / 21مرداد 1377
 / 22آذر 1377

بحران انرژی و اسطوره اتالف  /غالمحسین مهدییار ،عباسزاده

 / 25فروردین 1379

دربارهی نیروگاه خورشیدی شیراز  /نیروگاه خورشیدی شیراز

 / 28زمستان 1379

سیستمهای ثابت اطفای حریق ،سیستمهای با شیلنگ [ بخش نخست ]  /برگردان :سیدمهدی علویان
سیستمهای ثابت اطفای حریق [ بخش دوم ]  /برگردان :سیدمهدی علویان
مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر  /محمود یعقوبی
کاربرد سیاالت عامل انتقال حرارت در صنعت تأسیسات  /حمیدرضا قضاوتی
مروری بر مطالعات صرفهجویی انرژی در منازل مسکونی  /منصور طاهری ،محمود یعقوبی ،امیر رحیمی

بهار  / 1398شمارهی 100

122

شماره  /سال

 / 29بهار 1380
 / 30تابستان 1380
 31و  / 32نوروز 1381
 / 34پاییز 1381
 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

از سوخت گاز تا دود گاز  /حمیدرضا قضاوتی

 / 37تابستان 1382

انرژی خورشیدی  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 37تابستان 1382

میدان گازی پارس جنوبی  /محمدمهدی قرصریز

 / 37تابستان 1382

خازنها و اصالح ضریب توان  /احمد رستمپور
پیشرانهی قطار شهری با موتورهای خطی  / LIMسیدمهدی انوار
روشهای نوین در لولهکشی گاز خانگی و تجاری  /حمیدرضا خاکره
سیستمهای حجم هوای متغیر  /سودابه برازجانی ،علی فروتن

 / 40بهار 1383
 / 43زمستان 1383
 / 44بهار 1384
 / 45تابستان 1384

تأسیسات برقی و مکانیکی سیستمهای حمل و نقل شهری  /جلیل درودچی ،احمد رستمپور

 / 49تابستان 1385

گزارش ترویج مبحث پانزدهم و استانداردسازی آسانسورها  /احمدعلی پرتو ،عبدالرحمن نوروزی

 / 54پاییز 1386

عملکرد دودکشها در ساختمان  /فضلاله شکرالهی ،نازنین عطاران

 / 54پاییز 1386

فرصتهای اجرای پروژههای برق ،گاز و آب در خاورمیانه  /برگردان :سیدمرتضی سیفزاده

 / 55زمستان 1386

سیستم زمین در تأسیسات برق ساختمان  /نوذر باستان

 / 55زمستان 1386

راهکارهای عملی در صرفهجویی و استفادهی بهینه ازمقادیر انرژی در صنایع  /محمدمحسن زارعی

 / 55زمستان 1386

بررسی روشهای بهینه در تصفیهی آب و فاضالب  /محسن رنجبر ،محبوبه کشتکار

 / 57تابستان 1387

نگاهی ویژه به سیم و کابل مصرفی ساختمان  /زهره خواجهنسب

 / 57تابستان 1387

روشهای کاهش نویز در انتخاب زمین سیگنال  /همتعلی رفیعیکراچی

 / 57تابستان 1387

بررسی اثرات استفاده از راهانداز نرم و درایو در موتور فنها  /محمدمحسن زارعی

 / 57تابستان 1387

دربارهی ویژهی برق و مصرف بهینهی انرژی  /نوذر باستان

 / 58پاییز 1387

تدوین طرح جامع مدیریت مصرف انرژی الکتریکی  /ابراهیم شعرا ،یداله حقیقی ،رضا باقری

 / 58پاییز 1387

اولویتبندی اقتصادی بهکارگیری سیستمهای سرمایشی تراکمی و  /...مصطفی نوری ،محسن جبار،
علیرضا احمدیزدی

 / 58پاییز 1387

مشکالت تأمین انرژی شهر شیراز از دیدگاه ساختار فعلی شبکهی برق  /حسن جباری

 / 58پاییز 1387

تجدید آرایش سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات به کمک نظریهی گراف  /حمیدرضا زارع

 / 58پاییز 1387

محدودیت منابع انرژی در ایران و جهان  /محمدرضا سالحی

 / 58پاییز 1387

ساختمان هوشمند و سیستم مدیریت ساختمان  /علی جوکار

 / 58پاییز 1387

مصرف بهینهی انرژی برق و راهکارهای آن  /مهشید محمدابراهیمی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

پستهای کامپکت ،راهحل مشکل احداث پست زمینی برق  /حسن شیعتی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

ایستگاه سوخترسانی  CNGگاز طبیعی  /عبدا ...رحیمیان نسب

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

تولیدات پراکنده :نسل جدید نیروگاهها برای تأمین انرژی صنایع و ساختمانها  /مهدی رئوفت

 / 61تابستان 1381

کاربردهای انرژی خورشیدی /علی اکبر گل نشان ،حسین نعمتی

 / 61تابستان 1381

ساختار توربینهای انرژی باد  /برگردان :سیدمرتضی سیفزاده

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

حریم تأسیسات برق  /غالمرضا اطمینان

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

مروری بر تعرفهها و آیننامهی تکمیلی تعرفههای برق  /غالمرضا اطمینان

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

کاربرد مفهوم دسی بل در مهندسی برق  /همتعلی رفیعیکراچی

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

حفاظت ابنیه و تجهیزات الکترونیکی در برابر صاعقه  /کریم روزیطلب

 / 61تابستان 1381

 / 68بهار 1390

انواع مشعلها و کاربرد آنها  /محمدرضا ملک

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

کار غیرعادی ژنراتورها و اشکاالت در کمبود یا قطع تحریک  /رامین اخوت

 / 71 -70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

جایگاه دانش و علوم نوین در نگهداری و تعمیر آسانسور و پله برقی  /امیر جوینده

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

برق گرفتگی؛ زلزلهی خاموش مرگبار [ بخش نخست ]  /احمد رستمپور

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  /رامین اخوت

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

راهکارهای بهینه سازی در اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در الکتروموتورهای واحدهای صنعتی
 /رامین اخوت

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

ساختمان هوشمند؛ بهینهسازی مصرف انرژی از طریق سامانهی یکپارچهی مدیریت ساختمان  /حسن
روحانی ،پویا بهروزینیا
برق گرفتگی؛ زلزلهی خاموش مرگبار [ بخش دوم ]  /احمد رستمپور

 / 80بهار 1393
 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

بهار  / 1398شمارهی 100

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در استخرهای شنا  /امین محکمی ،خسرو خشنودیقصردشتی

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392
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 / 83زمستان 1393

مزایای بهبود ضریب توان و آثار ناشی از کاهش آن بر تجهیزات پُرکاربرد در صنعت برق  /رامین اخوت

 / 84بهار 1394

بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت سیمان  /سارا خواجویان

راهکار صرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی با افزایش کالس بازدهی الکتروموتورهای سه فاز القایی
 / 86پاییز 1394

 /رامین اخوت

 / 89تابستان 1395

کارکرد الکتروموتورهای سه فاز القایی در شرایط غیرمعمول الکتریکی  /رامین اخوت

 / 90پاییز 1395

ساختمانهای بلند و معضل دودکشها  /خسرو خشنودی قصردشتی
بررسی تأثیر استفادهی گسترده از المپهای کم مصرف بر کیفیت برق در شبکههای توزیع  /اسماعیل

 / 91زمستان 1395

اخالقی ،علیرضا آلسعدی

 / 91زمستان 1395

مروری بر مقالهی «ساختمانهای بلند و معضل دودکشها»  /محمدرضا راهنما
«سلمان»؛ آتش بدون دود  /محمد حکیمی ،از روزنامهی خراسان  28اسفند 1395

 / 92بهار 1396

تحریمهای اقتصادی ،فرصتها و چالشها در صنعت برق  /غالمرضا اطمینان

 / 92بهار 1396

آسانسور و استاندارد  /نادر منصوری

 / 92بهار 1396

بررسی سیستمهای آبگرمکن خورشیدی  /رشید پناهی ،معین پوررضا

 / 92بهار 1396
 / 93تابستان 1396

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از المپ  /LEDمعصومه رضایی ،علی جمالی
حفاظت تأسیسات و تجهیزات ساختمان در برابر اضافه ولتاژ  /وحید اطمینان

 / 94پاییز 1396

بررسی فنی و اقتصادی تجدید ساختار شبکهی توزیع  /معصومه رضایی ،مریم امیری ،علی جمالی

 / 94پاییز 1396
 / 95زمستان 1396

رویکردها و الزامات انتخاب تجهیزات الکتریکی برای استفاده در مناطق پرخطر صنایع  /رامین اخوت
نقش شبکهی اتصال زمین ایستگاههای فشار قوی در جلوگیری از حوادث  /جلیل کیانی

 / 96بهار 1397

بررسی تأثیر استفاده از عایقهای مدرن در صرفهجویی انرژی  /علیرضا میرزایی ،لعیا میرزایی

 / 96بهار 1397

تابلوی برق مصارف عمومی ساختمان  /قباد نوروزی ،علی اسدیمنش ،عبداله تفکر

 / 98پاییز 1397

حوزهی مقاومتی در سیستم زمین  /کاظم زارعیان

 / 98پاییز 1397

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

اندازهگیری مقاومت سیستم زمین  /قباد نوروزی

 / 99زمستان 1397

ارزیابی نمونهای از اثرات صاعقه  /همت علی رفیعی کراچی

 / 99زمستان 1397

سیستمهای فتوولتائیک و حفاظت کاتدی  /معصومه رضایی ،بهرام سلطانی ،علی جمالی

 / 100بهار 1398

حفاظت تجهیزات برق ( / )IPامیر جوینده ،امین جوینده

 / 100بهار 1398

ترافیک و نقشهبرداری
										
سرنام  /نگارنده
آموزش مهندسان جدید حمل و نقل  /عبداله مقربی

 / 18آبان 1375

سیستم پیشرفتهی کنترل ترافیک  /عبداله مقربی

 / 18آبان 1375

معرفی دستگاههای توتال استیشن  /علی سلطانی

 / 24مهر 1378

 GPSو نقشهبرداری  /برگردان :علی سلطانی

 / 27پاییز 1379

بررسی اجمالی برتری توتال استیشنها به دستگاههای اپتیک مکانیکی  /علیاصغر جنوبی
بهار  / 1398شمارهی 100
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شماره  /سال

قطار شهری شیراز  /ادارهی مطالعات و برنامهریزی حمل و نقل شیراز

 / 30تابستان 1380
 / 32 - 31نوروز 1381

آشنایی با سازمان نقشهبرداری کشور و فعالیت آن در استان فارس  /سازمان نقشهبرداری کشور

 / 45تابستان 1384

کاداستر و جایگاه آن در توسعهی پایدار  /احسان نخلپرورجهرمی

 / 45تابستان 1384

سیستم موقعیتیاب جهانی  / GPSهمتعلی رفیعیکراچی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

 / 55زمستان 1386

حمل و نقل عمومی ،پاسخی به چالشهای مشترک در کشورهای در حال توسعه  /علی سلطانی

 / 58پاییز 1387

رابطهی متقابل کاربری اراضی و حمل و نقل  /طیبه سقاپور ،علی سلطانی
فنآوری سنجش از دور و کاربردهای آن  /ساناز نگهبانی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

دوچرخه ،راهبندان  /مهران صفاییان

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

ارزیابی کیفیت سیستم اتوبوسرانی در شهر شیراز  /علی سلطانی ،لیال عربسلغار

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

 GPSسیستم مکانیاب جهانی  /ساناز نگهبانی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

آسیبشناسی یک مسئلهی شهری ،دردهای ترافیک درمانی  /حمید مقدسفرد

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

پیشنهادهایی جهت افزایش ضریب ایمنی در محورهای ارتباطی شهرکهای اقمار کالن شهر شیراز /
 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

آرارات میرزاخانیان ،با پیشنوشتار اردشیر دیلمی

 / 80بهار 1393

توسعه و حمل و نقل پایدار شهری  /محسن صدیق جوانی ،مهدی استادی جعفری ،محمد صدیقباور
زیانهای سنگین عبور و مرور شهری و راههای کاهش  /کاظم معمارضیا

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

فهرست بازبینی کنترلی برای روسازی جادهها  /فراد امیدوار

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393
 / 83زمستان 1393

دوربرگردان ،آری یا نه؟  /محمدجواد حامدی
مطالعهی راهبردهای مدیریت سرعت و ایمنی ترافیک در شبکههای ترافیکی  /سیدعلی قائمی ،سلمان

 / 84بهار 1394

عقیدی خیرآبادی

 / 84بهار 1394

بررسی منابع خطا در طولیابهای الکترونیکی بدون رفلکتور  /حسین بهمیاری ،مهدی نبیزاده

 / 87زمستان 1394

مسایل شهرسازی و حل مشکل ترافیک [ بخش نخست ]  /سیدمیرحمزه یزدانبخش

 / 88بهار 1395

طرح فوریتی حل معضل ترافیک در شهر  /محمد حقنگر
مسایل شهرسازی و حل مشکالت ترافیک [ بخش دوم ]  /سیدمیرحمزه یزدانبخش

 / 89تابستان 1395

اندر احوال برهمگذرهای شهر  /کیوان نریمانی

 / 91زمستان 1395

آیا کسی شیراز را دوست دارد؟  /سعید پزشک

 / 92بهار 1396
 / 97تابستان 1397

علی سلطانیپور

محیط زیست ،آب ،اقتصاد و توسعه
										
سرنام  /نگارنده

شماره  /سال

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

میزان رضایت شهروندان از حمل و نقل عمومی [ نمونهی موردی :خط  1متروی شیراز ]  /عماد کتابچی،

کاهش خطرات ناشی از بالیای طبیعی و توسعه ،با توجه به حفاظت از محیط زیست [ سرمقاله ] /
محمدرضا راهنما
رشد صنایع و نقش مهندسان  /اردشیر دیلمی

 / 3شهریور 1371
 / 3شهریور 1371

کویرزدایی ،یک پیشنهاد اجرایی -یک راه حل کم هزینه  /محمدرضا راهنما

 / 6 - 5خرداد 1372

به یاد  31خرداد  ،1369سالروز زلزلهی شمال  /محمدضا راهنما

 / 6 - 5خرداد 1372

تأثیر جهت پنجره بر مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش  /منصور طاهری و حجت مهدییار

 / 8پاییز 1372

کدام بخش از هزینههای بیمارستانی را کاهش دهیم؟  /محمدرضا راهنما

 / 9اسفند 1372

پروژهی آب دلتا  /محسن جواهری
توصیههای ضروری برای کاهش آلودگی هوا  /برگرفته از مجلهی «جامعهی سالم» ،تابستان 1373
انرژی و واقعیتهای تازه  /برگردان :حمید مهدی قلی

 / 10خرداد 1373
 / 11تابستان 1373
 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

بهار  / 1398شمارهی 100

آلودگی هوا و نحوهی کنترل آن  /منصور طاهری

 / 9اسفند 1372
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معرفی بنیاد پیشرفت انسان و چکیدهی بیانیهی آن  /از مجلهی «پیام امروز» شمارهی  3تابستان 1373

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

درسهایی که میتوان از بارش برف اخیر آموخت  /محمدرضا راهنما

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

زمین را به ما بسپرید [ گزارشی از همایش جهانی نوجوانان در ایست بورن ]  /برگردان :آریا پزشک

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

اعالمیهی جهانی وظایف بشر  /از نشریهی « جامعهی سالم » شمارهی 37

 / 21مرداد 1377

چند تجربه از آلودگیهای زیست محیطی  /برگردان :ساسان پرهیزگاری

 / 23فروردین 1378

کانال الو  /برگردان :ساسان پرهیزگاری 25

 / 25فروردین 1379

سامان ویژهی گردشگری ارژن  -پریشان  /کیوان نریمانی ،محمدمهدی پیرو
معرفی طرح
ِ

 / 27پاییز 1379

نقش رودخانهی خشک در توسعهی پایدار شهر شیراز  /محمدجعفر پورمختار

 / 30تابستان 1380

توقف عملیات سد کوار  /به نقل از روزنامهی همشهری ،مرداد 1380

 / 30تابستان 1380

سیل شیراز  /سیدمصطفی شریفی

 / 32 - 31نوروز 1381

سیاستگذاری مدیریت برخورد با سیالب  /امیر پورتویسرکانی

 / 32 - 31نوروز 1381

ضرورت اعمال مهندسی ارزش در طرحهای عمرانی کشور  /علی سلطانی

 / 32 - 31نوروز 1381

دو خبر و یک تفسیر  /محمدرضا راهنما

 / 34پاییز 1381

نانوتکنولوژی ،انرژی و محیط زیست در هزارهی سوم  /محمدعلی رحیمخانی

 / 37تابستان 1382

گزارش میدان گازی پارس جنوبی  /محمدمهدی قرصریز

 / 37تابستان 1382

پاسارگاد ،سد سیوند و میراث فرهنگی  /سیدمصطفی شریفی

 / 43زمستان 1383

پاسارگاد ،تنگ بالغی و مسئلهی میراث فرهنگی  /حمید مقدسفرد

 / 43زمستان 1383

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سبز  /محمدرضا راهنما

 / 44بهار 1384

نگاهی اجمالی بر توریسم ،اکوتوریسم و تأثیرات آنها بر محیط  /محبوبه افتخاریان

 / 45تابستان 1384

مروارید سبز  /پشوتن بهینآیین

 / 45تابستان 1384

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

اجسام از آنچه که در آیینه میبینید ،به شما نزدیکترند  /اردشیر دیلمی

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

ایران ،فارس ،شیراز  /بهاره قادری

 / 47 - 46پاییز و زمستان 1384

مدیریت آب  /محمدرضا راهنما

 / 48بهار 1385

مردمان سر رود  /حسن موقعی

 / 48بهار 1385

دشواریابیهای روزافزون آب  /ناصر حسنزادگان

 / 48بهار 1385

سابقهی انتقال آب به شهر شیراز  /جمشید صداقتکیش

 / 48بهار 1385

آب  -نفت  -آب  /احمدعلی پرتو

 / 48بهار 1385

بنیانگذار آبخوانداری در ایران  /مژگان جمشیدی ،از روزنامهی شرق

 / 48بهار 1385

نام درست و تاریخی دریاچهی ماهلو  /محمدجعفر ملکزاده
آموزش و اقدامات اجتماعی برای توسعه  /کاوه احمدی علیآبادی
نقش اخالق در گسترش مصرف بهینهی انرژی  /نوذر باستان

 / 49تابستان 1385
 / 51 - 50پاییز و زمستان 1385
 / 54پاییز 1386

بررسی مبانی محیط زیست و توسعهی پایدار در صنعت ساختمانسازی  /ناصر طالببیدختی ،محمود
چمانچی

بهار  / 1398شمارهی 100

126

 / 56بهار 1387

بحران حوزهی آبریز مهارلو /محسن جواهری

 / 57تابستان 1387

بهرهبرداری بهینه از منابع آب با استفاده از تکنیک کم آبیاری /حمیده نجات پور

 / 57تابستان 1387

بحران و حوضهی آبریز مهارلو  /محسن جواهری

 / 57تابستان 1387

بررسی روشهای بهینه در تصفیهی آب و فاضالب  /محسن رنجبر ،محبوبه کشتکار

 / 57تابستان 1387

در جستوجوی آب  /حمید مقدسفرد

 / 57تابستان 1387

بررسی مدیریت روانآبهای شهری  /علیکرم جعفری ،حمید تقیزاده ،علی لیاقت

 / 57تابستان 1387

بهرهبرداری بهینه از منابع آب با استفاده از تکنیک کم آبیاری  /حمیده نژادپور

 / 57تابستان 1387

بازیافت آب  /محمدرضا راهنما

 / 61تابستان 1381

مصرف و مصرف گرایی  /نوذر باستان

 / 61تابستان 1381

گزارش کویر نوردی از منطقهی شهداد کرمان  /حسین اسدی ،حسین طالبانپور بیات

 / 61تابستان 1381

اهمیت انرژی و محیط زیست در طراحی ساختمان  /علیاصغر جاللزاده

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

در جستوجوی سیمرغ ،صعود به قله دماوند  /سهراب قدسی

 / 71-70-69تابستان ،پاییز و زمستان 90

کویرزدایی  /محمدرضا راهنما

 / 71-70-69تابستان ،پاییز و زمستان 90

ساختمان سبز  /ناصر طالببیدختی ،سعید غفاری

 / 71 -70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

کلیمانجارو؛ اولین صعود برون مرزی تیم کوهنوردی (پایا) /حسین اسدی

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

بازدید از کوه نمکی جاشک بوشهر  /جواد قانع

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

محیط زیست؛ واژهای آشنا اما باوری بیگانه  /سامان خادم

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

گزارش کوهپیمایی و طبیعت شناسی تنگهی ترمان واقع در شهرستان المرد  /حسین اسدی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

آپارتمان بکاریم یا درخت؟ (به همراه گزارش کپهکاری در کوه دراک)  /سامان خادم

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

نظام مهندسی ،توسعهی پایدار و موضوع یارانهها  /اردشیر دیلمی
بیوگاز در ساختمان و مشکالت استفاده از آن در ساختمان  /ابوالقاسم کامیشیرازی ،هنگامه قطبی

 / 80بهار 1393
 / 83زمستان 1393

بهکارگیری و مقایسهی کارایی الگوریتمهای  Arc Routingو  Dijkstraدر بهینهسازی مسیرهای
جمعآوری پسماند  /محمد مینوسپهر ،حمید امیری ،ناصر طالب بیدختی
بخش پنهان بیکاری پیمانکاران و واحدهای صنعتی در فارس  /احمدرضا طاهری

 / 83زمستان 1393
 / 84بهار 1394

آب کاال نیست!  /احمدعلی پرتو

 / 85تابستان 1394

زمین را دوست بدارید و به آن عشق بورزید  /برگردان :علی میرزایی ،برگرفته از فصلنامهی«نگاه نو»

 / 85تابستان 1394

بهکارگیری فنآوری نوین  RFIDدر سیستمهای مدیریت پسماند شهری با رویکرد تفکیک از مبدأ  /محمد
تاریکی و روشناییهای شیراز /پرویز منجمی

 / 86پاییز 1394

بیست و یکمین کنفرانس تغییر آب و هوا ،پاریس  /2015پرویز منجمی

 / 87زمستان 1394

از زلزله میسوزیم ،خود زلزله میسازیم  /محمدهادی طلوع

 / 87زمستان 1394

«آب» مایهی حیات  /احمدرضا طاهری

 / 88بهار 1395

دامنههای دراک ،داالن هوای پاک و چشماندازهای دلکش  /کیوان نریمانی

 / 89تابستان 1395

دراک همچنان استوار در برابر نامالیمات زمانه  /محمد مینوسپهر ،ناصر طالب بیدختی ،سجاد محمدی

 / 89تابستان 1395

مطالعات مهندسی  /محمدجعفر پورمختار

 / 89تابستان 1395

سخن روز (بحران آب)  /سیدمصطفی شریفی

 / 90پاییز 1395

برنامهریزی جمعیت  /سیدمیرحمزه یزدان بخش

 / 90پاییز 1395

بوستان کوهستانی دراک!  /علی سلطانی

 / 90پاییز 1395

ساختمانهای سبز ،آری یا نه؟  /ناصر طالب بیدختی ،محمدرضا فیضی

 / 91زمستان 1395

ساختمانهای سبز و راندمان انرژی  /امین اطمینان ،خسرو خشنودی قصردشتی

 / 91زمستان 1395

نقد مقالهی «آموزش قلم و پرورش اندیشه»  /حمیدرضا زارع

 / 91زمستان 1395

لزوم احدث سد تنگ سرخ  /سیدمحسن معین

 / 93تابستان 1396

چرا نباید سد تنگ سرخ را در باالدست کالن شهر شیراز ساخت؟  /سیدحمید مصباح ،مجتبی پاکپرور،
مسعود نجابت ،سیدآهنگ کوثر

 / 93تابستان 1396

بهار  / 1398شمارهی 100

هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت  /محمدهادی طلوع

 / 92بهار 1396

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

مینوسپهر ،ناصر طالب بیدختی ،محمدرضا علی زاده ،سجاد محمدی

 / 85تابستان 1394
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رودخانهی خشک و سد تنگ سرخ شیراز از تئوری تا عمل  /محمدجعفر پورمختار

 / 93تابستان 1396

سد تنگ سرخ و محیط زیست /احمدعلی پرتو

 / 93تابستان 1396

تصمیم بزرگ در پروژهی دلتا /محسن جواهری

 / 93تابستان 1396

حل مشکل محیط زیست اولویت اول ما نیست! /محمد درویش

 / 93تابستان 1396

تأثیر ساختمانهای سبز بر محیط زیست /کیوان عبدی ،مهناز دانشمند شیرازی

 / 93تابستان 1396

نقش آموزههای دینی در ارتقای اخالق زیست محیطی /محمدرضا جوانمردی ،سعید مظلومیان

 / 93تابستان 1396

سد موصل /سیدآهنگ کوثر

 / 93تابستان 1396

در حاشیهی مقالهی پیش از سیل  /محمدهادی طلوع

 / 93تابستان 1396

شش سال در انتظار الگوی توسعه  /علی میرزایی ،برگرفته از « نگاه نو » ،شمارهی  ،116زمستان 1396

 / 97تابستان 1397

یک نامه  /محمدرضا راهنما

 / 99زمستان 1397
 / 100بهار 1398

بررسی ابعاد حقوقی سیل فروردین  1398شیراز  /کوروش استوارسنگری
بررسی مقدماتی سیالب فروردین  1398شیراز از دیدگاه زمینشناسی  /محسن حسینیزاده ،اکبر

 / 100بهار 1398

محمدی ،ابوالحسن احمدی ،طهمورث یوسفی
چگونگی پدیدهی سیل ناگهانی دروازهی قرآن شیراز  /محمدجعفر پورمختار

 / 100بهار 1398

نسل جدید سیستمهای پشتیبانی برای تصمیمگیری در مدیریت جامع سیالب  /حمید میرفندرسک

 / 100بهار 1398

آبخیزداری ،سازگاری با طبیعت برای مهار و بهرهوری از سیل [ نمونهی موردی :حوزهی آبخیز کلستان
 / 100بهار 1398

شیراز ]  /سید حمید مصباح ،حمید حساس
تغییر کاربری زمین شهری و تأثیر آن بر سیل شیراز /علی سلطانی ،محمد شفاعت

 / 100بهار 1398

مدیریت سیالب کالن شهر شیراز  /محمد مختاری

 / 100بهار 1398

یادها
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

										
سرنام  /نگارنده
با یاد استاد مهندس احمد حامی  /سیدمصطفی شریفی

یاد مهندس بهپور
آن آموزگار بزرگ [مهندس سیدهادی میرمیران]  /کیوان نریمانی
اندوهیاد مهندس علیرضا سخنوری  /کیوان نریمانی
کارآفرینان ،سفرهای که ایروانی پهن کرد ،یادی از محمدرحیم متقی ایروانی  /گالب پارسا

شماره  /سال
 / 28زمستان 1379

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383
 / 48بهار 1385
 / 61تابستان 1388
 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

کارآفرینان ،پدر صنعت خانگی مدرن در ایران ،معرفی « حاج محمدتقی برخوردار» /سمیه زارعپور

 / 68بهار 1390

نکوداشت مهندس منصور نبی -آرشیتکت ( / )1390-1324سعید پزشک

 / 68بهار 1390

رفتگان ماندگار ،یادی از هرمز بهمن پوروشسب ،عبدالعزیز فرمان فرماییان ،عبدالحمید اشراق،
محمدعلی اینانلو  /محمدرضا راهنما
در سوگ مهندس آرارات میرزاخانیان  /محمدرضا راهنما

بهار  / 1398شمارهی 100

128

 / 87زمستان 1394
 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

غیاب روح بزرگ ایل [ محمد بهمن بیگی ]  /کیوان نریمانی

 / 80بهار 1393

به یاد هوشنگ سیحون ،مرد بناهای ماندگار  /گروه تخصصی معماری

 / 80بهار 1393

به مناسبت نوزدمین سال بنیانگذاری هنرستان فنی شیراز ،یادی از هنس .ای.ولف  /محمدجعفر
ملکزاده
سخنی با سردبیر [ به یاد کاظم معمارضیا ]  /کیوان نریمانی

 / 85تابستان 1394
 / 88بهار 1395

 / 88بهار 1395

پردیس تاریخ و فرهنگ ایران ،یادی از کاظم معمارضیا  /محمدرضا راهنما
سونامی ژاپن و آیتاله هاشمی رفسنجانی  /محمدرضا اسالمی

 / 91زمستان 1395

گرامیداشت یکمین سال درگذشت زندهیاد حشمتاله منصف

 / 93تابستان 1396

به یاد استاد دکتر محمود خجستهبخت  /اردشیر دیلمی

 / 95زمستان 1396

یادی از دو مهندس تأثیرگذار در حرفه [ :مهندس علیاکبر معینفر و مهندس بهمن حقیقی ] /
 / 95زمستان 1396

محمدرضا راهنما

حرفهای-سازمانی ،اخبار و رویدادها
										
سرنام  /نگارنده

شماره  /سال

اهمیت توجه به معماری و نقش سازمان نظام مهندسی  /جعفر کاشف

 / 1آبان 1370

پیام ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به نخستین کنگرهی سراسری نظام مهندسی کشور

 / 1آبان 1370

گزارش برگزاری اولین کنگرهی نظام مهندسی کشور  /سیدمصطفی شریفی

 / 1آبان 1370

قطعنامهی نخستین کنگرهی نظام مهندسی کشور

 / 1آبان 1370

گزارشی دربارهی فعالیتهای انجمن مهندسان محاسب شیراز  /اردشیر دیلمی

تقدیرنامهی وزیر مسکن و شهرسازی از سازمانهای نظام مهندسی استان فارس

 / 3شهریور 1371
 / 4آذر 1371

پیام سازمان نظام مهندسی استان فارس به اولین سمینار مهندسی ساختمان شهرداری شیراز /
محمدرضا راهنما

 / 4آذر 1371

گزارش کنفرانس ملی مقررات و کنترل ساختمان  /سیدمصطفی شریفی

 / 6 - 5خرداد 1372

قطعنامهی پایانی نخستین کنفرانس ملی و کنترل ساختمان

 / 6 - 5خرداد 1372

خدمات فنی چگونه ارزیابی میشود؟  /محمدرضا راهنما

 / 7شهریور 1372

بازآموزی کارشناسان  /ناصر ابونصرشیراز ،محمدهادی طلوع

 / 7شهریور 1372

گزارشی از فعالیت انجمن مهندسان تأسیسات شیراز  /محمدحسین دانشبد

 / 7شهریور 1372

دستاوردها و دشواریها  /سیدمصطفی شریفی

 / 8آذر 1372

انتخابات هیأت مدیره [ به همراه متن سخنرانیها ] و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی /
کیوان نریمانی ،مقدمه :محمدرضا راهنما
در حاشیهی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس  /سیدمصطفی شریفی

 / 10خرداد 1373
 / 10خرداد 1373

آشنایی با دفتر پیگیری و نظارت عالیه بر طرحهای عمرانی استان  /سیاوش پوالدی

 / 11تابستان 1373

در حاشیهی گردهمآیی تبریز  /ابراهیم مدرس حقیقی

 / 11تابستان 1373

گزارش سومین همایش نمایندگان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان  /سیدمصطفی شریفی

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

بیانیهی سومین گردهمآیی سراسری نمایندگان سازمانهای نظام مهندسی  /سیدمصطفی شریفی

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

چکیده عملکرد مجمع تخصصی تأسیسات برق و مکانیک  /گروه تخصصی تأسیسات

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

گزارشی کوتاه از عملکرد مجمع موقت مهندسان معمار  /گروه تخصصی معماری

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

گردهمآیی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس  /کیوان نریمانی

 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

گزارشی از مجمع عمومی ساالنهی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  /کیوان نریمانی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374
 / 19آبان 1376

بهار  / 1398شمارهی 100

تاریخچهی انجمن مهندسان راه و ساختمان و آرشیتکت استان فارس  /رضا رازانی

 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

گزارش مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  /کیوان نریمانی [به همراه متن سخنرانیها]

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

مروری بر فعالیتهای انجمن مهندسان معمار و شهرساز  /جعفر کاشف

 / 4آذر 1371

129

بررسی عملکرد شرکتهای مهندسان مشاور در فارس  /اردشیر دیلمی

 / 20اسفند 1376

حقالزحمهی مهندسان ایران به مراتب کمتر از پاکستان و بنگالدش است  /تورج امیرسلیمانی،
برگرفته از خبرنامهی « جامعهی مشاور ایران « شمارهی  ،4دی 1376

 / 20اسفند 1376

نگرشی بر نحوهی تقسیمبندی ساختمانها و درجهبندی پروانههای اشتغال  /محسن برنایی

 / 20اسفند 1376

تعیین صالحیت مهندسان  /کوروش زعیم ،برگرفته از هفته نامهی « میهن « شمارهی  ،39دی 1376

 / 20اسفند 1376

گزارش عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان فارس  /سیروس وکیلزاده

 / 20اسفند 1376

گزارش فعالیتهای انجام شده توسط گروه تخصصی ساختمان  /فرزاد محرری

 / 20اسفند 1376

گزارش فعالیت گروه تخصصی برق و مکانیک  /نوذر باستان

 / 20اسفند 1376

گزارش از فعالیت گروه آموزش و فعالیت بازآموزی  /محمدرضا راهنما

 / 20اسفند 1376

گردهمآیی رؤسای سازمان مسکن و شهرسازی و هیأت مدیرهی سازمانهای نظام مهندسی /
سیدمصطفی شریفی

 / 21مرداد 1377

جمعبندی نظرات سازمانهای نظام مهندسی استانها

 / 21مرداد 1377

مشکلگشا و یا مشکل آفرین  /محمد عدالتخواه

 / 21مرداد 1377

نخستین نشست هیأت عمومی و انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور  /محمدمهدی پیرو

 / 22آذر 1377

در حاشیهی نخستین نشست هیأت عمومی و انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور
 /سیدمصطفی شریفی

 / 22آذر 1377

و اما ،نوبت به تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی رسید  /محمد عدالتخواه

 / 22آذر 1377

اخبار شورای مرکزی  /سیدمصطفی شریفی

 / 22آذر 1377

در حاشیهی جلسات شورای مرکزی  /سیدمصطفی شریفی

 / 22آذر 1377

کارگاه تخصصی ویرایش دوم آییننامهی  / 2800سیروس وکیلزاده

 / 23فروردین 1378

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

گزارش برگزاری دومین اجالس هیأت عمومی و در حاشیهی آن  /سیدمصطفی شریفی

 / 24مهر 1378

گزارش عملکرد شورای مرکزی  /سیدمصطفی شریفی

 / 24مهر 1378

خط مشی مصوب هیأت عمومی

 / 24مهر 1378

بیانیهی اجالس هیأت عمومی

 / 24مهر 1378

گزارشی از برگزاری دومین جشنوارهی مهندسی ساختمان و در حاشیهی آن  /سیدمصطفی شریفی

 / 24مهر 1378

گزارش مجمع عمومی ساالنهی سازمان  /سیدمصطفی شریفی

 / 24مهر 1378

اخبار شورای مرکزی

 / 25فروردین 1379

سخنی با خوانندگان  /سیدمصطفی شریفی

 / 26تیر 1379

شورای انتظامی در دورهای که گذشت  /محمدرضا راهنما

 / 26تیر 1379

فصل فراموش شدهی حقوق مهندسان  /محمدهادی طلوع

 / 26تیر 1379

واکاوی یک نظرخواهی  /محمدرضا راهنما

 / 26تیر 1379

ساختمانسازی و ضرورت استفاده از اهرمهای قانونی باری تضمین مقاومت آن  /بازتاب  /محمدرضا
راهنما

بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 26تیر 1379

کارنامهی سازمان در دورهای که گذشت  /سیدمصطفی شریفی

 / 27پاییز 1379

صورت جلسهی مجمع عمومی نوبت دوم سازمان

 / 27پاییز 1379

نقد مهندسی -نقد انتخابات نظام مهندسی -نقد ،به جای نفی  /محمدرضا راهنما

 / 27پاییز 1379

ایفاد حقوق حقهی مهندسان  /گروه تخصصی مهندسان معمار

 / 27پاییز 1379

صورت جلسهی مجمع عمومی نوبت دوم سازمان

 / 27پاییز 1379

هیأت عمومی ،شورای مرکزی و فعالیتهای آنها

 / 27پاییز 1379

متن قطعنامهی سومین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 / 27پاییز 1379

گردهمآیی عمومی مهندسان عضو سازمان ،تودیع و معارفه با هیأت مدیرههای دورهی اول و دوم/...
سیدمصطفی شریفی
بازتاب  /چنگیز آزادی ،محمدهاشم رودکی و ...
ویژگیهای تربیتی در آموزش مهندسی  /محمود یعقوبی

 / 28زمستان 1379
 / 28زمستان 1379
 / 29بهار 1380

گردهمآیی هیأت عمومی اجالس چهارم و جلسههای مرتبط قطعنامهی پایانی

 / 30تابستان 1380

انتخابات شورای مرکزی دورهی دوم و در حاشیهی آن

 / 30تابستان 1380

معیارهای نقد مهندسی  /محمدرضا راهنما

 / 30تابستان 1380

از سر دلتنگی  /سیدمصطفی شریفی

 / 33تابستان 1381

دانشکدهی مهندسی و زمینههای همکاری با سازمان نظام مهندسی  /محمدرضا بیات

 / 33تابستان 1381

صادرات خدمات فنی مهندسی  /سیدمصطفی شریفی

 / 34پاییز 1381

گزارش جلسهی مجمع عمومی ساالنهی نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 34پاییز 1381

پنجمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،فهرست فعالیتها و قطعنامهی
پایانی
گزارش ویژهی انتخابات هیأت مدیره  /سیروس وکیلزاده

 / 34پاییز 1381
 / 37تابستان 1382

زمین لرزهی بم ،لرزش دل انسانها  /محمدرضا راهنما

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

به بهانهی زلزلهی بم  /اردشیر دیلمی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

انبوهسازی و تشخیص صالحیتها

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

جلسهی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

اهداف و برنامههای هیأت مدیرهی جدید سازمان

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

خدمات کمیتهی رفاه از شعار تا عمل  /گزارش  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

بررسی مقایسهای تشکلهای مهندسی  /محسن بهرام غفاری

 / 40بهار 1383

در اجالس هفتم چه گذشت؟  /اردشیر دیلمی

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

روز مهندس و آموزش مهندسی و رویدادهای طبیعی  /لطفعلی بهپور

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

کارگاه آموزشی بهسازی لرزهای سازهها  /محمدهادی طلوع

 / 43زمستان 1383

نقش هنر و اخالق مهندسی  /اردشیر دیلمی

 / 44بهار 1384

هنر و اخالق مهندسی  /اردشیر دیلمی

 / 44بهار 1384

ابتکار دید و بازدید عید  /سیدمرتضی سیف زاده

 / 44بهار 1384

گزارش شورای انتظامی سازمان  /سیروس وکیلزاده

 / 44بهار 1384

سخن نخست  /سیدمصطفی شریفی ،محمدرضا راهنما

 / 45تابستان 1384

گزارش اجالس هشتم هیأت عمومی ،قطعنامه و در حاشیهاجالس  /سیدمصطفی شریفی

 / 45تابستان 1384

آنچه در گروهها و کمیسیونهای تخصصی در حاشیهی اجالس هشتم گذشت

 / 45تابستان 1384

گزارشی از هفتاد و هفتمین اجالس شورای مرکزی در شیراز  /سیدمرتضی سیفزاده

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

زلزلهی بم؛ بیانیهی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 / 40بهار 1383

 / 47- 46پاییز و زمستان 1384

اولین مجمع مشورتی و انتخاب اولین هیأت مشورتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
بنشین بر لب جوی و  /...سیدمصطفی شریفی

 / 48بهار 1385

در اجالس نهم چه گذشت؟  /سیدمرتضی سیف زاده

 / 48بهار 1385

پرواز  /محمدهادی طلوع

 / 48بهار 1385

بهار  / 1398شمارهی 100

 /محمدهادی طلوع

 / 47- 46پاییز و زمستان 1384
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حرفهای پراکنده  /سیدمصطفی شریفی

 / 49تابستان 1385

گزارش جلسات هیأت عمومی نظام مهندسی و قطعنامهی آن

 / 49تابستان 1385

چالشهای سازمان نظام مهندسی ساختمان  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 49تابستان 1385

گزارش انتخابات هیأت رییسهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 / 49تابستان 1385

گزارش مجمع عمومی سالیانهی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 / 49تابستان 1385

انتخابات چهارمین دورهی هیأت مدیرهی استانها

 / 49تابستان 1385

نظام مهندسی خانهی مهندسان است  /کاظم معمارضیا

 / 51 - 50پاییز و زمستان

نقش اخالق حرفهای در بنیاد مدیریت نوین  /نوذر باستان

 / 51 - 50پاییز و زمستان

انتخابات شوراها و سازمان نظام مهندسی  /اردشیر دیلمی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

گزارش برگزاری اجالس دهم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی قطعنامهی آن  /محمدرضا راهنما

 / 53- 52بهار و تابستان 1386

یادداشتهای دهمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی  /محسن برنایی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

گزارش روز معمار  /محمدعلی آبادی ،بهناز زنگنه نژاد

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

سالی که گذشت  /کاظم معمارضیا

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

شیراز محل دبیرخانهی دائمی مقررات ملی ساختمان  /کاظم معمارضیا

 / 54پاییز 1386

گزارشی از روند کار همایش مقررات ملی ساختمان  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 54پاییز 1386

روز مهندس مبارک  /سخن سردبیر  /کاظم معمارضیا

 / 55زمستان 1386

همایش مقررات ملی ساختمان کشور  /محمدرضا راهنما

 / 55زمستان 1386

بیانیهی همایش مقررات ملی ساختمان و بیانیههای نشستهای تخصصی

 / 55زمستان 1386

دربارهی همایش مقررات ملی  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 55زمستان 1386

بررسی نحوهی آموزش مهندسان و نقش آن در ارتقای کیفیت ساختوساز  /محمدعلی هادیان فرد،
محمدرضا راهنما
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

گردهمآییهای مهندسان عمران  /محمدرضا فروهرفر

 / 55زمستان 1386

نگاهی به قانون و آییننامههای نظام مهندسی کشور و پیشنهاد روش تعیین ظرفیت اشتغال/ ...
اسماعیل علیآبادی

 / 55زمستان 1386

هماندیشی معماران  /محمد علیآبادی

 / 55زمستان 1386

مشکالت و معایب موجود در سیستم فنی و اجرایی استان و راهکارهایی عملی  /...احمدرضا کشتکاران

 / 55زمستان 1386

گزارش هماندیشی معماران با محوریت تعامل شهرداری و نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 /محمدعلی علیآبادی

گزارش برگزاری سمینار ریسک ناشی از آتش سوزی

بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 55زمستان 1386

 / 55زمستان 1386
 / 55زمستان 1386

سخن سردبیر /کاظم معمارضیا

 / 56بهار 1387

رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقای کیفیت ساختوساز  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 56بهار 1387

گزارش نشست کمیتهی ورزش با مهندسان ورزشکار  /حسین اسدی

 / 56بهار 1387

سخن سردبیر  /محمدکاظم معمارضیا

 / 57تابستان 1387

چالشهای صنعت ساختمان  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 57تابستان 1387

گردهمآیی مقاومسازی ساختمانهای آجری  /چنگیز آزادی

 / 57تابستان 1387

ارزیابی نشریات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان  /سرمقاله

 / 58پاییز 1387

در اجالس یازدهم چه گذشت؟  /محسن برنایی

 / 58پاییز 1387

گزارش تحلیلی از اجالس شورای مرکزی و قطعنامهی پایانی

 / 58پاییز 1387

گزارش فعالیت شورای مرکزی در حد فاصل اجالس دهم و یازدهم

 / 58پاییز 1387

گردهمآیی مسئوالن ستادی و استانی نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری  /محسن معین،
سیدمرتضی سیفزاده

جدول عملکرد ساالنهی شورای انتظامی

 / 58پاییز 1387
 / 58پاییز 1387

اخالق حرفهای و مناسبات اجتماعی  /اردشیر دیلمی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

قوانین و اخالق مهندسی  /مینو نعمتالهی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

سخن سردبیر /مهمترین چالش پیش روی سازمان نظام مهندسی کشور چیست؟  /کاظم معمارضیا

 / 61تابستان 1388

پیام رییس سازمان نظام مهندسی فارس به مناسبت دوازدهمین اجالس هیأت عمومی  /سیدمحسن
معین

 / 61تابستان 1388

نظام مهندسی ساختمان ،چالشها و راهکارها  /غالمحسین هوشمندسروستانی

 / 61تابستان 1388

سند چشم انداز  20ساله و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 61تابستان 1388

بازتاب  /مجتبی هوشنگیان شیرازی

 / 61تابستان 1388

سخن سردبیر  /کاظم معمارضیا

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

اجالس دوازدهم ،تجلی استقرار سازمان نظام مهندسی ساختمان  /محسن برنایی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

قطعنامهی پایانی دوازدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

در حاشیهی دوازدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  /مجتبی هوشنگیان
شیرازی
سخن سردبیر /اجالس سیزدهم  /کاظم معمارضیا

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388
 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

خالصهای از عملکرد گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 /علی رفیعی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

اولین نشست تخصصی مهندسان محاسب استان فارس  /محمدرضا بهارلو  ،فریدون پارسا

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

برگزاری دومین همایش مقررات ملی ساختمان  /غالمرضا بنان

 / 67- 66پاییز و زمستان 1389

رفتار مهندسی  /کاظم معمارضیا

 / 68بهار 1390

بیست سال گذشت  /محمدرضا راهنما

 / 68بهار 1390

مراسم بزرگداشت روز مهندس  /حسین پوراسدی

 / 68بهار 1390

گروههای تخصصی عمران ،برق ،شهرسازی ،مکانیک و نقشه برداری

 / 68بهار 1390

سخن سردبیر  /کاظم معمارضیا

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

قطعنامهی اجالس 14

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

مراسم روز مهندس اسفند  / 1390زهرا امیدبخش

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

نخستین سمینار مدیران روابط عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان  /غالمرضا ستایش

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

بیست سال دیگر هم میگذرد  /اردشیر دیلمی

 / 71 - 70- 69تابستان ،پاییز و زمستان 90

شرح عملکرد گروه تخصصی عمران در سال 1390

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

قطعنامهی پانزدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  -کرمانشاه

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

انتخابات ششمین دورهی هیأت مدیره  /زهرا امیدبخش

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفهی مهندسان  30و  31شهریور  / 91زهرا امیدبخش

 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391

سرآغاز  /حسین پوراسدی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

در جستوجوی حل یک معما  /اردشیر دیلمی

 / 77 - 76بهار و تابستان 1392

ضرورت شناخت مشکالت و محدودیتها و راهکارهای رفع موانع امور ناظرین معمار  /محمدرضا صادقی  / 77 - 76بهار و تابستان 1392

بهار  / 1398شمارهی 100

انتخابات هیأت مدیرهی سازمان و چالشهای پیش رو  /محمدرضا راهنما

 / 73 - 72بهار و تابستان 1391

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

مراسم روز مهندس در شیراز  /رضا سرابی میانجی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389
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سخن سردبیر /مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در تصمیمسازیهای تخصصی  /کاظم
معمارضیا

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

روز مهندس و اخالق مهندسی  /اردشیر دیلمی

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

ناظر هماهنگ کننده!  /اردشیر دیلمی

 / 79 - 78پاییز و زمستان 1392

حرفهی مهندسی را دریابیم؛ نامهی سرگشاده به جامعهی مهندسی کشور

 / 80بهار 1393

سازمان نظام مهندسی و آزمونی دیگر  /اردشیر دیلمی

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

آیندهی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها  /محمدرضا راهنما

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

غم این خفته چند / ..چنگیز آزادی

 / 82 - 81تابستان و پاییز 1393

روز مهندس مبارک

 / 83زمستان 1393

انتخابات هیأت مدیرهی دورهی هفتم

 / 84بهار 1394

گذر از دو راههی سرنوشتساز  /کیوان نریمانی

 / 84بهار 1394

نامهی جمعی از پیشکسوتان  /بازتاب

 / 84بهار 1394

بیان دیدگاههای دیگری دربارهی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  /نوذر باستان

 / 84بهار 1394

ما و رصدخانهی مراغه  /محمدهادی طلوع ،محمدرضا بنان

 / 84بهار 1394

نقد ششمین همایش مقررات ملی ساختمان  /مجتبی هوشنگیان شیرازی

 / 84بهار 1394

بررسی عملکرد شورای تدوین مقررات ملی ساختمان [ بخش نخست :نگارش مقررات]  /اردشیر
دیلمی

 / 84بهار 1394

بررسی عملکرد شورای تدوین مقررات ملی ساختمان [ بخش سوم :مطالعهی موردی مبحث هشتم]
 /اردشیر دیلمی

 / 84بهار 1394

چه کسانی اعضای هیأت مدیرهی دورهی هفتم سازمان نظام مهندسی استان فارس خواهند بود؟

 / 85تابستان 1394

نگاهی آسیبشناسانه به فعالیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان  /محمدرضا راهنما

 / 85تابستان 1394

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

واگویهها  /سیدمصطفی شریفی

 / 86پاییز 1394

واکاوی انتخابات  /داوطلبان هیأت مدیره

 / 86پاییز 1394

بررسی انتخابات هیأت مدیره و نقدی بر میزگرد پیش از آن  /احمدعلی پرتو

 / 86پاییز 1394

روز مهندس گرامی باد  /کاظم معمارضیا

 / 87زمستان 1394

دفتر برونسپاری مادهی  ،33فرصت یا تهدید؟  /محمدجواد حامدی

 / 87زمستان 1394

مسئولیت حرفهای مالی و جزایی (کیفری) انجام خدمات مهندسی ساختمان  /حسن محمدحسن زاده

 / 88بهار 1395

تعهدنامهی اخالق مهندسی

 / 88بهار 1395

طرح مقدماتی آموزش جامع مهندسان

 / 88بهار 1395

مجریان ذیصالح [ صورت جلسهی هیأت چهار نفرهی استان فارس ]

 / 88بهار 1395

آغاز سخن  /سیدمصطفی شریفی

 / 89تابستان 1395

اجالس نوزدهمین هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  /سیدمصطفی شریفی

 / 89تابستان 1395

سمینار «یادآوری نکاتی درخصوص نحوهی پیشگیری از تخلفات حرفهای و انضباطی مهندسان» /
علیاصغر غززخانی ،عبدالرسول الهوتی مقدم
گردهمآیی تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  /محمدهادی طلوع ،مهرداد راستی
بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 89تابستان 1395
 / 90پاییز 1395

آغاز سخن /بیست و پنج سال گذشت!  /سیدمصطفی شریفی

 / 91زمستان 1395

اخالق عمومی و اخالق مهندسی  /اردشیر دیلمی

 / 91زمستان 1395

آغاز سخن  /کیوان نریمانی

 / 93تابستان 1396

در ستایش سنجشگری و رواداری  /کیوان نریمانی

 / 93تابستان 1396

مطالبهگری از مصادیق حقوق شهروندی است  /نوذر باستان

 / 93تابستان 1396

گزارش برگزاری بیستمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 / 93تابستان 1396
 / 94پاییز 1396

گزارش برگزاری مجمع مشورتی  /محمدرضا راهنما
نورو ِز همیشه نوروز  /کیوان نریمانی

 / 95زمستان 1396

چرا روز مهندس را باید پاس داشت؟  /محمدرضا راهنما

 / 95زمستان 1396
 / 96بهار 1397

شورای حل اختالف سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  /علیرضا لکباال
به بهانهی انتخابات هیأت مدیره  /سیدمصطفی شریفی

 / 97تابستان 1397

میتوان آگاهانه انتخاب کرد؟  /احمدعلی پرتو

 / 97تابستان 1397

اخالق مهندسی؛ گمگشتهای در مهندسی ژئوتکنیک  /هومن حیدریان

 / 97تابستان 1397

دربارهی میزگرد با مجریان  /بازتاب  /اسماعیل علیآبادی

 / 97تابستان 1397

چرا و چراییها  /سیدمصطفی شریفی

 / 98پاییز 1397

چالشهای فراروی حرفه و سازمان نظام مهندسی ساختمان  /اردشیر دیلمی

 / 98پاییز 1397

انتخابات هیأت مدیرهی دورهی هشتم

 / 98پاییز 1397

دربارهی انتخابات نظام مهندسی  /محمدجواد حامدی

 / 98پاییز 1397

توجه به مقررات ملی ساختمان

 / 98پاییز 1397

چه هستایی مهندسی  /کیوان نریمانی

 / 99زمستان 1397

دولتمردان! مهندسان را فراخوانید ،مهندسان! خودتان را دریابید  /اردشیر دیلمی

 / 99زمستان 1397

پیام به مناسبت یکصدمین شمارهی نشریهی گزارش  /سیدمرتضی سیفزاده

 / 100بهار 1398

تابآوری تا  ...یکصد  /سیدمصطفی شریفی

 / 100بهار 1398

سخنرانیهای جلسهی دید و بازدید نوروزی

 / 100بهار 1398

اخبار و رویدادها  /نگاشتهی شورای نویسندگان و همکاران به ویژه  :محمدرضا راهنما و سیدمصطفی
شریفی

زمستان 94
رویدادهای آموزشی و توسعه  /محمدرضا راهنما

شمارهی  40تا  / 75 -74بهار 83
تا پاییز و زمستان 91

اخبار و رویدادها  /روابط عمومی

شمارهی  88تا  / 100بهار  1395تا
بهار 1398

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

شمارهی  1تا  / 87آبان  70تا

گردهمآییها ،همایشها ،نشستها ،دورههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی برون سازمانی
										
سرنام  /نگارنده
قطعنامهی کنفرانس بینالمللی طرحریزی کالبدی  23تا  25دی 1370
دیدار نمایندهی سازمان نظام مهندسی از نمایشگاه مونیخ  /سیاوش پوالدی
کنفرانس بینالمللی بتن  / 1371علی محمد بهنام

شماره  /سال
 / 2اسفند 1370
 / 3شهریور 1371
 / 4آذر 1371

سمینار «بررسی مشکالت طرح های عمرانی کشور» و قطعنامهی آن  /محمدرضا راهنما

 / 11تابستان 1373

گزارشی از اولین کنگرهی ملی نگهداری و تعمیرات (ن ِت)  /محمدمهدی مداح

 / 13 - 12پاییز و زمستان 1373

نخستین نمایشگاه بزرگ مصالح ،ابزار و ماشینآالت ساختمانی استان فارس  /کیوان نریمانی

 / 15 - 14بهار و تابستان 1374

بهار  / 1398شمارهی 100

نمایش مصالح ساختمانی مونیخ ( / )93 BAUمحمدرضا راهنما

 / 6 - 5خرداد 1372

135

دومین سمینار سراسری بررسی مشکالت طرحهای عمرانی و قطعنامهی آن  /سیدمصطفی شریفی  / 15 - 14بهار و تابستان 1374
سمینار استان فارس ،زلزله ،کاهش آسیبپذیری و الگوهای بازسازی  /محمدهادی طلوع

 / 18آبان 1375

در راستای برگزاری کنگرهی بینالمللی مهندسی عمران  /محمدهادی طلوع

 / 18آبان 1375

سمینار یک روزهی یادبود زلزلهی منجیل  /محمدهادی طلوع

 / 19آبان 1376

همایش مدیریت فضای شهری  /کیوان نریمانی

 / 21مرداد 1377

کنگرهی سراسری دانشجویان معماری و شهرسازی  /الدن الهوتی

 / 25فروردین 1379

دورهی مدیریت انرژی ،صرفهجویی مصرف انرژی در ساختمان  /سیروس وکیلزاده

 / 28زمستان 1379

همایش مهندسی ارزش طرحهای عمرانی  /جواد حاجیانی

 / 33تابستان 1381

سمینار دانشجویی مهندسی ارزش  /آوید بنی هاشمی

 / 33تابستان 1381

نخستین کنفرانس ایمنسازی و بهسازی سازهها  /آوید بنیهاشمی

 / 33تابستان 1381

بازدید از چند پروژهی عمرانی استان خراسان  /محمدرضا راهنما
برگزاری همایش علمی  /محمدرضا راهنما
همایش شهرسازی ایران  /مهیار اردشیری
شرحی بر همایش «صنعت ،آموزش ،پژوهش و دانشگاه»  /سیدمرتضی سیف زاده
گزارش کنگرهی شهر برتر ،طرح برتر  /بهناز زنگنهنژاد

 / 34پاییز 1381
 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82
 / 37تابستان 1382
 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382
 / 49تابستان 1385

دو گزارش از دو گردهمآیی شهر برتر و بزرگداشت چهلمین روز درگذشت دکتر شهبازی  /بهاره
قادری

 / 49تابستان 1385

روز جهانی شهرسازی  /علی اردشیری

 / 54پاییز 1386

همایش «معماری و مردم»  /سورنا ضیایی

 / 56بهار 1387

نمایشگاه آثار آدلف لوس  /حمید سقاپور

 / 56بهار 1387

نخستین همایش بینالمللی فنآوریهای نوین صنعت ساختمان  /امیر فالحنیا ،مهسا فالحنیا
ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

نشست ملی اساتید و دانشجویان معماری  /علیرضا گلگلی

 / 57تابستان 1387
 / 58پاییز 1387

سمینار بهسازی و مقاومسازی  /چنگیز آزادی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

پیرامون همایش بهسازی لرزهای ساختمانهای آموزشی  /مهرداد رنجبر

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده  /مونا علیشاهی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

نشست علمی طراحی شهری و فرهنگ شهروندی  /سیدرضا آزاده ،محمد محمودی

 / 61تابستان 1388

کارگاه آموزشی آسیبهای اجتماعی پس از زلزله  /فؤاد دهقانی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

سمینار نکات طراحی و اجرای بتن  /چنگیز آزادی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

پیرامون همایش سراسری بهسازی و بازآفرینی بافتهای تاریخی ،فرسوده و سکونتگاههای
غیررسمی  /محمودرضا طالبان

تمرین باهم حرف زدن

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389
 / 71-70-69تابستان ،پاییز و زمستان 90

اولین کارگاه آموزشی دفتر نمایندگی جامعهی مهندسان مشاور ایران در استان فارس  /آرا علیآبادی  / 75 - 74پاییز و زمستان 1391
همایش سه روزهی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه شیراز
 /نیلوفر پناهی ،رامین خرسند  /بهروز بیغرض
تصویری تازه از معماری ایران ،گزارش همایش یک روزهی معماری  /فرامرز غفارپسند
بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 75 - 74پاییز و زمستان 1391
 / 80بهار 1393

تاریخچه و گزارشی از برگزاری نشستهای ادبی  -فرهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان
فارس /محمدرضا راهنما
نخستین کنفرانس بینالمللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی  /زهرا امیدبخش
همایش ترافیک شهری؛ چالشها و راهکارها [ بخش نخست]  /سوسن عبدالهی ،محمدرضا راهنما

 / 83زمستان 1393
 / 86پاییز 1394
 / 87زمستان 1394

همایش ترافیک شهری؛ چالشها و راهکارها [ بخش نخست]  /سوسن عبدالهی ،محمدرضا راهنما،

 / 88بهار 1395

محمدجعفر پورمختار
دومین دورهی کارگاه -مسابقهی قوامالدین شیرازی پاسداشت روز معمار  /عبدالوهاب زنگنه،

 / 88بهار 1395

امیرحسین جمشیدی ،مهدی پیروی
نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران  2016با رویکرد شهرسازی  /محمدرضا راهنما

 / 89تابستان 1395

همایش تابآوری زیست بوم شیراز  /محمدرضا راهنما

 / 91زمستان 1395

سه نشست فرهنگی  /محمدرضا راهنما

 / 92بهار 1396

همایش پاییزهی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 / 94پاییز 1396

چهارمین کارگاه مسابقهی طراحی و ساخت قوامالدین شیرازی

 / 96بهار 1397

جشنوارهی سینما ،معماری و شهرسازی  /محسن کمالی سروستانی ،کیوان نریمانی

 / 96بهار 1397

ششمین کنفرانس ساالنهی انرژی پاک و بزرگداشت استاد دکتر محمود یعقوبی [ پیام استاد دکتر
 / 100بهار 1398

یعقوبی  +سخنرانی فرزند استاد دکتر محمود یعقوبی  +پوستر  +گزارش سمینار]  /محمدرضا راهنما

فرهنگی -ادبی ،اجتماعی ،فلسفی ،حقوقی ،گوناگون
										
سرنام  /نگارنده
دربارهی نگارشنامه  /کیوان نریمانی

شماره  /سال
 / 4آذر 1371

شعر « آید بهار »  /منوچهر آتشی ،خط :غالمحسین نریمانی

 / 9اسفند 1372

نوروز ،جشن آفرینش  /کیوان نریمانی

 / 9اسفند 1372

طرب سرای محبت کنون شود معمور /سیدمصطفی شریفی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

آقای مالی  /اردشیر دیلمی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

برای مهندسان جوان  /برگردان :عبدالرضا نیلچی ،یونس سینا ،برگرفته از خبرناهی دانشآموختگان
دانشکدهی فنی دانشگاه تهران ،شمارهی  29و 30
یک سفر و چند نکته  /محمدرضا راهنما

 / 19آبان 1376
 / 20اسفند 1376

گزینههایی از دو بهاریه  /غالمحسین نریمانی ،سیدمصطفی شریفی

 / 25فروردین 1379

به عنوان سرمقاله  /سیدمصطفی شریفی

 / 25فروردین 1379

آرزوی شاعر  /سیدمحمد رضوانی

 / 28زمستان 1379

بهار شیراز  /فریدون مشیری

 31و  / 32نوروز 1381

تاریخ تولد نوروز  /ناصر امامی

 31و  / 32نوروز 1381

معرفی ستاد دیه استان

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

بار دیگر نوروز  /کیوان نریمانی

 / 17 - 16پاییز و زمستان 1374

 / 34پاییز 1381

جشن نوروز  /فرهنگ مهر ،برگرفته از کتاب «دیدی نو از آیینی کهن»

 / 36 - 35زمستان  81و بهار 82

پیران طریقت مدیریت  /برگردان :بهرام صالحی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

بیل گیتس  /برگردان :بهرام صالحی

 / 39 - 38پاییز و زمستان 1382

پیران طریقت مدیریت  /برگردان :بهرام صالحی

 / 40بهار 1383

ایجاد خانههای کتاب محلهای با همکاری مردم  /بازتاب

 / 42 - 41تابستان و پاییز 1383

گذشت سالی دگر ز گردش روزگار  /سیدمصطفی شریفی

 / 43زمستان 1383

بهار  / 1398شمارهی 100

شهر چای  /محمدهادی طلوع

 / 40بهار 1383
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جستاری هندسی در شاهنامهی فردوسی  /محسن برنایی

 / 43زمستان 1383

نشر الکترونیکی چیست؟  /مریم درخشان

 / 49تابستان 1385

پیام یونیسف به مناسبت روز جهانی کودک

 / 49تابستان 1385

عید به سر بر نهاد افسر فیروز را

مثنوی « ُگلِ جوش»  /چنگیز آزادی

 / 51 - 50پاییز و زمستان

به جای سرمقاله ،غزلی از سعدی

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

رهآورد پارسیان  /ناصر حسنزادگان

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

سهم فارس در توسعهی فرهنگ و تمدن در تاریخ معاصر  /نوذر باستان

 / 53 - 52بهار و تابستان 1386

افالک نما؛ فضایی برای آموزش عمومی نجوم در شیراز  /علی ابراهیمی اردکانی

 / 55زمستان 1386

سهم فارس در تمدن جهانی ،سعدی و ویکتور هوگو  /سید فرجاله افراسیابی

 / 55زمستان 1386

شیراز ،فرهنگساز در گذر زمان  /ابوتراب خسروی

 / 56بهار 1387

نظارهی چمن اردیبهشت خوش باشد  /شعر از سعدی

 / 56بهار 1387

واین گلستان همیشه خوش باشد  /کوروش کمالی سروستانی

 / 56بهار 1387

دیدار  /اردشیر دیلمی

 / 56بهار 1387

آتشکدهی « کاریان» و جشن « آبریزگان»  /احسان طهماسبی

 / 56بهار 1387

بازتاب  /حمید مقدسفرد ،چنگیز آزادی ،محمدجعفر ملکزاده
مباحثی پیرامون قراردادها  /محمد قهرمان

 / 57تابستان 1387
 / 58پاییز 1387

به جای سرمقاله [ شعر ]  /غزلی از سعدی

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

مباحثی پیرامون قراردادها  /محمد قهرمان

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

رودکی ،پدر شعر پارسی [ بخش نخست ]  /نظامالدین فقیه

 / 60 - 59زمستان  87و بهار 88

ِ
کارنامک جشن سدهی «گزارش»

مباحثی پیرامون قراردادها  /محمد قهرمان

 / 61تابستان 1388

مهندسی معکوس  /مصطفی همتآبادی

 / 61تابستان 1381

رودکی ،پدر شعر پارسی [بخش دوم ]  /نظامالدین فقیه

 / 61تابستان 1381

این چمن ،شعر  /منصور اوجی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

مباحثی پیرامون قراردادها  /محمد قهرمان

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

مهندسی معکوس  /مصطفی همتآبادی

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

رودکی ،پدر شعر پارسی [بخش آخر ]  /نظامالدین فقیه

 / 63 - 62پاییز و زمستان 1388

صدرا و فلسفهی او  /فضلاله هوشداران

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

مهندسی معکوس  /مصطفی همتآبادی

 / 65 - 64بهار و تابستان 1389

حیرانی ،شعر  /منصور اوجی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

یادداشتی از یک سفر  /محمدرضا راهنما

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

اخالق و حکمت عملی در نزد حکیم توس  /مصطفی همتآبادی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

مهندسی معکوس  /مصطفی همتآبادی

 / 67 - 66پاییز و زمستان 1389

چیستان عشق  /مصطفی همتآبادی

بهار  / 1398شمارهی 100
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 / 51 - 50پاییز و زمستان

 / 68بهار 1390

زندگی ،شعر /منصور اوجی
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1388  پاییز و زمستان/ 63 ، 62

Construction Industry: Historical Overview and Technological Change [ part 1]

1389  بهار و تابستان/ 65 ، 64
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