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ّای صیشصهیٌی اػت. ایي ًـشیِ تا  پظٍّـی دس هثاحث هشتثط تا تًَل ٍ ػاصُ -ای ػلوی ًـشیِ« هٌْذػی تًَل ٍ فضاّای صیشصهیٌی»

پظٍّـی اص ٍصاست ػلَم،  -گزاسی ؿذُ اػت ٍ پغ اص تأییذ اػتثاس ػلوی ؿاّشٍد ٍ اًجوي تًَل ایشاى پایِّوىاسی هـتشن داًـگاُ صٌؼتی 

ای،  ّای تٌیادی، تَػؼِ ؿَد ًتایج پظٍّؾ ًاهِ تِ چاج خَاّذ سػیذ. دس ایي ًـشیِ تالؽ هی تحمیمات ٍ فٌآٍسی تِ صَست دٍفصل

ّای  ّای اًتمال آب، تًَل ّای حول ٍ ًمل، تًَل ّای ًیشٍگاّی، تًَل هیٌی اػن اص ػاصُّای صیشص واستشدی ٍ هشٍسی اسصؿوٌذ تشای اًَاع ػاصُ

ّای دفاػی ٍ فضاّای هؼذًی هٌؼىغ ؿَد. تِ هٌظَس تحمك اّذاف ًـشیِ، اص  ػاصی هَاد ّیذسٍوشتَسی، ػاصُ ؿْشی، هغاسّای رخیشُ

ؿَد، دػتاٍسدّای تذیغ ٍ اسصؿوٌذ ػلوی ٍ پظٍّـی خَد سا اص  هیالزوش دػَت  ّای فَق ی اًذیـوٌذاى ٍ پظٍّـگشاى فؼال دس صهیٌِ ّوِ

ػاصی ٍ فضاّای صیشصهیٌی  ی صٌؼت تًَل طشیك ایي ًـشیِ تا دیگش هتخصصیي ٍ واسؿٌاػاى تِ اؿتشان گزاؿتِ ٍ ًمـی اسصًذُ دس تَػؼِ

 داؿتِ تاؿٌذ. وـَس

 
ّای ریل ٍ ّوچٌیي ػایش هثاحث هشتثط تا فضاّای  ػشفصلّا ٍ  دس تواهی صهیٌِ« هٌْذػی تًَل ٍ فضاّای صیشصهیٌی»ی  ًـشیِ

 پزیشد: صیشصهیٌی همالِ هی

 هطالؼات هیذاًی

 حفش فضاّا

 ػاصی، طشاحی ٍ تحلیل پایذاسی هذل

 ّای ًگْذاسی ػاهاًِ

 تٌذی ّای آب ػاهاًِ

 تأػیؼات ٍ خذهات فٌی

 پایؾ ٍ سفتاسػٌجی

 هحیطی هالحظات ایوٌی ٍ صیؼت

 تؼویش ٍ ًگْذاؿت

 سیؼهتحلیل 

 لاتلیت اطویٌاى

 هذیشیت ػاخت
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 اسواى اصلی ایي ًـشیِ تِ ؿشح ریل اػت:

 داًـگاُ صٌؼتی ؿاّشٍد ٍ اًجوي تًَل ایشاىصاحبامتیاس

 ػیذ هحوذ اػواػیل جاللیسزدبیز

 دوتشای تخصصی هؼذى، گشایؾ اػتخشاج

 ی هٌْذػی هؼذى، ًفت ٍ طئَفیضیه، داًـگاُ صٌؼتی ؿاّشٍد داًـیاس، داًـىذُ

           0273-3392204:9-2628ی تلفي:  ؿواسُ

                                                            jalalisme@shahroodut.ac.irآدسع پؼت الىتشًٍیه: 

 ػیاهه ّاؿویدستیارسزدبیز

 دوتشای تخصصی ػوشاى، گشایؾ هىاًیه خان

 ًایة سییغ اًجوي تًَل ایشاى

 021-84782582ی تلفي:  ؿواسُ

 siamak_hashemi@yahoo.comآدسع پؼت الىتشًٍیه: 

 صادُ احوذ سهضاىمدیزمسوول

 دوتشای تخصصی ػوشاى، گشایؾ هىاًیه ػٌگ
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