
 

 "های ایرانیکتاب معماری خانه"

 :همقدم

 .معمارى و هنرهاى سنتى ايران است جانبهبيانگر مرور همه  هاى ایرانىکتاب معمارى خانه

هستند، معمارى ايرانى را به تصوير براى هنرمندانی كه از تاريخ تمدن و فرهنگ ايران آگاه 

 .كشدمی

پژوهشى آن  در كامل بودن تحقيق و ماهيت گسترده هاى ایرانىکتاب معمارى خانه اهميت

 .است

ايجاد ريزى شهرى تاريخ، معمارى، هنرهاى تزئينى و برنامهبطورى كه پيوند چشمگيرى بين 

 .كندمی

هستند و معمارى ايرانى را نيز اين اثر براى كسانى كه از تاريخ تمدن و فرهنگ ايران آگاه 

هاى مختلف اين مباحث را به شكلى معقوالنه جنبه شناسند ولى منبعى در دسترس ندارند، كهیم

هاى بسيار و به محققان اين رشته كمكو منطقی كنار هم قرار دهد، بسيار سودمند است 

 .رساندمیارزشمندى 

 .كندمی بررسی قاجار روزگار در را تهران شهر ويژه به هاى ایرانىکتاب معمارى خانه

 .پردازدهای قديمی پايتخت ايران میهای سنتی در محلهبا رويكردی توصيفی و تحليلی به خانه

هايی نظير ها در محلهدر اين كتاب كوشش رفته است تا بناهای ارزشمند سنتی كه برخی از آن

 .اند توصيف و بررسی شودها واقععودالجان، سنگلج، ارگ، جز اين
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 :بفاطمه کات

ايران، اولين معمار زن ايرانی است كه به  معماری های برجسته و مفاخرفاطمه كاتب از چهرهدكتر 

 .اندسمت رياست دانشگاهی نايل آمده

و صنايع دستی در ايران، رشته هنر و معماری در  هنر گذاری رشته پژوهشايشان با تأسيس و پايه

های پيام نور، يكی از تأثيرگذارترين چهره های هنر در دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی و رشته

 .شوندآكادميك معماری ايران شناخته می

داخلی اسالمی از گروه پژهش هنر دانشگاه الزهراء)س( دارای، فلوشيپ معماری و معماری استاد

داخلی از دانشگاه برمينگام انگلستان، دكترای معماری از دانشگاه آكسفورد، فلوشيپ معماری
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انگلستان، كارشناسی ارشد معماری از انگليس، كارشناسی و كارشناسی ارشد   UCEدانشگاه

 .هستند دانشگاه هنر تهران ازداخلی معماری

نشريه )اولين  1378تخصصی ايران آذين از سال  -همچنين مدير مسوؤل و سردبير ماهنامه علمی

 .آرايه در ايران(

ها مقاله داخلی شامل تأليف، ترجمه و دهی معماری و معماریتاكنون هفده عنوان كتاب در زمينه

 .اندكرده منتشر پژوهشی –علمی 

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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