
 

 

 

  قاسم درودگر

  1386عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تا سال  

   :  موبایل :  ایمیل

 اصفهان:  شهر :  تلفن

 1327:   متولد متاهل:    تأهل  وضعیت

  

 من  درباره

 

 

 

 تحصیلی  سوابق

 دکتری رشته معماری 

 معماری 

 تهران: دانشگاه/موسسه

1386 

 کارشناسی ارشد معماری 

 موسسه/دانشگاه: دانشکده هنرهای زیبا

1357 

 :فعالیت علمی

 تاسیس گروه هنر در دفتر تهیه و تالیف کتاب های درسی

ابتدایی، راهنمایی و فنی و حرفه ای رشته معماری تا سال   1364تالیف کتاب های درسی هنر در مقطع 
 1362دانشگاه تهران از سال  تدریس دروس پایه دانشکده هنرهای زیبای 

 1362تدرس طراحی معماری دانشگده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سال 

 1364هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا در سال  
 تدریس اسکسیس در دانشکده هنرهای زیبا

 :فعالیت حرفه ایی

 پوستر دوره های انقالب و جنگ تحمیلی   50تهیه حدود 
 مدارس و نمونه سازی آن هاطراحی ساختمان 

پرورش    کارشناس معماری در آموزش و 

 رتبه اول در مسابقات کشوری نقاشی 

 



 

 

 تجارب تدریس:

 شامل: یدروس متعدد در رشته معمار سیتدر

 1 یمعمار یطراح مقدمات

 2 یمعمار یطراح مقدمات

 ویو پرسپکت هندسه

 سیاسک

 دست آزاد یطراح

 یمعمار یها طرح

 :تالیفات

 

   1388؛ تابستان  38؛ شماره اصالح شیوه گزینش دانشجو به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری گام های عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب

 1395؛ سال  یو شهرساز یمعمار یمهندس  یالملل نیکنفرانس ب؛ یخیتار  کردیموزه با رو یطراح

 1395؛  یو شهرساز یمعمار یمهندس یالملل  نیکنفرانس ببررسی موزه زمان؛ 

 1394؛  در آغاز هزاره سوم  یعمران وشهرساز یمعمار یالملل  نیب شیهما؛ درآنها  تیجادخالقیکودکان و ا یآموزش یفضاها یطراح

 1394؛در آغاز هزاره سوم  یعمران وشهرساز یمعمار یالملل  نیب شیهما؛ کودکان  یباز یفضاها یاصول طراح

ب؛  یدر شنهرسناز  نینو یها یاز فناور یریبا بهره گ  داریپا یمسنکون یواحدها یطراح یامکان سننج  یدر مهندسن   نینو  یدسنتاوردها  یالملل  نیکنفرانس 

 1394؛ یشهر  تیریو مد ستیز طیمح ،یعمران، معمار

 1393؛ هنر تبرستان یمل شیهما نیدوم؛  مازندران یبوم یسکونت گاه  یبر بافت ها  داریپا یمتقابل معمار ریتاث

 1393؛  یو شهرساز یمعمار ،یزیو برنامه ر ایدر علوم جغراف  داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیاول؛ برسالمت روان  یشهر  یمایرشهروسیتاث

 1393؛  یو توسعه شهر یسازه ، معمار  یالملل نیکنگره ب  نیدوم؛یمصرف انرژ یساز  نهیدر به  نینو یها شهیپنجره ها و ش ییکارا

 1392؛  عتیو طب یطراح یمل شیهما نیاول ؛گرا  عتیطب کردیاقامت مسافران با رو  یبرا  ییالیوساخت شهرک و یطراح

 یتوسعه اقتصاد یراهکارها یمل شیهما نیدوم؛ انیشهر رو یتوسعه اقتصاد یدر راستا سمیجذب تور یها نهیو مطالعه در خصوص توسعه زم یبررس

 1391؛  یمنطقه ا  یزیبرنامه ر تیبا محور

 

 

 

http://ensani.ir/fa/article/230830/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8


 

 

 :افتخارات

1387 مراسم تقدیر از استاد درودگر در سال   

تهرانتاالر شهید آوینی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه    

 

 


