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ششمین کنفرانس ملي پژوهش  .عفیفي  وحیده .  نقش طراحي معماری در پدافند غیر عامل -

- دانشگاه خواجه نصیر طوسي -های کاربردی در مهندسي عمران ،معماری و مدیریت شهری
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 .اسالمي –هندسه تزیینات معماری ایراني طراحي نماهای انطباق پذیر اقلیمي در تلفیق با  -

نجمین همایش بین المللي مهندسي عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد پ ه عفیفي.وحید
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