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 تخصصی -ترویجی و علمی -مروری، علمی -مقاالت علمی 
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 1396بهار  -(2)سال اول شماره فصلنامه توسعه پایدار شهری  -فضا
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 -دانشگاه هنر اصفهان-نشریه تخصصی انجمن علمی شهرسازی -لزوم بازنگری در معیارها و مفاهیم بافت فرسوده -2

 .1389بهار 

شارکت -3 سازی با تاکید بر م صادی محرک نو شهای اقت سی رو صفهان( برر  -اجتماعی)نمونه موردی: محله قائمیه ا

های تاریخی، فرساااوده شاااهری و ساااکونتگاههای مقاله برگزیده دومین همایش ملی بهساااازی و بازآفرینی بافت

 1389اردیبهشت  -شیراز -غیررسمی

شهد -4 شهر م سداد در هنگام وقوع بحران در  سیرهای ان در و مکانیابی  GIS»نخستین همایش تخصصی -تعیین م

 .1389خردادماه  -دانشگاه صنعتی مالک اشتر -مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل -«پدافند غیرعامل

توساعه »مقاله برگزیده نخساتین همایش  -های نابساامان شاهریهای محلی در حل معضاالت بافتنقش دارایی -5

 .1389آذرماه  -نشگاه تهرانقطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار با همکاری دا -«پایدار شهری

صول پایداری در تجدید حیات محالت تاریخی -6 شت هفته پژوهش -ا شگاه هنر  -مقاله برگزیده همایش بزرگدا دان

 .1390 -اصفهان

مقاله ارائه شاده در  -ارتقای کیفیت پیاده مداری گامی در جهت اعتالی سارمایه اجتماعی و تداوم حیات شاهری -7

 .1390زمستان -مللی پیاده مداریالنخستین همایش بین

 -ارائه شده در دومین همایش شهرسازی ایرانی اسالمی -یاسالم -یرانیا یشهرها متن از انسجام مفهوم یبازخوان -8

 .ارائه شفاهی -1392 -تبریز

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شااهرسااازی و  -به سااوی رویکرد نوین حفاظت یکرارچه و بازآفرینی جامع -9

 ارائه پوستر. -1392 -همدان -محیط زیست پایدار

شااناساای منظر شااهری در طراحی شااهری پایدار با تاکید بر تباین به روش ارزیابی کیفیت های موثر بر زیبایی -10

صفهان( شهری پایدار -دیدهای متوالی)نمونه موردی کوچه جلفای ا ضاهای  شهد  -اولین کنفرانس ملی معماری و ف م

 ارائه.-مقاله برتر -1392آذرماه  -دوسیدانشگاه فر-مقدس

شانه -11 صبه گناباد(قنات: ن ضاهای  -ای پایدار در گذر زمان)نمونه موردی: قنات ق اولین کنفرانس ملی معماری و ف

 ارائه. -1392آذرماه  -دانشگاه فردوسی-مشهد مقدس -شهری پایدار

شهر خالق -12 شهر خالق، ایدهاولین همای -محله های فرهنگی رهیافتی در تحقق   -ها در ایرانها و چالشش ملی 

 مقاله برتر همایش. -1392آذرماه  -قشم

 - تاریخی دردشت اصفهان -نمونه موردی: محور فرهنگی-طراحی فضای شهری پایدار با رویکرد اجتماع پذیری  -13

 .1392 -تبریز -کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری -ارائه شفاهی

شاخ  -14 های امن پیاده مدار با تاکید بر تعامالت اجتماعی های موثر در خلق مکانارتقاء پایداری از طریق تعیین 

 .1392 -تبریز -کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری -ارائه شفاهی -

شهری و محالت در میزان ترس زنان از جرم)مطا -15 ضاهای  سی نقش ف سفید تهران(برر  -لعه موردی: محله خاک 

 .1393 –خردادماه  -7اولین همایش شهرسازی ایرانی اسالمی، چالش ها و راهبردها در منطقه  -ارائه پوستر

اولین همایش ملی در  -ارائه پوساتر -در جساتجوی شاهر عدالت محور با تاکید و واکاوی مفهوم عدالت فضاایی -16

 .1393مهر ماه  -ایرانی -اهیم و مصادیق در شهر اسالمیجست و جوی شهر فردا، واکاوی مف

شمند هوبوکن( -17 شهر هو سی پروژه  شهرها)برر ستر -تکنولوژی اطالعات ابزاری برای مقابله با پیچیدگی   -ارائه پو

 .1393دی ماه  -اصفهان -اولین همایش ملی شهر هوشمند
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  -مقاله برتر -افزار مدیریت حوادث در آتش نشااانی( مدل مدیریت هوشاامند و یکرارچه مقابله با مخاطرات )نرم -18

شهری )جایزه جهانی تهران( مرکز  شنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و کنفرانس مدیریت  هفتمین ج

 .1393دی ماه  -دانشگاه تهران -مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ی و زندگی روزمره جاری در بافت شهرهای کهن )نمونه موردی بندی فضایاجتماع: تمرکزی بر پیکره -رابطه فضا -19

 -دانشگاه شهید بهشتی -المللی عمران، معماری و توسعه شهریچهارمین کنگره بین -ارایه پوستر -شهر نایین قدیم(

 .1395دی ماه 

عملکردی  های مکانی یک محله فرهنگی در جهت بازآفرینی محالت تاریخی با تاکید بر بعدبررساای مشااخصااه -20

المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در سومین کنفرانس بین -ارایه سخنرانی -)نمونه موردی: محله دردشت اصفهان(

 .1395شهریور  -مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

ضایی محالت و بافت -21 ساختار ف سی  ضابرر ستفاده از روش چیدمان ف صفهان با ا شهر ا سوده و ناکارآمد   -های فر

 .1395آذرماه  -ارایه سخنرانی -ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین کنگره تاریخ معماری و  -گیری تا به امروزمروری بر تحوالت ساختار فضایی شهر اصفهانف از آغاز شکل -22

 .1395زمستان  -ارایه سخنرانی -شهرسازی ایران )کنگره استانی اصفهان(

سعه -23 ضایی تو صفهانیافتگی در محلهالگوی پراکنش ف شهر ا سازی و  -های  شهر کنفرانس ملی معماری، عمران، 

 .1400اردیبهشت  -ارائه پوستر -های هنر اسالمی در بیانیه گام دوم انقالبافق

ششمین  اولین کنفرانس بین المللی و -تبیین تحوالت ساختار فضایی شهر اصفهان به کمک روش چیدمان فضا -24

 .1400آذر  -مقاله برگزاری همایش -شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر-کنفرانس ملی معماری

سومین کنفرانس ملی شهرسازی  -های طبیعی شهرهاای در حفاظت از عرصهپارک کشاورزی شهری پایدار، انگاره -

 .1400آذر  -ارائه پوستر -بنیانو معماری دانش

 ی، ترجمه، تدوین، و ویراستاری علمی(کتاب )تالیف، گردآور 

 در دست چاپ. -1397 -انتشارات سازمان زیباسازی شهرداری تهران -«مناظر آبی جدید» ترجمه کتاب  -

 .1395 - مایآذرپ انتشارات -«ینشان آتش اتیعمل و امداد هوشمند و کرارچهی تیریمد» کتاب فیتال -

 .1395-انتشارات آذرپیما  -«ریزی و مدیریت جریان زندگی(بازآفرینی شهری)مدل برنامه»تالیف کتاب  -

از ساااری کتاب های آموزه های  -«های تجمیع و پیامدهای پس از آنارزیابی طرح»تدوین کتابچه  گردآوری و -

 .1395تابستان  -شرکت عمران و بهسازی شهری ایران -بازآفرینی شهری پایدار )تجارب داخلی(

از سری  -«شیراز -آبادهای غیررسمی)تجربه سهلتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه» گردآوری و تدوین کتابچه -

 .1395 -شرکت عمران و بهسازی شهری ایران -های بازآفرینی شهری پایدار )تجارب داخلی(های آموزهکتاب

 (مجازی انتشار) جلد.4 -1397 -شهری ایران بازآفرینیهای موضوعی شرکت های سلسله نشستتدوین کتاب -

 (انتشار مجازی) جلد.4 -1396 -شهری ایران  بازآفرینیهای موضوعی شرکت های سلسله نشستتدوین کتاب -

  جلد.4 -1395 -شهری ایران  بازآفرینیهای موضوعی شرکت های سلسله نشستتدوین کتاب -

 جلد.3 -1394 -شهری ایران  بازآفرینیهای موضوعی شرکت های سلسله نشستتدوین کتاب -

 جلد. 1 -1393 -شهری ایران  بازآفرینیهای موضوعی شرکت های سلسله نشستتدوین کتاب -
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 ارشد شهرسازی.بندی شده کنکور کارشناسیهمکاری در گردآوری و تالیف کتاب مجموعه نکات و پرسشهای طبقه -

 خانه شهرسازان ایران.

 مجالت علمی 

شه و تمدن ایراننامه اندویژهتهیه  - سازی هفتی شهر شریه تخصصی معماری و  ضو  -1397پاییز  -شهرشهری ن ع

صی و اجرایی ویژه نامه. ص سردبیری و دبیر تخ شهری ایران، )به  شورای  شرکت بازآفرینی  سازی،  شهر وزارت راه و 

 (.آرشیو شددلیل تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی 

سفند  -فصلنامه آبادی شهری درتهیه پرونده ویژه ایران - )به دلیل تغییر رویکرد  کنندهسردبیر ویژه و تهیه -1397ا

 .(آرشیو شدوزارت راه و شهرسازی 

 طرح پژوهشی 

 -1392 -«فرسوده یبافتها ینوساز و یطراح شیگرا-یمعمار یمهندس یفناور» عنوان با یکارشناس رشته فیتال -

ای وزارت راه و های حرفههای مهندساای و تشااکلتایید دفتر سااازمانی و مورد کاربرد یعلم جامع دانشااگاهمصااوب 

 شهرسازی و سازمان نظام مهندسی.

 -1399تا  1397 -«های تاریخی شاااهریآوری و ارتباط آن با امر حفاظت در بافتتاب»طرح پژوهشااای با عنوان  -

در قالب پروژه تحقیقاتی نخبگان خی. تاریهای فرهنگیپژوهشااکده ابنیه و بافت کارفرما: پژوهشااگاه میراث فرهنگی.

 با درجه بسیار خوب. 1399اردیبهشت  15دفاع در وظیفه. 

 های اجرایی، فرهنگی و ترویجی(ها و فعالیتشغلی )شامل سابقه تدریس در دانشگاهسوابق 

 سابقه تدریس 

 .(1389 -1386) مرکز آموزش تخصصی خانه شهرسازان ایران -مشاور تحصیلی و مدرس -

صفهان ) - شگاه هنر ا سازی بافت -(1395-1390مدرس دان سازی و نو سوده، روش تدریس دروس به های کهن و فر

 .برداری در شهرسازی، پروژه نهایی )در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(تحقیق، سمینار مسائل شهری، نقشه

سالمی یزد ) - شگاه آزاد ا شهری و بهسازی و تدریس دروس  - (1391-1390نیمسال دوم مدرس دان تجدید حیات 

 .های قدیمینوسازی بافت

 .تدرس درس مبانی شهرشناسی - (1392 -1391نیمسال اول ) مدرس دانشگاه غیرانتفاعی دانش پژوهان اصفهان -

شگاه جامع علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران - تدریس  - (1394تا  1392) مدرس دان

 .دروس مبانی نظری مرمت، کارگاه طرح نوسازی و بهسازی محله

 .1393 -های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شهرداری تهرانمدرس دوره -

 تدریس درس طرح مرمت ابنیه و بافت. -1394 -مدرس مرکز علمی کاربردی ره شهر )کوییک بیلد( -

سالمی واحد تهران جنوب - شگاه آزاد ا سازیگر -مدرس دان شهر سال اول( تا کنون1398 -وه  تدریس دروس  -)نیم

 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، روش تحقیق، مبانی شهرشناسی.
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سالمی واحد علوم و تحقیقات - شگاه آزاد ا شته مرمت( -مدرس دان سال اول1398 -گروه معماری )ر  -( و دوم )نیم

شناسی میراث فرهنگی، طرح مرمت شهری، آسیبتدریس دروس مبانی نظری حفاظت و مرمت، قوانین و تشکیالت 

 .های تاریخیبنا و بافت

تدریس دروس  -تا کنون )نیمساااال دوم( 1398 از -گروه مرمت -المللی امام خمینی )ره(مدرس دانشاااگاه بین -

سی[ شنا ساختمانی، مبانی نظری مرمت،  ]کار صالح  شناخت مواد و م شکیالت مرمت، طرح مرمت بافت، قوانی:  ن و ت

 برداری، فتوگرامتری.ناسی بناهای تاریخی، نقشهششناسی و فنآسیب

 2های تاریخی، طرح رب مرمت ابنیه و بافتفرهنگی، ساامینار تجاقوانین و تشااکیالت میراث:  ]ارشاادکارشااناساای[

سی بافت تاریخی، طرح  شنا سیب  سی  3گرایش میراث معماری، آ شنا سیب  سی و آ شنا شهری، فن  گرایش میراث 

 تاریخی. بناهای

 های اجرایی، فرهنگی و ترویجیفعالیت 

 .1391-ریزی شهری شرکت مهندسان مشاور گزینهکارشناس ارشد برنامه -

 -های ارتقاء کیفی میادین شهر تهرانکارشناس و مدیر پروژه مهندسان مشاور شهرساز پیشاهنگان آمایش در پروژه -

1391. 

 .1394-1392فروردین  -شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهرانمدیر پژوهش مرکز علمی کاربردی  -

 وابسته کاربردیعلمیهران و مرکز تسازمان نوسازی شهر -شهریهای تخصصی نوسازیدبیرعلمی سلسله نشست -

 .(1394تا  1392)

 (. 1394تا  1392) موسس و رئیس کتابخانه معماری و شهرسازی شیخ بهایی -

 .(1397 -1393بازآفرینی شهری ایران ) های موضوعی شرکته نشستدبیر اجرایی سلسل -

مشاااور علمی و اجرایی دومین ساامینار و کارگاه تخصااصاای طراحی شااهری پایدار )حفاظت و ساااماندهی بافتهای  -

 .1394 -تاریخی(

 .1394 -سازمان زیباسازی شهرتهران -ناظر عالی پروژه ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان آیت اله سعیدی -

 .1397تا  1394 -وزارت راه و شهرسازی - شهریمساله ایران و اندیشه و تمدن ایرانمدیر اجرایی دبیرخانه طرح  -

 (.1397تا  1395سازمان زیباسازی شهرتهران ) –ناظر عالی پروژه ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان فرهند  -

 هاعضویت

 .1391آذرماه  -اصفهان -پایدار و عمران شهریعضو هیات داوری کنفرانس ملی توسعه  -

 .1392شهریور  -همدان -عضو کمیته علمی اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار -

 .1392آذرماه  -مشهد -عضو کمیته علمی اولین همایش ملی معماری و فضای شهری پایدار -

 .1393-1392کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهرانعضو شورای آموزش و پژوهش مرکز علمی  -

 .1394تا  1393 -(دبیر شورای) عضو شورای آموزش و پژوهش سازمان نوسازی شهر تهران -

 .1393 آذر -علمی کاربردی شهرداری تهران مرکز -دبیر علمی دومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران -

 .1394مرداد  -تهران:دانشگاه جامع علمی کاربردی -اختراعات و ابتکارات تهران داور علمی دومین جشنواره -

 .1394 -شرکت عمران و بهسازی شهری ایران -عضو شبکه متخصصان بازآفرینی شهری -
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 .1395  -وزارت راه و شهرسازی -شهریمساله ایران و اندیشه و تمدن ایران اندیشی طرحعضو شورای هم -

احیاء و »شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در ارتباط با  1396بندی سال  13ن مصوبه عضو شورای تدوی -

 .1396 -1395« تاریخی ایران –حفاظت از محدوده های فرهنگی 

شهر - سازی و معماری هفت  شهر صلنامه تخصصی  شورای داوری ف ضو  شهری ایران  -ع سازی  شرکت عمران و به

(1395-1396). 

های تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی گروه مرمت و احیاء ابنیه و بافتعضو هیات علمی  -

 تا کنون(. 1399ره(، قزوین))امام خمینی

 

 سخنرانی

شهرداریسخنران کارگاه - صی برای کارکنان  ص سازی بافتهای قدیم و  -های تهرانهای تخ سازی و نو ضوع به مو

 .1391 -تهران-فرسوده

شهر فردا - شهر  -سخنرانی کارگاه آموزشی اولین همایش در جستجوی  شهری در تجلی  با موضوع نقش بازآفرینی 

 .1393مهر  -تهران -فردا

پذیر، های آسیببا موضوع مدیریت بحران و بافت -های فرسوده سخنرانی در اولین همایش مدیریت بحران و بافت -

 .1394دی  -بندرعباس -ها و راهکارهاضرورت

 1394بهمن  -بجنورد -زآفرینی شهریبا موضوع سند ملی با -شهری پایدارسخنرانی در کارگاه آموزشی بازآفرینی -

 )مدرس کارگاه(

شی مفاهیم پایه در بازآفرینی - سند ملی بازآفرینی -شهریسخنرانی در کارگاه آموز خرداد  ،اهواز ،شهریآموزش 

 )مدرس کارگاه( 1395

تابستان ، بیرجندشهری، آموزش سند ملی بازآفرینی -شهریکارگاه آموزشی مفاهیم پایه در بازآفرینیسخنرانی در  -

 )مدرس کارگاه( 1395

 .1395پاییز  ، آوج،سخنرانی در کارگاه آموزشی رویکردهای نوین در بازآفرینی شهری -

 .1395زمستان  -ی اصفهان(سخنرانی در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )کنگره استان -

آوری شهری و ارتباط آن با امر حفاظت در تاب»با موضوع  -گردشگریسخنرانی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و  -

  .1398تیرماه  -های تاریخی شهریبافت

 هاطرح

 مدیر پروژه. -طراحی شهری محور شهید بهشتی اراک حدفاصل میدان شهدا تا میدان هفت تیر -

 ریزی شهری.کارشناس برنامه -مهندسین مشاور گزینه -میدان رازی -ارتقاء کیفی میادین شهر تهرانطرح  -

شهر تهران - ریزی کارشناس برنامه-مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش -میدان رسالت -طرح ارتقاء کیفی میادین 

 شهری.

کارشااناس -ن مشاااور پیشاااهنگان آمایشمهندساای -فلکه اول تهرانرارس -طرح ارتقاء کیفی میادین شااهر تهران -

 ریزی شهری.برنامه

 استان مرکزی. -بنیاد مسکن انقالب اسالمی -تهیه نقشه توپوگرافی روستای وسمق -طرح هادی روستایی -
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 بردار ژیزمان.شرکت مهندسین مشاور نقشه -تهیه نقشه مسطحاتی -پروژه کاداستر تهران -

ستر تهران - شت نقاط سازی پیاده -پروژه کادا سین شرکت -شبکه ژئودزی تهران جی.پی.اسو بردا شاور  مهند م

 بردار ژیزمان.نقشه

 نامه )کارشناسی و کارشناسی ارشد( راهنمایی و مشاوره پایان

ستاد راهنما( - ساماندهی محور فرهنگی )ا صفهان -جتماع پذیریتاریخی دردشت با تاکید بر ا-طرح  شگاه هنر ا  -دان

 .عاطفه شاکرمی(خانم  )کارشناسی

طراحی مرکز محله بر اساس شاخ  های زیست محیطی توسعه پایدار، نمونه موردی: محله باغملی )استاد راهنما(  -

 .شیما دهقانزاد(خانم )کارشناسی -دانشگاه هنر اصفهان -شهرضا 

ستاد راهنما(  - سنگلچ تهران)ا شگاه هنر  -بازآفرینی حفاظت مدار بافت تاریخی  صفهاندان سی-ا شنا محمد آقای )کار

 .طاهری(

دانشااگاه هنر  -آیات قرانی طراحی مرکز محله بر اساااس معیارها و قواعد مسااتخرج از احادی  و)اسااتاد راهنما(  -

 .نفیسه رشیدیان فر(خانم )کارشناسی-اصفهان

-نشااگاه هنر اصاافهانرود اصاافهان. دا نمونه مورد مطالعه: لبه زاینده –طراحی دوسااتدار کودک )اسااتاد راهنما(  -

 .الهام فالحتی(خانم )کارشناسی

-دانشاااگاه هنر اصااافهان -ضاااورپذیری آنطراحی محور تاریخی علی قلی آقا با تاکید بر ح)اساااتاد راهنما(  -

 .آذر ناظمی(خانم )کارشناسی

دانشگاه هنر  -شهر نایین بررسی نقش ساختار فضایی شهر بر تغییرات در سرمایه اجتماعی محالت)استاد مشاور(  -

 .آتاناز درانی عرب(خانم )کارشناسی ارشد -اصفهان

خانم )کارشناسی ارشد -دانشگاه هنر اصفهان -طراحی شهری محله دردشت با رویکرد محله فرهنگی)استاد مشاور(  -

 .عاطفه شاکرمی(

 آذر ناظمی(خانم کارشناسی ارشد) -دانشگاه هنر اصفهان -طراحی شهری با رویکرد تاب آوری )استاد مشاور( -

ف  مطالعه مورد نمونه -مبنادارایی رویکرد بر تاکید با فرسوده هایبافت نوسازی طرح پذیریتحقق)استاد مشاور( -

 )آقای احسان پودینه(تهران هاشمی محله

-نمونه -شهری پایدار توسعه به دستیابی راستای در کوچک شهرهای برای راهبردی ریزیبرنامه)استاد مشاور(  -

 )آقای زرعی کار( تهران صالحیه شهرف موردی

عملکردی آن با بازار تاریخی –سازی تیمچه احمدی با تاکید بر انسجام بخشی ساختاری طرح باززنده)استاد راهنما(  -

رسته مرمت، گرایش میراث  -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( –شیراز و دیگر اندام های مجاور )خانم الهه بانشی( 

 معماری )در دست انجام(.

فرهنگی )نمونه  -ای محرک در راستای توسعه پایدار محله های تاریخی)استاد راهنما( جذب صنایع خالق، پروژه -

رسته مرمت، گرایش  -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -مورد مطالعه: محله آخوند قزوین( )خانم سارا گرجی دوز(

 )در دست انجام(. شهریمیراث 
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قصابهای )استاد مشاور( طرح باززنده سازی کاروانسرای خراسانی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان در محله  -

، گرایش میراث معماری )در رسته مرمت -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -شهر یزد )خانم طیبه عیسی وند(

 دست انجام(.

 یخی: بازار تاری( در شهرف نمونه مورددیدر برابر شکل نوظهور بازار )مراکز خر یخیحفاظت از بازار تار)استاد راهنما(  -

)در دست  شهریرسته مرمت، گرایش میراث  -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -ل )آقای فرهاد امیدی(دزفو

 انجام(.

دانشگاه بین  -)استاد راهنما( حفاظت منظر تاریخی روستای دهشاد از طریق احیاء قلعه دهشاد )خانم فریبا بوذری( -

 رسته مرمت، گرایش میراث معماری )در دست انجام(. -المللی امام خمینی )ره(

گران ی: تکایای میخچه)استاد مشاور( اهمیت میراث ناملموس در باززنده سازی مجموعه های تاریخی، نمونه مورد -

رسته مرمت، گرایش میراث معماری )در دست  -دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( -گرگان )خانم مریم محمدی(

 انجام(.

مقدم( تهران با رویکرد دوستدار کودک )خانم یاسمن ابراهیمی سازی بافت تاریخی سنگلجح باززنده)استاد راهنما( طر -

 ته مرمت، گرایش میراث معماری )در دست انجام(.رش -امام خمینی )ره(ه بین المللی دانشگا

)استاد راهنما( حفاظت از میراث صنعتی با رویکرد استفاده مجدد تطبیقی )نمونه موردی: سیلو گندم شیراز( )خانم  -

 م(.ته مرمت، گرایش میراث معماری )در دست انجارش -ه بین المللی امام خمینی )ره(دانشگا نرگس رسم(

ه بین المللی دانشگا)استاد راهنما( حفاظت از شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر شهری تاریخی )خانم بیتا اجالل(  -

 )در دست انجام(. شهریته مرمت، گرایش میراث رش -امام خمینی )ره(

ه دانشگازاده( ین حنطوش)استاد راهنما( حفاظت از روستای تاریخی حلوان با رویکرد منظر روستایی تاریخی )خانم نگ -

 )در دست انجام(. شهریته مرمت، گرایش میراث رش -بین المللی امام خمینی )ره(

 های آموزشی کارگاه

 .89اردیبهشت  -شیراز -های تاریخی، فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمیبهسازی و بازآفرینی بافت کارگاه -

 .1392اردیبهشت  -دانشگاه علم و صنعت-تهران -فضاییهای المللی شهرسازی و جریانکارگاه بین  -

 .1392دی ماه -تهران  سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره -

 .1392مهر  -اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست -دوره آموزشی خدمات شهری و محیط زیست -

 .1392دی ماه  -تهران  سازمان نوسازی شهررکز علمی کاربردی م -دوره آموزشی مدیریت زمان -

 .1392آبان  -تهران  سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -دوره آموزشی مکاتبات اداری ویژه پرسنل اداری -

 .1392آبان  -تهران سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -دوره آموزشی گزارش نویسی -

 .1392آذر  –تهران  سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -کارگاه آموزشی روش و ابزار تحقیق  -

 .1392شهریور  -تهران  سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -کارگاه آموزشی کلید ارتباط موثر -

 .1392آذر  -نتهرا سازمان نوسازی شهرمرکز علمی کاربردی  -دوره آموزشی شیوه های نوین تدریس -

مرکز علمی کاربردی  -مدیریت و برنامه ریزی اسااتراتژیک با محوریت قوانین حاکم بر شااهرداری هادوره آموزشاای  -

 .1392آذر  -تهران سازمان نوسازی شهر

- The Workshop on Photogrammetry in Architecture, Tehran, Iran, 5th-6th of March 2014 
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- First Seminar and Workshop on Sustainable Urban Design, Tehran, Iran, 29th- 31st of Apr 

2014. 

 -مرکز مطالعات شهری دیبا افق رایا با مشارکت سایرین -کارگاه آموزشی طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت -

 .93اردیبهشت 

 -ات شهری دیبا افق رایا با مشارکت سایرینمرکز مطالع -ایرانی -کارگاه واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمی -

 .93مهر 

-First National Conference on Searching for Future city, Tehran, Iran, 21st - 22nd Oct., 2014. 

 .98اسفند  -پژوهشکده فرهند، هنر و معماری جهاد دانشگاهی -تهران -المللی چیدمان فضاآموزشی بینکارگاه  -

 های دیگر زبانآشنایی با 
 

 1392 -های خارجه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهرانمرکز زبان -دیرلم زبان انگلیسی

 MSRT -مدرک زبان پیشرفته وزارت علوم

 تقدیرنامه ها 

 . 1390-لوح تقدیر از سوی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن بعنوان پژوهشگر نمونه -

 -های علمی مرکز در قالب تدریس و مشاورهبه موجب مشارکت در فعالیت -مدیر خانه شهرسازان ایراننامه سراس -

1392. 

شهرتهران به منظور راهسراس - سازی  سازمان نو شیخ بهایی نامه نماینده مدیرعامل و مدیر اجرایی  اندازی کتابخانه 

 .1393 -راندر مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری ته

 .1393 -به موجب همکاری در برگزاری « سمینار و کارگاه طراحی شهری پایدار»تقدیرنامه از اولین  -

 .1393 -به موجب همکاری در برگزاری و مشاوره علمی« در جستجوی شهر فردا»تقدیرنامه از اولین همایش ملی  -

 .1394 -مایش مدیریت بحرانلوح سراس از شهردار شهر بندرعباس به منظور سخنرانی در ه -

 .1393 -تقدیرنامه رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان نوسازی شهرداری تهران به عنوان استاد نمونه مرکز -

 .1394 -تقدیرنامه رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان نوسازی شهرداری تهران به عنوان استاد نمونه مرکز -

ستان یزد اداره کل  مدیراز نامه تقدیر - سازی ا شهر سازی ترویج رویکردهای وزارت راه و در  –راه و  ستر به موجب ب

 1395 -استان یزد

 1396 -، مسکن و شهرسازیت لوح تقدیر از مرکز تحقیقات راهدریاف -پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی -

سااراس نامه از وزیر راه و شااهرسااازی دولت یازدهم به موجب مشااارکت و همکاری در تدوین و طراحی چارچوب  -

 .1396 -شهریایران یانگاره تمدنمفهومی و عملیاتی 

 سایر اطالعات

 )برخورداری از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان در انجام خدمت سربازی( 1399تا  1397 -عضو بنیاد ملی نخبگان  -

 .1392 -اندازی اولین کتابخانه تخصصی شهرسازی، معماری و بافت فرسوده در شهرداری تهرانراه -

 9210000123647کد مدرسی:  -دارای کد مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی -

 .1390سال  های تاریخیمرمت ابنیه و بافت کسب رتبه دوم در آزمون سراسری دکتری -

 .1390های تاریخی سال سراسری کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافتدر آزمون  13کسب رتبه  -
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 .1387ای سال ریزی شهری و منطقهآزمون سراسری کارشناسی ارشد برنامهدر  64کسب رتبه  -

حائز  -(1390-95) دانشگاه هنر اصفهان -مرمت ابنیه و بافت های تاریخیرشته مقطع دکتری در دانشجوی ممتاز  -

 .75/19رتبه اول با معدل  

شجوی ممتاز  - شد در دان سی ار شنا شته برنامهمقطع کار شهری و منطقهر صفهان -ایریزی  شگاه هنر ا -89) دان

 .6/19حائز رتبه اول با معدل   -(1387

حائز رتبه اول  -(1382-86) برداری دانشگاه آزاداسالمینقشهرشته مهندسی مقطع کارشناسی در دانشجوی ممتاز  -

 .29/17با معدل 

 .1385تا  1382در سالهای تحصیلی  -(فوتبال و فوتسال)ورزشی در مسابقات  و دوم احراز مقام اول -

 


