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 پژوهشی –مجموعه فعالیت هاي علمی زخالصه اي ا

 
 ، ترجمه و گردآوري ألیفت )الف

 
 : اتتألیف

 ,Emerging Digital Tools for Architectural Surveying"فصل از کتاب یک تألیف  )1
Modeling, and Representation"با عنوان ،: "Using Advanced Approaches in 

Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual 
Reality " ،By: Prof. Stefano Brusaporci  ،Press IGI Global(زیر چاپ) ، 

 :Computational Intelligence in Hydroinformatics" فصل از کتابیک تألیف  )2
Current Trends and Open Problems"  ، عنوان: باNon-Structural LID Alternative 

Design Considerations for Urban Circulation Planning, and Design ،By: 
Aboul-Ella Hassanien  ،Springer ، (زیر چاپ) 

 Secure Urban Design in، با عنوان: "Cities and Disasters"تألیف یک فصل از کتاب  )3
Terms of Passive Defense Approach; Analytical Considerations Based on 

Morphological Characteristics ،Taylor & Francis  ،(زیر چاپ) 
طحان، تهران، ، انتشارات "لعمل هاي طراحی شهريمراکز شهري؛ از مبانی تا دستورا" )4

 (زیر چاپ)
چاپ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران ،  ،"محالت شهري در ایران " )5

  1388دوم، 
ل کشور، ؛ زیر نظر سازمان پدافند غیر عام"غیر عامل منظر دفاعطراحی شهري از " )6

  1390بوستان حمید، تهران، انتشارات 
 ؛ تهران، "اصول و مبانی اقلیم شناسی شهري"تنظیم شرایط محیطی (جلد دوم)   )7

  1391انتشارات طحان، چاپ چهارم، 
 

 و ترجمه : تألیف  
زي ؛ تهران ، انتشارات هله ، چاپ پنجم، اصول و مبانی رنگ شناسی در معماري و شهرسا )8

1391  
 

 مه :   ترج    
 

  "گذارند قوانین شهري: چگونه مقررات بر فرم شهر تأثیر می"عقد قرار داد ترجمه کتاب )9
 نوشته امیلی تالن، با مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران

           1391چاپ سوم، ، گرافیک هاي طراحی شهري ، نوشته بالی میدا ، تهران ، انتشارات طحان )10
انتشارات دانشگاه علم ، (مشترك با دکتر مصطفی بهزادفر) ندهسرزآفرینش مراکز شهري  )11

 1392چاپ سوم، و صنعت ایران، 

 ۲ 



 1390 برگزیده به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی،

 
  ارائه شده در مجالت  مقاالت )ب

 
 International Journal of  Architecturalچاپ مقاله در ژورنال بین المللی پذیرش  •

Engineering & Urban Planning (IJAEUP) PLANNING RESEARCH ،
ISSN: 2228-7337 داراي رتبه) ،ISC با عنوان ،(Improving Results of Urban 

Design Research by Enhancing Advanced Semi-Experiments in Virtual 
Environments ه هاي آتی.در شمار 

 International Journal of Academic Researchرنال بین المللیچاپ مقاله در ژو •
(IJAR) داراي رتبه) ،ISI با عنوان  ،(Railway and Subway Design 

Considerations: Toward Secure Urban Design in Terms of Passive 
Defense   2014در شمارة ژانویه . 

، (داراي رتبه Science Series Data Report  (SSDR)چاپ مقاله در ژورنال بین المللی  •
ISI با عنوان  ،(Modern Techniques in Urban Design Researches; Evolution 

from 3D Digital Models To Virtual Reality   2012در شمارة مارس . 
 International Journal of Academicالمللیچاپ مقاله در ژورنال بین المللی   •

Research (IJAR) ، داراي رتبه)ISI با عنوان  ،(Non-Structural LID Alternative 
Design Considerations for Urban Circulation Planning, and Design  در

 .2011شمارة ژانویه 
چاپ مقاله در نخستین شماره ژورنال بین المللی معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت  •

(داراي رتبه  (International Journal of Architecture & Urban Planning)ایران 
ISC  و علمی پژوهشی)، با عنوانPromoting City Center Parking Qualities by  

Using Urban Design Guidelines   - Vol. 21, No. 1, (6- 2011) 
و صنعت  چاپ مقاله در دومین شماره ژورنال بین المللی معماري و شهرسازي دانشگاه علم •

(داراي رتبه  (International Journal of Architecture & Urban Planning)ایران 
ISC  و علمی پژوهشی)، با عنوانCompact City; Dose It Create an Obligatory 

Context for Urban Sustainability? Vol. 21, No. 2, (12- 2011) 
جستاري بر فلسفۀ پدیدار "با عنوان  "مجله علمی پژوهشی هویت شهر"مقاله در  چاپ •

 "شناسی مکان؛ بررسی اندیشه هاي دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان
 .1393، بهار 17 شمارهدر 

هاي  مطالعات نظري و فناوريپژوهشی نقش جهان ( -مجلۀ علمی "تأییدیه پذیرش مقاله در  •
حی شهري بر پایۀ تحریف هاي عامدانه در ادراك طرا"با عنوان  ")نوین معماري و شهرسازي

 براي چاپ در شماره هاي آتی.، "عمق و فاصله؛ از رویکرد نشانه تا خطاهاي کاربردي اپتیکی
با عنوان  "مجله علمی پژوهشی انجن علمی معماري و شهرسازي ایران"در  مقالهچاپ  •

وجه در نظام برنامه ریزي رویکرد جدید برنامه ریزي فضایی استراتژیک؛ فرآیندي واجد ت"
 .1390پاییز ، "شهري

 ۳ 



نقش راهنماهاي طراحی شهري  "آرمانشهر، با عنوان  علمی پژوهشیدر فصل نامه چاپ مقاله  •
شماره اول، به چاپ رسیده در  – 87شهریور  (اخذ پذیرش: ، "در کنترل کیفیت مراکز شهري

 ).1387زمستان 
در هفته نامه  "ا همراهی با طراحی شهري؟معماري؛ در تقابل ی"چاپ مقاله تحت عنوان  •

 1388شهرآرا، 
محالت شهري ( نگرشی در خصوص بازسازي کالبدي شهرهاي امروز)  "چاپ مقاله تحت عنوان  •

 1383در هفته نامه شهرآرا،  "
در هفته  "مسکن حداقل ( تحلیلی بر وضع مسکن مناطق محروم ) "چاپ مقاله تحت عنوان  •

 1383نامه شهرآرا،
 1383در هفته نامه شهرآرا، "درختان در منظر سازي شهري   "قاله تحت عنوان چاپ م •
 1383در هفته نامه شهرآرا، "طراحی شهري ؛ تبلور فرهنگ جامعه  "چاپ مقاله تحت عنوان  •
 1383در هفته نامه شهرآرا، "غفلت از فضاهاي تفریحی در شهرها  "چاپ مقاله تحت عنوان  •
 85، پاییز  18رهاي شهرسازي ، شماره معرفی کتاب در فصلنامه جستا •

 
 

 ج) مقاالت پذیرفته شده و ارائه شده در کنفر انس ها  
 

دومین کنگره در  "Virtual Reality as a Tool for Urban Design"ارائه پنل با عنوان  •

 2nd Basic and Clinical Neuroscienceبین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی (

Congress 2013،(  تهران، ایران.1392آذر ، 

همایش در ، "تحلیل هویت ایرانی اسالمی در پرداخت المان هاي شهري"ارائه مقاله با عنوان  •

 ، ایران.شیراز، 1392آبان  ملی عناصر زیباسازي شهري،

پذیرش اصل مقاله براي ارائه شفاهی در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و  •

رعایت الزامات پدافند غیر عامل ")، با عنوان INDM 2009در پایداري ملی ( پدافند غیر عامل

، 1387، اسفند ماه "در طراحی و برنامه ریزي مراکز ثقل؛ با تأکید بر راه آهن و متروهاي شهري

 تهران، ایران.

پذیرش اصل مقاله براي ارائه شفاهی در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و  •

پدافند غیر عامل و الزامات ")، با عنوان INDM 2009فند غیر عامل در پایداري ملی (پدا

 ، تهران، ایران.1387، اسفند ماه "برنامه ریزي و طراحی پناه گاه هاي شهري

 Key Urban Design Principles for Promoting City Centerتأیید مقاله با عنوان  •
Quality کنفرانس بین المللی  جهت ارائه به صورت شفاهی درPPGC 2009 (Positioning 

Planning In Global Crises)   و چاپ در نسخه الکترونیک مقاالت همایش
)Proceeding( .بندانگ، اندونزي ، 

 ٤ 



 Passive Defense, Public Shelters Design and Planningتأیید مقاله با عنوان  •
Considerations  کنفرانس بین المللی جهت ارائه به صورت شفاهی درPPGC 2009 

(Positioning Planning In Global Crises)   و چاپ در نسخه الکترونیک مقاالت
 ، بندانگ، اندونزي. )Proceedingهمایش (

 Urban Texture Design Consideration in Passive"تایید چکیده مقاله با عنوان  •
Defense Vision " کنفرانس بین المللی  جهت ارائه به صورت پوستر درICCST 2009  

)International Carnahan Conference on Security Technology  ،زوریخ  (
 سوئیس.

   The Location of Design Guidelines in Urban Designتأیید مقاله با عنوان  •
Process and their Role in Promoting Urban Spaces Quality   جهت ارائه به

 IACA-8 2010 (8th Internationalشفاهی در کنفرانس بین المللی صورت 
Architectural Conference) .و تأیید چاپ در کتاب مقاالت همایش، اسیوط، مصر 

 CLIMATIC DESIGN GUIDELINES IN TEHRAN, IRANتایید مقاله با عنوان  •
WITH EMPHASIS OF WIND AND SUN RADIATION "  جهت ارائه  در

 ICSAUD 2010  )International Conference on Sustainableنس بین المللی کنفرا
Architecture & Urban Design 2010 .مالزي  ( 

 SUSTAINABLE GREEN CORRIDOR ASتایید چکیده مقاله با عنوان  •
BREATHING SPACES: ECOLOGICAL EFFECTS ON CITY "   جهت ارائه

 ICSAUD 2010  )International Conference onدر کنفرانس بین المللی 
Sustainable Architecture & Urban Design 2010  مالزي. (مشترك با خانم مهشید  (

 قربانیان).
پذیرش اصل مقاله براي ارائه در کنفرانس بین المللی سکونتگاه هاي روستایی زاگرس ، با عنوان  •

، سنندج ، 1387، "محدوده آنها مشکالت مراکز شهري و شاخص سازي معیارها جهت تعییت"
 ایران.

طرح برتر ، با عنوان  -پذیرش اصل مقاله براي ارائه شفاهی در کنفرانس بین المللی شهر برتر •
“Principles for Promoting City Center Quality”  ،1387.همدان ، ایران ، 

د پدافند غیر پژوهشی شهرسازي و معماري با رویکر-اولین همایش علمی"پذیرش مقاله در  •
و چاپ  "مبانی برنامه ریزي و طراحی بافت هاي شهري از منظر دفاع غیر عاملبا عنوان  "عامل

 ، تهران، ایران.1390در چکیده مقاالت همایش، 
 "پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در نخستین کنگره بین المللی طراحی شهري ، با عنوان  •

 –اصفهان  – 1385شهریور  13،  "اکز کالن شهري طراحی شهرهاي مجازي و تاثیرات آن بر مر
 ایران.

پذیرش اصل مقاله براي ارائه به صورت پوستر و چاپ مقاله در اولین کنفرانس ملی مهندسی و  •
،  "مالحظات پدافند غیر عامل در تاسیسات زیربنایی شهري "مدیریت زیرساخت ها ، با عنوان 

 ایران. –تهران  –1388آبان ماه 

 ٥ 



مقاله براي ارائه بصوت شفاهی در اولین کنفرانس اکوانرژي ایران  ( با همکاري  پذیرش اصل •
نگرشی بر بهینه "با عنوان  ECO  2004آکادمی بین المللی اکوانرژي جمهوري آذربایجان )  

 ، ارومیه، ایران.1382، شهریور "سازي سیستم مدیریت انرژي در ایران
توسعه محله اي ؛ چشم انداز توسعه پایدار شهر  "پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش  •

محله هاي شهري با نگرشی تحلیلی بر سازمان دهی کالبدي بافت قدیم "با عنوان  "تهران 
 ، تهران، ایران.1383، اسفند  "شهرهاي امروز

هرسازي کرمان ، با عنوان پذریش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش عمران معماري و ش •
 ، کرمان.  1384، فروردین "محالت شهري؛با نگرش تحلیلی بر سازماندهی کالبدي بافت قدیم "

 

 پروژه هاي تحقیقاتی و طرح هاي پژوهشی )د
 

تبیین الزامات پدافند غیر عامل در پردازه هاي "به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی همکاري  •
، دفتر همکاري هاي علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران ، مجري:"آماده سازي زمین

 7: مدت اجرا، 5/11/92: قطعی تاریخ خاتمه، 5/11/92 تاریخ ارایه نهایی:، 10/4/92تاریخ شروع: 
 ماه

الگوي شهرسازي ایرانی اسالمی کالن شهر  "همکاري به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی  •
و برنامه ریزي  توسعه و عمران شهر مشهد، مجري: دفتر ، کارفرما: نهاد مطالعات "مشهد

 تاریخ خاتمه، 10/4/93تاریخ شروع: همکاري هاي علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
 (در حال کار): قطعی

الگوي چارچوب طراحی شهري کالن شهر "همکاري به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی  •
برنامه ریزي  توسعه و عمران شهر مشهد، مجري: دفتر  کارفرما: نهاد مطالعات و، "مشهد

 تاریخ خاتمه، 10/4/93تاریخ شروع: همکاري هاي علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
 (در حال کار): قطعی

(زیر  "طراحی شهري با نگاه پدافند غیر عامل"همکاري به عنوان مجري در پروژه تحقیقاتی  •
 امل کشور) نظر  سازمان پدافند غیر ع

 "در شهرداري ارومیه GISاد و راه اندازي جای "همکاري در پروژه تحقیقاتی  •
 دانشگاه ارومیه ICT) با مرکز Virtual City( "شهر مجازي "همکاري در پروژه پژوهشی  •
 با گروه شهرسازي دانشگاه ارومیه "گونه شناسی مسکن روستایی "همکاري در پروژه  •

 
 ه) سوابق اجرایی

 
 ت علمی تمام وقت دانشگاه هنرأهیعضو  •
 معاونت پژوهشی و پشتیبانی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر •
 عضو شوراي پژوهشی دانشگاه هنر •
 نماینده انفورماتیک دانشکده معماري و شهرسازي در شوراي انفورماتیک دانشگاه هنر •

 ٦ 



 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه هنر •
 

 اي حرفهسوابق  )و
 

 در پروژه هاي: شهرسازي)  1(داراي رتبه شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز فرنهاد  همکاري با
طرح جامع توسعه و عمران شهر شاندیز ، به عنوان دستیار کارشناس مدیر پروژه و همکاري در  •

 زمینه مطالعات طراحی و برنامه ریزي شهري
تحقیق و تدوین مطالعات اقلیمی مجموعه طرح مجموعه شهري مشهد، و همکاري در زمینه  •

 شهري
 

 سوابق تدریس )ز
 

 کارشناسی ارشد: دورة
  

، کارشناسی ارشد طراحی شهري، پردیس دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر 1کارگاه طراحی شهري  -
 اسالمی تبریز

 ، کارشناسی ارشد طراحی شهري، دانشگاه هنر اسالمی تبریز2کارگاه طراحی شهري  -
، دانشگاه )، کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزي شهريزمین (آماده سازي 5کارگاه طرح شهرسازي  -

 هنر تهران
، کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه 1کارگاه برنامه ریزي شهري  -

 تهران
ري، پردیس بین المللی ارس مبانی طراحی و برنامه ریزي شهري، کارشناسی ارشد برنامه ریزي شه -

 دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد طراحی شهري، دانشگاه علم و صنعت ایرانتاریخ شهر و شهرسازي،  -
 تاریخ شهر و شهرسازي، کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران -
 دانشگاه هنر اسالمی تبریزتحلیل شکل و فضاهاي شهري، کارشناسی ارشد طراحی شهري،  -
تحلیل فضاي شهري، کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه شناخت و  -

 تهران
 

 دورة کارشناسی:
  

 ، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران2کارگاه طرح شهرسازي  -
 شگاه هنر تهران، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دان3کارگاه طرح شهرسازي  -
 تأسیسات و زیر ساخت هاي شهري، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران -
  زبان تخصصی شهرسازي، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران -
 ، کارشناسی چند رسانه اي (مولتی مدیا)، دانشگاه هنر اسالمی تبریز1کارگاه واقعیت مجازي  -
 ري، کارشناسی مهندسی معماري، دانشگاه هنر اسالمی تبریزتحلیل فضاي شه -

 ۷ 



 درك و بیان محیط، کارشناسی مهندسی معماري، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -
 درك و بیان محیط شهري، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمی -
 د اسالمیتاریخ شهر و شهرسازي جهان، ، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه آزا -
، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد  4و  3و  2، 1کارگاه طرح شهرسازي  -

 اسالمی
 

 هدایت پایان نامه هاي کارشناسی ارشد:
هاي اصلی شهر از طریق طراحی بر پایه  ارتقاي زندگی اجتماعی مردم در خیابان عنوان پایان نامه: 

، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه ی فضا؛ نمونه موردي:خیابان احمدآباد مشهدافزایش سرزندگی و پویای
 1393، (ع)امام رضا

    
 هدایت پایان نامه هاي کارشناسی:

  
موردي : محور  ارتقاي کیفی مسیر عابر پیاده با تاکید بر رفتار شناسی جمعی نمونهعنوان پایان نامه:  -

، نام دانشجو: یاسمن حکیمی، دانشکده معماري و اسالمیحد فاصل دو میدان حسن آباد و وحدت 
 93شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، تیر 

کار گیري  ارتقاي کیفی و باززنده سازي خیابانهاي تاریخی مراکز شهري از طریق بهعنوان پایان نامه:  -
حافظ از میدان خیابان  اصول و معیارهاي تجربه شده در نمونه هاي موفق جهانی نمونه موردي : محور

، نام دانشجو: سمن ساده، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، حسن آباد تا میدان وحدت
 93تیر 

، نام جرم بررسی و ارتقاي ساختار کالبدي فضاي شهري در راستاي پیشگیري ازعنوان پایان نامه:  -
 93هنر تهران، تیر دانشجو: امیر دژخواه، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه 

نمونه  تجزیه و تحلیل عناصر جداره در راستاي هویت بخشی به سیماي کالبديعنوان پایان نامه:  -
، نام دانشجو: ملیکا میرآخورلی، دانشکده موردي حد فاصل دو میدان حسن آباد و وحدت اسالمی

 93معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، تیر 
، فضا لیل حرکت عابر پیاده با رویکرد سر زندگی فضاي شهري به روش چیدمانتحعنوان پایان نامه:  -

 93، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، تیر سید آرمان متقینام دانشجو: 
، نام دانشجو: سید آرمان متقی، طراحی محله سنگلج با رویکرد توسعه کم تاثیرعنوان پایان نامه:  -

 93شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، تیر دانشکده معماري و 
، نام دانشجو: محیط بازي رایانه اي با کیفت ترس بر اساس معماري ایرانی طراحیعنوان پایان نامه:  -

 93دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، شهریور ، خاطره عظیمی
 طراحی: موردي نمونه – CAVEرم افزاري عنوان پایان نامه: بررسی ساختار فیزیکی و سیستم هاي ن -

مجازي براي دانشکده هنرهاي رایانه اي، نام دانشجو: سینا محمدي، دانشکده  CAVE LAB تعاملی
 92هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، اسفند 

 ۸ 



دي: نمونه مور – CAVEعنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی سیستم پروجکشن و انواع ردیاب در  -
مجازي براي دانشکده هنرهاي رایانه اي، نام دانشجو: پرناز فتح اللهی  CAVE LABطراحی تعاملی 

 92راد، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، اسفند 
عنوان پایان نامه: بررسی قابلیت هاي فضاسازي فانتزي سه بعدي ابنیه تاریخی و گردشگري به منظور  -

 1392نام دانشجو: علی مسلمی، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ضا، معرفی ف
عنوان پایان نامه: بررسی روند ساخت فضاي پس زمینه بازي رایانه اي با رویکرد القاي حس ترس در  -

 1392یز، کاربر، نام دانشجو: کیانوش کریمی، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبر
ماندانا عنوان پایان نامه: مطالعه پیرامون مشارکت شهروندان در ادارة امور شهرها، نام دانشجو:  -

 1390اسماعیل پور، دانشکده هنر، دانشگاه سراسري ارومیه، 
عنوان پایان نامه: بررسی رویکرد هویت بخشی به محالت شهري (نمونه موردي: محلۀ تندیر چیلر   -

 1389دانشگاه سراسري ارومیه، دانشکده هنر، شهر ارومیه)، 
نام  -عنوان پایان نامه: فضاهاي عمومی و رویکرد مکان سازي در طراحی؛ نمونه موردي: شهر قدس  -

 1389دانشگاه سراسري ارومیه، دانشکده هنر، دانشجو: مجتبی حسن زاده، 
دانشکده هنر،  : عباد شاد دل،عنوان پایان نامه: راهنماي طراحی پارك هاي کودکان، نام دانشجو -

 1389دانشگاه سراسري ارومیه، 
- .... 
 

 بین المللی داخلی و عضویت در گروه هاي تخصصی )ح
 

، Civil Engineering and Architectureژورنال بین المللی  Editorial Boardعضو  •
 سیسیناتی، آمریکا.

 Asian Journal of Natural and Appliedژورنال بین المللی   Editorial Boardعضو  •
Sciences (AJSC) ، .اویاما، ژاپن 

 Design and Research in Artificial andعضو برد علمی کنفرانس بین المللی   •
Natural Sciences  (DRANS, 2010)  ،.اورالندو، فلوریدا، آمریکا 

 Internationalپژوهشی  –و علمی  ISCمجله مدیر اجرایی بخش شهرسازي و داور  •
Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و ،

 صنعت ایران، تهران.
عمل،  تا تئوري ایران: از در شهري طراحی بین المللی همکاري در داوري مقاالت همایش •

 .، کردستان، سنندج1391اردیبشهت 
ز شماره اول تا کنون)، همکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهري (ا •

 دانشگاه کردستان، سنندج.
 تا کنون. 8مانشهر، از شماره رهمکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی آ •
 ، دانشگاه هنر تهران.همکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی نامه هنر •
، ایران ازيعلمی پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسهمکاري در داوري مقاالت نشریه  •

  دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

 ۹ 



 پژوهشی طرح و نماد –سرپرست بخش داوري مقاالت شهرسازي، و داور فصلنامه علمی  •
آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه  ISCپژوهشی و  –همکاري در داوري مقاالت مجله علمی  •

 گلستان. 
 

 
 ط) عضویت و مشارکت در فعالیت هاي فرهنگی

 
اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب "رگاه دانش افزایی اساتید با موضوع شرکت در کا •

 1393شهریور ماه  14لغایت  11 - "اسالمی
  تیرماه 22 -سازمان بسیج اساتید کشور  – "پیوست نگاري فرهنگی"اولین کارگاه شرکت در  •

93 
 با "در قرآن شیوه هاي آموزش"شرکت در نشست علمی استادان هنر دانشگاه هنر با موضوع  •

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  – 92اسفند  19 –بهجت پور  والمسلمین االسالم حجت حضور
  .رهبري

-  آشنا دکتر آقاي حضور با 93 سال درهنر  دانشگاه اساتید بسیج نشست اولینشرکت در  •
  93اردیبهشت ماه  21 -جمهور  رئیسهنگی فر مشاور

 
 
 

 افتخارات کسب شده  )ي
 

از سوي وزارت علوم ، تحقیقات و فن  عنوان دانشجوي نمونه کشور در گروه هنرده به برگزی •
آوري و دریافت لوح افتخار از ریاست محترم جمهوري ، جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد 

  1384-85در سال 
 

 آشنایی با نرم افزارها) ك
 

 آشنایی و تسط کامل بر: 
• Depthmap  
• Axwoman  
• Arc GIS   و)Extension (هاي اصلی این نرم افزار 
• AutoCAD 
•  ER Mapper   
• XETAL  
• Photoshop  
• In design   
• Sketch up  
 Microsoft officeبسته نرم افزاري  •

 ۱۰ 



 
 ) زمینه هاي پژوهشی مورد عالقهل
 

 مطالعات کمی و مدل سازي در طراحی شهري •
 شبیه سازي هاي متعامل فضاي شهري •
 ) Virtual Realityواقعیت مجازي ( •
 )Augmented Realityواقعیت افزوده ( •
 ریخت شناسی و پیکربندي کالبدي •
 پدافند غیر عامل  •
 )LID( طراحی بر پایۀ توسعه هاي کم تأثیر •
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