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                 سوابق تحصيلي

 17.76با معدل  دانشگاه شهيد بهشتي  كارشناسي ارشد طراحي شهري التحصيل فارغ -1                                   

 اسكيس 1به )رتکنكور ارشد معماري منظر  12و رتبه  شهريکنكور ارشد طراحي  8رتبه ،  کنكور ارشد معماري 5رتبه -2

  (طراحي شهرياسكيس  2معماري و رتبه 

 حرم رضوي  3نمونه موردي قطاع  –: گسترش حياط شهري در ترازهاي زیرین  موضوع پایان نامه كارشناسي ارشد-3

 مشهد مقدس

  كارشناسي معماري فارغ التحصيل-4                           

  02/18دانشجوي ممتاز تمام دوره تحصيلي و فارغ التحصيل با معدل -5

  20در دوره مذکور و کسب نمره  کارشناسيارائه بهترین پایان نامه -6

 پایدار توسعه رویكرد با مختلف هاي کاربري با هایي مكان در سطحي زیر شهري حيات مشكالت و ها ویژگي :مقاله -7

 ، گلبرگ انزوائي انزوائي کاميار.)تاریخي مذهبي کاربري با مشهد ثامن منطقه 6 قطاع در واقع پردیس باغ ره موردي نمونه(   

 1396آبان ماه  11و  10 –با مضمون ویژه فضاهاي مذهبي و آئيني -گذشته اکنون و آینده-داور کنفرانس معماري ایران -8

 

 

                سوابق كاري  

 

 نظام مهندسي  طراحي و نظارت شهرسازي 3و پروانه پایه  معماريو اجرا طراحي و نظارت  2پروانه پایه داراي  -1

 استان تهران

 به ریاست جناب آقاي دكتر ( ECUD)دانشگاه شهيد بهشتي در بافتهاي فرسوده  قطب علمي طراحي شهريعضو -2

 تا كنون 1389پاكزاد از سال 

 تا کنون و مشاور شهرداري مشهد 1388استاد راهنماي گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد از سال -3

 کنونتا  1391از سال  گروه معماري دانشگاه شهيد بهشتيدر  2و1و شيوه هاي ارائه اسکيس مدرس -4

  5400با بيش از  کنونتا  1386 سال از و خاوراناقبال الهوري آزاد مشهد ،فردوسي مشهد، مدرس دانشگاه هاي -5

 در دروس زیر: تدریس دانشگاهيساعت 

ارزیابي اثرات زیست  –شيوه هاي ارائه  – هندسه -شهرسازيو معماري بيان  -2مقدمات معماري - 3و2معماريطراحي ) 

 ( طراحي شهري ارشد 1 کارگاه-محيطي ارشد

 1390در پروژه هاي پژوهشي و طراحي شهري از  دفتر دكتر پاكزاد و همکارانهمكاري با -6

 ستر یكمگو طرف قرارداد شرکت خانه  بنياد مسکن انقالب اسالمي تهرانهمكاري با -7

 سال 4به مدت  مشاور معماري آرشي پادشركت  و ناظر پروژه آتليهسرپرست -8

 سال 2به مدت  شار نهاد پارسمشاور معماري و شهرسازي شركت طراحي و برنامه ریزي  گروهعضو -9

 1389تا  1383از سال  مشاور معماري تجریدهمكاري با -10
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  شهر زیر سطحي مشهدایده پردازي پروژه طراحي و  در، دفتر مدیریت راهبردي جناب مهندس طباطبایيهمكاري با -11 

 1391تا  1388مشهد مقدس از سال 

 به فارسي و چاپ آن توسط انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي  عنوان کتاب طراحي شهري 3در حال ترجمه -12

 عنوان همایش و سمينار تخصصي معماري و شهرسازي در دانشگاهها ، تاالر شوراي شهر و شهرداریها 17برگزاري -13

 ساعته ضمن خدمت کارمندان شهرداري مشهد در دانشگاه فردوسي با عنوان طراحي و کاربرد مبلمان  24دوره  مدرس-14                          

 شهري

 

 

  وسوابق اجرایي 

 آشنایي کامل با ضوابط و مقررات شهرداري و مسائل تجميع و ساخت و ساز در بافت فرسوده تهران و مشهد  -1                   بافت فرسوده

 1387 – بافت فرسوده شهر بردسکنطرح مطالعاتي نوسازي و بهسازي هيه ت-2                            

 

 

 

 سوابق طراحي

 در دفاتر مشاور 

  و دانشگاه ها

 )با همكاري  12 ،گرمدره کيلومترواحدي واقع در تهران  2800 -و ساخت ماکت شهر آسمان البرز 2و  1طراحي فاز -1                          

    (دفتر دكتر پاكزاد                                

 متر مربع 18000 –طبقه  19– 17پ  -نياوران خيابان بوکان – مریمبرج مسکوني  -2                          

 متر مربع 25000 - جنب پارك کوهسنگي – ستاره كوهسنگي 4هتل بزرگ -3                          

 متر مربع 6500 -جنب دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي  – مجتمع فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي-4                           

 متر مربع 10000 – بلوار سجاد حاشيه - مجتمع تجاري اداري نارنج-5

 متر مربع 28000 – واحدي طرقبه 28 مجموعه مسکوني-6

 متر مربع 55000 -مجموعه تفریحي اقامتي و پارك دیسفان-7

 متر مربع 41000 -مجموعه تفریحي اقامتي محي آباد-8

 مربعمتر  36000 -مجموعه تفریحي اقامتي و پارك سلطان سليمان-9 

 متر مربع 45000 -مجموعه تفریحي اقامتي امامزاده محترم-10

 متر مبع 26000 -مجموعه تفریحي اقامتي امامزاده فرخان-11

 گناباد - شيخ بهلولمقبره و المان مزار -12

 تهران لواسان بزرگ –متر زیر بنا  2000 – ویالي مسکوني آقاي بالل-13

 5پ  12کوهسنگي مشهد  –متر زیر بنا  2000 – ویالي مسکوني آقاي مهندس پور نيا-14

 22پ  9حكيم نظامي مشهد  –متر زیر بنا  1000 – آقاي علم الهديحاج ویالي مسکوني -15

  باغ محله –جدید گلبهار  شهر  – آقاي گلوانيحاج ویالي مسکوني -16

  پروژه هاي اجرائي 2چندین مورد طراحي داخلي و فاز  ... و-17


