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 سوابق تحصیلی

 

 مدرك دانشگاه محل تحصیل رشته گرايش تحصیلی تاريخ اخذ مدرك

 كارشناسي آزاد اسالمي واحد مشهد معماري معماري 1385

 كارشناسي ارشد علوم و تحقيقات واحد تهران معماري طراحي شهري 1389

 دانشجوی دکتری آزاد اسالمی واحد نجف آباد شهرسازی شهرسازی -

 

 

 

 اجرايی سوابق 



 

 سوابق دانشگاهی 

  تا كنون 1390 -اقبال الهوري مربي و عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي 

  كنونتا 1397 -موسسه آموزش عالي اقبال الهوريرييس دانشکده هنر، معماري و شهرسازي 

  تا كنون  1393 –مدير گروه شهرسازي موسسه آموزش عالي اقبال الهوري 

  1397تا  1394 –مدير گروه ارتباط تصويري موسسه آموزش عالي اقبال الهوري  

  تا كنون 1393 –عضو شوراي آموزشي موسسه آموزش عالي اقبال الهوري 

  تا كنون 1393 –عضو شوراي پژوهشي موسسه آموزش عالي اقبال الهوري 

  1392تا  1390 –مسوول كميته طرح نهايي  كارشناسي گروه معماري موسسه آموزش عالي اقبال الهوري   

 تا كنون   1392 –ازي موسسه آموزش عالي اقبال الهوري مسوول كميته طرح نهايي  كارشناسي گروه شهرس 

  امام رضا)ع( ،  آزاد اسالمي مشهد و جامع علمي و كاربردي شهرداري ها هايمدرس مدعو دانشگاه 

 

  حرفه ایسوابق 

 تا كنون 1388 )نايب رييس هيات مديره(  عضو هیأت مديره مهندسین مشاور طرح و نقش مرو پارسیان 

شهرهاي بردسکن، بيدخت، بجستان  آموزشی مديران شهری، ويژه نوسازی بافت های فرسوده شهری مدرس کارگاه های -

 )كارفرما:شركت عمران ومسکن سازان منطقه شرق(

شهرهاي مشهد، سبزوار ،سرخس،  مدرس کارگاه های آموزشی مردمی شهری، ويژه نوسازی بافت های فرسوده شهری -

 تان و بيدخت )كارفرما:شركت عمران ومسکن سازان منطقه شرق(درگز، فريمان، تربت جام، بردسکن، بجس

 (7)حد فاصل پليس راه تا تقاطع غدير()كارفرما:شهرداري منطقه  طرح ساماندهی ورودی شهر مشهد -

شهرهاي مشهد، سبزوار  بستر سازی و برگزاری همايش های مردمی ويژه نوسازی بافت های فرسوده شهری -

 جام، بردسکن، بجستان و بيدخت )كارفرما:شركت عمران ومسکن سازان منطقه شرق(،سرخس، درگز، فريمان، تربت 

 (7)حد فاصل پليس راه تا تقاطع غدير()كارفرما:شهرداري منطقه  طرح ساماندهی ورودی شهر مشهد -

 پروژه مسکونی واقع در مشهد، نور، کابل، نیشابور و... 15طراحی  -

  تاكنون 1390 شهرسازي( 3معماري و پايه 2)پروانه اشتغال پايه   رضویعضو نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 

 پروژه مسکوني 30بيش از طراحی معماری و نظارت معماری   -

  1396تا  1394سرپرست آتلیه مهندسین مشاور بام شهر توس 

 )كارفرما:شهرداري طرقبه(طرح ساماندهی و بهسازی پیاده رووبدنه سازی محور صاحب الزمان طرقبه -

 )كارفرما:اداره اوقاف خراسان جنوبي(طراحی پروژه مصلی بزرگ بیرجند -

 )كارفرما:بنياد مسکن خراسان شمالي(انجام مطالعات و طراحی الگوی مسکن روستايی در استان خراسان شمالی -

 روستايي )كارفرما:بنياد مسکن خراسان رضوي،شمالي،جنوبي( پروژه طرح هادی 11همکاری در طراحی  -

 )كارفرما: سازمان ميراث فرهنگي خراسان جنوبي(وژه طرح گردشگری روستايیپر 4طراحی  -

  1387تا 1386همکاری با مهندسین مشاور  ويانا هنر 



 كارفرما:شهرداري بجنورد( -)همکاري با مهندسين مشاور ويانا هنر طراحی طرح جامع زيبا سازی شهر بجنورد -

 

 فعالیتهای فردی 

 (1393-1391)  )كارفرما:شركت توسعه و عمران هفت حوضقرارداد 3در چند فاز و  طراحی بوستان هفت حوض -

)كارفرما:سازمان ميراث فرهنگي خراسان میل فیروز آبادومسجد جامع سیف آبادبردسکن-مستند سازی ابنیه تاريخی -

 رضوي(

( 1386واحدي 10ت )مجتمع بلوار امام -پروژه مسکونی شهر مشهد 2طراحی، نظارت، اجرا و نماينده مجری ذيصالح در  -

پروژه مسکونی دو  2طراحی، نظارت، اجرا در بازسازی و مرمت ( 1396طبقه 3وياليي  -جاده شانديز )مجتمع پرستو –

 (1396نوفل لوشاتو ) –( 1394- 38بلوار آزادي )آزادي  –طبقه

 پژوهشی سوابق 

 

 1392-1390دروس مجازی مقاطع کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ريزی شهری یتولید محتوا: 

 مديريت شهري -

 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري -

 مباني مسکن -

 برنامه ريزي مسکن -

  تا كنون( 1396تابستان  -مشهددر استان خراسان ) سلسله نشست های تخصصی انديشه ايرانشهریدبیر اجرايی 

 مشهد) دبیر اجرايی و عضو کمیته علمی داور کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی-  

 (1396تابستان 

 (1394زمستان  -استانبول)  عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی بافته های نوين پژوهشی در علوم 

  تخصصی عمران ،معماری ،شهرسازی و علوم –عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ساالنه علمی

 (1394) زمستان  جغرافیا در ايران باستان و معاصر

 با دانشگاه  مدرس دومینورکشاپبینالمللیمعماريوسینمابینايرانوفرانسهEcoleNationaleSupérieure 

d'Architecture de Paris-La Villette (1396بهار  -روستايتاريخياصفهکطبسومشهد) 

 1393  -  داور مسابقه معماری سیتی استار 

  تاكنون( 1396)کانون هم انديشی معماری و شهر مشهد و خزانه دار عضو هیأت موسس 

 1397 –طراحی نشانه ورودی شهر جديد بینالود و شهرسازی برگزار کننده مسابقه معماری 

  تا كنون 1396 –کارشناس خبره و عضو اتاق فکر کمیته نما شهرداری مشهد 

  1397 -کارشناس خبره و عضو گروه تحويل گیری پروژه های نهاد مطالعات طراحی شهرداری مشهد 

  91دي ماه  -با سخنراني مهندس مهرداد ايروانيان "نشست تخصصی آرکی متری"دبیر اجرايی 



 90اسفند  -با سخنراني رضا دانشمير "نشست تخصصی معماری و فرم" همکاريدر 

  پژوهشي پيام مهندس –نشريه علمي  "عملیاتی کردن شهرسازی ايمن در شرايط ايران "ارائه مقاله 

 1396–شهر چهاربرج در محدوده تاريخی توس -طرح پژوهشی شناخت و بستر سازی توسه روستا 

 مشهد( 12)شهرداري منطقه 

  1395تا 1393 -پروژه ارتباط با صنعت دانشگاه : رفع نازيبايی های بصری بلوار معلم مشهد 

  1397 -پروژه ارتباط با صنعت دانشگاه : رفع نازيبايی های بصری بلوار توحید مشهد 

 

 سوابق تدريس 

 

  دروس: 1385موسسه آموزش عالی اقبال الهوری از سال 

 كارشناسي معماري 1و 2و  4و  5طرح معماري  كارشناسي ارشد طراحي شهري 3و  2و  1كارگاه طراحي شهري 

 كارشناسي معماري تحليل فضاي شهري كارشناسي ارشد طراحي شهري كارگاه مقدماتي طراحي شهري

 كارشناسي معماري ساختمان كارشناسي ارشد طراحي شهري شناخت فضا و تحليل فضاي شهري

 كارشناسي معماري هندسه كاربردي كارشناسي ارشد طراحي شهري مباني نظري طراحي شهري

 كارشناسي معماري شناخت مواد و مصالح كارشناسي ارشد طراحي شهري روشها و فنون طراحي شهري 

 كارداني معماري 2و1ترسيم فني  كارشناسي شهرسازي 4طرح شهرسازي 

 كارداني معماري معماريتمرينات  كارشناسي شهرسازي مباني برنامه ريزي مسکن

 كارداني معماري معماري 1طرح كارشناسي شهرسازي مباني طراحي

 

  1390دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( از سال: 

 اهبري دروس مجازي مقاطع كارشناسي ارشد طراحي شهري و برنامه ريزي شهري :ر 

 مديريت شهری 

 برنامه ريزی کاربری اراضی شهری 

 مبانی مسکن 

 برنامه ريزی مسکن 

 گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 درك و بیان محیط شهری 

 بیان معماری در شهرسازی 

 

  گروه معماری و شهرسازی دانشگاه جامع

 علمیکاربردی شهرداريها مشهد

 2و  1تمرينهاي معماري 

 

 1389 موسسه آموزش عالی مشکات از سال 

 درس كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي 



 


