
 

 

 

 :مشخصات فردی  -1

 

کامیارنام:   انزوائینام خانوادگی: ایمیل :   

مجردوضعیت تأهل : رحیمنام پدر : 1364.4.29تاریخ تولد :    

 مشهد  محل تولد: شماره ملی :  شماره شناسنامه : 

0تعداد فرزند: وضعیت نظام وظیفه :  تلفن همراه :   

 
 

سوابق تحصیلی  -2  
 

 نوع مدرک رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک معدل

81خرداد  17.63  
دبیرستان امام رضا 

 )ع(
 دیپلم ریاضی و فیزیک

18.02 1387.4.30 
آزاد اسالمی واحد 

 مشهد
 کارشناسی معماری

تهرانشهید بهشتی  91.11.11 17.76  کارشناسی ارشد طراحی شهری 

 دکتری    

 

 

 

 

 



:سوابق تدریس - 3 

 رشته تحصیلی مقطع تدریس نیمسال تحصیلی نام موسسه محل تدریس

 دانشگاه شهید بهشتی

نیمسال اولاز   

 93-92  

 تا کنون

 معماری  کارشناسی

موسسه آموزش عالی 

 اقبال الهوری

نیمسال اولاز   

 87-88  

 تا کنون

 معماری کارشناسی

اسالمی دانشگاه آزاد 

 واحد مشهد

  نیمسال دوماز 

 92-91  

 تا کنون

 معماری و شهرسازی کارشناسی

 دانشگاه فردوسی مشهد

نیمسال اولاز   

 95-96  

 تا کنون

 شهرسازی  کارشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد مشهد

نیمسال اولاز   

 96-95  

 تا کنون

 شهرسازی کارشناسی ارشد



موسسه آموزش عالی 

 خاوران

نیمسال دوماز   

87-86  

 تا کنون

 معماری کارشناسی

خیامدانشگاه   

نیمسال اولاز   

97-96  

 تا کنون

 معماری کارشناسی

 
: و فن آوری سوابق پژوهشی -4  

 توضیح: در رابطه با آیتم های زیر، هر کدام که شامل حال جنابعالی می شود، تکمیل بفرمائید.

a) مقاالت 

 ( ISIپژوهشی، -ترویجی، علمی -)شامل: علمی 

 

ویژگی ها و مشکالت حیات شهری زیر سطحی در 

مکان هایی با کاربری های مختلف با رویکرد 

توسعه پایدار )نمونه موردی:ره باغ پردیس واقع 

 منطقه ثامن مشهد( 4در قطاع 

b  مقاالت چاپ شده در همایش ها و کنفرانس های )

 معتبر ملی و بین المللی

 ) مشخص کردن نوع: ارائه، پوسترو..( 

 

بررسی نمود مفاهیم نگارگری ایرانی و معماری 

 دوره تیموری

 نوع ارائه:چاپ و ارائه 

 



C  تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند و نیز هر نوع )

نوآوری که برای حل مشکالت و معضالت کشور مؤثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در 

 کشور شود.

 همکاران شماره ثبت
بازه زمانی 

 انجام

 حوزه ثبت

)داخلی/بین 

(المللی  

 نوع

)اختراع،تجاری سازی 

 و..(

 عنوان

      

      

 

 

d  )طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته 

 بازه زمانی انجام طرح کارفرما
 مسئولیت در طرح

 )همکار/مجری(
 عنوان طرح پژوهشی

    

    

    
 

e  اثر بدیع یا ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ)

 شده

 

f      )( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت

 داخلی یا بین المللی

 

     gتصنیف، تألیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب) 
 

   h راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا)

 دکتری حرفه ای

 



 

i (کرسی های نظریه پردازی )ارائه کرسی های

 -ها و نتایج علمیترویجی، ارائه دستاورد  -علمی

پژوهشی برگرفته از کرسی های نظریه پردازی در 

کنفرانس ها و میزگردهای مراکز علمی ملی و بین 

 المللی، و ...(

 

    j کسب رتبه در جشنواره های داخلی و خارجی) 

 

 

k) داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 
عضو کمیته داوری کنفرانس معماری ایران 

 مشهد( 96ان ماه سال بآ 11و  10)برگزار شده 

      l)زمینه های تحقیقی مورد عالقه 
معماری -طراحیفرایند -پایداری انرژی

 نیو اربانیسم-پارامتریک

 


