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 نوع مدرک رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک

1388 
واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

 مشهد
هندسی معماریم  کارشناسی 

دانشگاه تهرانپردیس  1391  کارشناسی ارشد طراحی شهری 

1395 
واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

 قزوین
راحی شهریط-هرسازیش  دکتری 

 

 

:سوابق تدریس -3  

محل تدریسنام موسسه   رشته تحصیلی مقطع تدریس نیمسال تحصیلی 

مشهدواحد دانشگاه آزاد اسالمی   1392- 6139  معماری کارشناسی 

 شهرسازی

7139-6139 دانشگاه خیام هرسازیش  کارشناسی   

یموسسه آموزش عالی اقبال الهور تا کنون-1394   
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 معماری

 شهرسازی

 شهرسازی کارشناسی    6139 -1391 موسسه آموزش عالی بینالود
 



: و فن آوری سوابق پژوهشی -4  

a) مقاالت 

ترویجی،  -)شامل: علمی

 ( ISIشی،پژوه -علمی

 

o Tabibian, M., Movahed, S. (2016). Towards Resilient and Sustainable 

Cities: A Conceptual Framework. Scientia Iranica, 23(5), 2081-2093. (ISI) 

o  ,ر (. طراحی پارک اکولوژیک؛ گامی د1395سپیده, لقایی, حسنعلی, حبیب, فرح. )موحد

 . راستای پایداری زیست محیطی شهرها )مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد

(, طراحی ومدیریت شهری 3ویژه نامه شماره ) 18 ,فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 (ISC)علمی پژوهشی و  .203-221

o  ,گیری از دانش بوم شناسی ها و بهره(. تحلیل نگرش1397سپیده, طبیبیان, منوچهر. )موحد

صلنامه ف . های ملی تا محلیرنامهبهای موردی از ریزی؛ با نگاهی بر نمونهشهری در برنامه

 (ISC)علمی پژوهشی و  .189-169 ,(2)20ست، علوم و تکنولوژی محیط زی

o ( .بررسی تغییرات شبکه اکولوژیک و نقش آن1397موحد, سپیده, طبیبیان, منوچهر .)  در تاب

 (ISC)علمی پژوهشی و . ,(2)44 ,394-373محیط شناسی .آوری اکولوژیکی کالنشهر مشهد

o صلنامهف(. تدوین الگوی تاب آوری اکولوژیکی شهر، 1398)منوچهر.  ,نموحد, سپیده, طبیبیا 

 (ISC)علمی پژوهشی و مطالعات شهری 

o  ,ک، (، تدوین معیارهای طراحی اکوپار1393) موحد, سپیده,. حبیب, فرحلقایی, حسنعلی

 (ISC)علمی پژوهشی و هویت شهر

b  ) مقاالت چاپ شده در

همایش ها و کنفرانس 

های معتبر ملی و بین 

 المللی

) مشخص کردن نوع: 

 ارائه، پوسترو..(

 

o Movahed, S., PayamiAzad, S., Zakeri, H. (2012). A Safe Pedestrian 

Walkway; Creation a Safe Public Space Based on Pedestrian Safety. International 

Conference on Environment-Behaviour Studies, Famagusta, North Cyprus, 

December 2011, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (35), 572 – 585. 

o ( .بازخوانی آموزه های سا1390اشراقی، مرجان، موحد، سپیده، فاضل ولیپور، آرش .) خت و

مایش ه، دومین  های روستایی)با نگاهی به روستاهای کویر ایران(ساز پایدار در سکونتگاه

 )پوستر( دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی استراتژی های اصالح الگوی تولید و مصرف

o  ،؛ ابزاری به منظور ، شاخصهای توسعه پایدار1393موحد, سپیده؛ سپیده پیامی آزاد و هما ذاکری

همایش ملی مهندسی عمران ،  ارزیابی سریع اثرات زیست محیطی مطالعه موردی: ایران،

شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، دانشگاه شهید 

 ()ارائه https://www.civilica.com/Paper-CIVILSD01-CIVILSD01_048.html بهشتی،

o مکانی بهتر برای زندگی در راستای حفاظت از محیط 1393جاللی،  راموحد, سپیده و سا ،

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع  زیست با تأکید بر شهر اکولوژیک و شهر سالم،

تهران، موسسه ایرانیان، قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار طبیعی و توسعه پایدار، 

-https://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01 گردشگری دانشگاه تهران،

NCGTSD01_899.html )ارائه( 

o  ،های مرتبط با اکولوژی  بررسی تحوالت و اندیشه ،1394موحد, سپیده و منوچهر طبیبیان

دومین کنگره بین المللی افق های  شهری به عنوان رویکردی نودر شهرسازی و پایداری شهری،

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004363#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812004363#!
https://www.civilica.com/Paper-CIVILSD01-CIVILSD01_048.html
https://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_899.html
https://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_899.html
https://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_899.html


جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 

 https://www.civilica.com/Paper-HIAP02-HIAP02_039.html دانشگاه فردوسی،

 )پوستر(

o  ،تبیین معیارهای طراحی فضاهای شهری 1396سعیدی منش, محمدجواد و سپیده موحد ،

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره  مطلوب برای کودکان،

کنسرسیوم نقش و طرح  -انجمن معماری و شهرسازی استان البرز -ن، دانشگاه البرزسوم، تهرا

دانشگاه سراسری -موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر -موسسه بنا شهر پایدار -آنابافت شهر

تبریز، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 )ارائه( https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_556.html نو،

C) تصنیف، تألیف، تصحیح

 انتقادی، ترجمه کتاب

 

ازی، ، آثار پژوهشی دانشجویان دکتری شهرسشهرهای زیارتی در سرزمین های اسالمی

 قزوین: دانشگاه آزاد اسالمی

 

d)  پایان راهنمایی و مشاوره

 نامه

 

 پایان نامه کارشناسی:

o  تدوین راهکارهای طراحی فضای امن شهری با تأکید بر رویکردهایSBD  وCPTED 

بینالود،  ، مهسا تعلیم دهنده، موسسه آموزش عالی)محله آیت اهلل عبادی در شهر مشهد(

1395 

o وسسه مهای بصری، ساماندهی نما و منظر شهری بلوار سجاد با رویکرد حذف نازیبایی

 1395آموزش عالی اقبال، 

o رشاد تبیین معیارهای طراحی فضای شهری مطلوب برای کودکان، نمونه موردی: محله ا

ود، موسسه آموزش عالی بینال در منطقه یک شهرداری مشهد، محمد جواد سعیدی منش،

1396 

o مومیآیت اهلل شیییرازی با تاکید بر منظر شییبانه فضییاهای عمحور هویت منظر  ءارتقا  ،

 1397رضا داورخواه و وحید جابری نسب، دانشگاه خیام، 

o  بر شییکل گیری تصییویر ذهنی زائران و شییهروندان، نمونهارزیابی نقش ورودی شییهر 

 1398موردی: ورودی شمال غرب مشهد، رضا ولی نیا، مهدیه سلمانی، دانشگاه خیام، 

e)  داوری و نظارت بر

 فعالیت های پژوهشی

 Space Ontology International Journal داور مجله بین المللی

 94اردیبهشت ، مشهدهویت شهری و گردشگری، ایران،  همایش ملی فرهنگ،داور 

 

https://www.civilica.com/Paper-HIAP02-HIAP02_039.html
https://www.civilica.com/Paper-IACUT03-IACUT03_556.html
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f)  زمینه های تحقیقی

 مورد عالقه

ل و توسعه مبتنی بر حممحیط زیست شهری، تاب آوری اکولوژیکی، طراحی شهری پایدار، 

 ل شهر، فرم و شک، کیفیت های محیط شهری، منظر عینی و ذهنی شهر(TOD)نقل عمومی 

 : حرفه ایسوابق  -4

 طراحی شهری میدان امیر المؤمنین               1396-1398

 مکان: شهر مشهد، منطقه ثامن                                 

 هکتاری )محله منظریه( 10محله مسکونی رح آماده سازیط -                              

 مکان: شهر جدید بینالود، محله پنج                                 

 طرح بازپیرایی بوستان ارم  -                              

 مکان: شهر جدید بینالود، محله یک                                 

 میدان محلی و فضای جمعیطراحی  -                              

 رشک()اوا مکان: شهر جدید بینالود، محله یک                                 

 (5از )طرح بهس لوار ایثارگرانطرح بهسازی ب -               1394-1395

 مکان: شهر مشهد، منطقه دو                                 

بهسازی محیط  کارفرما: شهرداری مشهد، ستاد طراحی و                                 

 شهری

طرح ) مطالعات پارک خطی ضلع جنوب بزرگراه قائم -                         1394

  (5بهساز 

 مکان: منطقه دو                                 

بهسازی محیط  ستاد طراحی و ،شهرداری مشهد :کارفرما                                 

  شهری

ح )طر طرح بهسازی بلوارهای وحدت و هفده شهریور -               1392-1391

 (4 بهساز

 قه ثامنمکان: مرز میان مناطق پنج و شش و منط                                 

بهسازی محیط  ستاد طراحی و ،شهرداری مشهد :کارفرما                                 

 شهری

 :کارشناس طراحی شهری شرکت مهندسین مشاور آتک                       1390

 طراحی پارک خطی سیمرغ -                             

 مکان: جزیره کیش، نوار ساحلی                                 

 سازمان منطقه آزاد کیش :کارفرما                                 



                          ری شرکت مهندسین مشاور طراحی شهری و معما کارشناس              1393- 1389

                                                 :کاووش معماری

طراحی ارتفاعات جنوب غربی شهر مشهد مطالعات و  -

 )بوستان خورشید(

 ر جدید بینالود طراحی شهری مرکز شه -

 دادگاه انقالب و طراحی فرهنگسرایمطالعات  -

 طراحی مجموعه ورزشی آرامش  -

 مجموعه ورزشی خیابان طبرسی طراحی -

 جموعه ورزشی بهشت مطالعات و طراحی م -

 طراحی پارک شهر جدید پردیس -

 

 

 

 


