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 خوبخیلی )خوانش، نوشتار، درک، مکالمه( در سطح  انگليسی
 IELTS Academic: Overall Score: 8.0   

 زبان خارجی      

 سوابق پژوهشی

 

 .68مجله علمی و پژوهشی صفه، ش  (.1394). معماری و کرختی محيطی

ذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی باغ نظر )در پ(. نویسنده همکار: حمید ندیمی. 1397. )فيت و معنی محيطتاملی در وجوه کي

 انتظار چاپ(. 

(. مجله علمی تخصصی ایوان چارسو، سال 1397). مفهوم ارجحيت در معماری: مطالعه موردی مسکن حداقل آرمس

  .3دوم، شماره 

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری (. 1395) .ه بر نظريه دانش ضمنیتعميق در مفهوم معنی در معماری با تکي

   (:ISC) ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. نمایه در  پایگاه استنادی علوم جهان اسالمو توسعه شهری

http://conf.isc.gov.ir/ceaud 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دومین همایش بین المللی معماری، (. 1395) .مس مشهدمطالعه موردی مسکن حداقل آر :مفهوم ارجحيت در معماری
، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

IACUT02-http://www.civilica.com/Paper- ،موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر -شهرساز موسسه بناشهر پایدار 

IACUT02_455.html 

سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین (. 1395) .چالش های معماری در کيفيت بخشی به مسکن حداقل

  http://www.icohacc.ir، ، تبریزرشه و عمران معماری، انسان، المللی

(. 1395). مه درسیالتحصيالن کارشناسی معماری در تطبيق با اهداف برناای فارغهای حرفهپيمايش قابليت

با رویکرد بین المللی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه. نمایه در پایگاه  سومین کنفرانس روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی



 

  http://conf.isc.gov.ir/pel2016/fa (:ISC) استنادی علوم جهان اسالم

A Study On The Phenomenon Of Environmental Numbness. (2016). 3rd international 

conference on Behavioral science and social studies, Istanbul, Turkey.  

http://www.civilica.com/Paper-IBSCONF03-IBSCONF03_023.html 
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 تدريس در گروه معماری موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
 ، روانشناسی محیطی در مقطع ارشد. عنوان دروس: طرح معماری یک مقطع ارشد
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1395-1396 

 تدريس در دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
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 بیان تصویری
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 تجربیسوابق 
 

 مشهد -نقشانمهندسين مشاور 

 سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر گروه طراحی منظر 

 مدیر پروژه طراحی الگوی تیپ فضای اورژانس در پارکها و مکانیابی 
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 تاکنون-1386

 تهران / بم -صندوق کودکان سازمان ملل در ايران )يونيسف(
 پروژه شهر دوستدار کودک فنی سمت: دستیار

  .مشارکت در کارگاه آموزشی شهر دوستدار کودک در بم 

 ساماندهی حیاط های مدارس بمبر  کودک بم، و طراحی و نظارت راهبردی مدرسه دوستدار  هیه طرحت 

  نماینده یونیسف در مهندسان مشاور نقش جهان پارس 
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