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  پژوهشی –مجموعه فعالیت هاي علمی زخالصه اي ا

  

  ، ترجمه و گردآوري فتألی )الف

  

  تألیفات :

با عنوان  "Sustainability in Urban Planning and Design"تألیف یک فصل از کتاب ) 1

"Toward Practical Criteria for Analyzing and Designing Urban Blocks"،  

ISBN 978-1-83880-351-3  انتشارات Intechopen  ،2020  

	Smart Growth and Sustainable Transport in Cities") تألیف کتاب 2 چاپ با و "

  Routledge  ،2019انتشارات بین المللی 

 Improving City، با عنوان: "Cities and Disasters") تألیف یک فصل از کتاب 3

Resistance in War; Planning Major Transportation Terminals Based on 

Passive Defence Considerations  ،Taylor & Francis  ،2015  

 ,Emerging Digital Tools for Architectural Surveying") تألیف یک فصل از کتاب 4

Modeling, and Representation" :با عنوان ،"Using Advanced Approaches in 

Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual 

Reality " ،By: Prof. Stefano Brusaporci  ،Press IGI Global ،2015  

 1393، انتشارات طحان، تهران، "مراکز شهري؛ از مبانی تا دستورالعمل هاي طراحی شهري") 5

؛ زیر نظر سازمان پدافند غیر عامل کشور، انتشارات "طراحی شهري از منظر دفاع غیر عامل") 6

  1390بوستان حمید، تهران، 

  1388، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، "الت شهري در ایرانمح") 7

انتشارات طحان،  ؛ تهران، "اصول و مبانی اقلیم شناسی شهري") تنظیم شرایط محیطی (جلد دوم) 8

  1391چاپ چهارم، 

  

  تألیف و ترجمه :  

  1391ن، انتشارات هله، چاپ پنجم، ) اصول و مبانی رنگ شناسی در معماري و شهرسازي؛ تهرا9
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  ترجمه :       

 

 دیران حمل و نقل شهري، انجمن ملی م"هاي شهري راهنماي طراحی خیابان") ترجمه کتاب 10

)NACTO ،( ،1396 انتشارات دانشگاه هنر،مشترك با دکتر مهشید قربانیان  

 نوشته امیلی تالن،"گذارند قوانین شهري: چگونه مقررات بر فرم شهر تأثیر می") ترجمه کتاب11

 1396شهر تهران، ریزي  برنامهو انتشارات مرکز مطالعات مشترك با دکتر مرتضی میر غالمی، 

مشترك با دکتر مهشید قربانیان، ، نوشته بالی میدا، "گرافیک هاي طراحی شهري"ترجمه کتاب ) 12

           1391، انتشارات طحان، چاپ سوم، نتهرا

انتشارات مشترك با دکتر مصطفی بهزادفر، ، "آفرینش مراکز شهري سرزنده" ترجمه کتاب) 13

(برگزیده به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هجدهمین  1392دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم، 

  )1390جشنواره کتاب سال دانشجویی، 

  

   ارائه شده در مجالت  مقاالت )ب

  

 فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب  -هاي شبکه از تحلیلگیري  بهره" پذیرش چاپ مقاله با عنوان

 -در  مجله علمی "آوري کالبدي بافت محالت شهري (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران)

  1399نیا، سال  سازمان پدافند غیر عامل کشور، تهران، مشترك با فاطمه کریمی –پژوهشی شهر ایمن 

 پذیري عناصر تاریخی در منظر شهري با استفاده از یتبررسی رؤ" پذیرش چاپ مقاله با عنوان

	)هاي مبتنی بر آیزوویست دوبعدي (مطالعه موردي: کاخ گلستان تهران تحلیل  - مجله علمی در�"

  1398مهدیه کوکبی، سال ، مشترك با دانشگاه هنر، تهران – نامه شهر ترویجی اندیش

  مقاله با عنوانچاپ Effects of Urban Spatial Configurations and Physical 

Structures on Pedestrians' Perception of Subjective Duration  در ژورنال بین المللی 

Interaction Design and Architecture  با نمایه)ISI ،H Index :(3 در  ، Spring , 

Number 36  2018سال  

 با عنوان چاپ مقالهToward time-based design: Creating an applied time evaluation 

checklist for urban design research  در ژورنال بین المللی Frontiers of Architectural 

Research  زیر مجموعهElsevier  با نمایه)ISI ،H Index :(10  ، در Volume 6, Number 3 

 2017سال 

  چاپ مقاله در ژورنال بین المللیInternational Journal of Optimization in Civil 

Engineering  ،ISSN: 2228-7558 علمی پژوهشی و  نمایه، (دارايISC با عنوان ،("Optimum 
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Form and Placement of Urban Blocks to Maximize the Use of Solar Energy – 

A Case Study"  در Volume 7, Number 4 ها  مشترك با آقایان عالی و حق پرست و خانم

 ملکی و قبادي.

  ترویجی و  –علمی  نمایهبا  "منظر"چاپ مقاله در مجلۀISC " تدوین معیارهایی به "عنوان  تحت

، پاییز 36در شماره  "منظور احیا رودخانه هاي شهري بر اساس رویکردهاي بیوفیلیک و حساس به آب

 دکتر مدقالچی و خانم قبادي. ،مشترك با دکتر میرغالمی 95

 بـا عنـوان    "مجله علمی پژوهشی انجـن علمـی معمـاري و شهرسـازي ایـران     "قاله در پذیرش چاپ م

گیـري از تکنیـک    بـا بهـره  عـابرین پیـاده   شهري بر امنیت روانـی  میادین پذیري  بررسی تأثیر رؤیت"

مشترك با پریسا قبـادي   "(نمونۀ موردي: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز) عديب  سه آیزویست

 .و معصومه آیشم

  پـذیري   تـأثیر رؤیت بررسی"با عنوان  "مجله علمی پژوهشی مطالعات شهري"پذیرش چاپ مقاله در

مبتنی بـر   هاي یلبا کمک تحل ،شهريادین پیاده در می عابراني رفتاري ها گونهبرخی  فضاي کالبدي بر

 .یاسمن حکیمی اقدممشترك با  "یدان تهران)م سبزهي (نمونه موردي: بعد سه آیزویست

 پ مقاله در ژورنال بین المللی چاInternational Journal of  Architectural Engineering & 

Urban Planning (IJAEUP) PLANNING RESEARCH ،ISSN: 2228-7337 ، با)

 Improving Results of Urban Design Research byبا عنوان )، ISCعلمی پژوهشی و نمایه 

Enhancing Advanced Semi-Experiments in Virtual Environments  ،2015. 

 ) علمی پژوهشی و  با نمایهپذیرش چاپ مقاله در مجله بین المللی آرمانشهرISC  با عنوان  ،(

"Secure Urban Design in Terms of Passive Defense Approach; Analytical 

Considerations for Improving Form-Based Characteristics in Iranian Cities. 

 چاپ مقاله در ژورنال بین المللی Geografia - Malaysian Journal of Society and Space  ،

 :Public Shelters Design and Planning Considerations)،  با عنوان ISC با نمایه(

Towards Secure Urban Design in Terms of Passive Defense    در شمارة مارس

2015 . 

 اپ مقاله در ژورنال بین المللیچInternational Journal of Academic Research (IJAR) ،

 Railway and Subway Design Considerations: Toward)،  با عنوان ISIبا نمایه (

Secure Urban Design in Terms of Passive Defense   2014در شمارة ژانویه . 

    ـ  International Journal of Academic Researchالمللـی ی  چاپ مقاله در ژورنـال بـین الملل

(IJAR) ،) بــا نمایــه ISI  بــا عنــوان  ،(Non-Structural LID Alternative Design 

Considerations for Urban Circulation Planning, and Design  2011در شمارة ژانویه. 
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 شهرسازي دانشـگاه علـم و صـنعت ایـران      چاپ مقاله در نخستین شماره ژورنال بین المللی معماري و

(International Journal of Architecture & Urban Planning) )  بـا نمایـه ISC   و علمـی

 Promoting City Center Parking Qualities by  Using Urbanپژوهشـی)، بـا عنـوان    

Design Guidelines   - Vol. 21, No. 1, (6- 2011) 

 ره ژورنال بین المللی معمـاري و شهرسـازي دانشـگاه علـم و صـنعت ایـران       چاپ مقاله در دومین شما

(International Journal of Architecture & Urban Planning) )  بـا نمایـه ISC   و علمـی

 Compact City; Dose It Create an Obligatory Context for Urbanپژوهشی)، با عنوان 

Sustainability? Vol. 21, No. 2, (12- 2011) 

 جستاري بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ "با عنوان  "مجله علمی پژوهشی هویت شهر"مقاله در  چاپ

، بهار 17 شمارهدر  "بررسی اندیشه هاي دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان

1393. 

 نوین معماري و هاي  مطالعات نظري و فناوريپژوهشی نقش جهان ( - مجلۀ علمی "در  چاپ مقاله

طراحی شهري بر پایۀ تحریف هاي عامدانه در ادراك عمق و فاصله؛ از رویکرد "با عنوان  ")شهرسازي

 1393، سال چهارم، 2در شماره ، "نشانه تا خطاهاي کاربردي اپتیکی

  نقش "، با عنوان سازمان زیباسازي شهر تهران، "شهر، زندگی، زیبایی"نامه  مصاحبه در ویژهچاپ

  1395، "شهري در تحقق پارادایم شهر سالم طراحی

  رویکرد جدیـد  "با عنوان  "مجله علمی پژوهشی انجن علمی معماري و شهرسازي ایران"در  مقالهچاپ

 .1390پاییز ، "شهريریزي  برنامهفضایی استراتژیک؛ فرآیندي واجد توجه در نظام ریزي  برنامه

  نقـش راهنماهـاي طراحـی شـهري در      "با عنـوان  آرمانشهر،  علمی پژوهشیدر فصل نامه چاپ مقاله

زمسـتان  شـماره اول،  به چاپ رسـیده در   – 87شهریور  (اخذ پذیرش: ، "کنترل کیفیت مراکز شهري

1387.( 

  در هفتـه نامـه شـهرآرا،     "معماري؛ در تقابل یا همراهی با طراحـی شـهري؟  "چاپ مقاله تحت عنوان

1388  

  در  "گرشی در خصوص بازسازي کالبدي شهرهاي امروز) محالت شهري ( ن "چاپ مقاله تحت عنوان

  1383هفته نامه شهرآرا، 

  در هفتـه نامـه    "مسکن حداقل ( تحلیلی بر وضع مسـکن منـاطق محـروم )    "چاپ مقاله تحت عنوان

  1383شهرآرا،

  1383در هفته نامه شهرآرا، "درختان در منظر سازي شهري   "چاپ مقاله تحت عنوان  

 1383در هفته نامه شهرآرا، "طراحی شهري ؛ تبلور فرهنگ جامعه  "ان چاپ مقاله تحت عنو  

  1383در هفته نامه شهرآرا، "غفلت از فضاهاي تفریحی در شهرها  "چاپ مقاله تحت عنوان 
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  85، پاییز  18معرفی کتاب در فصلنامه جستارهاي شهرسازي ، شماره 

  

  هاي علمی ورکشاپ و پنل برگزاري، ج) ارائه سخنرانی

  

 ائـه سـخنرانی کلیـدي بـا موضـوع      ار"Using Advanced Methods & Techniques in Urban 

Researches: a Mutation from 3D Digital Models to Interactive Simulations with  

Emphasis on Virtual Reality	"     در قالـب لوکـال سـمینار یـک روزهLocal Seminar: Regional 

Planning and Design from Theory to Practices    ،در دانشکده معماري دانشگاه فلـورانس، ایتالیـا

 .2019ژوئن  27

   بـا موضـوع        "شـهر هوشـمند، شـهر سـرزنده    "دبیر پنل و ارائه سخنرانی کلیدي در نشست تخصصـی ،

، بـا  "شـهرهاي هوشـمند  ریـزي   طراحـی و برنامـه  هاي متعامل و واقعیت مجازي در  سازي جایگاه شبیه"

 ، تهران.98آبان  11ري مشترك دانشگاه هنر و سازمان زیباسازي شهرداري تهران، همکا

  هاي علمی اعتبار سنجی و شناسایی مجالت معتبـر از مجـالت    روش"برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان

سـاعت، زیـر نظـر معاونـت پژوهشـی دانشـکده        3ویژه دانشجویان دکتري، به مدت  "نامعتبر و جعلی

 ، تهران. 97دیماه  1سازي، دانشگاه هنر، معماري و شهر

 طراحـی و  هـاي متعامـل و واقعیـت مجـازي در      سـازي  جایگاه شـبیه "با موضوع  ارائه سخنرانی کلیدي

، دانشـگاه   96اردیبهشـت  ، "شـهر آینـده، شـهر هوشـمند    "در سـمینار   "ریزي شهري هوشـمند  برنامه

 سینا، همدان. بوعلی

 ریزي بـا رویکـرد ارتقـاء امنیـت      اهاي زیرسطحی؛ طراحی و برنامهفض" ارائه سخنرانی کلیدي با موضوع

 26و  25عمران، معماري و توسعه شهري پایـدار،  در سومین همایش ملی پدافند غیر عامل در  "دفاعی

 ، دانشگاه شیراز.96مهرماه 

  سـاعت در سـومین    4بـه مـدت    "پدافند غیر عامل در شهرسـازي "برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان

، دانشگاه 96مهرماه  26و  25ایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماري و توسعه شهري پایدار، هم

 شیراز.

 ویـژه اعضـاي هیـأت علمـی      "انتشار مقاالت در نشـریات خـارجی  "عنوان  برگزاري کارگاه آموزشی با

 اه هنر تهران.، دانشگ96شهریور  4ساعت، زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه،  3دانشگاه هنر به مدت 

  انتشار مقـاالت در نشـریات خـارجی؛ شناسـایی مجـالت معتبـر از       "برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان

ساعت، زیر نظر انجمـن مـوزه،    3ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به مدت  "مجالت نامعتبر و جعلی

 ، دانشگاه هنر .95تیر  3حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ایران، 
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 کـاربرد واقعیـت مجـازي در طراحـی     "امه زنده چرخ، شبکه چهار سیما، صحبت پیرامون حضور در برن

 ، تهران95اسفند  9، "شهري و معماري

   ارائه پنل با عنـوان"Virtual Reality as a Tool for Urban Design"     در دومـین کنگـره بـین

)، 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013المللی علوم اعصاب پایه و بالینی (

 ، تهران.1392آذر 

 

  

  در کنفر انس ها  مقاله ) ارائه د

 

  ارائه شفاهی مقاله با عنوان"Using Advanced Methods & Techniques in Urban Researches: 

a Mutation from 3D Digital Models to Interactive Simulations with  

Emphasis on Virtual Reality	"شسـت تخصصـی   در نRoundtable: Regional Planning And 

Design From Theory To Practices    در کنفـرانسPlanning for Transition Conference ،

  .2019جوالي  13تا  9ونیز، ایتالیا، 

  طراحی مرکز محله با تأکید بر بهبود کیفیت منظر صوتی (نمونـه  "پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان

، (مشترك با نسترن آجیدان پور) در ششمین کنگره بین المللی سـاالنه عمـران،   "ي: محله سنگلج)مورد

 تهران. ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،98آذرماه  21الی  19،  معماري و توسعه شهري

  کـاربران پیـاده بـا     بررسی تاثیر فرم فضا در الگـو هـاي حرکتـی   "پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان

(مشـترك بـا سـهیل    ، "اده از مدلسازي سه بعدي در محیط نرم افـزار رویـت و افزونـه اینسـکیپ    استف

اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوي شهرسـازي،معماري،عمران  ) در منظوري

  ، تهران.حقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت،  98آبان  20، و هنر دانش بنیان

  کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  "پذیرش و ارائه شفاهی مقاله با عنوان)GIS(  در تحلیل محورهاي

در ) زاده یاشار قلی و (مشترك با مونا رضائیان، "دید و موانع بصري ( نمونه موردي: ارگ علیشاه تبریز)

، دانشـگاه هنـر   97شـهریور   16تـا   14، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماري و طراحی شـهري 

 اسالمی تبریز، تبریز.

  تحلیل حوادث ترافیک شهري با کمک نرم افزار "پذیرش و ارائه مقاله با عنوانSANET  نمونه مورد)

سـومین کنفـرانس بـین المللـی عمـران،      ) در نرگس رضایی(مشترك با 	،"شهر تبریز) 8مطالعه: منطقه 

 ، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز.97شهریور  16تا  14، معماري و طراحی شهري

  تحلیلی بر کاربرد مدل سازي پارامتریـک در طراحـی شـهري   "مقاله با عنوان شفاهی پذیرش و ارائه" ،

، نفرانس بین المللی عمران، معماري و مدیریت توسعه شـهري در ایـران  ک) در بیتا ابراهیمی(مشترك با 

 .نتهران، تهرا، دانشگاه 97مردادماه 
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  سـازي فضـاي شـهري بـا      واکاوي مفهوم منظر صوتی در مناسب"ارائه شفاهی مقاله با عنوان پذیرش و

در پنجمین کنگره بین المللـی سـاالنه عمـران، معمـاري و     (مشترك با ستاره اخوان)  "محوریت نابینایان

 .تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،96دي ماه  7الی  5توسعه شهري، 

 جستاري بر مفهوم بلوك شهري در رویکردهاي چهارگانه؛ توسعه "ارائه شفاهی مقاله با عنوان  پذیرش و

(مشترك با بیتا ابراهیمی) در هفتمـین کنفـرانس    "پایدار، بلوك اجتماعی، گشتالت و توسعه پیاده محور

 ، اصفهان 96آذرماه  25تا  23بین المللی توسعه پایدار و عمران شهري،  

 کیفیات فضایی ساختار کالبدي بـر پایـایی تصـاویر     تأثیر بررسی "شفاهی مقاله با عنوان  پذیرش و ارائه

 7منطقـه   ، بهـار  موردي: خیابـان  ها در محیط مجازي (نمونه ذهنی عابران پیاده با استفاده از شبه آزمون

ت و مـدیری (مشترك با نیکو قاسمی اقدم) در دومین کنفـرانس بـین المللـی شهرسـازي،      "شهر تهران)

)، ، مؤسسه عالی علوم و فنون خوارزمی با همکاري دانشگاه علـم و صـنعت   ICU2016توسعه شهري  (

  شیراز.، 95آذر  23و  22، ایران

  ها  آن  پذیري فضاهاي شهري بر میزان خوانش بررسی تأثیر رؤیت"با عنوان پذیرش و ارائه شفاهی مقاله

-در سومین کنگره بین المللی افقرك با طائفه هاشمی) (مشت "(نمونه موردي: خیابان امین الملک تهران)

  ، تهران1395)، دانشگاه تربیت مدرس، دي ماه HIAP 2017هاي جدید در معماري و شهرسازي (

  گیري از راهنماهاي طراحی در راستاي تحقق پـارادایم شـهر    بهره"با عنوان پذیرش و ارائه شفاهی مقاله

(مشـترك    "تیابی به ارتقاء سطح سالمت جسـمانی شـهروندان  سالم در محالت شهري؛ تالشی براي دس

در دومین کنگره بین المللی افق هاي جدید معماري و شهرسازي، دانشـگاه تربیـت   با پرتو علیمردانیان) 

 ، تهران، ایران. 94مدرس، اسفند 

  فضـاي   بررسی ارتباط میان مکان و رفتار در جهـت ایجـاد یـک   "با عنوان پذیرش و ارائه شفاهی مقاله

کنفـرانس  در  (مشترك با فرنوش شکوفان)، نمونه موردي: خیابان امین الملک شهر تهران؛ عمومی موفق

 ، تهران،  ایران.95)، دانشگاه تهران، خرداد ICAUP( بین المللی مهندسی معماري و شهرسازي

  در ، "هاي شهريتحلیل هویت ایرانی اسالمی در پرداخت المان "با عنوان پذیرش و ارائه شفاهی مقاله

 ، ایران.شیراز، 1392آبان  همایش ملی عناصر زیباسازي شهري،

  در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل مقاله پذیرش و ارائه شفاهی

رعایـت الزامـات پدافنـد غیـر عامـل در طراحـی و       ")، بـا عنـوان   INDM 2009در پایـداري ملـی (  

  ، تهران، ایران.1387، اسفند ماه "کز ثقل؛ با تأکید بر راه آهن و متروهاي شهريریزي مرا برنامه

  در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل مقاله پذیرش و ارائه شفاهی

گاه و طراحی پناه ریزي  برنامهپدافند غیر عامل و الزامات ")، با عنوان INDM 2009در پایداري ملی (

  ، تهران، ایران.1387، اسفند ماه "هاي شهري
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      تأییـد مقالـه بـا عنـوانKey Urban Design Principles for Promoting City Center 

Quality       جهت ارائه به صـورت شـفاهی در کنفـرانس بـین المللـیPPGC 2009 (Positioning 

Planning In Global Crises)     همـایش ( و چاپ در نسخه الکترونیـک مقـاالتProceeding(  

 بندانگ، اندونزي.

  تأییــد مقالــه بــا عنــوانPassive Defense, Public Shelters Design and Planning 

Considerations   ــین المللــی  PPGC 2009جهــت ارائــه بــه صــورت شــفاهی در کنفــرانس ب

(Positioning Planning In Global Crises)       ایش و چـاپ در نسـخه الکترونیـک مقـاالت همـ

)Proceeding( .بندانگ، اندونزي ، 

  تایید چکیده مقاله با عنوان"Urban Texture Design Consideration in Passive Defense 

Vision "   جهت ارائه به صورت پوستر در کنفرانس بین المللـیICCST 2009  )International 

Carnahan Conference on Security Technology یس.)  زوریخ، سوئ 

  تأیید مقاله با عنوانThe Location of Design Guidelines in Urban Design   Process 

and their Role in Promoting Urban Spaces Quality     جهت ارائه به صـورت شـفاهی در

و  IACA-8 2010 (8th International Architectural Conference)کنفـرانس بـین المللـی    

 ب مقاالت همایش، اسیوط، مصر.تأیید چاپ در کتا

  تایید مقاله با عنوانClimatic Design Guidelines in Tehran, Iran With Emphasis of 

Wind and Sun Radiation "   ــی ــین الملل ــرانس ب ــه  در کنف ــت ارائ   ICSAUD 2010جه

)International Conference on Sustainable Architecture & Urban Design 2010  ( 

 مالزي.

  تاییـــد چکیـــده مقالـــه بـــا عنـــوانSUSTAINABLE GREEN CORRIDOR AS 

BREATHING SPACES: ECOLOGICAL EFFECTS ON CITY "    جهـت ارائـه  در

 ICSAUD 2010  )International Conference on Sustainableکنفـرانس بـین المللـی    

Architecture & Urban Design 2010 د قربانیان).)  مالزي. (مشترك با مهشی 

        پذیرش اصل مقاله براي ارائه در کنفرانس بین المللی سـکونتگاه هـاي روسـتایی زاگـرس ، بـا عنـوان

 ، سنندج ، ایران.1387، "مشکالت مراکز شهري و شاخص سازي معیارها جهت تعییت محدوده آنها"

      ـ   -پذیرش اصل مقاله براي ارائه شفاهی در کنفـرانس بـین المللـی شـهر برتـر ر ، بـا عنـوان   طـرح برت

“Principles for Promoting City Center Quality”  ،1387.همدان ، ایران ، 

  بـا   "پژوهشی شهرسازي و معماري با رویکرد پدافند غیر عامل-اولین همایش علمی"پذیرش مقاله در

و چـاپ در چکیـده    "مبانی برنامه ریزي و طراحی بافت هاي شهري از منظر دفـاع غیـر عامـل   عنوان 

 ، تهران، ایران.1390االت همایش، مق
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      طراحـی   "پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در نخستین کنگره بین المللی طراحـی شـهري ، بـا عنـوان

 ایران. –اصفهان  – 1385شهریور  13،  "شهرهاي مجازي و تاثیرات آن بر مراکز کالن شهري 

    ولـین کنفـرانس ملـی مهندسـی و     پذیرش اصل مقاله براي ارائه به صورت پوسـتر و چـاپ مقالـه در ا

، آبـان   "مالحظات پدافند غیر عامل در تاسیسات زیربنایی شهري "مدیریت زیرساخت ها ، با عنوان 

 ایران. –تهران  –1388ماه 

   پذیرش اصل مقاله براي ارائه بصوت شفاهی در اولین کنفرانس اکوانرژي ایران  ( با همکاري آکـادمی

نگرشی بر بهینه سـازي سیسـتم   "با عنوان  ECO  2004آذربایجان )  بین المللی اکوانرژي جمهوري 

 ، ارومیه، ایران.1382، شهریور "مدیریت انرژي در ایران

  توسعه محله اي ؛ چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران  "پذیرش اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش" 

،  "البدي بافت قـدیم شـهرهاي امـروز   محله هاي شهري با نگرشی تحلیلی بر سازمان دهی ک"با عنوان 

  ، تهران، ایران.1383اسفند 

 محـالت  "اصل مقاله و چاپ مقاله در همایش عمران معماري و شهرسازي کرمان ، بـا عنـوان    یرشپذ

 ، کرمان.  1384، فروردین "شهري؛با نگرش تحلیلی بر سازماندهی کالبدي بافت قدیم 

  

 

  شیپروژه هاي تحقیقاتی و طرح هاي پژوه )د
      

  مهندسی شهر هوشمند (مقطع کارشناسـی   توسعه نماي کلی برنامۀ درسی رشته"مجري طرح پژوهشی

 ، تاریخ اتمام طرح: در حال انجام1/6/98تاریخ شروع:  ، "ارشد)

  آفرینش فضاهاي شهري پایدار با رویکرد شهر هوشمند؛ تالشـی  "مجري طرح کالن ویژة ملی با عنوان

شـوراي عـالی   طرح شـده توسـط   ، "محور ونقل پایدار و انسان حمل  با اولویتبراي ارتقاء محیط شهري 

 تاریخ اتمام طرح: در حال انجام 5/8/94(عتف)، تاریخ شروع طرح:  علوم، تحقیقات و فناوري

  امل در پـردازه هـاي آمـاده    تبیین الزامات پدافند غیر ع"به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی همکاري

تـاریخ شـروع:   ، دفتر همکاري هاي علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایـران ، مجري: "سازي زمین

 ماه 7: مدت اجرا، 5/11/92: قطعی تاریخ خاتمه، 5/11/92 تاریخ ارایه نهایی:، 10/4/92

  می کـالن شـهر مشـهد   الگوي شهرسازي ایرانی اسـال  "همکاري به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی" ،

توسعه و عمران شهر مشهد، مجري: دفتر همکاري هاي علمـی و   ریزي  برنامهکارفرما: نهاد مطالعات و 

 (در حال کار): قطعی تاریخ خاتمه، 10/4/93تاریخ شروع: صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، 

  ي کـالن شـهر مشـهد   الگوي چارچوب طراحـی شـهر  "همکاري به عنوان مشاور در پروژة تحقیقاتی" ،

توسعه و عمران شهر مشهد، مجري: دفتر همکاري هاي علمـی و   ریزي  برنامهکارفرما: نهاد مطالعات و 

 (در حال کار): قطعی تاریخ خاتمه، 10/4/93تاریخ شروع: صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
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  زیـر نظـر     "طراحی شهري با نگـاه پدافنـد غیـر عامـل    "به عنوان مجري در پروژه تحقیقاتی همکاري)

 سازمان پدافند غیر عامل کشور) 

 . . .  

  

  ه) سوابق اجرایی

  

  ت علمی تمام وقت دانشگاه هنرأهیعضو 

  21/9/97تا 31/5/94از تاریخ  پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنررئیس 

  تاکنون 31/5/94ج دانشگاه هنر از تاریخ کرپردیس رئیس مجموعه 

 30/4/95تا  6/8/93، از تاریخ معاون پژوهشی و پشتیبانی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر 

 ) طراحی شـهري و معمـاري)  با کاربرد ویژه در مدیر آزمایشگاه واقعیت مجازي و فن آوري هاي نوین 

 دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر

  تا کنون 21/9/96مورخ از  339138، طی حکم شماره "شوراي بین الملل دانشگاه هنر"عضو 

  28/4/95تا  28/7/93عضو شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه از تاریخ  

 95تا  93از سال  عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه هنر 

   ي خـارجی طـی نامـه شـماره     هـا  نماینده دانشکده معماري و شهرسازي جهت بررسی اصـالت ژورنـال

 3/3/95مورخ  277971

  مرجع صـادر  6/8/94مورخ  42469/1/21حکم شماره عضو انجمن میراث فرهنگی استان البرز، طی ،

 کننده ابالغ: استاندار البرز

  تا کنون 97عضو کمیته فضاي شهري سازمان زیباسازي شهرداري تهران از سال 

 علمی بین المللی، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري در سـال    هاي  همکاري با مرکز مطالعات و همکاري

98 

  

  حرفه ايسوابق  )و

  

  شهرسازي) در پروژه هاي:   1همکاري با شرکت مهندسان مشاور فجر و توسعه (داراي رتبه 

     طرح راهبردي زیر سطحی تهران، در بخش تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پدافنـد غیـر عامـل در

 فضاهاي زیر سطحی 

  در پروژه هاي: شهرسازي)  1(داراي رتبه شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز فرنهاد  همکاري با
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   طرح جامع توسعه و عمران شهر شاندیز ، به عنوان دستیار کارشناس مدیر پروژه و همکاري در زمینـه

  مطالعات طراحی و برنامه ریزي شهري

 و تدوین مطالعات اقلیمی مجموعه شهري طرح مجموعه شهري مشهد، و همکاري در زمینه تحقیق 

 

 

  سوابق تدریس )ز

  

  دکتري: مقطع

  اي) هاي رایانه سازي سازي و شبیه بر مدلبا تکیه پژوهش شهري (پیشرفتۀ هاي  ها و تکنیک روش -

  

  کارشناسی ارشد: مقطع

دانشگاه تهران و  هنر  انشگاهد، کارشناسی ارشد طراحی شهري، (طراحی منطقه شهري) 1 کارگاه طراحی شهري -

  هنر اسالمی تبریز

  هنر تهران و دانشگاه هنر اسالمی تبریز  روش و فنون طراحی شهري، کارشناسی ارشد طراحی شهري، دانشگاه -

، دانشگاه هنر شهريریزي  برنامه)، کارشناسی ارشد طراحی و زمین (آماده سازي 5کارگاه طرح شهرسازي  -

  تهران

  شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهرانریزي  برنامه، کارشناسی ارشد 1 شهريریزي  برنامهکارگاه  -

شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه ریزي  برنامهشهري، کارشناسی ارشد ریزي  برنامهمبانی طراحی و  -

  تهران

و صنعت  ، دانشگاه علمریزي شهري برنامهو طراحی  هاي گرایش کارشناسی ارشدتاریخ شهر و شهرسازي،  -

  پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهرانو  ایران

  تحلیل شکل و فضاهاي شهري، کارشناسی ارشد طراحی شهري، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -

  شهري، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهرانریزي  برنامهتحلیل فضاي شهري، کارشناسی ارشد شناخت و  -

  

  کارشناسی: مقطع

  ، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران2ازي کارگاه طرح شهرس -

  ، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران3کارگاه طرح شهرسازي  -

   زبان تخصصی شهرسازي، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران -

  هاي شهري، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه هنر تهران تأسیسات و زیر ساخت -

  ، کارشناسی چند رسانه اي (مولتی مدیا)، دانشگاه هنر اسالمی تبریز1کارگاه واقعیت مجازي  -
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  تحلیل فضاي شهري، کارشناسی مهندسی معماري، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -

  درك و بیان محیط، کارشناسی مهندسی معماري، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -

  مهندسی شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمیدرك و بیان محیط شهري، کارشناسی  -

  ، کارشناسی مهندسی شهرسازي، دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد اسالمی4و  3و  2، 1کارگاه طرح شهرسازي  -

  

  هدایت پایان نامه هاي دکتري:

مسیریابی پذیري شهر از دیدگاه عابرین پیاده با رویکرد  و تأثیر آن بر خوانش يفرم کالبد یدگیچیپ نهیحد به" -

 ، دانشـگاه هنـر  نـرگس احمـدپور  ؛ ")VR( در محیط مجازي )EEGگیري از ثبت گرافیکی امواج مغزي ( و بهره

 ؛ تاریخ اتمام: در حال کار1397: تاریخ شروع، دکتري شهرسازي، تهران

  

  مشاوره پایان نامه هاي دکتري:

نامیک رفتاري با بهره گیـري از رویکـرد   اصول ارتقاء کیفیت فرآیند مسیریابی در فضاي درمانی و تسهیل دی" -

؛ تاریخ اتمـام: در  1398: تاریخ شروع، معماري ی،ی، دانشگاه شهید رجاامیر احسان پویان؛ "علوم اعصاب شناختی

 حال کار

: ی(موردپژوه اي نهیزم هیبر نظر هیبا تک يکوچک شهر يفضاها تیو موفق يکارآمد هاي اصول و مؤلفه نییتب" -

تـاریخ  ، دکتري شهرسـازي  ،هنر تهرانانشگاه ، دکبریا صداقت رستمی؛ "شهر اصفهان) یخیفت تاربا هاي دانچهیم

  ؛ تاریخ اتمام: در حال کار1398: شروع

 

  

  هدایت پایان نامه هاي کارشناسی ارشد:

  

  اتمام یافته:

ـ   ه گیري از واقعیت مجازي به منظور بررسی تاثیر ساختار کالبدي و پیکر بهره"	- ر کیفیـت تجربـه   بندي فضـایی ب

، "منظر صوتی عابران پیاده در فضاهاي عمومی (نمونه موردي: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهـاد، تهـران)  

  1398نسرین آجیدان پور، دانشگاه هنر، طراحی شهري، 

هاي ها و فضا پذیري بهینه میان ساختمان فضا به منظور دستیابی به رؤیت -تحلیل نظام روابط سه بعدي توده" -

، "عمومی شهري با کمک آیزویست سه بعدي (نمونه موردي: محدودة پیرامونی دریاچـه خلـیج فـارس، تهـران)    

  1398مهدیه کوکبی، دانشگاه هنر، طراحی شهري، 

 ولیعصـر  محلـه :مـوردي  نمونـه ( شـهري  محـالت  در مداري پیاده قابلیت و فضایی بندي پیکره رابطه بررسی" -

  1398نشگاه هنر، طراحی شهري، ، بهاره کریمیان، دا")تهران
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ثبت و بررسی تاثیر کیفیات بصري جداره شهري بر آرامش و توجه کاربران با استفاده از تکنیک موج نگاري " -

، صـفورا صـدرا، دانشـگاه هنـر،     "نمونه موردي: حد فاصل میدان تئاتر شهر تا میـدان ولیعصـر)   ()EEGمغزي (

  1398طراحی شهري، 

 "انرژي در ساختمان با استفاده از واقعیت افزوده اهنمایی کاربر در جهت کاهش مصرفمعرفی روشی براي ر" -

  (راهنمایی مشترك با آقاي دکتر مهدوي نیا) 1398، معماري انرژيدانشگاه هنر، نژاد،  کیانا حقیقت

هـاي صـنعتی بـا کمـک      بررسی توزیع سه بعدي صوت در فضاي شهري به منظور مکان یابی بهینه کـاربري " -

GIG ریـزي شـهري   ، سید یوسف موسوي، دانشگاه هنر، برنامه"شهر تهران) 12منطقه  3؛ (نمونه موردي: ناحیه ،

1398  

، تهـران دانشـگاه  میالد امیري،  ،"استفاده از واقعیت مجازيبا  و BIMطراحی ساختمان بلند مرتبه با رویکرد " -

  اده)ز (راهنمایی مشترك با خانم دکتر کتایون تقی 1398، معماري

، فاطمه "آوري کالبدي (نمونه موردي : محله سنگلج)طراحی فرم و بافت محالت شهري با رویکرد ارتقاء تاب" -

  .1398کریمی نیا، دانشگاه هنر، طراحی شهري، 

 طراحـی  پـارادایم  از اسـتفاده  بـا  خشـک  و گـرم  اقلـیم  در پایـدار  شهري هاي بلوك طراحی الگوهاي تدوین" -

  .1397بیعی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، طراحی شهري، ، محمد ر"پارامتریک

بررسی تاثیر فرم محله هاي شهري بر آسایش اقلیمی با تاکید برجریان باد نمونه موردي: بافت مرکزي شهر " -

  .1397، سیامند حسامی، دانشگاه هنر، طراحی شهري، "سنندج

، آال "هـاي شـهري   ده در جهت بهبود فرآیند علمی و عملی طراحـی جـداره  گیري از سیستم واقعیت افزو بهره" -

  1396داوودي، دانشگاه رازي، دانشکده برق و کامپیوتر، 

، آرمین شـایان پـور،   "ساخته هاي مسکونی پیش گیري از واقعیت مجازي در ساخت و نگهداري از مجتمع بهره" -

  زاده) نمایی مشترك با خانم دکتر کتایون تقی(راه 1396دانشگاه تهران، فناوري معماري دیجیتال، 

(نمونـه مـوردي: بخشـی از     پارامتریـک هاي مرکزي شهر، با استفاده از متد طراحی  ماندهی فضایی بلوكساز" -

  1396 ،، بیتا ابراهیمی، دانشگاه هنر، طراحی شهري"شهر تهران 12بافت مرکزي منطقه 

نمونـه   ) (LIUDDتوسعه و طراحـی شـهري کـم تـأثیر     ویکردشهري با ر فضاهاي ارتقاء کیفیت اکولوژیک " -

  1396، سکینه زنگنه، دانشگاه هنر، "موردي: محله سنگلج تهران

، الهـه سـید علـی، طراحـی شـهري،      "طراحی جداره پیاده راه هاي شهري با تأکید بر حس پویایی و حرکـت " -

  1396دانشگاه هنر، 

ا تأکید بر بهبود تجربۀ عابران پیاده در فضـاهاي شـهري (نمونـه    طراحی با رویکرد ارتقاء کیفی منظر صوتی ب" -

  1396، ستاره اخوان، طراحی شهري، دانشگاه هنر، "موردي: تئاتر شهر)
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 بهارسـتان  مـوردي: میـدان   موردي نمونه ( ملی وحدت حس القاي هدف با شهري میادین هویتی بازآفرینی" -

، سهیال طالبی، معماري، دانشگاه پیام نور، مرکـز تهـران   )"تانبهارس میدان تا سرچشمه چهارراه حدفاصل تهران،

  1395شرق، 

(نمونـه  شبیه سازي تأثیر باد در طراحی فرم فضاهاي باز شهري با هـدف بهبـود شـرایط آسـایش محیطـی      " -

 1395عالمه خلیفه قلی، طراحی شهري، دانشگاه هنر ،  "محله سنگلج تهران) موردي:

با کمک  ،شهريادین پیاده در می عابراني رفتاري ها گونهبرخی  ي فضاي کالبدي برپذیر تـأثیر رؤیت بررسی" -

، طراحـی شـهري،   ، یاسـمن حکیمـی  "یدان تهران)م سبزهي (نمونه موردي: بعد سه مبتنی بر آیزویست هاي یلتحل

  1395دانشگاه هنر ، 

بـا اسـتفاده از متـد     يشهر ياه محله يکالبد یتسطح هو يدر ارتقا ينقش ساختار مورفولوژ یلیتحل یبررس" -

  1394پردیس ارس دانشگاه تهران، ریزي شهري،  برنامه، متین جلوانی، "فضا یدمانچ

، "(نمونه موردي : شهرستان تبریز) عامل ریپدافند غ دگاهیبا د یصنعت يها رساختیپراکنش ز يالگو لیتحل" -

  1394ریزي شهري، پردیس ارس دانشگاه تهران،  محمد آقازاده، برنامه

  

  در حال کار:

ـ رد کیبا استفاده از تکن يشهر يو ادراك جداره ها يریپذ تیرو انیارتباط م یبررس" -  طیچشـم در محـ   یابی

  طراحی شهريدانشگاه هنر، ، رضا عاشوري، "شهر تهران) 1باهنر، منطقه  ابانی: خي(مطالعه مورد يمجاز

هري بر مبناي میزان توجهشان به فـرم سـه بعـدي    رفتارشناسی الگوهاي حرکتی عابران پیاده در فضا هاي ش" -

  طراحی شهريدانشگاه هنر، ، سهیل منظوري، "مجازي فضا با بهره گیري از ردیابی چشم در محیط

هـا در   سـازي آن  استخراج کدهاي فرم مبناي پنهان در بافت هاي سنتی محالت شهري تهران با هدف بهینه" -

	طراحی شهريدانشگاه هنر، ، مجدمی، "فرآیند طراحی پارامتریک محالت جدید 	

فضاهاي سبز شهري بر میزان استرس و آرامش روانی عابران پیـاده بـا    برخی متغیرهاي طراحی بررسی تأثیر" -

دانشگاه هنر، ، پگاه عبادي، "( نمونه موردي : پارك شهر تهران) (EEG) گیري از تکنیک موج نگاري مغزي بهره

   شهري پردیس بین المللی فارابی، طراحی

ـ بر ارتقاء م يشهر يها بلوك یطراح کیمورفولوژ يها شاخص ریتأث یبررس" -  يدیخورشـ  يجـذب انـرژ   زانی

پردیس بین المللـی فـارابی،   دانشگاه هنر، امید ویسی، ، ")کرمانشاه 1فرنگیان فاز  :يسطوح (نمونه مورد رفعالیغ

  طراحی شهري

  UNAهري با رویکرد شبکه متصل با اسـتفاده از روش  گردشگري در ساختار ش -ارتقا نقش فضاهاي تاریخی" -

                             پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهريدانشگاه هنر، ، ، هدي کیا"تهران) 12(نمونه مورد مطالعه: منطقه 

  ، "شهر اهواز تاثیر کیفیت آسایش حرارت بیرونی بر رفتارهاي اجتماعی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردي" -

  پردیس بین المللی فارابی، طراحی شهريدانشگاه هنر، ، محمد علی نیاکان الهیجی



 ١٦

  هاي کارشناسی ارشد: پایان نامه مشاوره

 

بهـره گیـري از    هاي شهري در شهر تبریـز بـا   مطالعه و ارزیابی تاثیر بصري توسعه کالبدي در اطراف نشانه" -

  1398نشگاه هنر اسالمی تبریز، ، سیروان سلیمی، دا"تحلیل حوزه دید

 گنبـد شهرسـتان   نمونـه ي مـوردي خیابـان قـابوس    ( اھبسترسازي تعامالت اجتماعی و سرزنده سازي فضـا " -

  1398، ، طراحی شهري، مونا رضائیان، دانشگاه هنر اسالمی تبریز"کاووس

دانشـگاه  ، علی موحدنیا ،"نحله بارون آواك با رویکرد حس زماطراحی مجموعه سراي م؛ سراي محله زمکان" -

  1398، ، معماري اسالمیهنر اسالمی تبریز

ـ  ايھرفتـار  ترغیـب  دفھ بـا  پوشـاك  گـذاري  اشتراك سامانه و شهري طراحی مفصل امن" - ، نـازنین  "دارپای

  .1399طراحی صنعتی، سرانجام پور، دانشگاه هنر تهران، 

  1396نر اسالمی تبریز، طراحی شهري، ، علیرضا عالی، دانشگاه ه"کربن کم رویکرد با محله طراحی" -

، پریسـا  "محـور  طبیعـت  رویکـرد  بـا  پیرامون بافت با ارتباط در تبریز رود مهران محور از بخشی ساماندهی" -

  1396قبادي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، طراحی شهري، 

موردي:  مونهکوچک (ن شهري فضاهاي عمومی کیفیت ارتقاي راستاي در شهري طراحی راهنماي تدوین" -

  1395، دانشگاه تربیت مدرس، طراحی شهري، "صبا) باغ تهران، محله 7منطقه 

، آرمان ستوده، دانشگاه "شهريطراحی شهري در مرکز شهر با رویکرد باز آفرینی و ایجاد سرزندگی مراکز "  -

  1394المی تبریز، طراحی شهري، هنر اس

تحلیل تأثیر شکل فضاهاي شهري بر بروز جرائم محیطی؛ تحلیلی یکپارچه با استفاده از آیزویست و چیدمان " -

 1393، مهسا شکرانی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، طراحی شهري، "فضا

-  . . . 

  

  کارشناسی:طرح نهایی هدایت 

خیابـان  ؛ مطالعه موردي؛ بافت مرکزي شهر تهـران ( یري از واقعیت مجازيارتقاء مشارکت شهري با بهره گ" -

  1398تیر)، علی خالقی نیا، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران،  سی

 فضـا  چیـدمان  روش از گیـري  بهـره  بـا  پـذیري  اصل اتصـال  تحلیل طریق از مدار پیاده شهر مرکز طراحی" -

  1398 ،شهرسازي، دانشگاه هنر، تهرانتیر)، هلیا صحت،  یس خیابان( تهران شهر مرکزي بافت موردي؛ مطالعه

 12تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد (نمونه موردي: خیابان فردوسی در منطقـه  " -

 1398 ،شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، آوا فرحبد، "شهرداري تهران)

  1397 ،شهرسازي، دانشگاه هنر، تهراندله پات، ، عا"بررسی تأثیر فرم بر مسیریابی شهري" -



 ١٧

شهرسـازي، دانشـگاه هنـر،    ، محدثه ابراهیمی، "بررسی معیارهاي شهر هوشمند با تأکید بر حمل و نقل پایدار" -

  1397 ،تهران

  1397، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران ، هومن حدایقی،"تأثیر فرم بر پیاده مداري شهري" -

 17پیـاده (نمونـه مـوردي: پیـاده راه      عـابرین  روانـی  شهري بر امنیت خیابانهاي ذیريپ رویت تاثیر بررسی" -

  1396، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران ، امیر فرجاد کیخسروي،"شهریور تهران)

شـهرداري   7 ردازي شهري به منظور افزلیش امنیت محله نظام آباد منطقهپراهنماي طراحی روشنایی و نور " -

  1395، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، محمد جاللی، "فردشی تهران خیابان بخ

استفاده از شبه آزمون هـا   با ادهیعابران پ یذهن ریتصاو ییایپا بر يساختار کالبد ییفضا اتیفیک ریتاث یبررس" -

  1395، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهرانو نیکو قاسمی اقدم، روژین جلیل زاده اقدم،  "يمجاز طیدر مح

، میعـاد  "ل جدایی گزینی هاي فضایی با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهري (محالت بهار و نظـام آبـاد)  تحلی" -

  1395، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهرانحسین پور، 

اصول طراحی فضاهاي شهري  مبتنی بر رویکرد شهر سـالم؛ تالشـی بـراي دسـتیابی بـه سـالمت جسـمانی        " -

  1394، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهرانم زاده حسن تهران)، پرتو علیمردانیان، شهروندان (نمونه موردي: محله اما

  1394، انشهرسازي، دانشگاه هنر، تهر، سپیده طائفه هاشمی، "تأثیر رؤیت پذیري بر خوانش فضاهاي شهري" -

  1394، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، فرناز شکوفان، ، "طراحی عابر محور" -

موردي : محور حد فاصل دو میدان حسن  ر عابر پیاده با تاکید بر رفتار شناسی جمعی نمونهرتقاي کیفی مسیا" -

  1393 ،شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، یاسمن حکیمی، "آباد و وحدت اسالمی

کار گیري اصول و معیارهاي تجربه  ارتقاي کیفی و باززنده سازي خیابانهاي تاریخی مراکز شهري از طریق به" -

، سمن "خیابان حافظ از میدان حسن آباد تا میدان وحدت نمونه هاي موفق جهانی نمونه موردي : محور شده در

  1393، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهرانساده، 

شهرسـازي،  ، امیـر دژخـواه،   "جـرم  بررسی و ارتقاي ساختار کالبدي فضاي شهري در راسـتاي پیشـگیري از  " -

  1393، دانشگاه هنر، تهران

نمونه موردي حد فاصل دو میـدان   و تحلیل عناصر جداره در راستاي هویت بخشی به سیماي کالبديتجزیه " -

  1393، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، ، ملیکا میرآخورلی"حسن آباد و وحدت اسالمی

،  سـید آرمـان متقـی   ، "فضـا  ري بـه روش چیـدما  تحلیل حرکت عابر پیاده با رویکرد سر زندگی فضاي شـه " -

  1393، زي، دانشگاه هنر، تهرانشهرسا

  1393، شهرسازي، دانشگاه هنر، تهران، جرجانی، "طراحی محله سنگلج با رویکرد توسعه کم تاثیر" -

دانشـکده هنرهـاي   ، خـاطره عظیمـی  ، "محیط بازي رایانه اي با کیفت ترس بر اساس معماري ایرانی طراحی" -

  1393شگاه هنر اسالمی تبریز، شهریور رایانه اي، دان



 ١٨

 CAVE LABنمونه موردي: طراحی تعاملی  – CAVEبررسی ساختار فیزیکی و سیستم هاي نرم افزاري " -

، سینا محمدي، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، "مجازي براي دانشکده هنرهاي رایانه اي

  1392اسفند 

 CAVEنمونه موردي: طراحـی تعـاملی    – CAVEمطالعه و بررسی سیستم پروجکشن و انواع ردیاب در " -

LAB پرناز فتح اللهی راد، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشـگاه هنـر   ، "مجازي براي دانشکده هنرهاي رایانه اي

  1392اسالمی تبریز، اسفند 

علـی  ، "بررسی قابلیت هاي فضاسازي فانتزي سه بعدي ابنیه تاریخی و گردشگري بـه منظـور معرفـی فضـا    " -

  1392می، دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، مسل

، کیانوش کریمی، "بررسی روند ساخت فضاي پس زمینه بازي رایانه اي با رویکرد القاي حس ترس در کاربر" -

  1392دانشکده هنرهاي رایانه اي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 

مانـدانا اسـماعیل پـور، دانشـکده هنـر، دانشـگاه       ، "امور شهرها مطالعه پیرامون مشارکت شهروندان در ادارة" -

  1390سراسري ارومیه، 

دانشـکده  ، "بررسی رویکرد هویت بخشی به محالت شهري (نمونه موردي: محلۀ تندیر چیلر شـهر ارومیـه)  "  -

  1389دانشگاه سراسري ارومیه، هنر، 

دانشـکده  مجتبی حسـن زاده،  ، "دي: شهر قدسفضاهاي عمومی و رویکرد مکان سازي در طراحی؛ نمونه مور" -

  1389دانشگاه سراسري ارومیه، هنر، 

  1389دانشگاه سراسري ارومیه، دانشکده هنر،  ، عباد شاد دل،"راهنماي طراحی پارك هاي کودکان" -

  و . . . -

  

  هاي پژوهشی گرنت) ز

  ) دریافت فاند پژوهشی کوتاه مدت انجمن برنامه ریزان شهري اروپـاAESOP(     و حضـور بـه عنـوان

  .1398شهري دانشگاه فلورانس، ریزي  برنامهگر مدعو در دانشکده معماري و  پژوهش

 

  

  بین المللی داخلی و تخصصیهاي  همکاري در فعالیت )ح

 تـا   98هاي  نماینده دانشگاه هنر در تفاهم نامه همکاري بین المللی سه ساله با دانشگاه فلورانس در سال

1401 

 تهرانهنردانشگاه  –نامه شهر  اندیشترویجی  -علمییریه مجله عضو هیأت تحر ، 

  هـاي   گفتمان طراحی شهري؛ مروري بـر ادبیـات و نظریـه   "ترویجی  -علمیعضو هیأت تحریریه مجله

 ، تهرانتربیت مدرس، دانشگاه "معاصر



 ١٩

  بین المللی کمیته علمی کنفرانسعضو  Future City; Urban Design & its Governance  بـا ،

 حضور پروفسور متیو کرمونا، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

  و ورکشاپ بین المللی مشارکت علمی در برگزاري سمینارEco Responsive Urban Design   بـا

 نتهرا دانشگاه شهید بهشتی، )،2014(دسامبر  1393ایان بنتلی، آذر پروفسور حضور 

  عضوEditorial Board  ژورنال بین المللیCivil Engineering and Architecture ،سیسیناتی ،

 آمریکا.

   عضـوEditorial Board      ژورنـال بـین المللـیAsian Journal of Natural and Applied 

Sciences (AJSC) ، .اویاما، ژاپن 

       عضو برد علمـی کنفـرانس بـین المللـیDesign and Research in Artificial and Natural 

Sciences  (DRANS, 2010)  ،.اورالندو، فلوریدا، آمریکا 

  مجله مدیر اجرایی بخش شهرسازي و داورISC   پژوهشـی   –و علمـیInternational Journal of 

Architectural Engineering & Urban Planning.دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، 

 94ی مجموعه ورودي و سردر اصلی پردیس بین المللی فارابی، خرداد دبیر مسابقه ملی طراح  

 ) دبیر برگزاري نخستین کارگاه ملی آموزش ساخت به روش ابر خشتSand Bag ،(16  آبـان   28تا

93 

   کنگره تاریخ معماري و شهرسازي اسـتان البـرز  چهارمین "عضو کمیته علمی و شوراي سیاستگذاري" ،

 ، کرج1395نایع دستی و گردشگري استان البرز،  سازمان میراث فرهنگی ص

  1395، "کمیته سیما و منظر طرح تفصیلی کرج"نماینده دانشگاه هنر و عضو تخصصی 

  کارگروه پرورش ایده هـاي شهرسـازي و   "شهر تهران و عضو ریزي  برنامههمکاري با مرکز مطالعات و

 1/7/95تا  1/7/94از تاریخ  "معماري ایده بازار

 تا کنون 20/12/96اي دکتري شهرسازي دانشگاه هنر، از تاریخ عضو شور 

 دهمین جشـنواره   هاي علمی دانشجویی سراسر کشور درعضو شوراي داوري آثار و دستاوردهاي انجمن

 وري  آ اداره کل فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فن)، 1396ملی حرکت (

  نهمین جشـنواره  هاي علمی دانشجویی سراسر کشور در منعضو شوراي داوري آثار و دستاوردهاي انج

 وري  آ داره کل فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فن)، ا1395ملی حرکت (

 هـاي شـهري و بـرون     اولین کنفرانس بین المللی منظـر راه "گذاري  عضو کمیته علمی و شوراي سیاست

 م و صنعت ایران، دانشگاه عل1396، "شهري (با رویکرد بومی سازي)

  هاي جدیـد در معمـاري و شهرسـازي     سومین کنگره بین المللی افق"عضو کمیته علمی و کمیته داوري

)HIAP(" ،1395دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، 

 . . . و 



 ٢٠

 

  هاي تخصصی ) مشارکت در داوريي

 

 1395 ، به دعوت شهرداري تبریز،"نماي بومی، شهر جهانی" ملی عضو کمیته داوري مسابقه 

 عمـل، اردیبشـهت    تا تئوري ایران: از در شهري طراحی بین المللی همکاري در داوري مقاالت همایش

 .، کردستان، سنندج1391

  21، "کنفرانس ملی شهرسازي، مـدیریت شـهري و توسـعه پایـدار    "همکاري با کمیته علمی و داوران 

 ، تهران.1393اسفندماه 

 پژوهشی مطالعات شهري (از شماره اول تا کنـون)، دانشـگاه    همکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی

 کردستان، سنندج.

 تا کنون. 8مانشهر، از شماره رهمکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی آ 

 دانشگاه هنر همکاري در داوري مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی نامه هنر ، 

   نپژوهشـی شـهر ایمـ    -همکاري در داوري مقاالت مجلـه علمـی(Journal of Resilient City (JRC)) – 

 سازمان پدافند غیر عامل کشور، تهران.

 پژوهشی معماري و شهرسازي پایدار، دانشگاه شـهید رجـایی،    -همکاري در داوري مقاالت مجله علمی

 تهران.

 پژوهشــی  -همکــاري در داوري مقــاالت مجلــه علمــیInternational Journal of Innovation and 

Visionary in Architecture and Art هنر اسالمی تبریز، دانشگاه. 

  دانشگاه علم ایران علمی پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازيهمکاري در داوري مقاالت نشریه ،

  و صنعت ایران، تهران.

  پژوهشی طرح و نماد –سرپرست بخش داوري مقاالت شهرسازي، و داور فصلنامه علمی 

 پژوهشی و  –ت مجله علمی همکاري در داوري مقاالISC  .آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان 

  پژوهشی هویت شـهر، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و       –همکاري در داوري مقاالت مجله علمی

 تحقیقات. 

           نماینده دانشکده معمـاري و شهرسـازي جهـت بررسـی مقـاالت علمـی دانشـجویی، منتشـر شـده در

 تا کنون 3/3/95تاریخ  اي خارجی ازه ژورنال

  

  

  

  

 



 ٢١

  افتخارات کسب شده  )ك

  از سـوي وزارت علـوم، تحقیقـات و فـن      عنوان دانشجوي نمونه کشور در گروه هنربرگزیده به

   1384-85، محمود احمدي نژاد در سال وقت آوري و دریافت لوح افتخار از ریاست جمهور

  

  زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه ل)

 سازي در طراحی شهري دلمطالعات کمی و م 

 متعامل دیجیتال هاي  سازي شبیه 

 هاي دید و مطالعات کاربردي وابسته آنالیز صحنه 

 ) واقعیت مجازيVirtual Reality ( 

 ) واقعیت افزودهAugmented Reality( 

 ریخت شناسی و پیکربندي کالبدي 

  پدافند غیر عامل 

  مطالعات کمی اقلیمی  


