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 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

و رتبه و رتبه مقطع تحصيلي مقطع تحصيلي 

  علميعلمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  45344534  مجتمع هنر و معماری دانشگاه يزدمجتمع هنر و معماری دانشگاه يزد  مهندسي معماریمهندسي معماری  پيوستهپيوسته  ارشدارشدكارشناسي كارشناسي 
  

  رتبه علمي کسب شده در دوران تحصيلرتبه علمي کسب شده در دوران تحصيل  

   45314531باالترين معدل كتبي ديپلم رشته رياضي فيزيک در استان همدان سال باالترين معدل كتبي ديپلم رشته رياضي فيزيک در استان همدان سال  

  

  ليليالتحصيالتحصيرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  30-33با كسب باالترين امتياز ارزشيابي در گروه معماری در سال تحصيلي مدرس برتر 

 55-51سال عمران و توسعه، آموزش عالي سسه پژوهشگرنمونه مؤ 

  (9/43كسب كننده نمرات برتر ارزشيابي اساتيد مؤسسه عمران و توسعه )ميانگين باالی 

 

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  

  گروه معماری، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه همدان 9مربي پايه 

  تاكنون 4531مهر ماه مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، تدريس در 

  ،های كارشناسي( )راهنمايي پروژه4556-4555و  4530-4533تدريس در دانشگاه پيام نور همدان 

 4539يک ترم ،مهرماه به مدت  "سما"ای تدريس درآموزشكده فني وحرفه 

  ،4535-4531تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي همدان 

  4534كشي معماری )وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي در رشته نقشه "سما"تدريس در هنرستان-

 ( همزمان با تكميل پايان نامه4533

 پروژه( 166نامه( كارشناسي معماری )بيش از راهنمايي طرح نهائي )پايان 
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 پژوهشيپژوهشي  ققسوابسواب  --44

 

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  

   مطالعه نقش فضای باز در معماری سنتي ايران جهت بهبود و "همكار طرح پژوهشي با عنوان
زاد اسالمي واحد تهران سما، دانشگاه آ 15/5/4535-15/5/4556)"ارتقاء معماری معاصر

  ای سماآموزشكده فني حرفه

  

  مقاله علميمقاله علمي  

خبری -جلد سوم مجله علمي ،"محيط زيست پايدار تهويه مطبوع در معماری بومي ايراني و" 

 55عمران وتوسعه، پاييز و زمستان

سومين همايش ملي توسعه ، "با رويكردی بر عوامل جغرافيايي پايداری در مسكن بومي روستايي" 

 سسه آموزش عالي عمران و توسعه، همدان، مؤ55مرداد  15و  11ايي، پايدارروست

اولين همايش ملي مرمت، ، "ست پايدار و معماری ايرانييط زينقش تهويه مطبوع در مح" 

 51شهريور13شهرسازی ومحيط زيست پايدار، همدان، 

دومين همايش ملي معماری ، "اری ايران )نمونه موردی شوادان(الگوهای كهن پايداری در معم"  
  ، دانشگاه آزاداسالمي همدان56اسفند 3پايدار، 

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  تاكنونتاكنون  5151//6464//4545آموزش عالي عمران و توسعه از آموزش عالي عمران و توسعه از   مدير پژوهشي مؤسسهمدير پژوهشي مؤسسه  

  سالسال  33مدير گروه معماری مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، بيش از مدير گروه معماری مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، بيش از   

  تاكنونتاكنون  5151//6565//6565از از   ""عمران و توسعهعمران و توسعه""خبری خبری --سردبير دوفصلنامه داخلي علميسردبير دوفصلنامه داخلي علمي  

  همكاری با مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه در طراحي نقشه اصالحي برخي فضاهای داخلي همكاری با مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه در طراحي نقشه اصالحي برخي فضاهای داخلي   

  ((5151مؤسسه )مهر مؤسسه )مهر 

سردر ورودی   در طراحي و نظارت بر اجرای  آموزش عالي عمران و توسعه سسههمكاری با مؤ  
  (55سسه  )مهر و آبان خانه مؤكتاب

  تاكنون 41/5/4551، از مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه عضوشورای پژوهشي  

  تاكنونتاكنون  5555//6161//1111عضو كميته نظارت بر نشريات دانشگاهي، از عضو كميته نظارت بر نشريات دانشگاهي، از   

  تا كنون 4/3/54، ازآموزش عالي عمران و توسعه سسهميته انضباطي مؤعضو ك  

  تاكنون 5/1/55، از آموزش عالي عمران و توسعه سسهعضو شورای بررسي موارد خاص مؤ  

-14/1/4531به مدت دوسال )، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه عضوشورای فرهنگي  
14/1/4530)  
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به مدت سه  ،زش عالي عمران و توسعهآمو سسهمؤ عضو كميته انضباطي تجديدنظر  
  (19/5/4531-19/5/4533سال)

پنجمين دوره  در "انرژی های پايدار درمسكن روستائي ايران"ارائه سخنراني علمي باعنوان   
  (4551سسه )آذرماههای علمي مؤسخنراني

آذر ماه آذر ماه ))  ""زيست پايدارزيست پايداردر معماری ايراني و محيطدر معماری ايراني و محيط" " تهويه مطبوعتهويه مطبوع""ارائه سخنراني علمي با عنوان ارائه سخنراني علمي با عنوان   

45514551))  
 11) همكاری در برگزاری سومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي و دريافت سپاس نامه 

 سسه آموزش عالي عمران و توسعه(، مؤهمدان ،55مرداد 15و

 Time Saver""ازكتاب مرجع "هاخانهضوابط طراحي كتاب"ترجمه متن 

ه عماااران وتوساااعه، سساااماااي از عملكااارد دانشاااجويان معمااااری مؤبرپاااايي نمايشاااگاه عل 

 4535،اسفندماه  4554، اسفندماه4551ارديبهشت ماه

كااه از  "ت ميااداني زلزلااه باام  مااروری باار مشاااهدا  "دبياار اجرايااي همااايش يااک روزه     

در محااال  4535سساااه عماااران وتوساااعه در ساااالروز زلزلاااه بااام در دی مااااه    جاناااب مؤ

 دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد.

  مرداد15و 11الت سومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي،عضو كميته علمي و داور مجموعه مقا 

 ، همدان، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه55

های اين شركت های پروژهسازان همدان ومسئول طراحيت مديره شركت بنياديننايب رئيس هيأ 

ح طرح طراحي ساختمان اداری بنياد تعاون سپاه همدان در پنج ونيم طبقه؛ اصالاصالح  :از جمله

 های مختلفمجموعه تاالر و رستوران شهيد شهبازی همدان؛ طراحي نمای ساختمان

  معماری سازمان نظام مهندسي استان همدان 4عضو پايه 

 
 
 
 
 
 

 
 


