
 

 
 

 ، پیمانی1391، استادیار، دکتري معماري از دانشگاه تهران 1353متولد  دکتر منوچهر معظمی، 
 

 
 اي از سوابق تحصیلی: خالصه

 
               1391آموختۀ مقطع دکتري تخصصی رشتۀ معماري؛ از دانشگاه تهران در شهریور سال  دانش •

 )25/18(معدل 
 هاي فرهنگی مؤثر بر معماري ایران در دورة معاصر) تبیین مؤلفه فرهنگ و معماري؛ نامۀ دکتري: (عنوان پایان 

 نامه: عالــی) ( نمرة پایان
 :زیر نظر (TU-Berlin)ماهه در دانشگاه فنی (تکنولوژي) برلین  حضور در فرصت مطالعاتی هفت •

Prof. Dr. Phil Gabi Dolff-Bonekämper  89ماه  ديتا پایان  89، (انتهاي خردادماه( 
 1379ارشد رشتۀ معماري از دانشگاه تهران در سال  آموختۀ مقطع کارشناسی دانش •

 ) 28/18معدل تقریبی دروس طراحی:  10/18(معدل تقریبی دروس تخصصی: 
 آموزان) آموزشی ویژة دانش -، (فضایی علمیموزه باغ نامۀ کارشناسی ارشد: (عنوان پایان
 ) 00/19نامه:  ( نمرة پایان

 1371ها در سال  در آزمون سراسري دانشگاه 79ب رتبۀ کس •
 1371آموختۀ دورة متوسطه از دبیرستان شهید پیرو همدان در سال  دانش •
  



 هاي اجرایی: از سوابق مسئولیت اي  خالصه
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -دانشگاه هنـــر (تهران) •

 معاون پشتیبانی دانشگاه -تا کنون) -1393(تیرماه 
 وزارت راه و شهرسازي -رکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيم •

 سرپرست پژوهشکدة معماري و شهرسازي -)1393خرداد  -1393(اردیبهشت 
 مشاور ریاست مرکز در حوزة شهرسازي و معماري -)1393اردیبهشت  -1392(اسفند 
 مرکزمعاون تحقیقات و مطالعات معماري و شهرسازي  -)1392اسفند  -1392(مهرماه 
 مرکزسرپرست معاونت تحقیقات و مطالعات معماري و شهرسازي  -)1392شهریور  -1391(اسفند 

 مرکز سازي مدیر نوآوري و تجاري -)1391اسفند  -1391(تیر 
 ارتباط صنعت و پژوهش -هاي تحقیقاتی سازي نتایج طرح هاي عرصۀ راه، مسکن و شهرسازي و تجاري حمایت از نوآوري

 و تحقیقاتی شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي.رکز مطالعاتی م •
 ماه آخر فعالیت مرکز) 4( مرکزالملل  مدیر اطالعات و روابط بین -)1391خرداد  -1390(
 شوراي فرهنگی مرکز دبیر -)1391خرداد  -1390(
 ماه) 3(قریب  مرکزسرپرست مدیریت پشتیبانی و امور مالی  -)1390(
 مرکزمعاون پژوهشی و آموزشی  -)1389خرداد  -1384(
 مرکز هاي اقتصاد و مدیریت شهري رییس گروه مطالعات و پژوهش -)1383-1384(
 مرکز کارشناس مسئول شهرسازي و معماري -)1381-1383(
 مرکز میسیون تحول اداريکعضو ، کمیتۀ انتشاراتعضو  ،مرکز منتخب هیأت علمیکمیتۀ عضو  -)1382-1389(

 "کتاب تخصصی"گذاري و مسئول دبیرخانۀ عضو شوراي سیاستو 
تهیه و تدوین  ،"کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعۀ پایدار بم"اجرایی  -کمیتۀ علمیدر یت عضو -)1383( •
دستور "تهیه و تدوین و نیز کارگاه  جهت ارائه در کمیتۀ علمی ،"نویس مقدماتی منشور توسعۀ پایدار بم پیش"

با همکاري سرکار خانم مهندس نیکخواه (چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت  ،"بم کار اجرایی منشور توسعۀ پایدار
 کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعۀ پایدار بم) برگزار کننده: کمیتۀ ملی توسعۀ پایدار

آموزان؛ آموزش و پرورش  شهر علمی دانش ،"پردیس دانش"پژوهشی پروژة -کمیتۀ علمی مسئولیت -)1379(  •
 شمیرانات

 
اندازهاي  ها و چشم چالش -ساماندهی سیماي شهري"نامۀ برگزاري سمینار  آیینتهیه و تدوین  -)1382(  •

 . وزارت مسکن و شهرسازي"آینده
 



 اجرایی: -پژوهشی -از سوابق علمی اي  خالصه
 

 هاي مطالعاتی و پژوهشی طرح
ایرانی  –هاي معماري اسالمی  بندي گرایش بررسی، تحلیل و دسته"مجري پژوهش  -)حال حاضر -1392( •

 کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي "در دورة معاصر
سنجی و  تدوین راهنماي شناسایی، مستندسازي، اهمیت"مجري پژوهش  -)حال حاضر -1392( •

 ز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيکارفرما: مرک "رویدادهاي تاریخی در شهرهاي ایران بندي مکان اولویت
هاي  تدوین معیارهاي طراحی داخلی براي فضاهاي ساختمان"مجري پژوهش  -)حال حاضر -1392( •

؛ پژوهشگران همکار: دکتر مصطفی کیانی و مهندس آزاده فرزادپور؛ دستگاه پژوهشی: مرکز تحقیقات راه، مسکن "اداري
 ها و تأسیسات دولتی و عمومی تمانو شهرسازي؛ کارفرماي اصلی: سازمان مجري ساخ

هاي اداري (در سه اقلیم  تدوین الزامات اقلیمی در طراحی ساختمان"مجري پژوهش  -)حال حاضر -1392( •
؛ پژوهشگران همکار: دکتر شاهین حیدري و دکتر علی وکیلی؛ دستگاه پژوهشی: مرکز تحقیقات راه، "منتخب ایران)

 ها و تأسیسات دولتی و عمومی زمان مجري ساختمانمسکن و شهرسازي؛ کارفرماي اصلی: سا
رویدادهاي تاریخی شهر تهران، به  مطالعات طرح مدیریت مکان"مدیر اجرایی  -)1392خرداد -1391( •

 کارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مدیریت بافت تاریخی "منظور احیاي بافت تاریخی تهران
 
سند جامع "براي تولید  "عات طرح مشاوره و مدیریت بافت تاریخی تهرانمطال"مدیر اجرایی  -)1390( •

کارفرما: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران،  "ها و بناهاي تاریخی تهران مدیریت و حفاظت بافت
 مدیریت بافت تاریخی

 
دانشگاه تهران،  ؛"(و تأثیر آن بر آموزش معماري)تلقی استاد از فضـا " مجري پژوهش -)1386-1387(سال  •

 پردیس هنرهاي زیبــا، دانشکدة معمـاري (زیر نظر جناب آقاي دکتر مهدي حجت)
 
هاي ارزشی و فرهنگی در طراحی معماري (دورة  داوري جنبه" مجري پژوهش -)1387-1386(سال  •

نظر جناب آقاي ؛ دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبــا، دانشکدة معمـــاري (زیر "کارشناسی/ طرح معماري پنج)
 دکتر عباسعلی ایزدي)

 
؛ دانشگاه تهران، پردیس "چیستی خالقیت در معماري و چگونگی آموزش آن" مجري پژوهش -)1387(سال  •

 غالمرضا اسالمی) هنرهاي زیبــا، دانشکدة معمـــاري (زیر نظر جناب آقاي دکتر سید
 



(با جایگاه درس آشنایی با معماري اسالمی در دورة آموزشی معماري " مجري طرح پژوهشی -)1386(سال  •
؛ دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبــا، دانشکدة معمـــاري "نگاهی بر تجارب سایر کشورها در آموزش تاریخ معماري)

 (زیر نظر جناب آقاي دکتر سیمون آیوازیان)
 
نوسازي، کارفرما: سازمان  "ضاهاي بیرونی و درونیزیباسازي مدارس؛ ف" مجري طرح پژوهشی -)1384(سال   •

 توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزات آموزش و پرورش).
 
(نمونۀ موردي: تأثیر اصالحات ارضی بر شکل روستاهاي ایران  "همکاري در طرح پژوهشی  -)1383(سال  •

 , به سرپرستی آقاي دکتر عیسی حجت ."روستاهاي منطقۀ مرکزي)
 
, به "ثبت فرایند طراحی, تدوین و تدریس دروس پایۀ معماري"ار در طرح پژوهشی همک -)1383(سال  •

توسط انتشارات دانشگاه تهران در قالب  89یافته این کار در سال  سرپرستی آقاي دکتر عیسی حجت. (محصول بسط
 منتشر شد.) "مشق معماري"کتاب 

 
بررسی فضاها و "ي شهري در طرح بندي و بررسی گروه فضا مجري بخش برداشت، جمع -)1380(سال  •

 کارفرما: سازمان زیباسازي شهر تهران. "هاي شهري در چهار پایتخت اروپایی و آسیایی المان
 
دانشگاه تهران, به سرپرستی  "مطالعۀ مرمتی بافت قدیم بوشهر"همکاري در طرح پژوهشی  -)1377(سال  •

 دکتر فالمکی. 
 
، مشترك بین دانشگاه "مطالعه و برداشت از بافت قدیم اصفهان" همکاري و عضویت در پروژة -)1373(سال  •

 جانبه. (چاپ و منتشر شده در فرانسه) کاري دو هاي  هاي فرانسه در قالب تیم تهران و یکی از دانشگاه
 

 ها مقالــه
(توسعۀ کمی در فقدان توسعۀ کیفی در آموزش وِردي که ندانستیم... "مقالۀنگارش و تدوین  -)1393( •

(استادیار محترم دانشکدة آقالطیفی دکتر سرکار خانم مشترك با  طور دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، به، "معماري)
 صورت سخنرانی پنجمین همایش ملی آموزش معماري؛ شده به ارائه معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی)؛

 
 مقالۀ:نگارش و تدوین  -)2014( •

“ACCUMUIATED HISTORICAL EXPERIENCE AND COLLECTIVE MEMORY, AN ESSENTIAL 
COMPONENT OF FUTURE CIVIC LIFE” 



راد (پژوهشگر دورة دکتري شهرسازي از دانشگاه تربیت مدرس) و جناب  طور مشترك با سرکار خانم مهندس شاهین به
المللی منظر  بین شده در پنجمین کنفرانس آبادي (عضو هیأت علمی دانشگا آزاد تهران غرب)؛ ارائه آقاي دکتر دولت

 فرهنگی
“Fifth International Cultural Landscape Conference” (Urban Cultural Landscape: Past; 
Present; Future) Tehran, IRAN 

چاپ شده ، " مدت معماري کوتاه -مدت جامعۀ کوتاهمعماري معاصر ایران؛ "نگارش و تدوین مقالۀ  -)1392( •
) و 507 – 475معماري اسالمی؛ صص  -(دفتر اول همایش ملی معماري و شهرسازي اسالمیمقاالت  در مجموعه

 کلیدي شده به صورت سخنرانی ارائه
(دربارة اهمیت انباشت تجربه و خاطرة جمعی در خاطرات یک شهر "نگارش و تدوین مقالۀ  -)1392(بهار  •

ك با جناب آقاي دکتر فریبرز طور مشتر سازمان زیباسازي شهر تهران؛ بهت مقاال چاپ شده در مجموعه، "تهران)
 راد؛ آبادي و سرکار خانم مهندس مهنوش شاهین دولت

چاپ شده در ، "معماري معاصر ایران؛ رؤیاي تغییر و گسست فرهنگی"نگارش و تدوین مقالۀ  -)1391( •
ك با جناب آقاي دکتر عیسی طور مشتر ایران؛ بههمایش ملی صد سال معماري و شهرسازي معاصر مقاالت  مجموعه
 شده به صورت سخنرانی مقاالت و ارائه چاپ شده در مجموعه حجت؛

 
در نشریۀ  شده؛ چاپ"تلقی استاد از فضـا (و تأثیر آن بر آموزش معماري)"نگارش و تدوین مقالۀ  -)1390( •

 68تا  57، صفحۀ 1390، زمستان  48شمارة  "هنرهاي زیبا (شهرسازي و معماري)"پژوهشی  -علمی
 
، "گشتگی فرهنگی در معماري معاصر ایران و گُم  هاي گسست ریشه"مقالۀو تدوین  نگارش -)1390( •

 ب آقاي دکتر عیسی حجتطور مشترك با جنا ؛ به"شهـر آرمان"پژوهشی  -چاپ در فصلنامۀ علمیتأییدشده براي 
 
(با جایگاه درس آشنایی با معماري اسالمی در دورة آموزشی معماري "مقالۀ و تدوین  نگارش -)1390(  •

 70؛ شمارة "آبادي"تخصصی  -شده در فصلنامۀ علمی چاپ، "نگاهی بر تجارب سایر کشورها در آموزش تاریخ معماري)
 
 مقالۀ:نگارش و تدوین  -)2011(   •

“Iranian contemporary home: mirror of Iranian society (Inspection in social aspect of interaction 
between people and home in Iran)” 

طور مشترك با سرکار خانم مهندس آقالطیفی (پژوهشگر دورة دکتري معماري از دانشگاه تهران)؛ پذیرفته شده در  به
 University of Berekleyدر  ”conference of “The Death & Life of Social Factors المللی بین کنفرانس

نشریه "منتشر شده در  "تأملی بر تعامل شهـر، معماري و فرهنگ در برلین"مقالۀ و تدوین  نگارش -)1389( •
 نامۀ شهر و فرهنگ) شناسی و فرهنگ (ویژه به سایت انسان وابسته "اینترنتی انسان و فرهنگ



(با تأکید هاي اجرایی  ها در دستگاه ، مشکل بنیادین پژوهش»پرسشی بی«"مقالۀ و تدوین  نگارش -)1389(  •
، منتشر شده در  "براي اولین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوري"ارائه شده به  "بر حوزة شهرسازي و معماري)

 1391در سال  71شمارة کتابچۀ مجموعه مقاالت همایش و انتشاریافته در فصلنامۀ آبادي 
 
 مقالۀ:نگارش و تدوین  -)2011(   •

“Meaning of home in struggle of Global change (Inspection in impact of global change on concept 
of home in Iran)” 

شده  و ارائهپذیرفته ؛ (پژوهشگر دورة دکتري معماري از دانشگاه تهران)آقالطیفی مهندس سرکار خانم طور مشترك با  به
 21st IAPS conference: Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Globalالمللی  در کنفرانس بین

Change on Human Habitats; (Sub-Topic: Identity in built environment) کشور آلمان؛ با  -در الیپزیک
 ,KUBUS; Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ میزبانی

 
 مقالۀ:و تدوین  نگارش -)2010( •

Planning for Sustainable Development after Earthquake (With overview of Bam Experience) 
 4th AESOP Youngالمللی  در کنفرانس بینشده  ارائه؛ پذیرفته و آقالطیفیمهندس سرکار خانم طور مشترك با  به

Academics’ Meeting Prague 2010 - Landscapes of Planning کشور چک؛ مؤسسۀ برگزارکننده:  -در پراگ
 Young Academic Researcherریزي اروپا، با عنوان  شبکۀ پژوهشگران جوان دانشگاهی از انجمن مدارس برنامه

AESOP با میزبانیCzech University of Life Sciences Prague  
 
(با جایگاه درس آشنایی با معماري اسالمی در دورة آموزشی معماري  "مقالۀو تدوین  نگارش -)1388(  •

ارائه شده سومین همایش آموزش معماري؛ دانشگاه تهران، ، "نگاهی بر تجارب سایر کشورها در آموزش تاریخ معماري)
 پردیس هنرهاي زیبا، (چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش)

 
 قالۀمو تدوین  نگارش -)1387( •

Position of “Acquaintance with Islamic Architecture” course in B.A. of Architecture 
 Architectural Education Forum 4المللی  در کنفرانس بینشده  پذیرفته؛ آقالطیفیمهندس سرکار خانم با همکاري 

 در کشور ترکیه.
 
 مقالۀو تدوین  نگارش -)1387(  •

Architecture education in contemporary era in Iran (cultural ruptures in architecture education) 
 Architecturalالمللی  در کنفرانس بینشده  خالصه مقالۀ پذیرفته؛ آقالطیفیمهندس سرکار خانم با همکاري 

Education Forum 4 .در کشور ترکیه 



 
؛ "آبادي"تخصصی  -چاپ شده در فصلنامۀ علمی، "معماريطرح باغ موزة "مقالۀو تدوین  نگارش -)1387( •

 58شمارة 
 
 مقالۀو تدوین  نگارش -)2008( •

One day with children (Appropriating space for children to improve their creativity) 
 20th Internationalالمللی  در کنفرانس بینشده  خالصه مقالۀ پذیرفته؛ آقالطیفیمهندس سرکار خانم در همکاري با 

Association of People and Environment Studies (IAPS)   درRome, Italy. 
 
چاپ شده در فصلنامۀ ؛ "هاي فرهنگی در معماري معاصر ایران  گسست "مقالۀو تدوین  نگارش -)1386(  •

 .87-86؛ شمارة "شهرسازي و معماري"تخصصی  -علمی
 
 خالصه مقالۀو تدوین  نگارش -)1384( •

A Master Plan for Sustainable Development in Bam City (Sustainable Urban Conservation and 
Bam City Revitalization  )  

 & Environment Healthالمللی  در کنفرانس بینشده  پذیرفته؛ نیکخواهمهندس سرکار خانم با همکاري 
Sustainable Development (iaps19-bibalex)   کشور مصر؛ مؤسسۀ برگزار کننده -در اسکندریه :

International Association for People Environment Studies  
 
با همکاري آقاي مهندس "ها ها و مسیر ها، سویه آفرینش اثر معماري: بنیان"مقالۀو تدوین  نگارش -)1383(  •

 ،21مجلۀ علمی و پژوهشی هنرهاي زیبا، شمارة (دکتر) حمیدرضا انصاري؛ چاپ شده در 
 
ارائه شده به سومین کنگرة تاریخ معماري و ، "باغ موزة معماري ایران  "مقالۀو تدوین  نگارش -)1383( •

 (چاپ شده در مجموعه مقاالت کنگره). شهرسازي ایران
 
، چاپ شده در مجموعه "موزة فناوري آموزشی) هاي فناوري (باغ پارك "مقالۀو تدوین  نگارش -)1381( •

 مقاالت اولین جشنوارة دانشجویی معماري و شهرسازي، فرهنگستان هنر
 

 ها کتــاب
در قالب یک کار گروهی دانشجویی  "شهر الفت -معرفی معماري روستا"همکاري در تدوین کتاب  -)1380( •

 منطقۀ آزاد قشم)سازمان (منتشر شده با همکاري 
 



مرکز مطالعاتی و  "مشی امور مطالعاتی، تحقیقاتی و فنـی مرکز خط"تهیه و تدوین ویرایش نهایی  -)1388( •
 تحقیقاتی شهرسازي و معماري) (زیر نظر هیأت أمناي مرکز)

 
هاي مطالعاتی و پژوهشی  (چکیدة تفصیلی طرحپژوهشنامه "مسئول تهیه و تدوین  -)1388 -1387 -1386( •

 اتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري مرکز مطالع "مرکز)
 

 هـا سخنرانی
وِردي که ندانستیم... (توسعۀ کمی در فقدان توسعۀ کیفی در آموزش "سخنرانی با عنوان  -)1393آذر  9( •

 در پنجمین همایش ملی آموزش معماري؛ در دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، "معماري)
 سخنرانی با عنوان: -)2014نوامبر  18مصادف با  1393آبان  27( •

“ACCUMUIATED HISTORICAL EXPERIENCE AND COLLECTIVE MEMORY, AN ESSENTIAL 
COMPONENT OF FUTURE CIVIC LIFE” 

 ارائه شده در :
“Fifth International Cultural Landscape Conference” (Urban Cultural Landscape: Past; 
Present; Future) Tehran, IRAN 

هـاي  (بحثی دربارة تأثـیر مؤلفهتأملی بر تعامل فرهنگ و معماري "سخنرانی با عنوان  -)1393خرداد  20( •
 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي "فرهنـگی بر معماري ایران در دورة معاصر)

در سمینار علمی  "»شهـر«و » حیات مدنی«، »ديحقوق شهرون«"سخنرانی با عنوان  -)1393اردیبهشت  6(  •
 آباد منشور حقوق شهروندي در دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

در سومین همایش (تخصصی) ملی مدیریت  "مدیریت شهري پایدار"سخنرانی با عنوان  -)1392آذر  20( •
 مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف ها؛ به همت دفتر مطالعات شهري مرکز شهري؛ شبکۀ دانشی شهرداري

به مناسبت روز معمار در مرکز آموزشی علمی کاربردي  "شناسی معماري جامعه"سخنرانی با عنوان  -)1392( •
 طرح رسم پارسه 

در همایش رؤساي مهندسین  "(مراتب کیفیت معماري)مبانی مطالعات و طراحی "سخنرانی با عنوان  -)1391( •
 ر تهرانهاي استانی د سپاه

  
 مدت معماري کوتاه -مدت معماري و شهرسازي معاصر ایران، جامعۀ کوتاه"سخنرانی با عنوان  -)1391( •

 عنوان سخنران کلیدي) اي شهرسازي و معماري معاصر ایران در تبریز (به در همایش منطقه "ها و راهکارها) (چالش
 
در  "ایران، رؤیاي تغییر و گسست فرهنگیمعماري و شهرسازي معاصر "سخنرانی با عنوان  -)1391(  •

 عنوان سخنران کلیدي) همایش ملی یکصد سال شهرسازي و معماري معاصر ایران (به



 
با رویکرد گردشگري. در مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي  "معماري ایران"سخنرانی تحت عنوان  -)1384( •

 و معماري وزارت مسکن و شهرسازي
 
اولین جشنوارة "در  "موزة فناوري آموزشی) هاي فناوري (باغ پارك"سخنرانی تحت عنوان  -)1381( •

 ، در دانشکدة هنرهاي زیبا؛ برگزار کننده: فرهنگستان هنر"دانشجویی معماري و شهرسازي
 
جمع اعضاي هیأت علمی دانشگاه هنر و "در  ارشد نامۀ کارشناسی سخنرانی در ارتباط با پایان -)1379( •
 "عماري تبریزم
 

 هـا هـا و عنـوان رتبـه
هاي پژوهش  المللی برترین ششمین جشنوارة بین"نامه (دکتري)  کسب رتبۀ برترین در بخش پایان -)1392( •

 ریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه "و نوآوري مدیریت شهري (جایزة جهانی تهران)
 ).1385تري معماري دانشگاه تهران (ورودي سال آموختۀ رتبۀ اول (ممتاز) در مقطع دک دانش -)1391( •
 
چهارمین جشنوارة "عنوان طرح مورد تحسین هیأت داوران، در  ارشد به نامۀ کارشناسی انتخاب پایان -)1381( •

 ."جوان خوارزمی
 
اولین "عنوان طرح برگزیده و مورد تقدیر هیأت داوران، در  ارشد به نامۀ کارشناسی انتخاب پایان -)1381( •

 فرهنگستان هنر. ،"جشنوارة دانشجویی معماري و شهرسازي
 
نامۀ سال  ششمین دورة انتخابات پایان" مقطع کارشناسی ارشد، در رتبۀ اول رشتۀ معمارياحراز  -)1380( •

 ."دانشجویی
 

 اي از سوابق آموزشی: خالصه
 
 دانشکدة معماري و شهرسازي دانشگاه هنــر •

 )1394 -1393( "4طرح معماري ") و 1393 -1392( "1طرح معماري "درستدریس 
 
 گروه معماري -الملل کیش) دانشگاه تهران (پردیس بین •



در مقطع مقطع کارشناسی  "ریزي کالبدي آشنایی با مبانی برنامه"و درس  "مبانی نظري معماري"درستدریس 
 ).1394 -1393تحصیلی اول  سال مقطع کارشناسی ارشد (نیم "انسان و محیط"درس  و

مقطع کارشناسی ارشد  "انسان و محیط"درس  مقطع کارشناسی و "3طرح معماري "درستدریس 
 ).1393 -1392تحصیلی دوم  سال (نیم

 
 دانشکدة معماري (پردیس هنرهاي زیبا) دانشگاه تهران •
 مسال تحصیلی قطع م درس دیف

 
 رك و بیان معماري/ هندسه کاربردي/ 

 قدمات بیان معماري
 86 -87)  1 رشناسی

 85 -86)  2 رشناسی 1قدمات طراحی معماري  

 
 /  2/ بیان معماري  1/ بیان معماري 1قدمات طراحی معماري 

 1رح معماري 
 83 -84)  2 رشناسی

 
 / درك و بیان محیط/ بیان 2قدمات طراحی معماري 

 / هندسه کاربردي 2/ بیان معماري  1عماري 
 83 -84)  1 رشناسی

 82 -83)  2 رشناسی 1/ بیان معماري 1قدمات طراحی معماري  

 
/درك و بیان محیط/ هند 1قدمات بیان معماري 

 / بیان معماري دو 2ربردي/مقدمات معماري 
 82 -83)  1 رشناسی

 81 -82)  2 رشناسی 1/ بیان معماري  2قدمات بیان معماري  

 81 -82)  1 رشناسی / درك و بیان محیط 1قدمات بیان معماري  

 78 -79)  1 رشناسی ارشد 1رکیب  

 
 تهران  فنی دانشگاه دانشکدة  •

 ).1378تحصیلی. (سال  سال به مدت یک نیم "کشی و ترسیم فنی نقشه"درستدریس 
 
 اسالمی واحد همدان آزاد  معماري دانشگاه  دانشکدة  •

سال تحصیلی. (مهرماه  نیم 4به مدت   4و اسکیس طرح 2، هندسه1، هندسه3طرح معماري"دروستدریس 
 ).1378تیرماه  -1376



 
 اقبال الهوري مشهد (مؤسسه آموزش عالی)دانشگاه  •

 ).1391-1392اول تحصیلی   سال (نیم در مقطع کارشناسی ارشد 1طرح معماري "درستدریس 
 
 ). 1378تیرماه  -1373سال تحصیلی. (مهرماه  5آموزش و پرورش تهران به مدت  1تدریس و مشاوره در منطقۀ  •
 

 اي: اي از سوابق حرفه خالصه
 
رویدادهاي تاریخی شهر تهران، به منظور احیاي  طرح مدیریت مکان"مدیر اجرایی  -)1392خرداد  -1391( •

چهارم  عنوان عامل به راهوندشهر ؛ مشاور: مهندسین مشاور طراحانتهرانکارفرما: شهرداري  "بافت تاریخی تهران
 مدیریت بافت تاریخی تهران

فنی در  -ها و فضاي سبز شهرداري مشهد به عنوان عضو کمیتۀ علمی همکاري با پارك -)1392خرداد  -1390(  •
 "پارك متحرك مشهد"و  "پارك مینیاتوري مشهد" دو پروژة

سند مدیریتی حفاظت "براي تولید  "طرح مشاوره و مدیریت بافت تاریخی تهران" مدیر اجرایی -)1390(  •
؛ مشاور: مهندسین مشاور طراحان راهوند کارفرما: شهرداري تهران "ها و بناهاي تاریخی تهران و توسعۀ توأمان بافت

 شهر
ها و فضاي  ان پاركهکتار)، کارفرما: سازم 400(در  "طرح پارك خورشید مشهد" تهیههمکاري در  -)1390(  •

 معماري ؛ مشاور: مهندسین مشاور کاوشسبز شهرداري مشهد
، کارفرما: قرارگاه "هاي فرسوده شهريِ منتخب در تهران طرح نوسازي بافت"همکاري در  -)1390(  •

 رمبه عنوان عامل چها؛ مشاور: شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماري دانشگاه تهران األوصیاء (عج) سازندگی خاتم
تبلیغات . کارفرما: سازمان "جامع دانشگاه باقرالعلوم (ع)طرح "تهیه همکاري در  -)1386تا  1384سال از ( •

 اسالمی قم؛ مشاور: مهندسین مشاور یادگار طرح و مهندسین مشاور رواق. 
اداري طرح توسعۀ میدان نفتی  -پروژة مجموعۀ رفاهی"طراحی مرحلۀ اول و دوم  -)1383(سال   •

(پروژه اجراشده و در              کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، طرح توسعۀ میدان نفتی آزادگان (خوزستان).  "آزادگان
 برداري است.) حال بهره

. کارفرما: سازمان "طرح ساماندهی محور میدان دربند تا میدان سربند"طراحی مرحلۀ اول  -)1382( •
 زیباسازي شهر تهران. 

. کارفرما: سازمان زیباسازي شهر "ساماندهی محدودة شهري ناحیۀ خاك سفید"مدیریت طرح  -)1382(سال  •
 تهران.

 . کارفرما: شهرداري تهران."طرح راهبردي منظر طبیعی شهر تهران"همکاري در تهیۀ  -)1382(سال  •



 لولۀ گاز عسلویه تا اصفهان)هاي قطع فشار گاز (در مسیر خط  طراحی مرحلۀ اول و دوم ایستگاه -)1381(سال  •
 Line Block Valve Building        IGAT IV TELECOM. PROJECT            (NATIONAL IRANIAN GAS 
COMPANY) 

(مشاور: جهاد . "باغ موزة معماري ایران"مدیر طراحی و مسئول تیم طراحی پروژة ملی  -)1381_1379(سال •
 ها و فضاي سبز شهر تهران) دانشگاه تهران. کارفرما: سازمان پارك، دانشکدة هنرهاي زیبا،  دانشگاهی

ساماندهی مجموعۀ امامزاده  طرح"همکاري در طراحی مرحلۀ مقدماتی و مرحلۀ اول  -)1380-1379(سال   •
حجت و آقاي دکتر فرضیان. کارفرما: سازمان  در قزوین به سرپرستی آقاي دکتر عیسی  "الرضا موسی بن علی حسین بن

 قاف  امور خیریه استان قزوین.او
ها و فضاي  تهران. کارفرما: سازمان پارك 6در منطقه  "پارك والفجر"طراحی مرحلۀ اول و دوم  -)1379(سال  •

 سبز شهر تهران.
ها و فضاي  تهران. کارفرما: سازمان پارك 17در منطقۀ  "پارك جزیره"طراحی مرحلۀ اول و دوم  -)1379(سال  •

 سبز شهر تهران.
احیاء سردر "اردبیلی) و  الدین (در جوار مقبرة شیخ صفی "قاپو میدان عالی"طراحی مرحلۀ اول  -)1378ال (س  •

با نظارت آقاي دکتر  استان 5، مصوب سازمان میراث فرهنگی کل کشور و کمیسیون مادة "قاپو اردبیل تاریخی عالی
 جرا شده است.)(پروژه ا مجتبی رضازاده. کارفرما: سازمان میراث فرهنگی کشور.

 الدین شناسی جنوب غرب مزار شیخ صفی باستان -مجموعۀ فرهنگیهمکاري در طرح  -)1378(سال   •
 استان. کارفرما: سازمان میراث فرهنگی کشور. (پروژه اجرا شده است.) 5الرحمه), مصوب کمیسیون مادة  (علیه

 اردبیل. کارفرما: استانداري اردبیل.ساماندهی مجموعۀ امامزاده صالح (ع) همکاري در طرح  -)1378(سال  •
 در اردبیل. کارفرما: شهرداري اردبیل  قاپو مجموعۀ تجاري عالیطراحی  -)1377(سال  •

.  اردبیل در  سیاسی امام خمینی(ره) -میدان عبادي طرحهمکاري در مطالعات و طراحی مرحلۀ اول  -)1377(سال 
 ما: استانداري اردبیلکارفر
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