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 کارشناسی ارشد معماری؛ تهران، هنرهای زیبا 1362-1372

 ها و مراتب دانشگاهیسمت

 شود.(ها و مراتب دانشگاهی به ترتیب زمانی معکوس. خطوط جدول زیر بعداً حذف می)سمت

 
 [؛ ]دانشگاه[، ]دانشکده[سمت یا مرتبه]عنوان  [پایان]سال  ـ[ آغاز]سال 

 پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافندعضو کمیسیون علمی  1385-1395

  غیرعامل؛ دانشگاه مالک اشتر
 مشاور علمی انجمن علمی معماری؛ دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی  1392-1395

 مسئول پدافندغیرعامل؛ دانشگاه هنر 1386-1395

 شهرسازی و معماری دفاعی؛ دانشگاه مالک اشتروهشکده عضو کمیسیون علمی پژ 1388-1395

 مدیر گروه؛ دانشگاه هنر، پردیس فارابی معماری و معماری داخلی  1395-1395

 مدیر گروه؛ دانشگاه هنر، مدیریت پروژه و ساخت 1393-1395
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 های پژوهشزمینه

 مدیریت بحرانـ 
 ـ معماری بومی و روستایی

 ـ پدافند غیر عامل
 بیمارستان و درمانی -
 معماری معابد -

 سوابق تدریس دانشگاهی

 [،1[، ]دانشکده 1]دانشگاه  1395-1381دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنر، 
 درک و بیان محیطـ 
 1روستا ـ 

 2ـ روستا 
 ـ تاریخ معماری جهان

 معماری 1ـ طرح 
 معماری 4ـ طرح 
 معماری ارشد 2ـ طرح 

  گاه های انسانیـ بالیا و سکونت
 معماری ادیان -

 مدیریت بحران بافت های فرسوده -
 پیشرفت ساخت هایروش -

 [2برنامه یا دورۀ آموزشی ] 1378-1372،پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 طراحی فنیـ 
 عناصر و جزئیاتـ 

 ـ طراحی در بحران

 1391-1389الملل کیش، دانشگاه تهران، پردیس بین
 1ـ روستا 
 2ـ روستا 

 1374-1373الملل امام خمینی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین
 ـ مبانی نظری معماری

 ـ عناصر و جزئیات
 طراحی فنیـ 
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 ـ درک و بیان محیط

 ـ انسان طبیعت معماری
 ـ بیان معماری

 1395-1394دانشگاه هنر و معماری پارس، 
 1ـ روستا 
 2ـ روستا 

 1380-1375دانشگاه میراث فرهنگی، 
 ترکیبـ دروس 



 1395-1380دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 
 طراحی در بحران -

 1395-1392دانشگاه عالی دفاع، 
 های پدافندغیرعامل در شهرسازیشاخص -
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 1395-1385عضو هیئت تحریریه مجله علمی ترویجی پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین،  -

 1395شهر ایمن  عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی -

 1393-1386ت مسکن و شهرسازی، عضو کمیته فنی پدافند غیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی وزار -
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 1390کمیته علمی دومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل، وزارت علوم، تحقیقات و وفن آوری.عضو -

 1390عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی،  -

 1388مشاور علمی بخش پدافند غیرعامل شهرداری تهران.  -

 1388-1386مدیریت بحران مرکز استاندارد صنایع دفاعی وزارت دفاع.مشاور علمی بخش مراکز درمانی و  -

 1388-1386مشاور علمی بخش متعارف طرح پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی،  -

 1388-1386عضو هیات فنی تدوین استاندارد مدیریت ریسک،مرکز استاندارد دفاعی ایران.-

 1387ورعضو هیئت موسس انجمن علمی پدافندغیرعامل کش -

ریاستتت پانل امداد و نجات و عضتتو کمیته علمی ستتومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه  -

 1386طبیعی، دانشگاه تهران، 

 عضو کمیته علمی و عضو هیئت رئیسه اولین کنفرانس بین المللی سازه و معماری، دانشگاه تهران،  -

 دانشگاه تهران،  ایش سازه ها ی فضاکارعضو شورای اجرایی هم -

 .1385مدیریت طرح بحران برنامه های عمران ونوسازی اراضی عباس آباد،  -

 .1383عضو کمیته علمی کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعه پایدار بم،  -

 ایسوابق حرفه

 .(شودای به ترتیب زمانی معکوس. خطوط جدول زیر بعداً حذف می)سوابق حرفه

 مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار 1381- 1373

  )در صورت وجود( ها و سایر سوابق اجراییمسئولیت

 شود.(ها و سایر سوابق اجرایی غیردانشگاهی به ترتیب زمانی معکوس. خطوط جدول زیر بعداً حذف می)مسئولتی

 در زمان جنگ االنبیاقرارگاه مهندسی رزمی خاتم مسئول ستاد سلمان  1364-1368
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 اسالمی

 جلد بیمارستان و درمانی به تفکیک 13
 علمی پژوهشی مقاالتلیست ـ 
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 . وزارت مسکن و شهرسازی1377دومین جشنواره مهندسی ساختمان،. مسکن ارزان قیمت .18

 اولین همایش هنر اسالمی ایران.  1377.سجد ایرانی: بارزترین نمونه هنر اسالمی ایرانم .19

 اولین همایش معماری مساجد:گذشته، حال، آینده.  1376.جنبه های جهانی مسجد .20

 ده. حال، آین1376اولین همایش معماری مساجد:گذشته، . شناسی نظام شکل )تفرید و ترکیب عناصر تشکیل دهنده مسجدچیستی .21

 لیست مقاالت همایشی
 ، کنفرانس ملی معماری و توسعه نوین شهری.1394، واکاوی ارتباط موجود بین معماری و موسیقی با رویکردی بر مفاهیم موسیقی تالشی

 ، اولین کنفرانس ساالنه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی.1394، واکاوری معیار رنگ در زیبایی شناسی معماری و موسیقی

 ، اولین کنفرانس ساالنه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی.1394بررسی تطبیقی پاویول اسپانیا در شانگهای چین و خانه های شیلیکی، 

، اولین کنفرانس ساالنه بین المللی عمران، معماری و 1394، نظران و فالسفهجستاری معناشناختی پیرامون معنا و مفهوم هنر از دیدگاه صاحب

 سازی..شهر

 ، کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری.1394، جستاری بر واکاوی قیاس های معماری و موسیقی بر طراحی

. دومین دوره کنگره تخصصی ساخت 1394بازتعریف فضای بیمارستانی با رویکرد محیط شفا بخش و نقش آن در تسریع روند بهبودی بیماران

 تجهیزات. تهرانبیمارستان و مدیریت منابع و 

 . دومین دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات. تهران1394بررسی اهمیت نور در مراکز درمانی با رویکرد شفابخشی

 و تجهیزات. دومین دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع 1394بررسی ابعاد پایداری مراکز درمانی با رویکرد معماری شفابخش.
 تهران

 . دومین دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات1394بازتعریف اتاق بستری با رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد.

 تهران

المللی عمران، معماری  . اولین همایش بین1394مکان یابی مراکز درمانی  با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله )نمونه موردی محله باغ ملی(. 



 و توسعه پایدار شهری از هزاره سوم. تهران

. اولین همایش بین 1394ارایه الگوی بهینه مدیریت بحران دربرابر زلزله ازطریق مکانیابی صحیح کاربری های شاخص )نمونه موردی محله باغ ملی(. 

 المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری از هزاره سوم. تهران

 . دومین همایش اداره بهینه فضا و ساماندهی پایتخت. تهران1394رائه رهیافت نوین پدافندغیرعامل.ا

 . چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی. تهران.1393مقدمات طراحی بخش استریل. 

 عمران. هشتمین کنفرانس کنگره ملی مهندسی 1393نگاهی به طراحی پل ها از منظر پدافندغیرعامل

 . کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات. تهران1393رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی. 

 . چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی. تهران.1393تاثیر نظریه معماری عصبی بر طراحی بیمارستان. 

 . چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی. تهران1393روند بهبود بیماران تاثیر محیط های طبیعی و بهبود بخش بر

 . همایش ملی. تهران1393مکان یابی فضاهای سبز و باز با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله )نمونه موردی محله باغ ملی(. 

 دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات. تهران. اولین 1393رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی.

. اولین دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1393اهمیت رنگ در بخش های مراقبتی بیمارستان ازمنظر روان شناسی. 

 تهران

 تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات. تهران.. اولین دوره کنگره 1393نقش رنگ در بیمارستان از منظر عملکردی

 . اولین دوره کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات. تهران.1393رنگ، ابزاری برای مسیریابی در بیمارستان

 مللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری. کنفرانس بین ال1392مدیریت بحران در بافت های شهری شطرنجی،مطالعه موردی بافت تاریخی اراك.

 تهران

 . ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران1392و پمپ بنزین.  CNGتبیین مالحظات پدافندغیرعامل در احداث جایگاه های 

 . دومین کنفرانس ملی صنعت بتن1392نقشه پارچه بتنی در پدافندغیرعامل

 . همایش تبریز. تبریز1392زواره بر نمود معماری و شهرسازی اسالمینسبت درون و برون در حسینیه بزرگ و کوچک 

 . همایش تبریز. تبریز1392نگاهی به طراحی پل ها از منظر پدافند غیر عامل

 . دانشگاه سمنان. سمنان1392نقش پارچه بتوتی در پدافندغیرعامل

 همایش ملی معماری دست کند،کرمان.. اولین 1391ارزیابی معیارهای پدافندغیرعامل در طراحی معماری دست کند

. اولین همایش ملی آموزش 1391ی پذیرش دانشجوی معماری در ایران )ازطریق بررسی تطبیقی با دانشگاه های خارج از کشور( آسیب شناسی شیوه

 عالی هنر، دانشگاه هنر. تهران

ی تبیین سیستم های مهندسی و مدیریت پدافندغیرعامل دانشگاه امام . همایش سراسر1391بررسی تحلیلی فرودگاه مهرآباد با رویکرد پدافندغیرعامل

 حسین. تهران

 . سخنرانی، دانشگاه هنر. کرج1391استاندارد طراحی بیمارستان

 . نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان1391طراحی تعاملی در اماکن درمانی جهت کاهش آسیب ها در زلزله

 اصفهان

Proposing a design guideline for entrances and exits in public earth-shelters: a passive defense approach. 1391 

13tt ttttt tttttttttt tt ttttt 2012 ttttttttt. 

Baber. From limitations to opportunities: discovering the natural potential .2012. Arch_cultural translations 

through the silk road 
Belbar , from limitations to opportunities discovering the natural potentials.  1391 . International conference of 

archi-caltural silk road 14-16 june 
 ن المللی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان. نهمین کنگره بی1391طراحی تعاملی در اماکن درمانی جهت کاهش آسیب در زلزله. 

 . اولین همایش معماری دست کند1391ارزیابی معیارهای پدافندغیرعامل در طراحی معماری دست کند. 

 . اولین همایش معماری دست کند. کرمان1391ارزیابی معیارهای پدافند غیر عامل در طراحی معماری دست کند. 

 دانشگاه تهران -. سمینار آموزش معماری دانشگاه تهران. تهران1391بحران در رشته معماری. لزوم ارائه درس مدیریت 

. . نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان. 1391طراحی تعاملی در اماکن درمانی جهت کاهش آسیب ها در زلزله. 

 اصفهان

 . دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. تهران1390ند غیر عامل. توسعه روستاها به منظور بهره گیری در پداف

 موزه فرش -. میراث فرهنگی. تهران1390آشنایی با مخاطرات و سوانح تهدید کننده موزه ها و مبانی مدیریت بحران در آنها )پژوهشگاه سوانح طبیعی( 

 .1390بررسی ساخت و سازهای اخیر طالقان .

 . طالقان1389را چگونه بسازیم. طالقان 

 . دومین کنفرانس ملی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی1390توسعه روستاها به منظور بهره گیری از پدافند غیر عامل. 



 . پژوهشگاه سوانح طبیعی1390مدیریت بحران در موزه ها و مخازن نگهداری اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی.

 . چهارمین همایش آموزش معماری1390ان در رشته معماری. لزوم ارائه درس مدیریت بحر

 . سمینار آموزشی معماری دانشگاه تهران. تهران1390نقش آموزش معماری در بازسازی هویت معماری شهر. 

بین المللی سازه و  . سمینار1390سازه در پناهگاه های مدرن با بهره گیری از تجربیات جنگهای گذشته در طراحی پناهگاه در جنگ های نسل ششم. 

 معماری دانشگاه تهران. تهران

پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد -. اولین همایش علمی1390تدوین معیارهای اصلی پدافند غیرعمال در طراحی معماری ساختمانهای عمومی. 

 پدافند غیرعامل. تهران

 پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیرعامل. تهران-علمی . اولین همایش1390ساختار فضایی معماری داخلی پناهگاههای عمومی. 

پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند -. اولین همایش علمی1390الزامات سازه در معماری یک پناهگاه با توجه به اصول پدافند غیرعامل. 

 غیرعامل. تهران

پژوهشی شهرسازی و معماری با -. اولین همایش علمی1390رویکرد پدافند غیرعامل.  بررسی چگونگی ارتقاء سطح کیفی عملکرد عناصر شهری با

 رویکرد پدافند غیرعامل. تهران

 و مکانیابی در پدافند غیر عامل. تهران. GIS. نخستین همایش تخصصی 1389نقش مکانیابی و طراحی پیش از بحران. 

 . فصلنامه بین المللی فنی مهندسی ساخت شهر1389. تعیین مسیرهای انسداددر هنگام وقوع زلزله در شهر مشهد

 . اولین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل1387تدوین معیارهای اصلی پدافند غیرعامل در معماری ساختمانهای عمومی. 

 . همایش معماری و شهرسازی ایران. کاشان1387تبیین جایگاه پدافندغیرعامل درمعماری و شهرسازی ایران. 

 . سومین همایش آموزش معماری1387وزش معماری روستایی در دانشکده های معماری. آم

 . اولین کنفرانس  بین المللی سازه و معماری. دانشگاه تهران1386سازه، پیش ساختگی، عملکرد

المللی مدیریت جامع بحران در  . سومین کنفرانس بین1386مدیریت بحران به کمک مکانیابی و طراحی فضاهای عمومی به منظور پدافند غیر عامل.

 حوادث غیر مترقبه طبیعی. دانشگاه تهران

 . سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی1386تسلط بر مدیریت بحران، طراحی سلولهای مستقل شهری. 

 دانشگاه تهران.

 لزله. یزد. اولین همایش ملی مدیریت بحران ز1385توسعه محله ای. 

 . همایش بین المللی هنر نبوی. اصفهان1385هنر مقدس ، مکان مقدس ، معبد. 

 . اولین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری. تهران1385مناسب سازی پیاده روها و تجهیزات شهری برای معلولین.

 مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی. تهران. اولین کنفرانس بین المللی 1385کاربردی در مدیریت بحران.  _برنامه ریزی راهبردی

 . سومین همایش معاری مساجد. تهران1384تاثیر آداب عملی اسالم بر کثرت مساجد در سطح شهر. 

 . سومین همایش معماری و شهرسازی ایران )ارگ بم(. بم1384اصول و مبادی هنر اسالمی. 

. سومین همایش معماری و شهرسازی ایران )ارگ 1384هویت در معماری و شهرسازی ایران معاصر. در جستجوی حلقه های گم شده تداوم تاریخی و 

 بم(. بم.

 . همایش بین المللی زیباشناسی دین،)معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی(. تهران1384مفاهیم تأثیر گذار در زیبایی شناسی دین. 

 . کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعه پایدار بم. تهران.1383بم توسعه پایدار و مدیریت بحران در حوادث آتی

 . وزارت مسکن و شهرسازی.باشگاه ریاست جمهوری 1383مطالعات ریزی پهنه بندی وضرورت آموزش آن در دانشکده ها. 

 تهران. همایش پدافند غیرعامل. 1383پدافند غیرعامل و مدیریت بحران. 

فرهنگی -. همایش توسعه محله ای، چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران. معاونت امور اجتماعی1383طبیعی.  امنیت محله در حوادث طبیعی و غیر

 شهرداری تهران

 . اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت. تهران1382تهران. ارکان مدیریت بحران در زلزله 

 تهران. المللی مساجد. دومین همایش بین 1380تاثیر روش معرفت دینی بر عالم حضور در معبد

 بم . . دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )ارگ بم(1377. درك و فهم فضای قدسی آتشگاه و آتشکده در چارچوب نظام شکل و معنا

 هران. اولین همایش معماری مساجد:گذشته، حال، آینده. ت1376شناسی نظام شکل )تفرید و ترکیب عناصر تشکیل دهنده مسجد(، چیستی

 تهران . اولین همایش مهندسی رزمی سپاه.1376سیر تحول استحکامات در مهندسی جنگ. 

 تهران. . اولین همایش مهندسی رزمی سپاه1376شیلترهای بیمارستانهای صحرایی. 

 افتخارات

 .1395نویسنده برتر پدافند غیر عامل در عرصه معماری و شهرسازی،  -

 1395معماری ایران، پاریس، شهرك هنری سیته، یشگاه کروکی از برگزاری نما -



 1394-1393کسب عنوان معلم برتر، دانشگاه هنر، 

 ایراد سخنرانی جزوه درسی و مورد مقاله، کتاب، طرح پژوهشی، 100تالیف بیش از  -

 1391پژوهشگر برتر دانشگاه هنر تهران در سال  -

 1391 - 1387ر پژوهشگر برتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هن -

 .1388برگزیده اولین جشنواره پایداری ملی در زمینه تالیف کتاب، سوم خرداد -

 1386دریافت تندیس افتخارنخستین ساالنه جایزه چهار طاقی نیاسر، اردیبهشت   -

سالمی، - شاد ا شور، دفتر پژوهش و هنر دینی وزارت فرهنگ و ار سب مقام اول در پایان نامه های هنر دینی ک شت  ک اردیبه

1384. 

 )پخش شده در صدا و سیما(ساخت چهار فیلم مستند معماری روستاهای ایرانو حضور برنامه ریزی  -

 )پخش شده در صدا و سیما( برگزیده بهترین مستند معنویبرنامه ریزی ساخت دو فیلم مستند معماری مکه و مدینه -

 دانشگاه تهران 1372مبتکر درس طراحی در بحران  -

 


