شناسنامه علمي ،پژوهشي
دکتر ليال کوکبي
 سوابق تحصيلي
 قبولی بورسیه پژوهشی و گذراندن دوره تکمیلی معماری منظر شهری  -دانشگاه فنی مونیخ آلمان .عنوان پژوهش:
بازآفرینی مشارکتی فضاهای سبز آبی در عرصه های عمومی شهری و تدوین مولفه های متاثر از فرهنگ ()59-59
 دکتری برنامه ریزی روستایی گرایش منظر  -دانشگاه تهران .عنوان رساله :تبیین چارچوب نظری طراحی منظر پایدار
روستایی در ایران ()59-59
 دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری ()59-59
 پذیرفته شده ممتاز دکتری اعزام به خارج (بورس نخبگان) وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری () 76-78
 کسب رتبه اول با معدل  97.91مابین کلیه فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد (،)79-76
 کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط و منظر -دانشگاه تهران .عنوان پایان نامه :طراحی بستر و حاشیه رودخانه
خشک با تاکید بر اصول اکولوژی منظر ()79-79

 سوابق تدريس
 :)59-58( عضو هیات علمی دانشگاه هنر
 :)59-59( هیات علمی مدعو دانشگاه تهران
 :)77-59( هیات علمی مدعو دانشگاه شیراز
 :)79-78( هیات علمی مدعو دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
 :)76-78( تدریس در موسسه آموزشی دانش گستر
 :)71-59( تدریس زبان انگلیسی و متون تخصصی

 دوره هاي گذرانده:
 طراحی و نقشه کشی  AutoCADسطح  ،9پیشرفته و سه بعدی
 نرم افزار  3DMAXو Photoshop
 نرم افزارهای  Officeشامل ACCESS ,WORD ,POWER POINT , EXCEL
 برنامه نویسی FoxPro
 مدرک زبان  IELTSآکادمیک
 دیپلم کانون زبان ایران
 نرم افزارهای جی آی اس شاملMapInfo, Arc view, Arc GIS :
 روش ها و نرم افزارهای تصمیم گیری شامل FUZZY, TOPSIS , Expert Choice, Super Decisions, ANP :
AHP,
 نرم افزار تحلیلی داده های کیفی ( )MAXQDAمقدماتی و پیشرفته
 دوره کامل داوری علمی کتب ،ژورنال ها و طرح های پژوهشی ،موسسه انتشاراتی الزویر
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 تاليف /ترجمه کتب
همکاری در تالیف کتاب :نظام الگوی توسعه ای در مناطق روستایی :آموزه هایی از تجارب روستاهای نمونه جهان و ایران ()9959

تالیف کتاب معماری بافت روستاهای تاریخی اقلیم کوهستانی (در دست چاپ)
تالیف کتاب معماری بافت روستاهای تاریخی اقلیم کویری (در دست چاپ)
تالیف کتاب اجزا و فرایندهای منظر روستایی (در دست چاپ)

 طرح هاي پژوهشي
 .9ارائه طرح راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه در دانشگاه با عنوان " تدوین و سنجش آوا منظرها " -دانشگاه هنر ()9956
 .9مجری طرح پژوهشی با عنوان" تبیین ابعاد و مولفه های محیط های شنیداری پیرامونی -دانشگاه هنر ()9956
 .9همکار مجری طرح پژوهشی با عنوان " تدوین اصول حفاظت ،طراحی و ساماندهی روستاهای فرهنگی تاریخی با نگاه ویژه
به معماری بومی؛ مطالعه موردی :روستاهای نوار شمالی البرز روستاهای اقلیم البرز شمالی"  -پژوهشگاه میراث فرهنگی
()9959
 .9مجری طرح پژوهشی با عنوان" مطالعات فضاهای سبز ،تاسیساتی ،خدماتی و تامین نیروی انسانی سایت آرامستان بهشت
احمدی" -معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز ()9959
 .9مجری طرح هادی روستاهای سپیدان ( 9مورد) بنیاد مسکن انقالب ()9959-9959
 .6همکار طرح پژوهشی با عنوان "تدوین الگوی روستای نمونه در استان گیالن" ،معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و استانداری
گیالن()9959
 .8مجری طرح پژوهشی با عنوان "تدوین چارچوب طراحی منظر روستایی -اقلیم معتدل و مرطوب" ،استانداری گیالن (-9959
)9975
 .7طرح بازشناسی ابعاد تخریب بافت های با ارزش و تاریخی در روستاها ()9977
 .5طرح پژوهشی تدوین راهکارهای توسعه گردشگری و جذب توریست شهر شیراز با بهره گیری از پتانسیل های طبیعی شهر،
شهرداری شیراز ()9976
 .91همکار مجری طرح «طراحی اقلیمی شهرک مسکونی  991هکتاری در شیراز بر اساس الگوی آمایش سرزمین» ،سازمان راه
و شهرسازی فارس ()9976
 .99طرح پژوهشی طراحی محیطی بستر و حاشیه رودخانه های شهری ،دانشگاه تهران ()9979
 .99تحقیق و طرح پژوهشی طراحی اکولوژیک با استفاده از روش( )E.D.F.بر مبنای حوزه های آبگیر شیراز -نیریز ()9979
 .99تحقیق و ارائه طرح آمایشی زیر حوزه دریاچه مهارلو (از باالدست منطقه تا پالیا و دریاچه نمک) ()9979

 ارائه جزوات آموزشي دانشگاهي
 جزوه طراحی فضاهای شهری -روند شکل گیری فضاهای باز و سبز
 ارائه جزوه آموزشی تفسیر عکسهای هوایی و کاربرد سنجش از دور در برنامه ریزی و طراحی محیط
 جزوه طراحی فضاهای شهری-چگونگی شکل گیری بافت سنتی شهرها در ایران در چند دهه گذشته
 ارائه جزوه آموزشی ترسیمات فنی و کاربرد نرم افزارهای طراحی
 ارائه جزوه آموزشی منظر سازی شهری
 ارائه جزوه آموزشی تاثیر اثرات توسعه بر محیط زیست شهری
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 مقاالت چاپ شده در نشريات
 .9چاپ مقاله در ژورنال )CJASR( ISIبا عنوان:
The public demand for open space: some findings on Socio-cultural diversity in urban
(park, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 3(5): 32-40,) 2014
 .9چاپ مقاله در ژورنال (IJER) ISIبا عنوان:
The Application of Fuzzy Multi-attribute Group Decision Making to Prioritize the
(Landscapes with high Ecological value ,Int. J. Environ. Res., 7(2):423-434, )2013
 .9مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی شهرها و روستاها در اروپا از دیدگاه اکولوژی ،اقتصادی و اجتماعی  -فصلنامه
علمی پژوهشی محیط و مسکن ()9959
 .9حیات جمعی در فضای عمومی سبز راه ،نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی استفاده از فضا ،نشریه علمی پژوهشی
پژوهش و برنامه ریزی شهری ()9959
 .9مقاله تاثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهای اسکان مجدد یافته در اثر سوانح طبیعی ،استان فارس  -فصلنامه
علمی و پژوهشی محیط و مسکن ()9959
 .6ابعاد منظر فرهنگی در روستاهای ایران-مطالعه موردی روستای میمند ،فصلنامه علمی پژوهشی معماری منظر ()9959
 .8منظرفرهنگی آب ،بازخوانی سازه های آبی کهن ایران ،نشریه علمی تخصصی فضای سبز و معماری منظر()9959
 .7دستیابی به توسعه پایدار به کمک مکانیابی بهینه تاسیسات بر اساس پهنه بندی در مقیاس سیمای سرزمین ،نواحی
خشک -مجله آمایش سرزمین ،دانشگاه تهران ()9959
 .5م رمت اکولوژیک رودخانه های شهری ،رویکردی در راستای پایداری منظر شهری ،مجله علمی تخصصی فضای سبز و
معماری منظر ،شماره )9951( 59
 .91م قاله برنامه ریزی جهت توسعه پایدار کالنشهرها با تاکید بر منظر کشاورزی ،فصلنامه علمی تخصصی سبزینه شرق،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ()9977
 .99کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در حفاظت و بهسازی رودخانه های درون شهری -فصلنامه علمی پژوهشی علوم
محیطی دانشگاه شهید بهشتی ()9978
 .99کاربرد مدلسازی عدم قطعیت در تحلیل کمی اکوسیستم ها بر پایه اصول اکولوژی منظر -مطالعه موردی اکوسیستم
های رودکناری شهر شیراز ،دوفصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر
 .99ژورنال( landscape researchاصالح نظرات داوری) با عنوان:
The concept of sustainability in rural cultural landscape of Iran
 .99کاربرد مصالح در منظرسازی -مجله علمی تخصصی فضای سبز و معماری منظر ()9979
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 مقاالت ارائه شده درکنگره و همايشهاي ملي و بين المللي
1. Transformation of Rural Landscape patterns in Iran, from climate change to socio
economic transition, the case of “Forg” village. Oral presentation, 4th IFLA APR
International cultural Landscapes Symposium (India, 2013)
2. integrated approach in designing and planning landscapes, rural and peri-urban areas
International conference on Sustainable City, (Italy, 2012)
3. What do we mean by sustainability in rural landscape? Case study: historic Village oF
Maymand, International symposium: Sustainable rural cultural landscapes in Asia
Pacific Region (Korea, 2011)
4. Using Optimal Site Selection of urban Facilities in landscape scale, due to achieving
sustainable development, Case study: non regional Arid Environment in Iran.
International Conference on “Drought Management Strategies in Arid and Semi-Arid
Regions (Oman, 2011)
5. Sustainable tourism with emphasis on landscape ecology, Case study: Shiraz city, Iran,
Session title: Eco-system Rehabilitation/Restoration/Development. 47th International
Federation Of Landscape Architects, (China, May 2010)
6. Application of fuzzy TOPSIS multi attribute group decision making in order to find
landscapes with the highest ecological value, the case of Dry River in Iran, Oral
presentation, International Congress on Environmental Modeling & Software, (Canada,
July 2010)
7. Reduce Urban Pollution Using Optimal Site Selection of Water & Wastewater Facilities,
the Case of Iran, Shiraz, Urban Environmental Pollution Conference, Overcoming
Obstacles to Sustainability and Quality of Life, (BOSTON, USA, JUNE 2009)
8. Planning for metropolitan sustainable development base on agriculture landscape,
GEOMED2010, 2nd International Symposium of Mediterranean Environment.
(Turkey, 2010)
9. Systemic Approach towards Environmental Planning- The case of Iran, ICHSS:
International Conference on Humanities and Social Sciences, (France, 2009)
 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و، تهران8  منطقه: مطالعه موردی- باز زنده سازی شریانهای زیستی شهر.91
.)9956(  دانشگاه تهران،مدیریت محیط زیست
 کنگره ملی تاریخ معماری و، بازخوانی نحوه شکل گیری بافت کالبدی روستایی بر مبنای تاثیرات عوامل فرهنگی.99
.)9956(  تهران،شهرسازی ایران
 چهارمین کنگره بین، تهران8  منطقه:  نمونه موردی، طراحی پایدار فضای بازعمومی شهری با هدف مواجهه با بحران.99
.)9959(  تهران،المللی معماری و توسعه شهری
.)9959(  ایران، چهارمین کنگره بین المللی معماری و توسعه شهری، چالشهای کلیدی منظر شهری در دوره معاصر.99
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 .99تبیین جایگاه محیط زیست در شهرهای تاریخی ایران ،دانشگاه هنر ،تهران (.)9959
 .99بهسازی بافت فرسوده شهری با تاکید بر اماکن مذهبی -مطالعه موردی محدوده آرامگاه شمس تبریزی تا امامزاده سید
بهلول شهر خوی ،کنگره بین المللی معماران منظر شاخه آسیا ،تهران (.)9959
 .96حیات اجتماعی در فضای عمومی سبزراه ،پارک خطی باغ بلند ،دومین همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر ،تهران
(.)9959
 .98تحلیل ادراک ذهنی دانش آموزان از مفهوم روستای خوب با استفاده از روش شناسی کیفی ،همایش ملی برنامه ریزی
و توسعه پایدار ناحیه جنوبی دریای خزر ،رشت(.)9959
 .97بازشناسی روشهای سنتی توزیع آب در شهر ،نمونه موردی باغات شهر شیراز ،همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت
منابع آب ،یزد (.)9951
 .95کاربرد دور سنجی در مکانیابی و جانمایی تاسیسات و زیرساختهای شهری  -سومین همایش ملی آب و فاضالب با
رویکرد بهره برداری ،تهران (.)9977
 .91نگرش سیستمی در طراحی  -فضاهای تفرجی در شهرها ،کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست،
دانشگاه تهران ،تهران (.)9976
 .99شیوه های بهره برداری پایدار از منابع و حفاظت از اکوسیستمهای آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ،همایش
سازگاری با کم آبی(.)9976

 راهنمايي /مشاوره پايان نامه و پروژه نهايي:
باز آفرینی بافت کهن شهری با تأکید بر حفظ و ارتقای کیفیت های محیطی؛ نمونه موردی :محله امامزاده یحیی ،آرین
محمدی.)9958( ،
سنجش کیفیت تعامالت اجتماعی فرهنگی در پارک های شهری بر اساس ترجیحات مردمی (مقایسه پارک های شهری
منطقه 99تهران) ،مریم تبریک (.)9958
سنجش کیفیت زندگی گروه های کم درآمد متاثر از گونه های مسکن ،حامد زارعی (.)9958
طراحی پارک های شهری با رویکرد مدیریت بحران ،نمونه موردی :پارک شهر ،زهرا فرضی زاده (.)9956
شناخت و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب ،بابک محمودیان (.)9956
طراحی فضای باز چندعملکردی با رویکرد تاب آوری ،نیلوفر مسلمان فرکوش (.)9959
تدوین معیارهای طراحی خیابان بهار با هدف تقویت خالقیت و آموزش به کودکان ،آرزو بهرامی (.)9959
طراحی محیط شهری با تکیه بر باززنده سازی قنات ها ،نیلوفر مینوبخش (.)9959
نقش صنعت توریسم در باززنده سازی فضاهای شهری ،مشاور پایان نامه ،دانشگاه تهران ،محرم مزرعه لی (.)9959
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 سوابق علمي اجرايي
 پژوهشگر برتر استان ()9975
 رییس دفتر ریاست دانشگاه ()9959-9959
 مدیر مسئول نشریه هنری تحلیلی هنرنامه ()9959-9956
 عضو رسمی شبکه زنان دانشمند جهان اسالم ()9959-9958
 عضو کمیته داوران کنگره محیط زیست ()9956
 مسئول برگزاری دوره های علمی تخصصی آزاد ،دانشکده معماری و شهرسازی()9956-9958
 ویراستاری ژورنال بین المللی  ، IJRدانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی()9959-9958
 عضو کمیته علمی اجرایی همایش روز جهانی شهرساز ،اداره کل راه وشهرسازی استان البرز ()9956
 عضو کارگروه پژوهش و نوآوری ،طرح های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان ،معاونت برنامه ریزی استانداری فارس
()9951-9959
 عضو کمیته تحقیقات وزارت نیرو ()9951-9959
 عضو دفتر نخبگان و همکاری های علمی منطقه جنوب
 عضو فدراسیون بین المللی معماران منظر ( )IFLAو ()ISLAP
 دریافت تقدیر نامه از فدراسیون بین المللی معماران منظر منطقه آسیا و اقیانوسیه ()9975
 عضو کمیته ملی ایکوموس ایران ()ICOMOS
 عضو جامعه بین المللی اکوتوریسم ()TIES
 عضو کمیته منظر فرهنگی شاخه آسیا
 داور مجالت علمی پژوهشی شامل( :فصلنامه نامه هنر ،دانشگاه هنر) (فصلنامه پژوهش های روستایی ،دانشگاه تهران)،
(نشریه محیط شناسی ،دانشگاه تهران) (نشریه علمی پژوهشی انگلیسی International Journal of
 ،Architecture & Urban Planningدانشگاه علم و صنعت) (ژورنال Journal of Environmental ،ISI
.)Management
 عضو هیات تحریریه نشریه علمی تخصصی پیام سبز()9959-9958
 عضو هیات تحریریه ژورنال International Journal of Environmental Monitoring and Analysis
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 سوابق فعاليت حرفه اي
 همکاری پژوهشی با شرکت مهندسین مشاور شهرسازی و برنامه ریزی فضایی.)51-56( ،
 طراحی و تاسیس شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی و برنامه ریزی محیط و منظر ،استقرار در پارک علم و فناوری،
(.)59-59
 پروژه های طراحی منظر و برنامه ریزی محیطی -سازمانها و شرکتهای متعدد.)79-59( ،
 همکاری با شرکت مهندسین مشاور طراحی معماری و شهرسازی مهندس ایروانیان.)79-78( ،
 وزارت نیرو به عنوان عضو کارگروه و دبیر کمیته تحقیقات ،مسئول واحد  ،GISمسئول واحد تحقیقات.)79-59( ،
 طراحی مجموعه تفریحی گردشگری منطقه کوهستانی شیراز -کوهستان دراک
 همکاری در طراحی شهرک مسکونی -محدوده شهرک بهشتی
 مکانیابی و طراحی سایت تفریحی گردشگری منطقه گلستان -سازمان پارکها و فضای سبز شیراز
 ارائه طرح پیشنهادی تندیس و المان شهری در میادین شهری
 طراحی فضای باز و سبز اداری
 طراحی سایت های گردشگری و تفریحی -موارد متعدد
 طراحی ایستگاه بازیافت مواد -سازمان بازیافت و مدیریت پسماند شهر شیراز

 ساير سوابق تحقيقاتي:
 تحقیق و ارائه طرح مرمت و بهسازی محیطی سایتهای آلوده و مناظر تخریب شده -نمونه موردی :مناطق مسکونی و
صنعتی حریم رودخانه جاجرود
 ترجمه و مطالعات تطبیقی پارکهای تفریحی ساحلی شامل پارک ( Litoralبارسلونا -اسپانیا) و مقایسه طراحی مرمتی-
تفریحی پارکهای حاشیه ای هندرسون ، Trinity ،گودالوپ ،پارک رودخانه چاتونگا و پروژه های مرمتی هارگریوز در
رودخانه های شهری
 تحقیق و طراحی مقیاس منطقه ای رودخانه جاجرود و باالدست منطقه حفاظت شده خجیر – در قالب پروژه دانشجویی
 تحقیق و طراحی بهسازی محیط دریاچه سد لتیان
 تحقیق ،ساماندهی و طراحی مقیاس شهری میدان ونک و محدوده های شهری پیرامون آن  -پروژه دانشجویی
 ارزیابی منظر در جهت پایداری سایتهای تفریحی -مطالعه موردی رود دره دارآباد
 تحقیق و طراحی پارک کودک متناسب با نیاز دوره های سنی متفاوت -پارک کودک شهید شیرودی منطقه  6تهران
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