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سوابق اجرایی در مجامع علمی  -پژوهشی
نام شرکت /سازمان

سمت هاي اجرایی و مدیریتی

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی  -اسلامی (مشهد)  -موسسه

عضو هيات رئيسه

غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار (مشهد)  -موسسه

دبير علمی و عضو کميته علمی همایش

غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار (مشهد)  -موسسه

داور و مسئول پنل همایش

غير انتفاعی خاوران

تاریخ
از

تا

1931

1931

1931

1931

1931

1931

شورای پژوهشی  -موسسه غير انتفاعی خاوران

عضو شورا

1931

1939

شورای تحصيلات تکميلی  -موسسه غير انتفاعی خاوران

عضو شورا

1931

1931

همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار (مشهد)  -موسسه

داور و مسئول پنل همایش

1939

1939

1939

1939

1939

1939

1939

1939

1931

1931

1931

1931

1935

1935

1931

1931

مسابقه اسکيس طراحی "گالری گذر" -موسسه غير انتفاعی خاوران

عضو کميته اجرایی

1931

1931

دانشکده هنر و معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مدیر گروه معماری

1935

1931

دانشکده هنر و معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

عضو شورای آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده

1935

1931

اولين مسابقه کنفرانس بين المللی جامع علوم مهندسی در ایران –

عضو کميته علمی همایش

1935

1935

1931

1931

1931

1931

غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار (مشهد)  -موسسه

عضو کميته علمی همایش

غير انتفاعی خاوران
کارگاه تخصصی معماری پایدار و ساختمان سبز -موسسه غير

عضو کميته اجرایی

انتفاعی خاوران
کارگاه تخصصی مبحث نوزده مقررات ملی (صرفه جویی در

عضو کميته اجرایی

مصرف انرژی) -موسسه غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و پژوهش های نياز محور (مشهد) -

عضو کميته علمی همایش

موسسه غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و پژوهش های نياز محور (مشهد) -

داور و مسئول پنل همایش

موسسه غير انتفاعی خاوران
همایش ملی معماری ،شهرسازی و سرزمين پایدار  -موسسه غير

داور و مسئول پنل همایش

انتفاعی خاوران
ششمين دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی  -موسسه غير

عضو کميته داوری

انتفاعی خاوران

دانشگاه گيلان و تبریز
کنفرانس بين المللی دیزاین (معماری ،معماری داخلی ،طراحی

عضو کميته علمی همایش

صنعتی)
مصاحبه دانشجویان دکتری دانشگاه های آزاد اسلامی – خراسان
رضوی ،خراسان جنوبی و سمنان

عضو تيم مصاحبه کنندگان دانشجویان دکتری معماری

تاکنون

1931

عضو هيات راهبردی پایگاه ميراث فرهنگی رباط شرف

 صنایع دستی و گردشگری،سازمان ميراث فرهنگی

سوابق علمی و پژوهشی
][کتاب ها
سال انتشار

محل انتشار
دانشگاه حکیم

در حال انجام

سبزواری

در حال انجام

نشر فضا

نام ناشر

عنوان کتاب

دانشگاه حکیم سبزواری

 حفاظت معمارانه و شهری:ترجمه کتاب

موسسه علمی و فرهنگی
فضا

گونه شناسی مسکن و ریخت شناسی شهری بشرویه

ردیف
1

2

][مقالات علمی چاپ شده در نشریات داخلى و خارجی
سال انتشار

شماره

2015

49

2012

6-3

2011

4

2011

4

2009

4-1

نام مجله
Habitat International Journal
International Journal of
Architectural Research
Design + Built Journal

Design + Built Journal
e-BANGI Journal

e-BANGI Journal
2009

4-1
مجله تخصصی_پژوهشی صنعت
)ساختمان (ساختمان سبز

عنوان مقاله
Evaluation of neighborhood center
attributes on resident’s territoriality and
sense of belonging a case study in
Boshrooyeh, Iran
Morphological
Study
of
Urban
Hierarchy in Boshrooyeh City of Iran
Give the Identity to Open Space by
Model of Traditional Neighborhood
Center
Provide Sense of Community through
Neighborhood Center
A Theoretical Base for Urban
Morphology: Practical Way to Achieve
the City Character

ردیف
1
2
3
4
5

Significant of Territory to Increase Sense
of Place in Behavioral Settlements

6

بازشناسی ویژگی های طراحی مراکز محله بعنوان
 محله میانده شهر:قرارگاه های رفتاری (مطالعه موردی
)بشرویه

7

Identifying the Past Urban Signs to
Promote Readability (Case Study:
Torbat-e Heydarieh, Iran)

8

Investigating the Urban Signs for
Readability in Today's Urbanism (Case
Study: Mashhad Downtown, Iran)

3

1332

7-26

2017

1-2

2018

9-1

1337

3

مجله علمی پژوهش های کاربردی در
مدیریت و حسابداری

بررسی نقش میانجی مهندسی ارزش در رابطه با
مدیریت کیفیت بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

11

1336

26

مجله علمی پژوهشی خراسان بزرگ

واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی
مشهد بر اساس تئوری نحو فضا

11

Creative City Design

Journal of Building
Performance

[مقالات علمی ارائه شده در همایش هاي ملی و بين المللی]
عنوان همایش

سال

ردیف

Sense of Territoriality and Revitalization
Neighborhood Centers in Boshrooyeh City

International
Conference
on
Sustainable Architecture and Urban
Development - Sweden

2012

2

A Systematic Review of the Significant of Sense of
Place for Neighborhood Center as Behavioral
Settlement

2th International Seminar on Tropical
Eco-settlements - Indonesia

2010

3

Methods Assessment for Analyzing Urban Spaces
Character - Physical Identity

4

The Mutual influences dimensions of sense of place
and social interactions in neighborhood centers

5

Sustainable Design for Open Spaces by Modify
Traditional Neighborhood Centers in Iran
The Role of Traditional Neighborhood Centers in
Procreating Sense of Place in the Modern Cities
)(Best Paper
Influence of Cultural Factors on Design of Islamic
Housing of Iran

8

انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی

1

6
7

3

عنوان مقاله
of

شناخت اصول پایداری در معماری و شهرسازی بومی

4th International Conference on Built
Environment in Developing Countries
- Malaysia
4th International Conference on Built
Environment in Developing Countries
- Malaysia
Regional Engineering Postgraduate
Conference - Malaysia
Postgraduate

Regional Engineering
Conference - Malaysia

Regional Engineering Postgraduate
Conference - Malaysia
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()8th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()8th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار

11

بررسی ارتباط کیفیت عدد پردازی در ایجاد تقدس در بناهای آرامگاه
میر قوام الدین مرعشی آمل و گنبد نظام الملک مسجد جامع اصفهان

11

بررسی الگوهای فضاهای باز در محیط های آپارتمانی و مسکونی

12

بررسی تطبیقی خانه های مسکونی دوره قاجاریه سبزوار با فرهنگ و
معماری بومی

13

بررسی نشانه های شهری گذشته برای تداوم خوانایی در شهرسازی
امروزی (نمونه موردی بافت مرکزی شهر مشهد)

14

ارتقاء زیبایی شهرها با شناخت نشانه های شهری گذشته (نمونه موردی
تربت حیدریه) (بهترین مقاله)

15

بررسی تاثیر رویکردهای نوشهرگرایی بر درآمدزایی ساکنین بافت
فرسوده شهرستان سبزوار

16

گونه شناسی خانه های سنتی شهر قوچان

17

تحقق توسعه پایدار زیست محیطی در سایت یک مجموعه مسکونی در
بافت فرسوده (نمونه موردی :بافت فرسوده قلعه وکیل آباد مشهد)

18

فاکتورهای محیطی موثر در ایجا حس و هویت مکان در بازار های
سنتی ایران

13

بررسی فاکتورهای موثر معماری در طراحی پایدارمسکن مشهد با تاکید
بر سیستم غیر فعال خورشیدی

وعلوم

21

بازشناسی نقش موثر مصالح و پنجره ها در طراحی پایدار مسکن مشهد

کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و توسعه پایدار

21

شناخت اصول طراحی مسجد با رویکرد معماری معاصر

22

خودانگیختگی پرورش جسم وروح ومحیط زیست پایداردرمدارس جم
(جامع محیط زیستی)

()9th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()9th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()9th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()9th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()9th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()11th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()11th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()11th SASTech
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار
()13th SASTech
کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،تکنولوژی

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،معماری و
مدیریت شهری
کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران و
معماری و شهرسازی

2010

2010
2009
2009
2009
1332
1332
1333
1333
1333
1333
1333
1335
1335
1335
1337
1337
1337
1337
1336

تاثیر مدارس طبیعت در نهادینگی فرهنگ زیست گرایی جوامع بشری

23

بهره گیری از فاکتورهای انعطافپذیری فضاهای مسکونی سنتی در

24

طراحی مسکن معاصر (نمونه موردی :خانه های دوره قاجار ،مشهد)
راهکارهای طراحی معماری مناسب در مجتمع مسکونی سالمندان با

25

تاکید برکیفیت محیط
بررسی اثر مدیریت کیفیت بر موفقیت پروژههای صنعت ساخت با

26

استفاده از مهندسی ارزش
ضرورت تدوین جامع ضوابط طراحی خاص معماری مدارس جم (جامع

27

کنگره بین الملی مطالعات نوین در عمران و معماری

1336

و شهرسازی
کنگره ملی معماری و عمران شهری

1336

کنگره ملی معماری و عمران شهری

1336

کنگره ملی مهندسی عمران و معماری

1337

همایش ملی محیط زیست ،انرژی و منابع طبیعی

محیط زیستی)

1336

پایدار

[عضویت در برد تخصيص و داوري مجلات داخلى و خارجی ]
ردیف

عنوان مجله

عنوان ناشر

زبان مجله

تعداد داوري

1

Habitat International

Elsevier

انگلیسی

1

1

Urban Design International

Palgrave MacMillan

انگلیسی

2

9

Journal of Building Performance

Universiti Kebangsaan Malaysia

انگلیسی

1

1

Malaysian Construction Research
Journal
Creative City Design

Construction Research institute of
Malaysia
دانشگاه آزاد اسلامی  -مشهد

انگلیسی

1

انگلیسی

5

1

فصلنامه علمی پژوهشی معماری اقليم گرم و خشک

دانشگاه یزد

فارسی

1

5

[تعداد پایان نامه ها و رساله هاي راهنمایی شده]
پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

رساله دکتري

دانشگاه های آزاد اسلامی 41 :نفر

دانشگاه های آزاد اسلامی 7 :نفر

دانشگاه های غیر انتفاعی 31 :نفر

دانشگاه های غیر انتفاعی- :

[فهرست کارگاه ها و سخنرانی هاي برگزار شده]
ردیف

عنوان کار تحقيقاتى  ،پژوهشی و اجرایی

محل انجام

سال انجام

1

ایراد سخرانی تحت عنوان "هویت کالبدی"

موسسه آموزش عالی خاوران

1931

1

ایراد سخرانی تحت عنوان "ریخت شناسی شهری"

موسسه آموزش عالی خاوران

1939

9

ایراد سخرانی تحت عنوان "کاربرد معنا و مفهوم در معماری"

موسسه آموزش عالی خاوران

1931

[فهرست دوره هاي تخصصی گذرانده شده]
تاریخ

ردیف

عنوان دوره

برگزار کننده

1

دوره تخصصی زبان انگليسی

دانشگاه ملی مالزی

1911

2

دوره تخصصی روش تحقيق

دانشگاه ملی مالزی

1911

برگزاري

3

دوره آموزشی اعضاء هيئت علمی"طرح ضيافت اندیشه"

دانشگاه فردوسی مشهد

1931

4

دوره آموزشی اعضاء هيئت علمی"قرآن و حدیث"

موسسه آموزش عالی خاوران

1931

5

کارگاه تخصصی "معماری پایدار و ساختمان سبز"

دانشگاه فردوسی مشهد

1939

6

کارگاه تخصصی "مبحث نوزده مقررات ملی (صرفه جویی در مصرف

موسسه آموزش عالی خاوران

1939

7

معماری ایرانی مبنای طراحی و آسيب شناسی شهر خلاق

موسسه آموزش عالی خاوران

1939

8

شيوه های تدریس پروفسور حسابی

موسسه آموزش عالی خاوران

1931

3

آشنایی با کتابخانه دیجيتال دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد مشهد

1935

انرژی)"

سوابق آموزشی
[محل تدریس] [سال شروع ] الی [ سال اتمام ]

ردیف

نام دانشگاه

گروه آموزشی

سال شروع

سال اتمام

1

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شاهرود)

گروه معماری

1911

1911

2

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)

گروه معماری

1931

1931

3

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بناب)

گروه معماری

1931

1931

4

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد)

گروه معماری

1931

تاکنون

5

موسسه آموزش عالی خاوران (مشهد)

گروه معماری

1931

تاکنون

گروه معماری

1931

1939

6

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقيقات خراسان
رضوی)

[دروس تدریس شده در مقاطع تحصيلات تکميلی]
ردیف

نام درس

مقطع

تعداد نيمسال  /کد

1

روش تحقيق معماری

کارشناسی ارشد

1

2

روش تحقيق و تدوین پایان نامه

کارشناسی ارشد

1

3

سمينار و روش تحقيق

کارشناسی ارشد

1

4

سازه های سنتی

کارشناسی ارشد

1

5

روشهای پيشرفته ساخت

کارشناسی ارشد

1

6

طرح معماری 1

کارشناسی ارشد

1

7

طرح معماری ارشد 1

کارشناسی ارشد

1

8

طرح معماری ارشد 9

کارشناسی ارشد

1

3

طرح معماری داخلی 9

کارشناسی ارشد

1

11

طراحی معماری 1

کارشناسی ارشد

1

11

روش تحقيق پيشرفته

دکتری

1

12

روش تحقيق ،مقاله و رساله نویسی پيشرفته

دکتری

5

13

زبان تخصصی پيشرفته

دکتری

1

14

سازه های سنتی

دکتری

1

15

سير اندیشه های معماری

دکتری

1

16

مطالعات تطبيقی در معماری

دکتری

1

