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صد المللي ش بينخيز جنوب، ارائه شده در همايبررسي تاريخ تاثير نفت بر ساختار اجتماعي مناطق نفت -26
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 1390المللي توسعه روستايي، دانشگاه زاهدان، بهمن صورت سخنراني در همايش بين

، (تهران 12 منطقه ي)نمونه مورد آن يكالبد - ييفضا يامدهايو پ تهيسنت و مدرن يهاچالش يبازخوان -32

 1391شت المللي طراحي شهري از نظر تا عمل، دانشگاه كردستان، ارديبهارائه شده در همايش بين

 ها و نشستهای علمیسخنرانی: 

ر دكتر ا حضومجري و سخنران: نشستهاي علمي نقد و ارزيابي مديريت طرحهاي كالبدي در ايران )ب .1

 1384رهنمايي، دكتر  مطوف، مرحوم مهندس خاقان، دكتر احمدي(، 

 1385آذر  اشان،كسخنراني با عنوان: الگوهاي نوين شهرسازي و مهندسي عمران، سخنراني در دانشگاه  .2

 ركت مادرشنمونه موردي كاشان،  د با بافت فرسوده شهريپذيري در برخورانعطافسخنراني با عنوان:  .3

 1388تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 

 ب اسالميهاي گردشگري روستايي، بنياد مسکن انقالسخنراني با عنوان: برنامه ريزي كالبدي حوزه .4

ي ارشد كارشناس سمينار دانشجويان و برنامه ريزي گردشگري ، درسريزي فضايي سخنراني با عنوان: برنامه .5

 برنامه ريزي گردشگري دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

م معظم ايراني پيشرفت، دفتر مقا –الگوي اسالمي  هاي راهبردي با موضوعشركت در نشست انديشه .6

 با حضور نخبگان علمي كشور 1389رهبري، 

 1391شناسي ايران  اسفند هر و مدرنيته، در انجمن علمي جامعهسخنراني با عنوان: ش .7

 97سخنراني با عنوان: بازتوليد منظر شهري در بافت فرسوده شهر تهران، ارديبهشت  .8

 یفعاليتهای آموزش 

اه ري دانشگاحي شهتدريس درس مباني برنامه ريزي و طراحي شهري در دوره كارشناسي ارشد شهرسازي و طر-

 1396تا  1393هنر از سال 
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از سال  دانشگاه هنر يشهر يو طراح يد شهرسازارش يدر دوره كارشناستدريس درس جامعه شناسي شهري  -

 1396تا  1393

ل اول نيمسا كزحد مرس طرح شهرسازي در دوره كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي واتدريس در -

93-92 

سالمي اه آزاد اهري در دوره كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگات شتدريس درس طراحي و كاربرد بانك اطالع -

 92-93واحد مركز نيمسال اول 

رهنگ ه علم و فدر دوره كارشناسي ارشد  برنامه ريزي توريسم، دانشگا يريزهاي برنامهتدريس درس تکنيك -

 92-93نيمسال اول 

 1391از سال  پرديساد اسالمي واحد زدانشگاه آگروه شهرسازي در  ريز شهري برنامهتدريس دروس  -

 در ركزمدانشگاه آزاد اسالمي واحد هرسازي شگروه كارشناسي ارشد در  شناسي شهري جامعهتدريس دروس  -

  1389سال 

  1389ريزي دانشکده علوم اجتماعي تهران برنامه /ته علوم اجتماعي ريزي توريسم در رشدرس برنامهتدريس  -

 1390تا  1381ريزي اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز از سال گرايش برنامه تدريس دروس زير در -

 واحد 3ريزي شهري برنامه -

 واحد 3ريزي روستايي برنامه -

 واحد 3ريزي کنيکهاي برنامهت - 

 واحد 3اصول توسعه و عمران  -

 واحد 3ها بي طرحها  و برنامهارزشيا -

 واحد 3ريزي هاي برنامهتئوري -

 واحد 2ريزي اجتماعي برنامه -

 نگاه علم و فرهپايان نامه در كارشناسي ارشد برنامه ريزي گردشگري منطقه اي دانشگ 4راهنمايي  -

 دانشگاه آزاد اسالميدر  پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي و طراحي شهري 10بيش از راهنمايي  -

هاد ج يجتماعطالعات او م يپژوهش محور پژوهشگاه علوم انسان يدر دوره دكتراري راهنماي دوم رساله دكت -

 "شهر زنجان يدر بافت مركز يشهر ينيباز آفر نديفرآ نييتب"با عنوان  يدانشگاه

عي جهاد ت اجتمامشاوره رساله دكتري در دوره دكتراي پژوهش محور پژوهشگاه علوم انساني و مطالعا -

 "هرانشهر تفرسوده كالن يبافت ها يمداخله در نوساز يهااستيس ييفضا يامدهايپ نييتب"، دانشگاهي

اعي جهاد شاوره رساله دكتري در دوره دكتراي پژوهش محور پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتمم -

 "ي ميوشپتر نگاريندهيآ هاي آينده نگاري؛ نمونه موردي طرح يابيارزطراحی الگوی  "دانشگاهي، 
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بر  ديش با تأكوسعه شهر دانتتحقق  "دكتري در دوره دكتراي شهرسازي دانشگاه آزاد واحد كيش، ر رساله مشاو -

 "؛ نمونه موردي شهر بندرعباسيخالق شهر يپهنه ها

واحد  و با در دانشگاه آزاد مركز و طراحي شهريپايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي  10بيش از داوري  - -

 يادگار امام

 1375وشهر ريزي بنادر صيادي در واحد علمي كاربردي شيالت ايران در بس واحد مديريت و برنامهتدري  -

 1375ه ريزي ويژه مديران صيد شيالت، تدريس مديريت و برنام -

  (OM PRAKASH)يريت بنادر ماهيگيري با نماينده فائو تدريس مشترک دوره مد -

 شگران بنياد شهيدژوهپتدوين كارگاه آموزشي روش تحقيق ويژه  -

 

  پژوهشی:طرحهای 

 سمت كارفرما سال عنوان پروژه

و  تهيه طرح آباداني و پيشرفت شهرستان زهك استان سيستان

 بلوچستان

 مدير طرح بنياد علوي 1397

هري ت شارزيابي تاثيرات اقدامات شهرداري تهران در حوزه خدما

 يازس بر شاخص هاي عدالت اجتماعي و ارائه راهکارهاي بهينه

مركز مطالعات  1396

 ريزي شهريبرنامه

 مديريت طرح

اهاي وسترتدوين الگوي توانمندسازي اجتماع محور و اجراي آن در 

 سواحل مکران

 همکار اصلي سازمان برنامه و بودجه 1396

 مدير يروژه بنياد مسکن  1395 ارزيابي طرح هاي جابجايي سکونتگاه هاي روستايي

 رانشهر ته يخيبافت فرسوده تار ينوسازو  ينقش بهساز نييتب

 يمنظر شهر ديدر بازتول

 مدير يروژه جهاد دانشگاهي 1394

 مدير يروژه جهاد دانشگاهي 1391 بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با رويکرد مشاركتي

 مدير يروژه بنياد مسکن  1391 ارزيابي طرح تفکيك اراضي روستايي

 مدير يروژه خيز جنوبمناطق نفت 1390 مناطق نفت خيز جنوبتدوين تاريخ يکصد ساله نفت در 

 مدير پروژه جهاد دانشگاهي 1389 بازنگري در رويکرد نظري بافت فرسوده شهري

 مدير پروژه جهاد دانشگاهي 1387 ضوابط و مقررات توزيع رانت زمين در شهر تهران

 كارشناس  انشهرداري تهر 1388 راهکارهاي ارتقاء هويت شهروندي در تهران
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 مدير پروژه بنياد مسکن 1387 هاي گردشگري روستاييريزي كالبدي حوزهبرنامه

 مسئول تلفيق سازمان ميراث استان 1388 ساختاري گردشگري استان كرمان –تدوين برنامه راهيردي 

 پروژهمدير  سازمان برنامه 1385 ايهاي ناحيهمديريت پيشنهاد، تهيه و تصويب طرحارزيابي نظام 

 مدير فني  سازمان شهرداريها 1381 مطالعه نحوه تجهيز فني شهرداريهاي كشور

 مسئول تلفيق بنياد مسکن 1385 تدوين استانداردهاي كيفي مسکن روستايي

 مسئول تلفيق سازمان شهرداريها 1384 تدوين نظام جامع آموزش دهياريها

 فنيمدير  شيالت ايران 1387 گوورش مييابي و طراحي مزارع پرمطالعات تدوين ضوابط مکان

 مدير پروژه شهرداري كاشان 1383 اشانكزش سازي بافت باارتدوين برنامه راهبردي احياء و باززنده

 مدير پروژه شهرداري  1385 ردبروج رزشتدوين برنامه راهبردي احياء و باززنده سازي بافت باا

 مدير پروژه شيالت ايران 1381 رمال كشودر ش حفاظت منابع آبزيان يابيو مکان بررسي روشها

 ایطرحهای مطالعاتی حرفه: 
 سمت كارفرما سال عنوان پروژه

سررازمان مررديريت و  1398 تدوين سند اشتغال در روستاهاي استان لرستان
برنامرررره ريررررزي 

 استان لرستان

 مدير پروژه

-1397 خبر استان كرمان ييمنظومه روستا داريطرح توسعه پا
1395 

مسرررررکن  اديرررررنب
 يانقالب اسالم

 پروژه ريمد

-1396 استان كرمان شيآما طرح
1395 

و  تيريسررازمان مررد
 يزيرررربرنامرررره ر

 استان كرمان

 يعلمررر ريمرررد
 پروژه

 رييرراز تغ يريجلرروگ يقابررل سررکونت برررا يپهنرره هررا ييشناسررا
 استان مازندران يكشاورز نيزم يكاربر

مسرررررکن  اديررررربن 1394
 يانقالب اسالم

 پروژه ريمد

 پسررماند تيريخرردمات مررد يو بهبررود روش اخررذ بهررا يندهسرراما
 در شهر تهران

 يهمکار اصل تهران يشهردار 1392

 پروژه ريمد شمشك يشهردار 1391 و محدوده شهر شمشك ميحر نييتع طرح

 پروژه ريمد تهران يشهردار 1389 تهران 4هاشم در منطقه  يمحور بن يشهر يطراح

مسرررررررررررکن و  1388 جاناز استان زن داريجامع شهر ق طرح
 يشهرساز

 مدير پروژه

مسرررررررررررکن و  1388 ليجامع شهر اصالندوز از استان اردب طرح
 يشهرساز

 مدير پروژه

نشران، سررجاس، ماه آبراد،نيزر يي شررهرهاتفصريل -جرامع  طررح
 از استان زنجان قلعهنيو صائ دجيگرماب، ه

مسرررررررررررکن و  1388
 يشهرساز

 مدير پروژه
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مسرررررررررررکن و  1388 لياستان اردب تفصيلي شهر اصالندوز از طرح
 يشهرساز

 مدير پروژه

از اسررتان  هيررپرنرردک و زاو يي شررهرهاتفصرريل -جررامع  طرررح
 يمركز

مسرررررررررررکن و  1388
 يشهرساز

 مدير پروژه

 مشاور يدند يشهردار 1388 يمحدوده بافت فرسوده شهر دند نييتع طرح

 ر پروژهمدي ياستاندار 1385 زديهادي شهرهاي ندوشن و ديهوک از استان  طرح

 راثيرررسرررازمان م 1384 سايت گردشگري و توريستي تونل اول كوهرنگ طراحي

 استان

 مدير پروژه

 هررادي شرهرهاي سررفيد دشررت، جونقران و كيرران از اسررتان طررح
 چهارمحال 

 مدير پروژه  ياستاندار 1381

سرراماندهي فضررا وسررکونتگاههاي روسررتايي شهرسررتان  طرررح
 فسا

 ژهمدير پرو مسکن فارس اديبن 1379

 سرراماندهي فضررا وسررکونتگاههاي روسررتايي شهرسررتانهاي طرررح
 دير، دشتي، كنگان، دشتستان، گناوه، ديلم، بوشهر

مسرررررکن  اديررررربن 1378
 بوشهر

 مدير پروژه

سرراماندهي فضررا وسررکونتگاههاي روسررتايي شهرسررتان  طرررح
 آبادعلي

مسرررررکن  اديررررربن 1378
 گرگان

 مدير پروژه

ن و مسرررررررررررک 1378 جامع شهرستان استهبان  طرح
 يشهرساز

 همکار پروژه

مسرررررررررررکن و  1378 جامع شهرهاي اردكان و ميبد طرح
 يشهرساز

 مدير پروژه

سرراماندهي فضررا وسررکونتگاههاي روسررتايي شهرسررتان  طرررح

 اردل، فارسان

مسرررررکن  اديررررربن 1377

 چهارمحال

 مدير پروژه

مسرررررررررررکن و  1377 جامع شهرستان داراب طرح
 يشهرساز

 همکار پروژه

 مدير گروه رانيا التيش 1377 ت جنوب كشورجامع شيال مطالعات

  مدير فني رانيا التيش 1375 يي كشورو مکانيابي هنرستانهاي صنايع دريا ريزيبرنامه

  اجرايیسوابق: 
 1367همکاري در كميته تحقيق اداره كل ثبت احوال استان يزد،  .1

 در زمينره ارزيرابي 1368ترا  1365 ، از سرالنر كميتره آمروزش روسرتائيا جهاد سرازندگي در وزارت فعاليت  2
 . و ترويجي آموزشي فعاليتهاي

 عنروانه بر 1374ترا  1370 از سرال صريد و امرور صريادان ر معاونت ايران شيالت سهامي در شركت فعاليت .3
 . آموزش، مسئول اداره بنادر و سرپرست اداره كل اداره مسئول

 1374تا  1371دي در شيالت ايران از عضو كميته فني تصويب طرحهاي بنادر صيا .4



 

 9 از  9 فحهص

 

 1381تا  1376از سال  در مهندسين مشاورمدير گروه شهرسازي  .5
  عضو كميته علمي كنفرانس چهارم شيالت ايران  .6
 عضو كميته علمي همايش ملي مرزها .7

 1391 تا 1382ده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي از فروردين گعضو شوراي علمي پژوهش .8
ردين هي از فررواي پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهراد دانشرگاريزي شهري و منطقهه برنامهمدير گرو .9

 1384تا  1382

 1385عضو كميته تدوين قانون جامع شهرسازي،  .10

 1387تا  1384آموزشي پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي از سال  تمعاونسرپرست  .11

 1386ن، آذر اي پژوهش در حوزه مديريت شهري تهراهعضو كميته علمي اولين جشنواره انتخاب برترين .12

 1387اري طرحهاي پژوهشي صد سال نفت در ايران، عضو شوراي سياستگذ .13
 1390تا  1387سال از سرپرست پژوهشکده علوم توسعه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي  .14

 1396تا  1393جتماعي از سال معاون آموزش و تحصيالت تکميلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ا .15

 آموزشهای گذرانده شده 

 ساعت 40دوره آموزشي كامپيوتر ويژه مديران،  .1

 ساعت 30مقدماتي به مدت  GISدوره آموزشي  .2

 ساعت 16هاي شهرسازانه تفکيك اراضي كارگاه آموزشي ساز و كارها و شيوه .3

 ساعت 10تحقيق،  كارگاه آموزشي روش .4

 ساعت 2م انساني بيات جهان در حوزه اثرگذاري و اثرپذيري فناوري و علوكارگاه آموزشي نگاهي به تجر .5

 ساعت 15شناسي، كارگاه آموزشي انسان .6

 ساعت 4كارگاه آموزشي اصول نگارش گزارشهاي راهبردي،  .7

 ساعت SID  ،3كارگاه آموزشي نحوه استفاده از بانك اطالعات علمي  .8

 2008ايش وير 9003داراي مدرک آموزش ايزو دوره آموزشي و  .9
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