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 45بهمن ماه              18بهمن                   1/76      يــزد                       كارشناسي ارشد        معماري)پيوسته(                         
 : آموزشيـ سوابق   پ

 .تا كنون 41غير انتفاعي سپهر اصفهان. مهر ماه  موسسه گروه معماري عضو هيت علمي =

 7508استاد برگزيده گروه معماري در سال   -
 7509تا  7541سپهر از سال  موسسه غير انتفاعيمدير گروه معماري  -

 .به مدت يك ترم 46مهر ماه  واحد بروجن = مدرس دانشگاه آزاد اسالمي
 .ترم 5به مدت  48شگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهان .بهمن ماه = مدرس دان

 .ترم 6به مدت  45مدرس دانشگاه آزاد اسالمي اردستان.مهر ماه  -
 ترم. 1به مدت  10ن بهمن ماه شكده معماري كاشادانتدريس در  ـ

 : پژوهشي ت ـ سوابق

 7508اسفند ماه   6.5 نمره   IELTSداراي مدرك     تسلط به زبان انگليسيـ 
 Governance of energy transition in iran:investigating public acceptanceand willing to use renewable energy“ارایه مقاله   _  

sources through socio-psychological model “    
درنخستين كنفرانس ملي   ساختمان  "ه از  انرژي هاي پاكبررسي ديدگاه دانشجويان در رابطه با موانع كاربرد استفاد "ارايه مقاله با عنوان  -

 .7505سبز، دانشگاه فردوسي، ارديبهشت 
در سومين كنفرانس بين المللي ايتك، "بررسي باور و نگرش متخصصان درباره استفاده از انرژي هاي تجديدشونده "ارايه مقاله با عنوان -

 دانشگاه تهران7504اسفند ماه 
در اولين  "ادراك زيبايي شهر با بهره گيري از تمام حواس، رويكردي جهت بهسازي سيماي شهر براي نابينايان "ارايه مقاله با عنوان -

 ، دانشگاه هنر تهران.7509همايش ملي فضاهاي عمومي شهري پايدار، دي ماه 

 در همايش        نابينايانشهر براي  سيمايجهت بهسازي  رويكرديس تمام حوا ادراك زيبايي شهر با بهره گيري از"ارايه مقاله با عنوان ـ  
 اصفهان 7540تير ماه 5-4ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري .   
 7540داور بخش زيبايي اولين مسابقه سازه ماكاراني ،معاونت عمران شهرداري اصفهان آذر ماه ـ  

 7544دريافت رتبه دوم در جشنواره كتاب سال معلوالن سال,41ر سپاهان. دي ماه نش 5999تاليف كتاب  نابينايي و ادراك محيط  تيراژ  -
 41ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي هند در خصوص طراحي بيمارستان .شهريور  -
 با موضوع  طراحي و  تحقيقاتيپايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان يك كار   ـ

 عملي احساس و ادراك نابينا در قالب طراحي مركز گردهمايي نابينايان در اصفهان (()) سكوت بينايي ، مباني نظري و        
 و ادراك كه هم اكنون در حال گذراندن مراحل اوليه چاپ    echolocationمقاله پيرامون مباحث  4ترجمه  ـ
 . 7510گردآوري و تحقيق پيرامون سير تاريخي طراح و ساخت مسجدالنبي  ـ
 .7510دانشكده معماري .در حوزه رفتاري  proxemicsتئوري  پژوهش در خصوص  ـ

 : اجرايي ت ـ سوابق

  .و نظارت طراحي دو،پايه عضو نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان   ـ
  در كار طراحي و نظارت. سال 8ركت ساختماني شكيل سازه  به مدت شهمكاري با  -
 7541. واحدي ساحل اصفهان 18همكاري در طراحي مجتمع   ـ
 . 7541طراحي و تغيير كاربري ساختمان الهيه اصفهان   ـ
 .ماه سابقه حرفه اي در شركت ساختماني شكيل سازه به عنوان كارشناس دفتر فني  74  ـ

 .7547همكاري با سازمان عمران و بهسازي كاشان به عنوان كارشناس معماريـ 

 .7547ه آران و بيدگلدر طراحي ورزشگاهمكاري با سازمان عمران و بهسازي ـ 

 .7547در طراحي پارك راوندهمكاري با سازمان عمران و بهسازي ـ 

 


