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 :سوابق تحصیالت

میانگین معدل کارشناسی 

 و کارشناسی ارشد
 مقطع تحصیلی رشته گرایش محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ پایان معدل

 81.22 ------ 8159/1/8 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 نجف آباد
 دکتری معماری معماری

43.71 

ایالم سراسری دانشگاه 8111/1/8 8158/88/25 81.81  کارشناسی ارشد معماری معماری 

88.11 8111/8/18 8119/82/8 
غیرانتفاعیموسسه   

ساری-ساریان  
 کارشناسی معماری ------

88.11 8119/8/18 8112/82/8 
فنی شهید  آموزشکده

اصفهان محسن مهاجر  
 کارشناسی معماری ------

 
 ------ دبیرستان صائب 8115/1/8 8112/8/18 88.18

فیزیک -ریاضی

 )دیپلم(
 دیپلم

 

  نخبگان: بنیاد 

 جشنواره مناطق گروه گرایش رتبه زمان مدت ارائه)روز(

7 8158/5/29 
% طرح 18جزء 

 های برتر
معماری -انرژی  کوهرنگ استان های اصفهان، مرکزی، قم و چهارمحال و بختیاری ساختمان 

  استعداد درخشان: 

 مقطع تحصیلی رشته گرایش محل تحصیل نیمسال معدل

43بیش از   کارشناسی ارشد معماری معماری دانشگاه ایالم دوم و سوم تحصیلی 

  پروژه های پژوهشی:

 وضعیت نقش در اجرا محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش نوع طرح

و  تحقیقاتی

 طراحی

و  مرمت، ح مطالعاتی،مستندسازی،آسیب شناسیطر

بنای امامزاده سید ابراهیم دهلرانگسترش و احیای   
8115 

میراث فرهنگی 

 استان ایالم
 تحویل داده شده همکار اصلی

 تحقیقاتی
طرح مطالعاتی،مستندسازی،آسیب شناسی و حفاظت 

 محوطه باستانی دره شهر
8158 

میراث فرهنگی 

 استان ایالم
 همکار اصلی

تحویل داده شده
  

  افتخارات علمی:
 عنوان اصلی عنوان فرعی مقام/رتبه برگزار کننده سال کسب

انرژی خورشیدی پربازده برای مصارف خانگیکلکتور  مخترع اول سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 4731  گواهی نامه ثبت اختراع 

 گواهی نامه ثبت اختراع بادگیرهای نوین برای ساختمان های طبقاتی مخترع اول سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 4731

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 47/5/12/11
نمره 

18/888   

گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای 

 در رشته نقشه کشی ساختمان

 - وزارت آموزش و پرورش 47/5/44/57
 

دیپلم دوم در رشته نقشه کشی 

 ساختمان

 

 



  :فعالیت های آموزشی و اجرائی
                                                                             /473-33سال   و دوماول  هاي  آموزشی و اجرائی در نیمسالخالصه اي از  فعالیت -3الف : 

 واحد معادل چیزي نوشته نشود
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

 نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه کارشناسی تعداد واحد

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

/3از تیرماه  معاونت گروه معماري *** *** ***** ************** ***** ****   *** 

( ارشد1طراحی معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی ارشد 1 معماری   8 

(1طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 81 معماری   2 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 21 معماری   1/2 طراحی فنی ساختمان طراحی فنی و   1 

( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )پ و نا( 89 معماری   1 

(8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی 81 معماری   9 

 8 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 1 معماری 

 1 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( ؟ معماری 

نیمسال دوم                                                          

 1 سازه های نو 8 8 تخصصی کارشناسی ارشد 81 معماری 

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 82 معماری   5 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 81 معماری   1/2 و طراحی فنی ساختمانطراحی فنی    88 

2*89 معماری  ( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )نا(   88 

 82 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 8 معماری 

 81 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 1 معماری 

  

                                                            4733-/3سال   و دوماول  آموزشی و اجرائی در نیمسال هاي خالصه اي از  فعالیت -6

 واحد معادل چیزي نوشته نشود
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

 نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه کارشناسی تعداد واحد

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

 8 سازه های نو 8 8 تخصصی کارشناسی ارشد 1 معماری 

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 89 معماری   2 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 21 معماری   1/2  1 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )پ و نا( 11 معماری   1 

(8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی 21 معماری   9 

 8 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 88 معماری 

 1 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 1 معماری 

نیمسال دوم                                                          

 1 سازه های نو 8 8 تخصصی کارشناسی ارشد 81 معماری 

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 82 معماری   5 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 81 معماری   1/2  88 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

2*89 معماری  ( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )نا(   88 

 82 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 1 معماری 

 81 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 8 معماری 

  

 

 

                                                                             4736-33سال   و دوماول  نیمسالهاي  آموزشی و اجرائی در خالصه اي از  فعالیت -2



 چیزي نوشته نشود

 واحد معادل
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

 نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه کارشناسی تعداد واحد

 نیمسال اول
 ردیف

 

 نظري عملی

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 22 معماری   2 

2*81 معماری  8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی   1/2  1 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

(8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی 11 معماری   1 

 9 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 1 معماری 

 8 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 9 معماری 

نیمسال دوم                                                          

(1طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 88 معماری   1 

کاردانی کارشناسی)پ( و 22 معماری  8/8 تخصصی   1/2  1 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )نا( 11 معماری   5 

(8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی 19 معماری   88 

 88 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 1 معماری 

 82 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 8 معماری 

  

 4732-36سال   و دوماول  هاي  آموزشی و اجرائی در نیمسالخالصه اي از  فعالیت -1

 واحد معادل چیزي نوشته نشود
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

، ارشد و پروژه کارشناسی نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري تعداد واحد  

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 88 معماری   8 

2*81 معماری  8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی   1/2  2 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

( و تنظیم شرایط محیطی2) تنظیم شرایط محیطی 2 8 اصلی کارشناسی )پ و نا( 11 معماری   1 

 1 کاربرد کامپیوتر 8 8 پیشنیاز کارشناسی)نا( 28 معماری 

 9 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 82 معماری 

 8 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 9 معماری 

نیمسال دوم                                                          

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 82 معماری   1 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 22 معماری   1/2  1 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

2*81 معماری  ( و تنظیم شرایط محیطی2محیطی )تنظیم شرایط  2 8 اصلی کارشناسی )نا(   5 

(8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی 19 معماری   88 

 88 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 1 معماری 

 82 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 8 معماری 

  

 

 

  



                                                                             4731-32سال   و دوماول  اجرائی در نیمسالهاي  آموزشی و خالصه اي از  فعالیت -7

 واحد معادل چیزي نوشته نشود
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

کارشناسینام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه  تعداد واحد  

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

 8 ترسیم فنی 8 1 پایه کاردانی 88 معماری 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 81 معماری   1/2  2 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

2*29 معماری  ( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )پ و نا(   1 

 1 کاربرد کامپیوتر در طراحی 8 8 اختیاری کارشناسی)پ( 81 معماری 

نیمسال دوم                                                          

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کارشناسی پیوسته 88 معماری   9 

8/8 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی 28 معماری   1/2 ساختمان طراحی فنی و طراحی فنی   8 

2*12 معماری  ( و تنظیم شرایط محیطی2تنظیم شرایط محیطی ) 2 8 اصلی کارشناسی )نا(   1 

1*21 معماری  (8تنظیم شرایط محیطی ) 8 8 اصلی کاردانی   1 

2*28 معماری   5 کاربرد کامپیوتر 8 8 پیشنیاز کارشناسی )نا( 

 88 کارآموزی 2 8 تخصصی کارشناسی)نا( و کاردانی 82 معماری 

 88 طراحی نهایی)پروژه( 8 8 تخصصی کارشناسی )پ و نا( 9 معماری 

  

                                                                           4737-31سال   و دوماول  هاي  آموزشی و اجرائی در نیمسالخالصه اي از  فعالیت -5

 واحد معادل چیزي نوشته نشود
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

 نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه کارشناسی تعداد واحد

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

(8هندسه ترسیمی و هندسه ) 8 8 پایه کاردانی 11 معماری   8 

2*81 معماری  کاربردیهندسه  8 2 پایه کارشناسی)پ(   2 

با معماری جهان اسالمی آشنایی 2 8 اصلی کارشناسی )پ و نا( 21 معماری   1 

2*29 معماری  نرم افزارهای رایانه ای در معماریکاربرد  8 2 اصلی کاردانی   1 

نیمسال دوم                                                          

(8طرح معماری ) 8 1 تخصصی کاردانی 28 معماری   9 

1*28 معماری  8/8 تخصصی کاردانی   1/2  8 طراحی فنی و طراحی فنی ساختمان 

              

                                                                        4735-37سال   و دوماول  هاي  آموزشی و اجرائی در نیمسالخالصه اي از  فعالیت -4

نوشته نشودچیزي   واحد معادل 
گروه 

 آموزشی

تعداد 

 دانشجو 
 *نوع درس مقطع

 نام درس ، راهنمائی و مشاوره پایان نامه دکتري ، ارشد و پروژه کارشناسی تعداد واحد

 نیمسال اول
 ردیف

 نظري عملی

 

        8 

نیمسال دوم                                                          

پیوستهناکارشناسی  28 معماری  (1طرح معماری ) 8 1 تخصصی   2 

2*89 معماری  (8بیان معماری داخلی ) 8 2 تخصصی کارشناسی)پ( و کاردانی   1 

  

  
کارگاهی جدید :طرح و راه اندازي نمایشگاه، کارگاه، آزمایش یا درس   

، کارگاه نمایشگاهنام  تاریخ شروع تاریخ تكمیل محل ایجاد  ردیف 

سیتی سنتر اصفهان 2سالن سینمایی شماره  8151اردیبهشت ماه   8151آذر ماه    8 عضو تیم برگزار کننده نشست معماری، ایده تا اجرا 

51آذرماه  سالن آمفی تئاتر موسسه سپهر 51آذرماه   در استفاده از بادگیرهای سنتیرویکرد نوین    2 

8/88/8151 سالن آمفی تئاتر موسسه سپهر  22/5/8151  1 سازه های نوین 



 و کارشناسی ارشدراهنمایی، مشاوره و داوري پایان نامه دکتري 
 ردیف عنوان پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد سمت مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع چیزي نوشته نشود

 
89/81/51  داور داخل کارشناسی ارشد نجمه نیکبخت 

طراحی در خانه تاریخی سوکیاس با تأثیرپذیری از فرایند طراحی 

 بناهای میان افزا
8 

82/81/51  داور داخل کارشناسی ارشد شعله وحدت پور 
طراحی مجتمع تجاری با تأثیرپذیری از کالبد و کارکرد تیمچه ها و 

 سراهای بازار اصفهان
2 

28/81/51  مشاور کارشناسی ارشد نژال نوربهشت 
راهی با تاثیرپذیری از کالبد کاروانسراهای بین طراحی اقامتگاه بین

 شهری
1 

18/81/51  داور داخل کارشناسی ارشد ساناز شهنازی 
طراحی نوین آپارتمان مسکونی در اصفهان با استفاده از انرژی های 

 تجدیدپذیر و الگوگیری از معماری سنتی ایران
1 

81/88/51  داور داخل کارشناسی ارشد پیمان تیموری 
طراحی معماری میدان شهری اصفهان با الگوی حس تعلق به مکان در 

 میدان نقش جهان اصفهان
9 

22/81/51  8 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرایی در محله ی جلفا داور داخل کارشناسی ارشد دنیا احسان پور 

 ب: فعالیتهاي پژوهشی 

مقاالت در مجالت یا کنفرانسها   - 4  

 ردیف عنوان مقاله نام نشریه یا کنفرانس شماره نشریه و صفحه تاریخ انتشار چیزي نوشته نشود

 
8158آذر   ETEC88_818 

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای 

 نوین در نگهداشت انرژی

تی و معایب آنها با بررسی فیزیک بادگیرهای سن

 رویکرد بهینه سازی عملکردی

4 

8158خرداد   HVAC81_889 
چهارمین کنفرانس بین المللی 

 گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

زشوها و جهت وزش جریان بررسی اثر تغییر تعداد با

 بر سرعت قائم جریان داخل کانالهای بادگیر سنتی

5 

8158خرداد   HVAC81_881 
چهارمین کنفرانس بین المللی 

 گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

ی و چندفشاری بادگیرهای مقایسه رفتار گونه تکفشار

 سنتی در اثر تغییر جهت وزش جریان خارجی

7 

8158خرداد   

HVAC81_881 
چهارمین کنفرانس بین المللی 

 گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

جریان خارجی بر فشار بررسی اثر تغییر جهت وزش 

فشاری دینامیکی و سرعت جریان داخلی گونه چند

فشاریبادگیرهای سنتی و مقایسه آن با گونه تک  

1 

8158خرداد   

HVAC81_888 
چهارمین کنفرانس بین المللی 

 گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

باد بر فشار دینامیکی و بررسی اثر تغییر جهت وزش 

فشاری سرعت قائم جریان داخل کانال گونه تک

 بادگیرهای سنتی

2 

5102 

Vol 5, No 2 

(2105) 

 pp.525-555 

International Journal of 

Renewable Energy 

Research-IJRER 

Impact of Openings’ Number and 

Outdoor Flow Direction on the Indoor 

Vertical Flow Velocity in Wind 

Catchers 

6 

2102   
Volume 5, 

Issue 2, 2102  

pp.520-552 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENERGY 

AND ENVIRONMENT 

Performance of single and multiple 

pressure wind catchers  

in terms of air flow changes  

3 

29اسفند  981/199کد مقاله:    
 سومين كنفرانس بين المللي ايتک

 )رويکردهای نوين در نگاهداشت انرژی(

سازی رفتار گونه چندفشاری بادگیر سنتی با بهینه

ساختمان طبقاتی استفاده از قفسه دوطبقه در  

/ 

29اسفند  981/198کد مقاله:    
 سومين كنفرانس بين المللي ايتک

 )رويکردهای نوين در نگاهداشت انرژی(

بررسی رفتار گونه چندفشاری بادگیر سنتی در 

 ساختمان طبقاتی

3 

29اسفند  981/191کد مقاله:    
 سومين كنفرانس بين المللي ايتک

انرژی( )رويکردهای نوين در نگاهداشت  

A comparison between the performance 

of single-pressure and multiple-pressure 

wind catcher types during air flow 

change 

41 

29اسفند  981/191کد مقاله:    
 سومين كنفرانس بين المللي ايتک

 )رويکردهای نوين در نگاهداشت انرژی(

Analyzing the impact of openings’ 

number and outdoor flow direction on 

the indoor vertical flow velocity in 

traditional wind catchers’ channels 

44 

 شرکت در سمینار 

 چيزي نوشته نشود

 تاريخ
 ردیف عنوان سمينار محل ارائه يا محل انتشار
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4 December) 
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The OICC’s 45
th International Scientific 

Symposium on “Sustainable Techniques 

for Cities” 
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 ترجمه یا تالیف کتاب 

 ردیف عنوان تالیف یا ترجمه محل انتشار یا ناشر  تاریخ چیزي نوشته نشود

    4 

   5 

   7 

طرح تحقیقاتی   

 چیزي نوشته نشود
تاریخ 

 خاتمه
تاریخ 

 شروع
 ردیف عنوان طرح نوع طرح سمت موسسه طرف قرارداد
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آبان ماه 

3/ 
 طراح موسسه سپهر

-پژوهشی

 اجرایی

موسسه  5عضو تیم طراحی ساختمان فاز

 سپهر
4 

      5 

      7 

 گارگاه ها

 چیزي نوشته نشود
تعداد 

شرکت 

 کنندگان

مجموع 

 ساعات
 ردیف عنوان کارگاه سمت محل برگزاري تاریخ برگزاري
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 ساعت
51/45/4735  موسسه سپهر سالن آمفی تئاتر 

شرکت 

 کننده

و مشكالت آموزشی و  آسیب شناسی مسائل

 پژوهشی
4 
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 ساعت
16/44/4732  موسسه سپهر سالن آمفی تئاتر 

شرکت 

 کننده

روش تحقیق)روشهاي نوین پژوهش و مقاله 

 نویسی(
5 

      7 

      1 

 

 آثار هنري دیگر

 ردیف آثار هنري دیگر توضیحات چیزي نوشته نشود

مترمربع 111/به متراژ حدودي   کشاورزي و کامپیوتر دانشگاه خوانسار طراحی دانشكده   4 

مترمربع 411111بیش از  معماري طراحی و نظارت   5 

  7 

 شرکت در دوره هاي آموزشی

چیزي نوشته 

 نشود
 ردیف دوره آموزشی برگزار کننده تاریخ آغاز تاریخ اتمام مدت دوره

ساعت 88   81/88/58  88/85/58 اصفهاناداره کل راه و شهرسازی استان    4 مصالح و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان 

ساعت 88  22/88/58  81/85/58  5 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

ساعت 88  81/88/58  81/85/58 مقررات ملی و راهنماهای طراحی در معماریبکارگیری استانداردها،  اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان   7 

 فعالیت هاي اجرایی

 چیزي نوشته نشود
 ساعت

در هفته   
 عنوان شورا یا کمیته

 ساعت

در هفته   
شرکت در شوراها و کمیته هاي  عنوان شورا یا کمیته

دانشكده ، دانشگاه و وزارت 

  علوم تحقیقات و فناوري
کمیته فنی ساختمان جدید دانشگاه -7  دقیقه 51  شوراي تخصصی گروه معماري -4   

 1- ساعت 5  شوراي گروه معماري -5   

 

 ردیف فعالیت هاي دیگر توضیحات چیزي نوشته نشود

 
33-36قبولی در آزمون جامع در نیمسال دوم   

قبولی در مقطع دکتري تخصصی 

 معماري و موفقیت در آزمون جامع
4 

تكنیک میالنبا همكاري موسسه سپهر و دانشگاه پلی   5 عضو کمیته اجرایی همایش کالنشهر 

   7 

 فعالیت هاي فرهنگی 



 ردیف عنوان فعالیت توضیحات چیزي نوشته نشود

 

تا کنون 16/45/4735از تاریخ   4 عضو فعال بسیج اساتید استان اصفهان 

ساعت 3به مدت  44/44/4731در تاریخ   5 دوره آموزش تخصصی فرماندهان جنگ نرم 

  7 

 


