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اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی  

 مصطفی بهزادفر
 3209(دفتر کار در دانشگاه علم و صنعت ایران)، داخلی 021ـ 77240540ـ  50شماره تماس: 

  behzadfar@iust.ac.ir پست الکترونیکی: 

             

 سوابق تحصیلی

  سیدنی استرالیادانشگاه           1376 – 1371
      طراحی شهريدکتري                             

پردیس هنرهاي زیبا.  تهراندانشگاه          1361 – 1357  
  کارشناسی ارشد شهرسازي                           

 

 سوابق آموزشی

  دانشگاه علم و صنعت ایرانزي، دانشکده معماري و شهرسا 1391-...
 گروه شهرسازي استاد

 
 دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران 1388-...

 عضو هیات ممیزه

 دانشگاه علم و صنعت ایرانزي، دانشکده معماري و شهرسا 1384-...
 معاون پژوهشی

 
 دانشگاه علم و صنعت ایراندانشکده معماري و شهرسازي،  1384...ـ

 عضو شوراي پژوهشی
 

 دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران 1385-1384

 جانشین ریاست دانشکده معماري و شهرسازي

 
 دانشگاه تهران  1379ـ1380

 رپژوهشکدة فرهنگ و هنعضو 
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماري و شهرسازي 1377ـ1380
 مدیر گروه شهرسازي

 
 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماري و شهرسازي 1367ـ1371

 مدیر گروه شهرسازي
 

 و صنعت ایراندانشگاه علم  1367ـ1371
 معاون دانشکده معماري و شهرسازي
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 دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده معماري و شهرسازي 1366ـ1371

 دانشگاهی جهادعلمی و اجرایی  و عضو شوراي سرپرست
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 1365ـ1371
 عضو شوراي پژوهشی

 
 دانشگاه شهید بهشتی و شهرسازي، دانشکده معماري 1364ـ1371

 دانشگاهی مسئول طرح و تحقیقات جهاد
 

 دانشگاه شهید بهشتی ،دفتر فنی دانشکده معماري و شهرسازي 1362ـ1366
 ايهاي منطقهعضو شوراي مدیریت طرح

 
 دانشگاه تهران 1357ـ1359

 عضو شوراي مدیریت دانشکده هنرهاي زیبا

  ايسوابق حرفه

 سمت                                                                                  شرکت آرمانشهرـ تا کنون           1367
 شوراي عالی راهبري ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

  مدیرعاملـ                                                                                                                                
 آتلیه شهرسازيـ مدیر                                                                                                                                

 ـ مدیر پروژه                                                                                                                               
 

 اي و منطقه ايطرح هاي جامع ناحیه

1387-1380 مسکن و شهرسازي استان کرمانطرح جامع ناحیه جیرفت، کارفرما: سازمان    
1388-1374  طرح جامع ناحیه ابهر ـ خرمدره ـ خدابنده، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان  
1380-1377  طرح جامع ناحیه قزوین، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین 
1378- 1375 سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاهطرح جامع شهرستان اسالم آباد غرب، کارفرما:    
1376-1375  طرح جامع شهرستان بم، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
  

 طرح هاي جامع شهري

 طرح جامع فضایی مزرعه پردیس دانشگاه تهران، پردیس کشاورزي دانشگاه کرج 1393
و شهرسازي استان کرمان انار، کارفرما: اداره کل مسکنطرح جامع شهر  1389  

1391-1389 نقده، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان آذربایجان غربیطرح جامع شهر    
1389-1388 ، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان آذربایجان غربیطرح جامع شهر شوط   
1388-1387 سمنانطرح جامع شهر سمنان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان    
1387-1386  طرح جامع شهر جوپار، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1387-1386  طرح جامع شهر فرادنبه، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال و بختیاري 

 طرح جامع شهر بلداجی، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال و بختیاري 1386
1386-1385  طرح جامع شهر منوجان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1386-1385  طرح جامع شهر قلعه گنج، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1386-1385  طرح جامع شهر سامان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال و بختیاري 
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1386-1385 مع شهر فارسان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال و بختیاريطرح جا   
1384-1383  طرح جامع شهرجدید ملک کیان(شهریار)، کارفرما: شرکت جهاد خانه سازي استان آذربایجان شرقی  
1384-1382  طرح جامع پس از زلزله بم، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1384-1380  طرح جامع شهر ابهر، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان 
1378-1377  طرح جامع شهر جیرفت، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1378-1377  طرح جامع شهر شادگان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان 
1371-1370 کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانطرح جامع شهر زرند،    
1371-1370  طرح جامع شهر بم، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1367-1366  طرح جامع آذرشهر، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان آذربایجان شرقی 
  

 طرحهاي هادي شهري

1380-1379 کهکیلویه و بویر احمدطرح هادي شهر چرام، استان    
1380-1379  طرح هادي شهر دهدشت، استان کهکیلویه و بویر احمد 
1365-1362  طرح هادي شهر بستان، استان خوزستان 
1362-1360  طرح هادي شهر مهریز، استان یزد 
1361-1359  طرح هادي شهر بافق، استان یزد 
  

 طرحهاي هادي روستایی

1389-1387 غربی، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربیروستاي استان آذربایجان 14هاي هادي طرح   
1373-1371 روستاي استان خوزستان، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خوزستان 22هاي هادي طرح   
1372-1370 اسالمی استان زنجانروستاي استان زنجان، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب  19هاي هادي طرح   
1374-1371 روستاي استان ایالم، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم 17هاي هادي طرح   
1371-1369 روستاي استان سمنان، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان 19هاي هادي طرح   
  

 طرحهاي ساماندهی سکونتگاههاي (حوزهها) روستایی

1386-1382 هاي روستایی بخش زنجانرود، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح ساماندهی سکونتگاه   
1385-1382 هاي روستایی تاکستان و ضیاآباد، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانطرح ساماندهی سکونتگاه   

  
 طرح هاي تفصیلی

1393-1393 شهر مراغه، کارفرما: شهرداري مراغه طرح تفصیلی   
1396-1393  تهیه و یکپارچه سازي معابر و تقاطع هاي شهر تهران، حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
1391-1390 پردیس: کارفرما: شرکت جهادنصر زنجان. بهشت دره هکتاري 488 تفصیلی طرح   
1391-1390 زنجان: کارفرما: شرکت تعاونی مسکن سازان ونک زنجان. ونک سازان مسکن هکتاري 110طرح تفصیلی    

...-1389  طرح تفصیلی شهر انار، کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازي استان کرمان 

...-1388 ناحیه یک شهر کرمان، کارفرما: شهرداري کرمان تفصیلی طرح   
1388-1387 هاي چهارگانه تهرانپرند، کارفرما: اتحادیه تعاونی 6 فاز تهران مهر مسکن هکتاري 840 اراضی تفصیلی طرح   

...-1388  طرح تفصیلی (تجدیدنظر) شهر رفسنجان، کارفرما: شهرداري رفسنجان و سازمان مسکن و شهرسازي کرمان 
1388-1387  طرح تفصیلی شهر ابهر، کارفرما: شهرداري ابهر 

...-1387 (شهریار)، کارفرما: شرکت جهاد خانه سازي استان آذربایجان شرقیطرح تفصیلی شهر جدید ملک کیان    
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...-1386 ریزي توسعه و عمران شهر مشهدطرح تفصیلی حوزه میانی شرقی شهر مشهد، کارفرما: شهرداري مشهد و نهاد مطالعات و برنامه   

....- 1386 زي استان کرمانطرح تفصیلی شهر جوپار، استان کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسا   
1388-1386  طرح تفصیلی شهر یزد، کارفرما: شهرداري یزد 
1388- 1387  طرح تفصیلی شهر سامان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري 
1388- 1387  طرح تفصیلی شهر فارسان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري 
1385-1384  طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادي پیام، کارفرما: شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات 
1383-1382  طرح ساختاري ـ تفصیلی ویژه شهربم (طرح بازسازي پس از زلزله)، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1385-1381 کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجانطرح تفصیلی شهر (تجدیدنظر) زنجان،    
1382-1381  طرح تفصیلی محور میانی شهر جدید بهارستان، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید بهارستان 
1382-1381  طرح تفصیلی شهر جیرفت، استان کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 
1381-1380 تان کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانطرح تفصیلی شهر زرند، اس   
1381-1380  طرح تفصیلی شهر بم، استان کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان  
1380-1377  طرح تفصیلی شهر جدید پردیس، استان تهران 
1379-1377 مسکن و شهرسازي استان خوزستانطرح تفصیلی شهر شادگان، استان خوزستان، کارفرما: سازمان    
1379-1376 شهر تهران، کارفرما: شهرداري تهران 22بازنگري طرح تفصیلی منطقه    
1368-1367  طرح تفصیلی آذرشهر، استان آذربایجان شرقی 
  

 طرح هاي جامع ـ تفصیلی

 طرح جامع تفصیلی شهرك هاي سنگ و صنایع نیمه سنگین 
1396-1389 شهر یزدانشهر، کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازي استان کرمان تفصیلی و جامع طرح   

...-1389 گلزار، کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازي استان کرمان شهر تفصیلی و جامع طرح   

...-1389 کیانشهر، کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازي استان کرمان شهر تفصیلی و جامع طرح   

...-1389 کشکوئیه، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان شهر تفصیلی و جامع طرح   
 
 

 

 طرح هاي آماده سازي

1396-1390 پردیس، کارفرما: شرکت جهادنصر زنجان. دشت دره هکتاري 488 اراضی سازي آماده و تفصیلی طرح   
1391-1390 شرکت تعاونی مسکن سازان ونک زنجان.زنجان، کارفرما:  ونک سازان مسکن هکتاري 110 اراضی سازي آماده   

1391-1390 هکتاري نیروي دریایی قشم، کارفرما: فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل ندسا 80سازي اراضیآماده 2و  1تهیه طرح فاز    
...-1390 هاي مسکن کارکنان وزارت هکتاري اتحادیه تعاونی 105هاي مسکونی واقع در اراضی سازي در کاربريسازي و محوطهآماده طرح 

هاي مسکن کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح.دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، کارفرما: اتحادیه تعاونی  
1390-1389 هکتاري فارسان، کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري 6بازنگري اراضی  سازيآماده طرح   
1391-1390   واحدي محمدآباد کرج، کارفرما: بخش خصوصی 500اراضی مسکن مهر  سازيآماده طرح 

  هکتاري مالرد، کارفرما: شرکت آ.س.پ 30طراحی شهري اراضی  و سازيآماده طرح 1389
1391-1389 سازي اراضی مسکن مهر شهرهاي سورشجان و باباحیدر، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و طرح آماده 

 بختیاري  
1392-1389 هکتاري شهر جدید پرند، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند 560سازي اراضی طرح آماده   
1391-1388 زرهی زنجان 2زنجان، کارفرما: شرکت تعاونی تیپ  2هکتاري تیپ زرهی  2/5سازي اراضی طرح آماده   
1391-1388 هاي ساختمانی ایران (مپسا)پرند، کارفرما: شرکت مدیریت پروژه 5هکتاري مپسا شمال فاز  80سازي اراضی طرح آماده   
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1391-1388 زشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی قم، کارفرما: دانشگاه علوم پ پزشکی علوم دانشگاه هکتاري 50 پردیس سازي آماده دوم مرحله 
 قم

1391-1388 مغنیه بهمن عماد اراضی سازيآماده طرح   
1390-1388   کارفرما: ستاد سازندگی و خدمات رسانی هسا مهر غدیر پرند، سازي مسکن محوطه و سازيآماده طرح 
1389-1388 کارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن مهر تهران  پرند، هکتاري 90 سازي اراضیطرح آماده   
1389-1388 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارگران نانوایان شورجه زنجان، اراضی هکتاري 43 تفکیکی و سازيآماده طرح   
1390-1388 کارفرما: قرارگاه مسکن سپاه الغدیر یزد هکتاري اندیشه غدیر سپاه، 110سازي اراضی طرح آماده   
1388-1387 هاي چهارگانه تهرانپرند، کارفرما: اتحادیه تعاونی 6 فاز تهران مهر مسکن هکتاري 840 اراضی سازيآماده طرح   
1389-1387  طرح آمادهسازي مجتمع مسکونی شهرك ایرانمنش کرمان، کارفرما: شرکت تعاونی پسته رفسنجان 
1389-1387 امید اکباتان، کارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شهرستان هکتاري جنب مجتمع مسکونی  17سازي اراضی طرح آماده 

 همدان
1389-1387 هکتاري شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرودگاه، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند 100سازي اراضی طرح آماده   
1389-1387  طرح آماده سازي مسکن مهر شهرك شهید مدنی پور، همدان 
1389-1387 شهر جدید پرند، کارفرما:  شرکت تعاونی مسکن جعفریه 4طرح آماده سازي اراضی جنوب فاز    
1388-1387 طرح آماده سازي (مرحله دوم) اراضی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی  

 رفسنجان
1390-1387 پزشکی خراسان شمالی، کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی خراسان شمالیسازي دانشگاه علوم طرح آماده   
یزد 8سازان شماره هکتاري جنب شهرك صنعتی مهدي آباد، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن 20طرح آماده سازي اراضی   1389-1387  
1395-1386 سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري هکتاري سامان، کارفرما: 30طرح آماده سازي اراضی    
1395-1386 هکتاري فارسان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري 30طرح آماده سازي اراضی    
1387-1386  طرح آماده سازي اراضی پتروشیمی زنجان، کارفرما: شرکت شهرك صنعتی پتروشیمی زنجان 
1387-1386 آماده سازي (مرحله اول) اراضی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی  طرح 

 رفسنجان
1387-1386  طرح آماده سازي شهر جدید ملک کیان(شهریار)، کارفرما: شرکت جهاد خانه سازي استان آذربایجان شرقی 
1388-1386 شهر جدید شیرین شهر در خوزستان، کارفرما: شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر 11ي محله هکتار 70طرح آماده سازي    
1385-1384  طرح آماده سازي منطقه ویژه اقتصادي پیام، کارفرما: شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات 
1385-1384 ایران ترانسفو زنجانطرح آماده سازي اراضی ترانسفو، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان    
1385-1384 گذاري توسعه و عمران شاهدطرح آماده سازي باغ بزرگ مالرد، کارفرما: شرکت سرمایه   
1384-1383  طرح آماده سازي اراضی باغشهر زنجان، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان 
1384-1383 تعاونی مسکن گلشهر کاظمیه زنجان طرح آماده سازي اراضی گلشهر کاظمیه، کارفرما: شرکت   
1383-1382  طرح آماده سازي اراضی اردوگاه ابوذر همدان، کارفرما: سازمان اجرایی مهندسی نیروي مقاومت بسیج 
1382-1381 هکتاري تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی زنجان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي زنجان 125,5طرح آماده سازي اراضی    

8213-1381 هکتاري تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی زنجان، کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زنجان 8,5طرح آماده سازي اراضی    
1380-1379  طرح آماده سازي اراضی مجتمع اقامتی ـ گردشگري جنوب کمربندي نوشهر 
1380-1379 کارفرما: تعاونی مسکن فرهنگیان زنجانطرح آماده سازي اراضی تعاونی مسکن آموزش و پرورش زنجان،    
1380-1377 سازي شهر جدید پردیسطرح آماده   
1377-1375 شهر تهران، شهرداري تهران 22هکتاري)، منطقه  213طرح آماده سازي اراضی شهرك شهید باقري (   
1372ـ1373 کرمانطرح آماده سازي اراضی زرند کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان    
1372ـ 1373  طرح آماده سازي اراضی بم، استان کرمان 
1370ـ1371 هکتاري)، استان کرمان 120طرح آماده سازي اراضی سیرجان(   
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1368ـ1369 هکتاري)، استان کرمان 62طرح آماده سازي اراضی بردسیر(    
1366ـ1367 هکتاري)، استان کرمان 10طرح آماده سازي اراضی بردسیر(   
1366ـ1367 هکتاري)، استان کرمان 10طرح آماده سازي اراضی راور(   
  

 طراحی شهري

1395-1394  طراحی شهري خیابان کشاورز کرج،شهرداري کرج 
...-4139 بازنگري و اولویت بندي جهت اجراي طرح پیاده راه سازي تهران تاریخی، حضار ناصري، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري  

 تهران، اداره بافت تاریخی 
1396-1393  ساماندهی و طراحی شهري محور مصلی  مشهد، شهرداري مشهد 
1395-1393 کاشانطراحی خیابان آیت اهللا کاشانی، کاشان، شهرداري    
1393-1393  طراحی فاز یک و دو کمپینگ غرب شاهین شهر، شهرداري شاهین شهر 
 مطالعات راهبردي و طراحی شهري جزیره مینو اروند، سازمان منطقه آزاد اروند 1398-1393
1394-1391 (ع) تهران، کارفرما: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران علی امام بزرگراه منظر طراحی   

5139-1390  طرح توسعه اراضی اطراف میدان عباسپور مشهد، کارفرما: شهرداري مشهد 
1392-1390 باختر، کارفرما: شهرداري تهران. مسیل تا رسالت بزرگراه از علی امام بزرگراه جداره ساماندهی   
1390-1389 ابهر، کارفرما: شهرداري ابهر ولیعصر و خمینی امام خیابانهاي شهري طراحی   
1391-1390  انجام مطالعات جامع مرز رسمی باشماق مریوان، کارفرما: دفتر فنی استاداري کردستان 
1390-1389 ابهر، کارفرما: شهرداري ابهر بزرگراه ورودي و بولوار والیت طراحی   
1390-1389 سقز، کارفرما: شهرداري سنندج سمت از - مریوان شهر ورودي شهري طراحی   
1390-1389 سنندج، کارفرما: شهرداري سنندج سمت از - مریوان شهر ورودي شهري طراحی   
1390-1389  ساماندهی بولوار پاسداران شهر سنندج، کارفرما: شهرداري سنندج 
1390-1389  ساماندهی و بدنه سازي ترمینال سقز تا میدان سهروردي سنندج، کارفرما: شهرداري سنندج 

ـ کرج) ، کارفرما: سازمان مشاور فنی ـ مهندسی تهران (گام دوم) ـ طراحی شهري مبدأ غربی (تهرانساماندهی مبادي ورودي شهر  1389
 شهر تهران

  هکتاري مالرد، کارفرما: شرکت آ.س.پ 30طراحی شهري اراضی  و سازي آماده طرح 1389
1389-1388 عمران شهر جدید شیرین شهر  ، کارفرما: شرکتشهر نیریش دیمرکز شهر جد يشهر یو طراح يطرح جامع معمار   
1389-1388 ) ، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري 2و  1(فاز  رازیش یخیدر بافت تار اهیسنگ س يمحور گردشگر یطراح 

 ایران
1389-1388  پایلوت طراحی شهري بزرگراه امام علی، کارفرما: شرکت شهربان و حریم بان، شهرداري تهران 

 طراحی محور آیت اله طالقانی اردبیل، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل 1388
1388-1387  طراحی شهري محله خاك سفید تهران، کارفرما: سازمان نوسازي شهر تهران 
1389-1387 فرما: شهرداري تهرانطراحی شهري امالك واقع در لبه شرقی محدوده اراضی نیروي دریایی تهران، کار   
1387ـ1389  طراحی شهري نوار ساحلی بوشهر، کارفرما: شهرداري بندر بوشهر 
1389-1387 طراحی محور ورودي شهرکرد ـ فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاري، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و  

 بختیاري 
1387-1386 تنکابن، کارفرما: شهرداري تنکابنکنار چشمه کلیه طراحی آب   
1387-1386 فضاهاي فرهنگی شهرداري تهران تدوین راهنماي طراحی شهري معابر احداثی شهر تهران، کارفرما: شرکت توسعه   
1388-1386 ) ، کارفرما: شهرداري مشهد2و1طراحی شهري خیابان احمد آباد (حدفاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین) مشهد (فاز    

ـ کرج)ساماندهی مبادي شهر تهران (گام اول) ـ طراحی شهري مبدأ غربی (تهران 1387  
1387-1386  طراحی شهري میدان جمهوري اسالمی شاهرود و حوزه عمل بالفصل آن، کارفرما: شهرداري شاهرود 
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1387-1386 طراحی و احیاء محوطه تاریخی باغ نشاط و محور ورودي آن، ، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان  
 خراسان رضوي 

1387- 1386 طراحی شهري و جزییات معماري حاشیه جاده زنجان ـ بیجار در اراضی پتروشیمی زنجان، کارفرما: شرکت شهرك صنعتی  
 پتروشیمی زنجان

3841-1383  طراحی شهري خیابان صاحب الزمان مشهد، کارفرما: شهرداري مشهد 
1384-1383  طراحی شهري خیابان ایرانمنش کرمان، کارفرما: شهرداري کرمان 
1384-1383  طراحی شهري خیابان ابن سینا کرمان، کارفرما: شهرداري کرمان 
1383-1381 کارفرما: شرکت عمران شهر جدید بهارستانطراحی شهري حوزه میانی شهر جدید بهارستان،    
1382-1381 اي قزوین، کارفرما: شهرداري قزوینا.. خامنهساماندهی و بهبود سیماي شهري (طراحی شهري) بلوار آیت   
1382-1381  ساماندهی و بهبود سیماي شهري (طراحی شهري) محور هاي پنجگانه ورودي شهر قزوین، کارفرما: شهرداري قزوین 

3138-1381  ساماندهی سیما و منظر شهري ورودي و خروجی شهر مشهد در محور قوچان تا میدان آزادي، کارفرما: شهرداري مشهد 
تهران 22تهران، کارفرما: شهرداري منطقه  22منطقه  1400-1800ساماندهی ارتفاعات  1381  

  
 طرح هاي گردشگري

1395-1393 گردشگري،زنجان، کارفرما بخش خصوصیطرح جامع اراضی منطقه تفریحی و    
1389-1388 هاي آذربایجان غربی، کارفرما: سازمان روستاي هدف گردشگري منطقه یک کشور شامل استان 12مطالعات راهبردي ـ ساختاري  

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور 
1388-1387 گذاري طیبینتهران، کارفرما: شرکت سرمایه نظرآباد در آزادي فرودگاه گردشگري نمونه منطقه جامع طرح   
1388-1387 رود، کارفرما: بخش خصوصیطرح جامع نمونه منطقه گردشگري زنجان   
1389- 1387  مطالعات ساماندهی منطقه نمونه گردشگري نئور، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل 
1389- 1386 ) پروژه (طرح) گردشگري قره سو ـ شهر کالت، مشهد، کارفرما: شهرداري کالت2و  1(فاز طراحی    
1389- 1386 طرح جامع گردشگري منطقه کویري ایران، کارفرما: معاونت امور گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  

 کشور
1389-1386 رودکارفرما: شرکت عمران زایندهمطالعات و طراحی مجموعه ورزشی کهسوار طرار،    
1386-1385  طرح جامع گردشگري شهرستان نیشابور، کارفرما: معاونت امور گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور 
  

 طرح هاي احیا، بازسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده، ناکارآمد و غیررسمی

...-1393 ، سازمان نوسازي شهر تهران2ناحیه  11دفتر خدما ت نوسازي منطقه    
1395-1393 محالت هدف بازآفرینی شهري زرند،شرکت عمران و بهسازي شهري ایراني طرح بهسازي نوساز   

...-1391 تهران، کارفرما: سازمان نوسازي شهر تهران. 11منطقه فروزش - قلمستان محله گريتسهیل خدمات دفتر   
 مطالعات و طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر رفسنجان، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران 1389

1390-1388 ، کارفرما: سازمان نوسازي و بهسازي شهري شهر اصفهاناصفهان 8منطقه  یفروغ ابانیبافت فرسوده شمال خ يو نوساز يبهساز   
، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایرانشهر استهبان يهکتار 73فت فرسوده با يو نوساز يبهساز 1388  
  ، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایرانشهر الر يهکتار 128بافت فرسوده  يو نوساز يبهساز 1388

1389-1388 عمران و بهسازي شهري استان زنجانطرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده زنجان، کارفرما: شرکت    
1388-1387  طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده پیرانشهر، کارفرما: شهرداري پیرانشهر 
1388- 1387  مطالعات نوسازي و بهسازي نوار ساحلی بوشهر، کارفرما: شهرداري بندر بوشهر 
1387-1386 شهرداري شاهرود طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر شاهرود، کارفرما:   
1387-1386  طرح بهسازي بافت فرسوده میاندوآب، کارفرما: شهرداري میاندوآب 
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1388-1386 هاي غیر رسمی شهر، هرسین، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاهگاهتوانمند سازي سکونت   
1388-1386 ا: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاههاي غیر رسمی شهر، کنگاور، کارفرمگاهتوانمندسازي سکونت   
1388-1386 هاي غیر رسمی شهر، سنقر، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمانشاهگاهتوانمند سازي سکونت   
1387-1386  طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر یزد (سطح دو و سه) ، کارفرما: سازمان عمران و بهسازي شهر یزد 
1387-1386  مطالعات راهبردي بافت فرسوده شهر یزد (سطح یک)، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان یزد 
1387-1386  طرح حفاظت جامع بافت تاریخی شهر یزد، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران 
1386-1385 زمان نوسازي شهر تهرانطراحی منظر شهري (طراحی شهري) خاك سفید، کارفرما: سا   
1387-1386 طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده اسالمشهر، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران و شرکت عمران و  

 مسکن سازان ایران
1387-1385  طرح بهسازي بافت با ارزش روستاي هنزا، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 
1385-1384  طرح بهسازي بافت فرسوده شهر کرمان، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران 
1386-1384 ، کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران و هدار شهر ارومیانجام مطالعات و طرح بهسازي بافت مسأله 

  شهرداري ارومیه
  

 طراحی منظر شهري و فضاي سبز

1394-1391 ها و فضاي سبز شهر تهران.تهران، کارفرما: سازمان پارك علی امام بزرگراه منظر طراحی   
) پارك ساحلی سیادت بوشهر، کارفرما: شهرداري بندر بوشهر 2و  1مطالعه و طراحی (مرحله  1389  
کش تا اسکله جاللی، کارفرما: شهرداري بندر بوشهر) پارك ساحلی حد فاصلی ساختمان ملی نفت2و  1مطالعه و طراحی (مرحله  1389  
 طراحی پارك مرجان در نوار ساحلی بوشهر، کارفرما: شهرداري بندر بوشهر  1389

1389-1388 سازان امین) و محوطه سازي پروژه هزار واحدي فیروزکوه، کارفرما: شرکت ناجی2و  1طراحی (فاز    
1391-1387 شهرداري تهران، کارفرما: سازمان نوسازي شهر تهران 16رایی منطقه خزانه بخا 7منظر شهري محله    

5طراحی منظرآرائی (فضاي سبز و باز) رود ـ دره کن، کارفرما: شهرداري منطقه  1387  
1387-1386  طراحی منظرآرائی (فضاي سبز و باز) چشمه کیله تنکابن، کارفرما: شهرداري تنکابن 
1387-1386 رودمجموعه ورزشی کهسوار طرار، کارفرما: سازمان عمران زایندهمطالعات و طراحی    
1384-1383  طراحی منظر شهري اراضی مخابرات، کارفرما: شرکت مخابرات استان زنجان 
1369-1367  طراحی منظر شهري اراضی دریاچه شورابیل، اردبیل 
1366-1365  طراحی منظر شهري راور، شهر کرمان 

 
 طرحهاي توسعه مناطق صنعتی

1388-1386 یزد 8طرح آماده سازي شهرك صنعتی مهدي آباد، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن سازان شماره    
1367-1366  طرح توسعه منطقه صنعتی بیجار، استان کردستان 
1366-1365  طرح توسعه منطقه صنعتی قروه، استان کردستان 
1363-1362  طرح توسعه منطقه صنعتی مهریز، استان یزد 
  

 طرح هاي مطالعاتی و امکان سنجی  

سنجی زمین دامداران، کارفرما: بخش خصوصیمطالعات امکان 1392  
 طرح امکانسنجی و طراحی معماري و نظارت پروژه آجودانیه، کارفرما: بخش خصوصی 1392
ي اداري ـ تجاري ارمغان، کارفرما: بخش خصوصیسنجی مجموعهمطالعات امکان 1392  
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جاده قزوین بوئین زهرا، کارفرما: شهرداري  12هکتاري از اراضی واقع در کیلومتر  400سنجی و تهیه طرح توجیهی مطالعات امکان 1392
 قزوین

سنجی و طرح موضعی ویژه زمین آقاي محمد حسین عنقایی، کارفرما: بخش خصوصیمطالعات امکان 1392  
1392-1391 المعارف بزرگ اسالمی، کارفرما:  ةوعه فرهنگی ـ تجاري ـ اداري ـ مسکونی مرکز دایرسنجی و طرح موضعی مجممطالعات امکان 

 بخش خصوصی
 پروژه مطالعات امکانسنجی و طرح موضعی ویژه مجموعه فرهنگی ـ تفریحی سوهانک، کارفرما: بخش خصوصی 1391

1393-1391 هاي آجا.اجرایی نوسازي پادگان هکتاري زنجان، کارفرما: هیأت 53/14سازي اراضی طرح توجیهی آماده   
سهند، کارفرما: شرکت ساختمانی معلم. اداري تجاري مجتمع سنجی امکان مطالعات 1391  

1390-1389 مشهد 7مشهد، کارفرما: شهرداري منطقه  7منطقه  2خدمات اجرائی درآمدي، نوسازي و صنفی در ناحیه    
...-1389 کارفرما: موسسه هادیان شهر، سازمان فرهنگی ـ هنري شهرداري تهرانتهران،  22ساله منطقه  5تدوین برنامه    

خیز جنوبمطالعات مقدماتی پروژه احداث شهرك صنعتی اهواز، کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت 1389  
 طرح توجیهی مجتمع مسکونی دانشگاه امام حسین، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن دانشگاه امام حسین 1389
گذاري هالل سنجی و خدمات مهندسی مجتمع تجاري ـ اداري شهرستان نور، کارفرما: شرکت سرمایهت اقتصادي و امکانمطالعا 1388

 احمر ایران
1388-1386  طرح امکان سنجی اراضی بهدشت چمستان، کارفرما: شرکت عمران و توسعه شاهد 
1388-1387 ، کارفرما: بخش خصوصیمطالعات امکان سنجی احداث شهرك مسکونی انیس آباد تهران   

 مطالعات افزایش تراکم ساختمانی شهر میاندوآب، ، کارفرما: شهرداري میاندوآب 1386
منطقه اقتصادي ـ تفریحی آزادي، کارفرما: سازمان  –مطالعات امکان سنجی احداث منطقه اقتصادي ـ گردشگري نمونه ایران  1387

 هواپیمایی کشوري
1381ـ1383 هکتاري آبشار اسپادانا،  300هاي اقتصادي و ارائه راهکارهاي موجه در پروژه مسکونی سنجی کارها و فعالیتمطالعات و امکان 

 اصفهان، کارفرما: شرکت عمران آبشار اسپادانا
  

 طراحی معماري

ایران. سازي خانه اجراء و طرح مدیریت رودان، کارفرما: شرکت اجتماعی تامین درمانگاه دوم فاز طراحی 1391  
1391-1390 استان، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان آذربایجان غربی. شهداي و باکري شهید یادمان فرهنگی مجموعه معماري طراحی   
1391-1390   واحدي محمدآباد کرج، کارفرما: بخش خصوصی 500معماري مسکن مهر  طراحی 
1390-1389 شهر، کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان شیرین 11غدیر ـ محله واحدي مسکن مهر  285طراحی معماري و نظارت مجموعه  

 غدیر خوزستان
1390-1388 سازان)پرند، کارفرما: شرکت مشاور ابنیه راه هیرسا (آینده 6مهر فاز واحدي مسکن 100طراحی معماري مجموعه    
1390-1388 ، کارفرما: شرکت انبوه سازان توسارپرند 6واحدي مسکن مهر فاز  600طراحی معماري مجموعه    
1390-1388 ، کارفرما: شرکت بستاب بناپرند 6واحدي مسکن مهر فاز  580طراحی معماري و نظارت مجموعه    
1390-1388 هاي مسکن مهر کارکنان وزارت دفاع، کارفرما: اتحادیه تعاونیپرند 5واحدي مسکن مهر فاز  400طراحی معماري مجموعه    
1389-1388 سازان امین) و محوطه سازي پروژه هزار واحدي فیروزکوه، کارفرما: شرکت ناجی2و  1طراحی (فاز    
1389-1388 هاي مسکن فرهنگیان استان تهران، کارفرما: هکتاري اتحادیه تعاونی 90هاي مسکونی، حوزه مسکونی طراحی معماري بلوك 

هاي مسکن مهر تهراناتحادیه تعاونی  
زنجان، کارفرما: جهاد دانشگاهی زنجان دانشگاهی جهاد پژوهشی و فرهنگی آموزشی، مجموعه طراحی 1388    

1388-1387  طراحی شهربازي شهر زنجان، کارفرما: شرکت پرشین گلف 
1388-1387 گانه14هاي مسکن واحدي شهر جدید پرند، کارفرما: اتحادیه تعاونی 1507طراحی معماري مجموعه مسکونی    

هاي مسکن شهرجدید شیرین شهر خوزستان، کارفرما: تعاونی 11هاي مسکونی بخش جنوبی محله طراحی فاز اول و دوم ساختمان 1388
 اهواز
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1388-1387 سنتر (مجموعه استخر و تاالر) زنجان، کارفرما: شرکت پرشین گلفطراحی سیتی   
1388-1387 تمان نیمه تمام مهمانسراي فرهنگیان مشهد، کارفرما: سازمان نوسازي و طراحی فاز یک معماري و هماهنگی سازه تکمیل ساخ 

 تجهیز مدارس
1388-1387 مشهد، کارفرما: سازمان نوسازي  6طراحی فاز دو تاسیسات برق و مکانیک تکمیل ساختمان نیمه تمام مهمانسراي فرهنگیان ناحیه  

 و تجهیز مدارس
1388-1387 مه تمام مهمانسراي فرهنگیان مشهد، کارفرما: اداره کل نوسازي مدارس استان خراسان رضويطراحی فاز دو تکمیل ساختمان نی   
1389-1387 واحدي پرند، کارفرما: شرکت عمران تهران آرا و تهران قومس 730هاي پروژه بازنگري و تائید نقشه   

) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ 2و1مطالعات و طراحی (فاز  1387
 درمانی رفسنجان 

 طراحی مجتمع مسکونی کارکنان مس سرچشمه رفسنجان، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان مس سرچشمه 1386
1387-1385 واز، کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبطراحی شهرك صنعتی اه   
1386-1385  طراحی مجتمع مسکونی کارکنان دانشگاه ولیعصر رفسنجان، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه ولیعصر رفسنجان 

 طراحی مسکن استیجاري قرچک ورامین، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران 1385
BC01 طراحی مجتمع تجاري ـ اداري  1384 )، میدان شهدا، ، کارفرما: شهرداري مشهد2و1(فاز  
طراحی مجتمع مسکونی و تحقیقاتی صنایع دفاع ـ مالک اشتر، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه آموزشی و تحقیقاتی  1384

 صنایع دفاع
 طراحی برج ستاره کویر در ماهان کرمان 1384
واحدي، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان  725طراحی واحدهاي مسکونی غیر دولتی بم  1384  
واحدي، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان  2000طراحی واحدهاي مسکونی دولتی بم  1384  
زشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی قزوینطراحی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قزوین، کارفرما: دانشگاه علوم پ 1384  
 پروژه فرهنگی ـ تفریحی کرکس 1384
 مجتمع مسکونی، تجاري ـ اداري و ... هفت باغ کرمان، کارفرما: بخش خصوصی 1383
 طراحی مسکن استیجاري امیدیه، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  1383
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان طراحی مسکن استیجاري بهبهان، 1383  
 طراحی مسکن استیجاري رامهرمز، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  1383
 طراحی مسکن استیجاري آغاجاري   1383
 طراحی مسکن استیجاري ماهشهر، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  1383
دانشگاه هنر اسالمی تبریز، کارفرما: دانشگاه هنر اسالمی تبریزطراحی  1383  

1382ـ 1387 واحد مسکونی استیجاري خواجوي کرمانی، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 1000طراحی مجتمع    
1382ـ 1387 هرسازي استان کرمانواحد مسکونی استیجاري خواجوي کرمانی، کارفرما: سازمان مسکن و ش 414طراحی مجتمع    

 طراحی مسکن استیجاري کرمان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 1381
سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان: طراحی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سلطانیه، کارفرما 1381  
مسکن و شهرسازي استان زنجانطراحی مرکز فرهنگی شهرك کارمندان زنجان، کارفرما: سازمان  1381  

1383-1381 ستاره مشهد 4مطالعات و طراحی مجموعه اقامتی هتل    
 طراحی معماري مجتمع مسکونی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف، کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی شریف 1380
مور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی طراحی معماري کارگاه مشتري محوري پتروشیمی، کارفرما: ا 1379  
(پویش)2طرح مرکز تحقیقات پتروشیمی  1379  
 طرح مرکز امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1378
(کاوش) درکرج1طرح مرکز تحقیقات پتروشیمی  1378  
 طراحی معماري تعاونی مسکن سازمان تربیت بدنی استان تهران  1378
 طرح ساختمان مجتمع آموزشی مدیریت صنایع دستی استان تهران 1378
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االنبیاء، بزرگراه شهید محالتیپروژه مسجد خاتم 1377  
 طراحی استادیوم ورزشی شهید هرندي، تهران 1377
 طرح آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل 1377
 طرح ساختمان مجتمع آموزشی مدیریت صنایع دستی استان همدان 1377
 طرح توسعه پتروشیمی، پویش (اراك)  1377
 طرح ساختمان مجتمع آموزشی مدیریت صنایع دستی استان همدان 1377
 ساختمان دانشگاه رازي کرمانشاه  1376
 طراحی کتابخانه مرکزي اهواز 1376
ساختمان دانشگاه رازي 3خدمات فاز  1376  
تهرانواحد مسکونی شهرك شهید باقري،  3500طراحی  1375  
هاي اجرائی شرکت عمران شهر جدید مهاجران اراكطرح 1372  
 تعاونی مسکن هپکو 1372
ها و واحدهاي مسکونی شهر جدید هشتگردطراحی مجموعه 1371  
 مجتمع مسکونی نیستان 1370
هاي مسکن(امور خارجه، صنایع فلزي و...) طراحی واحدهاي مسکونی در شهر جدید هشتگرد متعلق به تعاونی 1370  
 طرح ترمینال مسافربري دزفول 1368
 ساختمان اداري اصفهان 1368
 طرح انبار داروئی گناباد 1367
 طرح مرکز تجاري شهید رجائی کرمان 1367
 طرح ساختمان اداري دزفول 1367
 طرح مرکز تجاري زعفرانیه تبریز 1364
پستی انقالب طرح ساختمان مرکزي 1361  
 طرح ساختمان مرکزي پستی تجریش 1361
 طرح ساختمان مرکزي پستی ورامین 1361

  
 نظارت عالیه و کارگاهی

1394-1392 بخش خصوصی  طرح امکانسنجی و طراحی معماري و نظارت پروژه آجودانیه، کارفرما:   
1393-1391 پردیس، کارفرما: شرکت جهاد نصراراضی دره بهشت شهر جدید   8سازي فاز نظارت آماده   
1393-1391 پرند، کارفرما: شرکت مدیریت پروژه هاي ساختمانی ایران (مپسا) 5هکتاري مپسا شمال فاز  80سازي اراضی نظارت آماده   
1393-1391 آذربایجان غربی.باکري، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان  شهید یادمان مجموعه 1فاز کارگاهی و عالیه نظارت   
1393-1391 سنندج، کارفرما: شهرداري مریوان. و سقز سمت از مریوان شهر ورودي شهري طراحی عالیه نظارت   
1393-1390 باهنر شهر جدید پرند، کارفرما: شرکت توسار. و جمهوري بلوار تعریض عملیات اجراي کارگاهی و عالیه نظارت   
1392-1390 پرند، کارفرما: شرکت آهاب کار 5 فاز هکتاري 120 اراضی تضمین دوره و کارگاهی نظارت عالیه،   
1393-1390 هسا رسانی خدمات و سازندگی و...، کارفرما: ستاد 2و1هسا  هکتاري 90 سازي محوطه و سازي آماده کارگاهی نظارت عالیه و   
1392-1390 پرند، کارفرما: شرکت عمران  مهر مسکن 6 فاز شمال هاي تعاونی و سازان انبوه نظارت عالیه و مستقیم بر عملیات اجرایی اراضی 

 شهر جدید پرند
1391-1389 شهر، کارفرما: شرکت بنکوه سازانهزار واحدي مسکن مهر شهر جدید شیرین 2نظارت عالیه و مستقیم بر عملیات اجرایی مجموعه    
1391-1389 شهر، کارفرما: شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستانینشیر 11غدیر ـ محله واحدي مسکن مهر  285نظارت مجموعه    
1390-1388 ، کارفرما: شرکت بستاب بناپرند 6واحدي مسکن مهر فاز  580نظارت مجموعه    

هاي سه گانه مسکن تهران، کارفرما: اتحادیه تعاونیپرند 6فاز  يهکتار 418 يآماده ساز اتیعمل ينظارت و اجرا 1388  
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، کارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهرانپرند يهکتار 415 یاراض يآماده ساز اتیعمل ياجرانظارت  1388  
1390-1387  مرحله سوم طرح گردشگري و ساماندهی رودخانه چشمه کیله تنکابن، کارفرما: شهرداري تنکابن 

5کارفرما: شهرداري منطقه  نظارت بر اجراي طرح منظرآرائی (فضاي سبز و باز) رود ـ دره کن، 1387  
1386ـ 1387  نظارت بر عملیات اجرایی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی قزوین کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی قزوین  
1390-1386 هدطراحی شهري خیابان احمد آباد (حدفاصل میدان شریعتی تا میدان فلسطین) مشهد، کارفرما: شهرداري مش   
1385ـ 1387 BC01مجتمع تجاري اداري   میدان شهدا مشهد، کارفرما: شهرداري مشهد   
1383ـ 1387 واحد مسکونی استیجاري امیدیه، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  192   
1383ـ 1387 خوزستانواحد مسکونی استیجاري بهبهان، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان  192   
1383ـ 1387 واحد مسکونی استیجاري رامهرمز، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  208   
1383ـ 1387 واحد مسکونی استیجاري آغاجاري، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان  208   
1383ـ 1387 مسکن و شهرسازي استان خوزستانواحد مسکونی استیجاري ماهشهر، کارفرما: سازمان  208   

واحد مسکونی استیجاري خواجوي کرمانی، کارفرما: شرکت تأمین مسکن کارگران 263مجتمع  1385  
1382ـ 1387 واحد مسکونی استیجاري خواجوي کرمانی، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان 414مجتمع    
1382ـ 1384 کز تحقیقات مرکز پژوهش و فناوري پتروشیمیطراحی کارگاه مشتري محوري و مر   
1377ـ 1378  کتابخانه مرکزي محمدیه، کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین 

 طراحی استادیوم ورزشی شهید هرندي، تهران 1377
1377ـ 1379  دانشگاه پیراپزشکی و پزشکی اردبیل 
1376ـ 1377  کتابخانه مرکزي تاکستان 
1376ـ1377  ساختمان و نمایشگاه مرکزي صنایع کوچک در پونک تهران 
  

 پروژه مطالعاتی

ي جهانی تخت سلیمان، کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان آذربایجان غربیمطالعات مجموعه 1388  
1382-1381 مشهد تهیه سیستم اطالعات جغرافیایی محور ورودي قوچان، کارفرما: شهرداري   

هاي آب و فاضالب در رابطه با بحران آب سال، کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان تهران اجراي پروژه مستندسازي کلیه فعالیت 1383  
هاي آب و فاضالب در رابطه با بحران آب سال، کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان تهراناجراي پروژه مستندسازي کلیه فعالیت 1382  
هاي کشور، کارفرما: وزارت کشور وري در شهرداريطراحی سیستم سنجش و ارزیابی بهره 1382  
هاي آب و فاضالب در رابطه با بحران آب سال، کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان تهراناجراي پروژه مستندسازي کلیه فعالیت 1381  
رابطه با بحران آب سال، کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان تهران  هاي آب و فاضالب دراجراي پروژه مستندسازي کلیه فعالیت 1380  

  
  مدیریت طرح

...-1390 بوشهر، کارفرما: شهرداري بوشهر. شهرداري معماري و شهري طراحی شهرسازي، هايطرح چهارم عامل   

...-1389 کارفرما: شهرداري تهرانهاي موضعی ـ موضوعی شهر تهران، انجام خدمات مدیریت طرح براي مدیریت طرح   
1385-1384 هاي موضعی ـ موضوعی شهر تهران، انجام خدمات مدیریت طرح براي مدیریت و نظارت بر فرآیند تعریف، تهیه و تصویب طرح 

ریزي شهر تهرانکارفرما: مرکز مطالعات و برنامه  
  

 نقشه برداري
1391-1390 کارفرما: شهرداري تهران.تهران،  شهر موضوعی و موضعی هايطرح زمینی برداري نقشه عملیات   

، 1:500عملیات نقشه برداري توپوگرافی پروژه طراحی شهري ورودي مریوان از سمت سنندج (از سه راه نی تا میدان جهاد) با دقت  1390
 کارفرما: شهرداري مریوان

...-1390 شهرداري تهرانهاي موضعی شهر تهران، کارفرما: عملیات نقشه برداري زمینی طرح   
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 مقاالت منتشرشده

 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی

 )گونه شناسی مدل ها و آسیب شناسی روش هاي ثبت تصاویر ذهنی و نقشه هاي شناختی از محیط، 1394اسدپور،ع، فیضی، م، مظفر، ف، بهزادفر، م ،(
 فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، پذیرش قطعی در نوبت چاپ. 

  ،بررسی تاثیر مولفه هاي نسل اول رویکرد 1393بهزادفر،م و عبدي، ف ،CEPTED ،در پیشگیري و کاهش جرایم شهري، ماهنامه راه و ساختمان
 53، ص93شماره 

 Behzadfar, M. & Abdi, F. (2013):” Urban Sustainability Indicators Assessment with the 
Analytic Hierarchy Process: A Comparison between Different Examples”, Journal of Social 
Issues & Humanities (JournalSIH), Vol.3, No 3, Augost. 

 ) .جستاري بر فلسفه پدیدار شناسی مکان، بررسی اندیشه هاي دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک  "): 1393بهزادفر، م و شکیبامنش، ا
 14-1، بهار، 17، شمارة 8هویت شهر، دورة ، "مکان 

 -).بازشناسی نظام معانی محیطی در محیط هاي تاریخی با تاکید بر تحوالت اجتماعی مخاطبان مطالعه موردي: محله ")، 1392کاظمی، ع. و بهزادفر، م
 85-75، بهار، 6،فصلنامه مطالعات شهري، شماره "صیقالن رشت

 تبارشناسی هنجارهاي کیفی طراحی فضاهاي شهري با تاکید بر میزان پدیداري آنها ") 1392هزادفر، م. و فروزانگهر، ح. (فیروزآبادي، ا. و حبیب، ف. و ب
 80-57، پاییز و زمستان، 32مدیریت شهري، شماره  "در عرصه هاي عمومی

 نه در ادراك عمق و فاصله، از رویکرد نشانه تا خطاهاي هاي عامراطراحی شهري بر پایه تحریف"): 1392الحسابی، م. و بهزادفر و شکیبامنش، ا. (علی
 هاي نوین معماري و شهرسازي، پذیرش قطعی، در نوبت چاپ.، نقش جهان: مطالعات نظري و فناوري"کاربردي اپتیکی

 نی هویت فرهنگی مورد پژوهی: گذاري در فضاي میزبان به منظور بازآفریبررسی الگوي نشانه"): 1392زادگان، م و محمدي، م (بهزادفر، م و عباس
 هاي نوین معماري و شهرسازي، پذیرش قطعی، در نوبت چاپ.، نقش جهان: مطالعات نظري و فناوري"تهرانتو(کانادا)

 ) .هاي یابانهاي تاثیرگذار بر تعامالت اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندي در خشناسایی و ارزیابی مولفه "): 1392ـ بهزادفر، م و طهماسبی، ا
 .17-28، تابستان: 25، باغ نظر، شماره "شهر: نمونه مورد مطالعه سنندج 

 ) .هاي عمومی همگانی با توجه به رویکرد بررسی کارایی نظارت مکانیکی در افزایش امنیت مکان "): 1392ـ بهزادفر، م و عبدي، فCPTED " ،
 .36-39، بهار: 65حفاظت و ساختمان، شماره 

 -.ساخت، اعتیاریابی و روان سازي پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب ")، 1391و صالح صدق پور، ب. و هاشم نژاد، ه. و سیدیان، ع،( بهزادفر، م
 72-63، بهار، 20، باغ نظر، شماره "صرسازي بافت هاي فرسوده ایران، نمونه موردي محله سیروس تهران÷مشارکت عمومی در فرایند معا

 -رویکرد تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی شناسی شهري در تعامل با ساختار مدیریتی شهر: بررسی و پیمایش ")، 1391ا، ش. و ایلکا، ش.(بهزادفر، م. و ایلک
 90-69، پاییز و زمستان، 30، مدیریت شهري، شماره "جهانی با ارائه راهکارهاي راهبردي و اجرایی

 نقش جهان: مطالعات نظري و "پذیري ناشی از عامل دسترسی در هنگام وقوع زلزلهیزان آسیبارزیابی م "): 1391نژاد، ع (ـ بهزادفر، م و شایان ،
 .7-18، زمستان: 3هاي نوین معماري و شهرسازي، شماره فناوري

 ) هايمعاصرسازي بافتساخت، اعتبار و رواسازي پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرآیند "): 1391ـ بهزادفر، م و همکاران 
 63-72، بهار: 9 ، باغ نظر، شماره"فرسوده ایران، نمونه موردي: محله سیروس تهران
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 ) بهار و تابستان: 10، مدیریت شهري، شماره "شناسی بافت کالبدي تاریخی یزد با نگرش سیستمیساخت"): 1391ـ بهزادفر، م و نورمحمدزاده، ح ،
47-23. 

 Behzadfar, M. Pazhuhan, M. (2012): “Evaluation of Urban Design Placement in Urban Land 
Development Plans in Iran", Archives des Sciences, Switzerland, Geneva, September, Vol.65, 
Issue 9, IF: 0.474. 

 Behzadfar, M. & Shakibamanesh, A. & Alalhesabi, M. (2012): “Techniques in Urban Design 
Researches; Evoloution from 3D Digital Model To Vitual Reality ", Science Series Data 
Report, Vol. 4 (3). 

 ) ساخت شهر، (پذیرش قطعی، در نوبت چاپ)."راهنماي طراحی فضاي مقابل مسجد در شهرهاي اسالمی به مثابه یک مکان "): 1391بهزادفر، م ، 
 ،47-57، تابستان، 20، ساخت شهر، شماره "ي پایدارارتقاي کیفیت هاي محیطی گامی در جهت توسعه "): 1391م و همکاران ( بهزادفر. 
 ) .نشریه "راه محرك توسعه در بافت کهن شهري، بررسی نقش محور استروگ در شهر کپنهاگپیاده "): 1390حبیبی، ك و بهزادفر، م و جابري، آ ،

 .55-62ابستان: ، ت15منظر، شماره 
 ) .15-24، تابستان: 45، هنرهاي زیبا، شماره "حس رضایت از فضاي باز مسکونی "): 1390بهزادفر، م و قاضی زاده، ن. 
 ) رانی ، مطالعات شهر ای"هاي توسعه شهري بر ساختارشکنی و ارتقاي کیفی فضاي شهر کهن ایرانیارزیابی اثرات طرح "): 1390بهزادفر، م و همکاران

 .15-28، سال اول، تابستان: 4ـ اسالمی، شماره 
 ) .پاییز: 8، باغ نظر، شماره "راهنماي برنامه سازي حوزه هاي شهري در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی"): 1390بهزادفر، م و ذبیحی، م ،

 .35ـ50
 -Behzadfar, M. &  Shakibamanesh, A. (2011): "Promoting City Center Parking Qualities; 

Using Urban Design Guildelines", International Journal of Architecture Engineering & 
Urban Planning, Vol. 21 (1). 

 ) .پژوهشی ي معماري و شهرسازي، دوفصلنامه علمی ـ ، نامه"ساخت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد"): 1390بهزادفر، م و نورمحمد زاده، ح
 .71ـ87، سال سوم، بهار و تابستان: 6دانشگاه هنر، شماره 

 ) .هاي کهن شهري در مقابل زلزله با منطق سلسله مراتبی بینی ناپایداري بافتتهیه یک مدل پیش"): 1392بهزادفر، م و حبیبی، ك. و مشکینی، ا
 87رة ، علوم زمین، سال بیست و دوم، شما"معکوس و سیستم اطالعات جغرافیایی

 ) .104-89، 7، شماره "بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع، مطالعات جامعه شناسی")، 1389بهزادفر، م. و نقی زاده، م. و عبداله زاده طرف، ا 
 ) .سال 69آبادي، شماره  ،"ریزي عملیاتی مسکن مهر در ایراننقد و آسیب شناسی سیاستگذاري و برنامه"): 1389بهزادفر، م و حبیبی، ك. و ترابی، ك ،

 .6ـ13بیستم، زمستان: 
 -Behzadfar, M. & Habibi, k. & Meshkini, A. & Zaheri, S. (2011): "Feasibility Study of Place 

Making for Urban Facility Using GIS and Fuzzy Logic", International Journal of Ecology, 
Environment And Conservation, Vol. 17 (3). 

 -Behzadfar, M. & Abedi, M. (2011): "Sensory Stimuli Evaluation in Urban Open Public 
Spaces", International Journal of Business and Social Science. 

 -Behzadfar, M. & Abedi, M. (2011): "Investigation Role of Sensory Stimulus In Perception of 
Urban Spaces", International Journal of Academic Research,vol 3: Baku, 201-205. 

 ) ،هاي منتخب تهرانتأثیر ضریب دید به آسمان در آسایش حرارتی کاربران فضاي باز شهري ـ بررسی بوستان"): 1389بهزادفر، م و منعام، ع" ،
 .23ـ34، سال سوم، پاییز و زمستان: 5آرمانشهر، شماره 
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 ) .سال 2، طرح و نماد، شماره "وجوه اشتراك و افتراق میان معماري منظر و طراحی شهري"): 1389بهزادفر، مصطفی و فیضی، م. و رزاقی اصل، س ،
 .1-10، پاییز: 2

 -Behzadfar, M, Faizi, S., Razzaghi Asl, S. (2010):" A New Collaborative Pattern between 
Landscape Architects and Urban Designers in Environmental Design", American Journal of 
Environmental Science, Volume 6, Number 4: 344-349. 

 Behzadfar, M, Faizi, S., Razzaghi Asl, S. (2010):" A Conceptual framework for Interacting 
Landscape Architects & Urban Designers: Professionals, Perspectives", International Journal 
of Environmental Research, Volume 5, Number 2. 

 ) 22، بهار: 7، سال 3، علوم محیطی، شماره "طراحی شهري و معماري منظر: دو حرفه یک هدف؟"): 1389رزاقی اصل، س و فیضی، م و بهزادفر، م-
9. 
  سال ششم، 12، باغ نظر، شماره "پیشنهاد سازوکار براي رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهري"): 1388بهزادفر، م (رزاقی اصل، س و فیضی، م و ،

 .89-100زمستان: 
 ) ،سال نوزدهم، 65، آبادي، شماره "ساماندهی نقد کیفی توسعه شهري جدید مبتنی بر رویکردهاي طراحی شهري"): 1388بهزادفر، م و رزاقی اصل س ،

 .50-59مستان :ز
 ) ،سال دوم، پاییز 3، آرمانشهر، شماره "هنجارهاي کیفی طراحی فضاي شهري مردم مدار (آزادي مدار)"): 1388بهزادفر، م و محمودي کردستانی، پ ،

 .32-48و زمستان: 
 )زمستان: 40، هنرهاي زیبا، شماره "ه به آنتلقی شهروندان از کوچه خوب و معیارهاي شکل دهند"): 1388بهزادفر، م و نادري، س م و فروزانگهر، ح ،

120-111. 
 )سال نوزدهم، پاییز: 64، آبادي، شماره "نقش و کارکرد اجتماعی بازارهاي سنتی شهرهاي ایران "):1388بهزادفر، م و نادري، س م و فروزانگهر، ح ،

19-14. 
 )56-63، سال نوزدهم، تابستان: 63،آبادي، شماره "طراحی شهريخیابان اصلی: الزامات و توقعات "): 1388بهزادفر، م و رزاقی اصل، س. 
 فصلنامه طرح و نماد، "هاي فرسوده شهريانکشاف صور آرمان شهر موالنا در معاصرسازي بافت"): 1388نژاد، هـ و سیدیان، ع (بهزادفر، م و هاشم ،

 .1-23شماره اول، بهار: 
 ) فصلنامه آرمانشهر، "راهنماهاي طراحی در فرایند طراحی شهري و نقش آنها در ارتقاءکیفیت فضاهاي شهريجایگاه "):1387بهزادفر، م و شکیبامنش، ا ،

 .1-16شماره اول، زمستان: 
 ) 17-27، فصلنامه آرمانشهر، شماره اول، زمستان: "طراحی خیابان خوب بر پایه متغیرهاي کیفیت محیطی"):1387بهزادفر، م و قربانیان، م. 
  ،11-10، فصلنامه ساخت شهر، سال پنجم، شمارة "ساماندهی هویتی شهر جدید هشتگرد "):1387م و برین، ع (بهزادفر 
 ) ه ، نشری"ي گردشگري با تکیه بر بخش محصول نمونه موردي: شهرستان نیشابورریزي راهبردي توسعهبرنامه"): 1387بهزادفر، م و زمانیان، ر

 .89-103: 6و صنعت ایران، شماره  المللی علوم مهندسی دانشگاه علمبین
 )71، فروردین: 6، ماهنامه تخصصی معماري، شهرسازي و مرمت فرایند معماري، شماره "شهرك آسمان ـ مالرد "):1387بهزادفر، م و سلیمانی راد، م-

70. 
 ) ریزي گردشگري نمونه موردي: شهرستان در برنامهسازي چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کاربرد تصمیم "):1386بهزادفر، م و زمانیان، ر

 .1ـ12، زمستان: 5المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ، نشریه بین"نیشابور
 ) 76ـ83: 1386، پاییز 21، آبادي، شماره "سینا و ایرانمنشهاي ابنطراحی شهري در کرمان، خیابان "):1386بهزادفر، م. 
 ) 82-97: 1384، 49، آبادي، شماره "طراحی شهري در زمینه، بررسی موردي شهر بم"): 1384بهزادفر، م. 
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 ) 23: 2، ساخت شهر(فصلنامه پژوهشی، آموزشی و تحلیلی) سال دوم، شماره "سامانه سازمان افزاري ساخت شهر بم در بازسازي "):1384بهزادفر، م-
16. 
 ) 82-97، پاییز و زمستان:  40و41، آبادي، شماره "ها، مبانی و استراتژي بازسازي شهرزمینهزلزله بم و تبیین "): 1382بهزادفر، م. 
 ) هنر هاي زیبا    ( نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده هنر هاي زیبا، دانشگاه "ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایرانضرورت "):1382بهزادفر، م ،

 .14-27، پاییز: 15تهران) شماره 
 ریزي مدیریت شهري (فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مدیریت و برنامه ،"پسندهاي قطعیتمفهوم طراحی شهري و انگاره"):1381فر، م (بهزاد

 .16-27، بهار: 9شهري)، سال سوم، شمارة 
 ) دورة  رسانی، برنامه ریزي و مدیریت شهري)،اطالع ، شهرداریها (ماهنامه پژوهشی، آموزشی ،"معماري مساجد و سیماي شهر "):1378ـ بهزادفر، م

 .12ـ  15، بهمن ماه: 9جدید، سال اول، شماره 
 ) اصفهان، نشریه دانشگاه اصفهان."الزامات بازدید علمی از مراکز صنعتی "):1356بهزادفر، م ، 
 

 ها و سمینارهامقاالت ارائه شده در همایش

 ) انتظارات و توقعات طراحان شهري از متخصصین نورپردازي، دومین همایش بین المللی روشنائی و 1393بهزادفر، م، توانایی مروي، ل، اوجی، ي ،(
 نورپردازي ایران، تهران 

 )دومین همایش بین المللی روشنائی و  ): مقدمه اي بر کاربست نور به مثابه ابزاري در معاصرسازي شهري،1393بهزادفر، م، فارمر، ف و الوندي پور، ن
 نورپردازي ایران، تهران

 ) بررسی تاثیر نورپردازي بر فضاهاي شهري از طریق خوانش هنجارهاي کیفیت محیط، دومین همایش 1393بهزادفر، م، الوندي پور، ن، فارمر، ف :(
 بین المللی روشنائی و نورپردازي ایران، تهران

 نقش نورپردازي در حضور پذیري کودکان در پارك هاي شهري، مطالعه موردي زمین بازي 1393، س و  یزدان نیاز، ا (بهزادفر،م ، جلیلی صدرآباد :(
 کودکان پارك فدك، دومین همایش بین المللی روشنائی و نورپردازي ایران، تهران

 Behzadfar. M. (2013):” Typology of Deteriorated Areas The Case Study of Iranian Cities with 
Emphasis on Geo – Formal” Aspect of Tehran”, Winter School Mapping Bottom-up 
Neighbourhood Regeneration. 

 ) همایش بین المللی نورپردازي و روشنایی، مجموعه فرهنگی "نور پردازي عرصه هاي همگانی شهري و حضور پذیري زنان  "): 1392بهزادفر، م ،
 ز.سرزمین سب

 ) اي شبکه تحلیل از مدل استفاده با اردستان شهر جدید هاي توسعه و قدیم هاي محله پایداري میزان سنجش "): 1392بهزادفر، م و عبدي، ف" ،
 شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز. پایدار توسعه و معماري عمران، المللی بین کنفرانس

 ) .ین ، اول"هاي پایداري شهري با استفاده از مدل سلسله مراتبی، مقایسه اي بین نمونه هاي مختلفارزیابی شاخص"): 1392بهزادفر، م و عبدي، ف
 کنفرانس ملی معماري و فضاهاي شهري پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد.

 ) ایدار و توسعه شهري، دبیرخانه دائمی همایش ، همایش ملی معماري پ"طراحی منظر خیابان شهري با رویکرد پایداري"): 1392بهزادفر، م و صفاري، م
 معماري و توسعه شهري ، بوکان.

 ) ها و ، همایش ملی فضاهاي عمومی شهري پایدار، چالش"هاي همگانی شهري ایرانبدیل پایداري مکانسبزمداري الزام بی"): 1392بهزادفر، م
 ها، دانشگاه هنر تهران.فرصت

 ) سمینار هویت اسالمی ـ ایرانی شهر "ها و راهبردهافضایی ـ کالبدي شهر تهران به مثابه پایتخت ایران معاصر؛ چالشهویت  "): 1391بهزادفر، م ،
 ها و راهبردها، سازمان زیباسازي شهر تهران.تهران؛ چالش
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 Behzadfar, M. & Sanei, M. (2012): “Regenerating the Historical Axes of Isfahan, Using Urban 
Design Dimension of Make Places for People ", International Conference on Design & Art 
Education, Antalya, Turkey. 

 Behzadfar, M. & Hafezi Far, M. & Kharazmi, A. (2012): " Toward Urban Social Sustainability: 
Making Spaces in Historic Context A Case Study in Ardabil ", International Conference on 
Sustainable Architecture & Urban Design, Penang, Malaysia. 

 Habibi, K. & Behzadfar, M. & Meshkini, A. (2010): "Employing GIS in Locating Optimum 
Outdoor Sport and Playing Spaces for Children in the City", Playng into the Future – 
Surviving and Thriving: The 50th anniversary world conference of the International Play 
Association, Wales. 

 ) همایش ملی گردشگري و "ارتقا همپیوندي اجتماعی میان گردشگران و بومیان شهرهاي ساحلی"):1390ایزدي، م و بهزادفر، م و فخاري، س ،
 ار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، زاهدان.ي پایدتوسعه

 ) همایش ملی"تاثیر ورودي بازشوها بر سیماي شهر به عنوان معضل هاي کالبدي و اجتماعی بین فضاهاي خصوصی و عمومی "): 1390بهزادفر، م ، 
 تهران. 5ي نماي ساختمان و سیماي شهر، شهرداري منطقه

 )شناسی محورهاي موجود از امکان سنجی ایجاد محورهاي پیاده به عنوان یک عرصه همگانی و آسیب"): 1389حبیبی، ك و بهزادفر، م و محکی، و
، چکیده مقاله پذیرفته شده در نخستین همایش توسعه "ریزي و طراحی، مطالعه موردي محور تربیت شهر تبریز و محور جنت در مشهدابعاد برنامه

 نرهاي زیبا، قطب علمی  توسعه شهري پایدار، تهران.شهري پایدار، دانشگاه تهران، پردیس ه
 Habibi, K. & Behzadfar, M. & Meshkini, A. (2010): "Urban Development in Iran. Sustainable 

or Not?” Designing Soundscape for Sustainable Urban Development, Stockholm, Sweden. 
  نشست علمی و تخصصی دومین جشنوار انتخاب "ساماندهی مبادي ورودي و خروجی شهر تهران"): 1387(بهزادفر، م و فتحی، س و دهقان، ع ،

 در حوزه مدیریت شهري، تهران. هاي پژوهش و نوآوريبرترین
 Behzadfar, M. (2010): "Transformation of Iranian Cities in Modrn Era, the Case Study of 

Yazd", International Symposium in Architectural and Urban Transformation of Arabic and 
Central Asian Cities, Bradenburgische Technische Univesitaet (BTU), Cottbus, German. 

 ) هاي پژوهش وجشنواره انتخاب برترین، دومین "فناوري ارتباطات از دور و الزامات کالبدي ـ راهبردي سامانه فضایی شهر تهران "):1387بهزادفر، م 
 ریزي شهر تهران.نوآوري در حوزه مدیریت شهري، شهرداري تهران و مرکز مطالعات و برنامه

 ) .ه المللی سکونتگا، همایش بین"ارزیابی اثرات طرح هاي توسعه شهري بر ساختار شهر کهن ایرانی "):1387بهزادفر، م و حبیبی، ك. و سلیمانی راد، م
 زاگرس، دانشگاه کردستان، سنندج. هاي

 Behzadfar, M. (2007):" Deterioration of Sustainability in Coastline: The Case Study of 
Southern Area of Caspian Sea in Iran", International Gazimagusa Symposium, Eastern 
Mediterranean University, Cybres. 

 همایش مسیل ها و کال ها، شهرداري مشهد."کال ها، شاهرگ هاي توسعه پایدار "):1385هري، امیرحسین (بهزادفر، م و پورجو ، 
 ) هاي جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون پذیري سطوح و سرانه فضاهاي سبز، تفریحی و ورزشی طرحتحقق "):1385بهزادفر، م

 ایش شهر و ورزش، تهران.، مقاله ارائه شده در اولین هم"ماده پنج
 ) مقاله ارائه شده در همایش بررسی تهدیدها "فقدان و الزام تأمین فضاهاي باز همگانی براي کاهش خسارات ناشی از زلزله تهران "):1384بهزادفر، م ،

 و پیشگیري در پیامدهاي زلزله تهران.
 ) شده در همایش زلزله، معماري و شهر، تهران.، مقاله ارائه "زلزله، شهرسازي و تجربه بم "):1383بهزادفر، م 
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 ) المللی نگاه نخست، تهران.، مقاله ارائه شده در همایش بین"انداز آیندهسیما و منظر شهري، تجارب جهانی و چشم "):1382بهزادفر، م 
 ) مسائل شهرسازي ایران، شیراز.، اولین همایش "هاي پایتخت ایراندرآمدي بر هویت شهري، با تکیه بر ویژگی "):1381بهزادفر، م 
 ) تهران ،ریزي در ایرانسال برنامه 50کنفرانس  درمقاله ارائه شده ، "هاي آمایش سرزمینچالشهاي تکنیکی در طرح "):1378بهزادفر، م. 
 ) سی، کرمانشنا مقاله ارائه شده به کنفرانس کرمان ،"توسعه شهرهاي جدید ایران و الگوي ارگ جدید بم "):1378بهزادفر، م. 
 ) 1374بهزادفر، م:(" Designing Livable Neighborhood " ، هلند ،کنفرانس طراحی محالت زیست پذیر مطلوب درمقاله ارائه شده. 
 ) کنفرانس مسکن و زمین شهري (پس مقاله ارائه شده در  ،"اري ساخت وسازهاي مسکونی جدیدزنیاز به تجدیدنظر در سیاستگ "):1374بهزادفر، م

 .انداز، انبوه سازي و کوچک سازي)، تهران
 ) اصفهان، اولین کنفرانس معماري مسجد درمقاله ارائه شده ، "معماري مسجد و نماي شهري "):1374بهزادفر، م. 
 ) 1374بهزادفر، م:(" "Urban Design & Research ،ارائه شده به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی  مقالهEDRA.کا، بستون، آمری. 
 ) ان.، تهردهمین سمینار دانشجویان دکتري خارج از کشور ارائه شده در مقاله، "ریزي ملیآموزش عالی و نیازهاي توسعه و برنامه :")1372بهزادفر، م 
 ) ترالیا، اس درکنفرانس دانشجویی معماران و شهرسازان مقاله ارائه شده در   "اندیشه هاي نابسامان در تحقیقات معماري و شهرسازي "):1371بهزادفر، م

 .سیدنی
 ) مقاله ارائه شده در کنفرانس طرح ریزي کالبدي، اصفهان."شکل وماهیت مسائل طراحی شهري"): 1370بهزادفر، م ، 
 ) سمینار شهرداران، مشهد.، نوشتاري علمی ـ تحقیقی براي ارائه به "مقدمه اي بر ساماندهی امور فنی شهرداري"): 1362بهزادفر، م 

 
 تألیف کتاب

 ).تهران، نشر شهیدي."هاي شهري؛ کتاب اول: آبرسانی و فاضالبزیرساخت "):1388بهزادفر، م ، 
 ) تهران، موسسه نشر شهر."هاي شهرسازيها و برنامهطرح "):1387بهزادفر، م ، 
 ) تهران، موسسه نشر شهر.، "هویت شهر؛ نگاهی به هویت شهر تهران "):1386بهزادفر، م 
 

 ترجمه کتاب

 ) مترجم: مصطفی بهزادفر و همکاران، تهران: انتشارات جامعه "ریزي و طراحی شهري، ساختارهااستانداردهاي برنامه"): 1390انجمن شهرسازي امریکا ،
 مهندسان مشاور ایران.

 ) مصطفی بهزادفر، کیومرث حبیبی، تهران. انتشارات مهرایمان.، مترجم: "آئین شهرسازي پایدار"): 1389انجمن شهرسازي امریکا 
 ) مترجم: مصطفی بهزادفر و امیر شکیبا منش، تهران: انتشارات "آفرینش مرکز شهري سرزنده، اصول طراحی شهري و بازآفرینی"): 1389پامیر، س ،

 دانشگاه علم و صنعت ایران.
 ) مترجم: مصطفی بهزادفر و همکاران، تهران: "سازيها و مکانریزي و طراحی شهري، مکاننامهاستانداردهاي بر"): 1387انجمن شهرسازي امریکا ،

 انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران.
 ) مترجم: مصطفی بهزادفر و همکاران، "هاها و انواع طرحریزي و طراحی شهري، تهیه طرحاستانداردهاي برنامه"): 1386انجمن شهرسازي امریکا ،

 ن: انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران.تهرا
  ) مترجم: مصطفی بهزادفر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران."محیط هاي پاسخده "):1382بنتلی، اي یان  و همکاران ، 

 
 ویرایش کتاب

 زاده سپاسگزار، تهران: انتشارات یزدا.، نوشته الکساندرو لوکا، ترجمه صمد محمد ابراهیم"معماري طبیعی"): 1389ویرایش کتاب (
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 هاي دانشگاهیدرسنامه

 ) گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران."فهرست نوشتگان آئین پژوهش "):1385بهزادفر، م ، 
 ) شیخ بهایی.، گروه شهرسازي، موسسه آموزش عالی "مبانی و روش هاي طراحی شهري "):1384بهزادفر، م 
 ) گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران."پژوهش در محیط مصنوع "):1378بهزادفر، م ، 
 ) گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران. "جایگاهی براي فضاهاي شهري در توسعه پایدار "):1377بهزادفر، م ، 
 دانشکده معماري و "ریزان و طراحان شهري هاي) تاسیسات و تجهیزات شهري براي برنامههاي (شبکهمبانی و عمل در سیستم "):1364دفر، م (بهزا ،

 شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی.

 سوابق پژوهشی

 ) مشهد، شهداري مشهدتا کنون): الگوي چارچوب طراحی شهري مشهد، نهاد مطالعات و برنامه ریزي  1392بهزادفر، م 
 ) تا کنون): الگوي شهرسازي ایرانی اسالمی کالنشهر مشهد، نهاد مطالعات و برنامه ریزي مشهد، شهداري مشهد،  1392بهزادفر، م 
 ) .تبیین الزامات پدافند غیرعامل در آماده سازي زمین، سازمان ملی زمین و مسکن1392بهزادفر، م :( 
 ...)-1392 سازمان زیباسازي شهر تهران. "منظردرمانی"): ناظر طرح پژوهش ، 
 ) ي کارآمد و پایدار، گوهر رحمت، ارتقا بینش فرهنگی بانوان و اوقات فراغت هاي خانوادهمشاور اجتماعی منطقه در راهبري طرح"): 1391بهزادفر، م

 .22شهرداري منطقه  "بانوان
 ) معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي، "کارشناسی ارشد طراحی شهري، چهار قسمتهاي بررسی محتواي پایان نامه "):1391بهزادفر، م ،

 دانشگاه علم و صنعت ایران.
 ) مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماري و شهرسازي، وزارت مسکن و "سازي زمینهاي آمادهتبیین جایگاه طراحی شهري در طرح "):1390بهزادفر، م ،

 شهرسازي.
 ) معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران."سابقه آموزش طراحی شهري درایران، قسمت اول "):1389بهزادفر، م ، 
 ) معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران."سنت طراحی شهري در تهران معاصر، قسمت دوم "):1388بهزادفر، م ، 
  معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت "سنت طراحی شهري در تهران معاصر، قسمت اول. "): 1387(بهزادفر، م ،

 ایران. 
 ) معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه "ریزي شهريهاي شهرسازي در ایران، بخش اول: برنامهپیشینه طرح "):1386بهزادفر، م ،

 عت ایران.علم و صن
  ) مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماري و شهرسازي، وزارت مسکن و شهرسازي."فرهنگ واژگانی طراحی شهري "):1386بهزادفر، م ، 
  ) سازمان مسکن و "هاي جامع و تفصیلی شهرهاي رفسنجان و جیرفتطرح مطالعاتی بررسی و ارزیابی میزان تحقق طرح "):1386بهزادفر، م ،

 ستان کرمان.شهرسازي ا
 ) مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي، وزارت مسکن و شهرسازي.  "طراحی شهري و بازسازي بم ـ سند تلفیقی "):1385بهزادفر، م ، 
 ) دانشگاه علم و صنعت ، معاونت پزوهشی "80تا نیمه دهه  40تحلیل ساختاري تهیه طرح هاي جامع و تفصیلی شهر تهران از دهه  "):1385بهزادفر، م

 ایران.
 ) معاونت پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ایران."اي آن در طراحی و پاسخدهندگی فضاي شهريمعماري مسجد وارزش هاي نشانه "):1384بهزادفر، م ، 
 ) معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران."معماري مسجد و سیماي شهر ایرانی "):1381بهزادفر، م ، 
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رتبهکسب   

 از پژوهشگران و فناوران برتر  لیتجل یجشنواره مل نیپژوهشگر برتر گروه هنر در چهاردهم 1392
 1390اداره ثبت اختراعات،  ،يشهر کیو استراتژ يدینقاط کل نییبا تع يشهر هايشبکه يساز نهیبه ندیاختراع فرآ 1390
 گونی(آ. اس. پ) در م ASP یحیـ تفر یپروژه شهرك فرهنگ يساختگاه و معمار یکسب رتبه اول و برنده مسابقه طراح 1389
 بهدشت چمستان، شرکت عمران و توسعه شاهد یاراض یامکان سنج یکسب رتبه دوم طراح 1387
 يگذار هیسرما یپاکدشت (تهرانک)، شرکت بازرگان يهکتار 150 یاراض يپروژه آماده ساز يو معمار يکسب رتبه سوم مسابقه شهرساز 1386

 مسکن.
 . جانیآذربا سازي¬شرکت جهاد خانه ز،ی)، تبراری(شهر انیملک ک دیشهر جد یلیکسب رتبه اول و برنده مسابقه طرح تفص 1385
 خانه گستر. يدیشرکت تول رپاکدشت،یحصار ام يهکتار 80 یاراض یکسب رتبه دوم مسابقه طراح 1384
 .يجهاد خانه ساز ز،یتبر ان،یملک ک دیکسب رتبه اول و برنده مسابقه طرح جامع شهر جد 1383
 .رانیا دیجد يبهارستان، اصفهان، شرکت عمران شهرها دیشهر جد یانیحوزه م يشهر یکسب رتبه اول و برنده مسابقه طراح 1381
 برنامه و طرح حل مشکل مسکن، دانشگاه اصفهان. نیبهتر یالملل نیمسابقه ب يرنده نشان طالب 1363
 

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

 تسلط به روش تحقیق در مطالعات شهري 
 هاي شهرياي پروژهحرفه تسلط به اصول تدوین گزارش 
 تسلط کامل به زبان انگیسی 


	عمليات نقشه برداري زميني طرحهاي موضعي و موضوعي شهر تهران، کارفرما: شهرداری تهران.
	عملیات نقشه برداری توپوگرافی پروژه طراحی شهری ورودی مریوان از سمت سنندج (از سه راه نی تا میدان جهاد) با دقت 1:500، کارفرما: شهرداری مریوان

