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اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی  

 مهدي خاکزند
 mehdi.khakzand@gmail.comپست الکترونیکی: 

             

 سوابق تحصیلی

. دانشکده معماري و شهرسازي علم و صنعت ایراندانشگاه           1388 – 1384  
      معماريدکتري                             

. دانشکده معماري و شهرسازي المللی امام خمینیبیندانشگاه          1383 – 1381  
معماريکارشناسی ارشد                              

 

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                                              شرکت آرمانشهر    ـ تا کنون           1387
 مدیر پروژه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 ارشد معماريـ کارشناس                                                                                                                                

  4و جنوب فاز  6پرند واقع در فاز  دیمسکن مهر شهر جد يو محوطه ساز يآماده ساز اتیبر عمل یکارگاه -انجام خدمات نظارت 
 بوشهر يعامل چهارم شهردار تیریمد 
 و سبک نیسنگ مهین عیصنا يشهرك ها یاراض يو آماده ساز یلیطرح تفص هیو ته مطالعات 
 گرگان میپادگان قد یاراض يو آماده ساز يکاربر رییتغ 
 در منطقه آزاد اروند نویم رهیاروند از جز هیمنظر حاش يو معمار پیمطالعات مرحله اول و دوم لنداسک يخدمات مشاوره برا انجام 
 یدانشگاه علوم پزشک يو محاسبات و برآورد فاز اول و دوم ساختمان پروژه سازمان ادارات مرکز یکیو مکان یبرق ساتیو تاس يمعمار یمطالعات طراح انجام 

 متر مربع 10000رفسنجان با متراژ 
 دره بهشت یموسوم به گلدره و اراض یاراض يتوسعه شهر یامکانسنج مطالعات 
 شهر تهران یاصل يو توسعه مباد یطرح سامانده شیخدمات مشاوره مادر و پا انجام 
 زاهدان میپادگان قد یاراض يو آماده ساز يکاربر رییتغ يبردار نقشه 
 آذر شهر مقدس قم ابانیخ يشهر یطراح 
 امیپ یالملل نیفرودگاه ب ياقتصاد ژهیمنطقه و  يو انباردار یصنعت ،يادار هیناح يو آماده ساز یلیطرح تفص هیته 
 شهر پاکدشت و  يهکتار 151 یتهرانک واقه در اراض یمجموعه مسکون يو معمار يطرح شهرساز هیمطالعه و ته ،یجهت بررس يخدمات مشاوره ا انجام

 .مجموعه یمسکون يمعمار یو طراح یگیهمسا يواحد ها يو ارائه طرح ها یواحد مسکون 500در حد  يمعمار یطراح
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 مقاالت منتشرشده

  و  يداریپا يو شهرساز يمعمار یکنفرانس مل نیچهارم "برمشور لیلندف افتیدر به یسطح يآبها تیریتوجه به مد ") 1396(خاکزند، مهدي
 .تیاز آرمان تا واقع يتاب آور

 ) يان , معمارعمر یالملل نیکنگره ب نیسوم "یاجتماع يداریپا يبه سو یراه ،یصنعت راثیدر م یقیتطب يکاربر رییتغ ") 1398خاکزند، مهدي 
 .معاصر يو شهرساز

 ) یو طراح يعمران ، معمار یالملل نیکنفرانس ب نیدوم "در محله ده ونک یزندگ تیفیک یاجتماع يمولفه ها یبررس ") 1396خاکزند، مهدي 
 ي.شهر

 ) يعمارعمران، م یالملل نیکنفرانس ب "اردیپا يدر کتابخانه ها رفعالیغ ییاستفاده از نور روز و روشنا يراهکارها یبررس ") 1397خاکزند، مهدي 
 .رانیدر ا يتوسعه شهر تیریو مد

 ) ییناجهت کاهش شدت روش یسقف ریدر نورگ زریبرش خورده با ل یکیلیآکر يمتحرك از پانلها يشبکه ا ریتاث یبررس ") 1398خاکزند، مهدي 
 ي.شهر تیریو مد يعمران، معمار یدر مهندس يکاربرد يپژوهشها یکنفرانس مل نیششم "مزاحم

 ) یدسمهن یالملل نیکنفرانس ب "چلندر ي: روستايمازندران مطالعه مورد یی،روستا یبوم يمعمار يالگوها یبازشناس ") 1395خاکزند، مهدي 
 ي.عمران، معمار ،يشهرساز

 ) يشهرساز ،يمعمار یالملل نیب کنفرانس هم "بر اساس زبان الگوها یآموزش يدر فضاها یطراح يالگوها یبازشناس ") 1394خاکزند، مهدي، 
 .نگاه به گذشته نده،یآ يافق ها ست؛یز طیعمران، هنر و مح

 ) یجمعت یوزن ده کیمنابع آب با استفاده از تکن تیریمد داریو مدرن پا یسنت يدر روشها يگذار هیسرما يبند تیالو ") 1392خاکزند، مهدي 
 .بحران آب یمل شیهما نیاول "ساده

  عصریول ابانی: خيمردم محور (نمونه مورد کردیبر رو یمبتن یمسکون يها ابانیخ ينما يکالبد يبصر تیهو شیافزا ") 1395(خاکزند، مهدي 
 ي.و توسعه شهر تیری،مديکنفرانس شهرساز نیدوم "قشم) رهی(عج) در جز

 فرانس کن نیسوم "محله عودالجان تهران ) يدربافت فرسوده ( نمونه مورد یگذار بر تعامل اجتماع ریتاث میاستخراج مفاه ") 1394( مهدي، خاکزند
 .يشهر تیریو مد يعمران، معمار یدر مهندس يکاربرد يپژوهشها یالملل نیب
 ) و  يدر شهرساز يرشته ا انیعلوم م يپژوهشها یالملل نیکنگره ب نیاول "درکه يدر روددرها يگردشگر يتوسعه  ") 1396خاکزند، مهدي

 ي.معمار
 ) یالملل نیکنگره ب نیپنجم "یرانیباغ ا يدر الگو یبا الهام ازمفهوم سلسله مراتب دسترس یبافت مسکون یسامانده ") 1396خاکزند، مهدي 

 ي.و توسعه شهر يعمران، معمار
 ) داریو شهر پا يمعمار یمل شیهما نیچهارم "از سقف در ساختمان ها يریگذار در نورگ ریبر عوامل تاث يمرور ") 1397خاکزند، مهدي. 
 ) فظ زنان در ح شتریبا مشارکت ب يمعمار يفضا یدر طراح یاجتماع-یو فرهنگ يمعمار یبوم يالگوها يرینقش بکار گ") 1395خاکزند، مهدي

 ي.عمران، معمار ،يشهرساز یمهندس یالملل نیکنفرانس ب " در مازندران ییروستا راثیو م تیو هو
 

هاي فنیها و مهارتتوانایی  

  تسلط به نرم افزارهايAutoCAD ،Office ،Revit ،Photoshop ،Sketch up ،GIS 

 
 


