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سوابق تحصیلی
... – 1931

دانشگاه هنر تهران  .دانشکده معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامهریزی شهری

1933 – 1931

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) .دانشکده معماری و شهرسازی
کارشناسی شهرسازی

هدایت و مشاوره پایان نامه


برکپور ،ناصر ( ،)1939شناسایی و تحلیل زمینههای شکلدهنده رفتار زیستمحیطی شهروندان شهر قزوین ،ایران.



باقریان ،محمدصابر ( ،)1931ساماندهی کالبدی -فضایی محله  1شهر محمدیه (قزوین) ،ایران.

سوابق حرفهای
 1933ـ تا کنون

 1931ـ 1933



شرکت آرمانشهر

مهندسین مشاور معمار و شهرساز
شرکت طرح محیط پایدار

مهندسین مشاور معمار و شهرساز

سمت

ـ کارشناس برنامهریزی شهری
سمت

ـ مدیر فنی پروژه
ـ کارشناس برنامهریزی شهری

طرح راهاندازی نهاد توسعه محله و تدوین سند مشارکتی بازآفرینی محالت هدف شهر گنبد کاووس ( .)1933-1931کارفرما :شرکت بازآفرینی شهری
ایران ،سمت :مدیر فنی پروژه.



طرح بازآفرینی و توسعه محالت شوش ،مظاهری و مطهری تهران ( .)1931 -1931سمت :مدیر دفتر.



طرح راهبردی  -کاربردی پژوهشگاه فضایی ایران ( .)1931 – 1931سمت :کارشناس برنامهریزی شهری.



طرح جامع اربعین ( .)1931 – 1931سمت :کارشناس برنامهریزی شهری.



طراحی مجموعه گردشگری بومگردی ایزدشهر مازندران ( .)1931 – 1931سمت :کارشناس برنامهریزی شهری.



گردآوری مبانی نظری در زمینه نمونههای شهرکهای صنعتی در سطح جهان ( .)1931 -1931سمت :کارشناس برنامهریزی شهری.
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گردآوری مبانی نظری در زمینه برترین و موفقترین بانکهای جهان و تحلیل آنها از دیدگاه معماری و شهرسازی ( .)1931 -1931سمت :کارشناس
برنامهریزی شهری.



گردآوری مبانی نظری در زمینه فناوریهای نوین در زمینه معماری و شهرسازی ( .)1931 -1931سمت :کارشناس برنامهریزی شهری.

 1931ـ 1931


شرکت طرح و تعاون
مهندسین مشاور معمار و شهرساز

سمت

ـ کارشناس شهرسازی

طرح هادی روستاهای واقع در استان کرمانشاه (زوارهکوه ،منوری ،شیخ مصطفی ،سهتپه ،دهسفید ،هوان ،چقاگالن ،حسین آباد (دهستان هجر) ،حسینآباد
(دهستان خدابندهلو) ،کرهقلعه کهنه ،کرهقلعهسفید ،علیآباد گروس ،بستانآباد و غیره) ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



بازنگری ضوابط و شبکه معابر محله سفین قدیم در جزیره کیش ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



تدوین ضوابط شهرسازی محله سفین جدید در جزیره کیش ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



بررسی شبکه معابر محله سفین جدید در جزیره کیش ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



طرح هادی شهر میانراهان ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



طرح هادی شهر ریجاب ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.



طرح هادی شهر بانهوره ( .)1931سمت :کارشناس شهرسازی.

1939





شرکت آرشیپارس
مهندسین مشاور معمار و شهرساز

سمت

ـ کارشناس شهرسازی

طرح جامع مجموعه گردشگری ،اقامتی ،تفریحی و فرهنگی مهر البرز ( .)1939سمت :کارشناس شهرسازی.
طرح تفصیلی ـ اجرایی منطقه نمونه گردشگری یلهگنبد در استان قزوین ( .)1939سمت :کارشناس شهرسازی.
طرح توجیهی احداث استخر در روستای هیو ( .)1939سمت :کارشناس شهرسازی.
جمع آوری مطالعات مربوط به پروژه طرح ساماندهی بازار خودرو کیانمهر (مطالعات مربوط به فصل اول :گردآوری اطالعات وانجام مطالعات پایه) (.)1939
سمت :کارشناس شهرسازی.

مقاالت منتشرشده


جهانسیر ،فاطمه (" )1933ظرفیتشناسی و مکانیابی رسانههای تبلیغات محیطی جدید در شهر تهران" سازمان زیباسازی ،تهران.



جهانسیر ،فاطمه ( " )1933تدوین الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل در بافتهای فرسوده شهری" سازمان پدافند غیرعامل ،تهران.



جهانسیر ،فاطمه ( " )1931شهروندی محیطزیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین" نشریه علمی ـ پژوهشی هویت شهر ،تهران.



جهانسیر ،فاطمه ( " )1931کتاب مجموعه مقاالت مدیریت شهری و انتخاب شهردار" دانشگاه هنر تهران ،تهران.



جهانسیر ،فاطمه ( " )1939استفاده از رویکرد تحلیلی سوات -فازی در گزینش راهبردهای پایدار برای ناحیه  1شهر ری" نشریه علمی ـ
پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ،تهران.
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سوابق پژوهشی










برنامهریزی شهری با رویکرد دوستدار کودک؛
استفاده از منطق فازی ( )fuzzyدر تحلیل مسائل شهرسازی؛
برنامهریزی توسعه راهبردی (( )CDSهمکاری با مردم و مسئولین شهری در روند پژوهش)؛
بررسی و تحلیل رفتارهای زیستمحیطی،
طرح آمادهسازی زمین؛
طرح توسعه و عمران (شهر آبیک ،شهر ضیاء آباد و غیره)؛
ارزیابی اثرات زیستمحیطی ()EIA؛
مطاله و بررسی وضعیت مسکن در کشورهای مختلف جهان؛
ساماندهی محالت شهری.

تواناییها و مهارتهای فنی


تسلط به زبان انگلیسی (ترجمه متون تخصصی مربوط به شهرسازی (برنامهریزی شهری ،طراحی شهری و مدیریت شهری).



آشنایی با مدلهای تحلیل مسائل شهری (ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMو روش )،))Goal-Achievement



تدریس خصوصی اسکیس برنامهریزی شهری.
تسلط بر نرمافزارهای .Arc GIS, Auto Cad, Adobe Photoshop, Microsoft Office
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