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 اجرایی .پژوهشی  . آموزشی . سوابق تحصیلی

 سوگند عمرانی
 sogand.omrani@hotmail.comپست الکترونیکی: 

 سوابق تحصیلی

 هنرهاي زیبا. دانشکده  دانشگاه تهران          1395 – 1392
     ریزي شهريبرنامه –شهرسازي کارشناس ارشد                             

 . دانشکده معماري و شهرسازي بجنورددانشگاه          1391 – 1387
 کارشناسی شهرسازي                            

 

 پایان نامههدایت و مشاوره 

 ایران.تهران، دانشگاه سازيراهشهرداري تهران از طریق پیاده 12سازي منطقه براي یکپارچه يریزبرنامه)، 1394( فرشاد، نوریان ، 
 

 اي سوابق حرفه

 سمت                                                                                   شرکت آرمانشهرـ تا کنون          1394
 مدیر پروژه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 شهري ریزيبرنامهـ کارشناس                                                                                                                                

 افزار از نرم يرگیبا بهره یرودک یکامل در پهنه فرهنگ يهاابانیو توسعه خ يمدارادهیپ يو ارتقا یسنجامکان ،یسنجازیمطالعات نCity.O.C.T )1399-   
 شهري. ریزيبرنامه سرپرست بخششهر تهران، سمت:  11کارفرما: شهرداري منطقه ). تاکنون

  ریزي شهري.). کارفرما: آقایان نادر و ناصر شیرازي. سمت: سرپرست بخش برنامه1398مطالعاتی طرح توجیهی زمین آقایان ناصر و نادر شیرازي (پروژه 
 مدیر پروژه. ). کارفرما: شرکت بازآفرینی شهري ایران. سمت:1398 – 1397( آباداندازي نهاد توسعه محله و تدوین سند مشارکتی بازآفرینی محله قاسمراه 
 ریزي کارشناس برنامه، سمت: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ). کارفرما:  تاکنون   -1393سازي تهران تاریخی (حصار ناصري) (راهپیاده

 شهري.
  ریزي شهريکارشناس برنامهسمت:  شهرداري خمین.). کارفرما: 1396 -1395( ریحان، شهر خمین رودخانهطراحی شهري. 

 
 سازمان نوسازي شهر تهران                                                                  سمتـ تا کنون          1394

 مجله                                                                       ـ مترجم -بخش پژوهش                              
 

 ها و متون شهرسازيتخصصی کتاب ترجمه و ویرایش 
 

 سازمان زیباسازي شهر تهران                                                                سمت          1396ـ  1394
 مجله                                                                       ـ مترجم -بخش پژوهش                              

 
 ها و متون شهرسازيترجمه و ویرایش تخصصی کتاب 
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 سمت                                              مهندسین مشاور صفامنش و همکارانشرکت          1394ـ  1393
 شهري ریزيبرنامه ـ کارشناس                       مهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                 

 ریزي شهريکارشناس برنامه، سمت: دانشگاه تهران). کارفرما: 1393( طرح ساماندهی و طراحی شهري پردیس شمالی دانشگاه تهران در امیرآباد. 
 ریزي شهري.). کارفرما: دانشگاه تهران، سمت: کارشناس برنامه1393( هاي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکیطرح تجمیع ساختمان 

 

 سمت                                                      فرنهادمهندسین مشاور شرکت                    1393
 ریزي شهريمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                            ـ کارشناس برنامه                            

 ) ریزي شهريبرنامهکارشناس ، سمت: معاونت معماري و شهرسازي شهر تهران). کارفرما: 1393طرح ساماندهی تیپ غالب ساختمانی در تهران. 
 ) ریزي شهري.). کارفرما: شهرداري فسا، سمت: کارشناس برنامه1393طرح جامع شهر فسا 

 
 

      هاي شخصیپروژه                   1393

                                                
 هکتار 170پارسه به وسعت  تیگر یکارگاه - یشهرك صنف يسازطرح آماده 
 هکتار 40به وسعت  سپاه نقده یتعاون يسازآماده طرح 
 هیبرج آجودان يمجتمع تجار ياقتصاد هیوجطرح ت 

 

 مقاالت منتشرشده

 هاي دانشگاه هاي کشور در پدافند غیرعامل. نمونه موردي : سایت خوابگاه دانشگاه تهراننقش خوابگاه " )1393( رضا ،اسدي و سوگند ،عمرانی 
 .قزوین، دومین همایش ملی معماري و شهرسازي در گذر زمان.در جستجوي فضاهاي گمشده  "

 ها در تعامل ساکنان نمونه موردي : سایت خوابگاه دانشگاه تهراننقش فضاهاي عمومی اطراف خوابگاه " )1393( عمرانی، سوگند و اسدي، رضا 
 قزوین.، جوي فضاهاي گمشدهگذر زمان.در جستدومین همایش ملی معماري و شهرسازي در  "

   د هاي جدیالمللی افقکنگره بین "شهر هوشمند تعاریف، ابعاد، الزامات و تجربیات، ارائه راهکارهایی براي شهر تهران " )1393(عمرانی، سـوگند
 تهران.، در معماري و شهرسازي

   سـاکن در شـهرهاي جدید صنعتی نمونه موردي: شهر   هاي گردشـگري بر افزایش جذب جمعیت  نقش اجراي پروژه " )1393(عمرانی، سـوگند
 تهران.، هاي جدید در معماري و شهرسازيالمللی افقکنگره بین "جدید بینالود

  راه پذیري بافت تاریخی شهر تدوین چارچوب معیارهاي کیفیت مدار موثر بر پیاده" )1395(بهزادفر، مصطفی و پژوهان، موسی و عمرانی، سوگند
 تهران.، المللی حمل و نقل و ترافیکین کنفرانس بینشانزدهم "تهران

  گذارانگذاران و غیر ســرمایههاي ســرمایهارزیابی تامین مالی بخش خصــوصــی در بازآفرینی شــهري: دیدگاه"ترجمه )1395(عمرانی، ســوگند" 
 تهران.، سایت سازمان نوسازي شهر تهرانوب
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 سوابق پژوهشی

 1395( هکتار 170پارسه به  وسعت  تیگر یکارگاه - یشهرك صنف يسازطرح آماده( 
 هاي صنعتیکارفرما: شرکت شهرك

 
 1395( هکتار 40به وسعت  سپاه نقده یتعاون يطرح آماده ساز( 

 کارفرما: سپاه پاسداران نقده 
 

 1395( هیبرج آجودان يمجتمع تجار ياقتصاد هیطرح توج.( 
 کارفرما: شخصی

 
 1395( نامه کارشناسی ارشدپایان( 

شهري،  ریزيبرنامهپایان نامه کارشناسی ارشد  "سازيراهشهرداري تهران از طریق پیاده 12سازي منطقه ریز براي یکپارچهبرنامه ") 1395( سوگند، عمرانی
 ، تهران.تهراندانشگاه 

 
 کسب رتبه

  1392کارشناسی ارشد، سال کشوري در آزمون سراسري  3کسب رتبه  
 

 فنیهاي ها و مهارتتوانایی

 هاي شهرياي پروژهحرفه تسلط به اصول تدوین گزارش 
  تسلط به نرم افزارهايAutoCAD ،Office ،GIS ،Photoshop ،Sketch up ،Expert Choice ،SPSS ،Focu sky ،Minitab ،InDesign ،

BSc designer ،Super Decision 

  سال 5تدریس خصوصی زبان انگلیسی به مدت 
 سال 15آموزشی زبان انگلیسی به مدت هاي شرکت در کالس 
  سال 10ترجمه متون عمومی و تخصصی زبان انگلیسی به مدت 
  : زبان انگیسیIELTS General 7.00 
  : زبان انگیسیTOEFL    90 

 


