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 سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران          1399 – 1395  
هرسازيش تخصصی يادکترپژوهشگر                               

دانشگاه علم و صنعت ایران         4139 – 1139  
  شهرسازيکارشناسی ارشد                            

 سوابق آموزشی

 ایران صنعت و علم دانشگاه               1394-1391 سال تحصیلی
 هايگرایش براي ارشد کارشناسی. دوره يکهن شهر يهابافت يو نوساز يو بهساز يدر شهرساز یکم يهاو مدل GIS یارآموزش
 شهري طراحی و ايمنطقه ریزيبرنامه شهري، ریزيبرنامه

 
 ایران صنعت و علم دانشگاه              1398 -1395 سال تحصیلی

 ها و فنون طراحی شهريتوصیفی)، مبانی طراحی شهري، روش-هاي اطالعات جغرافیایی (مکانیسیستم یارآموزش
 

 سیواحد پرد یدانشگاه آزاد اسالم               1399-1396 سال تحصیلی
 ،يدر شهرساز (GIS) )یفیتوص -ی(مکان ییایاطالعات جغراف هايستمیاصول و کاربرد س

 منظر، يدر معمار (GIS) )یفیتوص -ی(مکان ییایاطالعات جغراف هايستمیکاربرد س
 ،)يارآم-یکم هايلیو تحل هیپا هاينقشه دیتول شرفته،یپ یسیگزارش نو ي(آموزش نرم افزارها يرشته شهرساز يبرا انهیکاربرد را          

 ،يشهر یطراح هايو روش یمبان
 در جهان، يشهر و شهرساز خیتار

 ).يدر مطالعات شهرساز ییایجغراف می(مفاه يشهر يایجغراف

و رساله پایان نامه  

 علم و صنعتدانشگاه  ر،طراحی محوریزي چند عملکردي شهر بانه با رویکرد برنامه هايساماندهی ورودي)، 1394( و حبیبی، کیومرث اسماعیل، شیعه ،
 .ایران

 ) ؛ مطالعه موردي: خیابان هگانیهاي هاي پیدایش الگوهاي رفتاري شهروندان در مکان)، واکاوي زمینه1399بهزادفر، مصطفی و خیرالدین، رضا
 ایران.ولیعصر شهر تهران، دانشگاه علم و صنعت، 

 

اي سوابق حرفه  

 سمت                                                    نیبه آئ نانیمشاور نقش آفر نیشرکت مهندس                     1398
 GIS شهري ریزيبرنامهمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                            ـ کارشناس                             
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 سمت                                                         رایو يمشاور مکان ساز نیشرکت مهندسـ تا کنون          1397
 GIS يشهر يزیرکارشناس برنامهمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                            ـ                             

 

 سمت                                                                                        شرکت آرمانشهرـ تا کنون           1396
 GISریزي شهري کارشناس برنامه ـمهندسین مشاور معمار و شهرساز                                                                                        

 شهر مراغه یلیطرح تفص. 
 کرج شهر مزاحم اصناف و مشاغل ساماندهی طرح. 
 شهر تهران يورود يمباد یطرح سامانده. 
 قم آذر خیابان شهري طراحی و مطالعه. 
 شهر تهران 19 13منطقه  ينماها یبخش و انسجام یطرح سامانده. 

   

 مقاالت منتشرشده

 يدر شهرساز نینو يکردیمحور به عنوان رو یطراح يزریبرنامه کردیرو، 
 Evaluation Indicators of Good Urban Governance; Case Study: The Central Area of  Region 10 of Tehran 

Metropolitan, 
 شهر، یگسترش آت يدر راستا يشنهادیپ ییشهر دانسفهان و ارائه سازمان فضا يگسترش کالبد سنجش 
 ياشبکه لیتحل ندیآنها با استفاده از فرآ يبندتیدر دروازه شهر و اولو یطیمح يهاتیفیک سنجش، 
 شهر همدان گیب ی(محله آقاجان یاجتماع يبراساس شاخص ها داریبه محله پا یابیدر دست یمحل تیریمد نقش( 
 شهر، یو خروج وروديدروازه  يدر فضا يشهر یطراح يو الگوها راهبردها 
 وانیهرستان مرش ي: روستاهاي(مطالعه موردرعاملیبر اصول پدافندغ دیبا تاک يمرز ییروستا یاستقرار نواح تیوضع ییفضا يو پهنه بند لیتحل( 
 وان،یمر يعوامل موثر بر برند مقصد گردشگر لیتحل 

  An Investigation of the Factors effective on the Normativity of Citizens' Behavioral Patterns (Under review), 
 ییروستا یشبکه آب و فاضالب نواح يبرا ییایاطالعات جغراف گاهیپا هیته، 
 ه: شهر باني(مطالعه مورد يتوسعه گردشگر يشهر در راستا یو خروج يورود يدروازه ها یاجتماع -يکارکرد انگرینما يها تیفیو ارتقاء ک سنجش( 
 شهر تهران يگنجو ی: سبزراه محله نظامي(مطالعه مورد ايسبزراه محله یطیمح ستیز هايمتاثر از  شاخص يتمندیرضا زانیم لیتحل( 

 Evaluating Bus Rapid Transit (BRT) line three in Tehran with international standards and providing solutions 
to improve it, 

 يمصرف انرژ سازينهیبهبر  دیبا تأک يبر مسکن شهر یمیاثرات اقل لیو تحل یبررس، 
  يشهر يداریو نقش آنها در پا یصنعت راثیم یبر بازخوان ینگاه، 

 Reconstruction Tax Collection Management by Municipalities According to Building Plaque Location using 
Geographic Information System (GIS) (Under review), 

 Urban planning and design of valuable lost spaces to spend leisure time (Case study: Gavmishi greenway) 
 (Under review), 

 شهر (شهر بانه يها يدر ورود طیمح تیفیسطح ک يارتقا( 
 ک،یتراف يشهر با استفاده از آرام ساز يورود يدر مباد یمنیسطح ا يارتقا 
 دهستان بلکه بانه ییروستا يبر سکونتگاه ها يمبادالت مرز ياثرات اقتصاد یابیارز)( 
 شهر همدان گیب ی(محله آقاجان داریبه محله پا یابیبه منظور دست يداریپا يشاخص ها یبررس( 
 محله چرچره در همدان با استفاده از مدل يریپذ ستیز تیفیک یابیارز SFAS (محله چرچره همدان( 
 ابن خلدون، دگاهیاز د ینیشهرنش دهیپد نقد 
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 اصفهان با رنسانس در اروپا، يمکتب شهرساز سهیمقا 
 يدر شهرساز يشهر یو طراح يزیسند چارچوب برنامه ر يساز مدل، 
 ینیامام خم ابانی: خيمطالعه مورد یخدمات-يتجار يدرآمد واحدها زانیبر م هینقل لیوسا یتردد نوبت تیطرح محدود ياثر اجرا یابیو ارز یبررس 

 ه،یشهر اروم
 رو به فقر؟، ایبانه؛ روبه رونق  يشهرستان مرز ییدر سطوح فضا یرسم ریغ يفضا دیاز نظام تول دیجد یشناس گونه 
 اران،ی: مورد مطالعه شهرستان کامییشبکه آب و فاضالب روستا ییایاطالعات جغراف گاهیپا لیو تحل يساز آماده 
 بحران، تیریدر مراحل مد یدر بحران و ارائه اقدامات اساس ریپذ بیآس شهري عناصر و هامؤلفه نییتب 

 Overcoming essential behavioral patterns in urban places: consequent of place environmental qualities (Under 
review). 

 کتاب تحت عنوان فیتال GIS تهران، انتشارات ساکو1393شهر، ( یارتباط هايشبکه زیو آنال ،(. 
 ان پالسکو، ساختم يآتش سوز رینظ یحوادث يریشگیپ يبرا يضرور یکشور؛ الزام يو انسجام نظام شهرساز یکپارچگیکتاب تحت عنوان:  نیتدو

 .شهر تهران يزیر)، تهران، مرکز مطالعات و برنامه1399(
 تهران، مرکز 1399ساختمان پالسکو، ( يسوزحادثه آتش رینظ یاز حوادث يریشگیپ يبرا یافتیشهر؛ ره یمنیکتاب تحت عنوان: خودا نیتدو ،(

 .شهر تهران يزریمطالعات و برنامه

 سوابق پژوهشی

 1392( هاي نوسازي شهري در ایرانساختار برنامه( 
 عاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایرانممجري: 

 
 1394( اسالمی کالنشهر مشهد -ایرانی الگوي شهرسازي( 

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا يو شهرساز يدانشکده معمار یمعاونت پژوهشمجري: 
 
 1391( مطالعات و ارزیابی الزامات پدافند غیر عامل منطقه ویژه اقتصادي بانه و بازنگري طرح اجرایی( 

 کردستانمعاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه مجري: 
 

  1393( شهرستان کامیاران -تهیه و آماده سازي پایگاه اطالعات جغرافیایی آب و فاضالب استان کردستان( 
 معاونت پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه کردستانمجري: 

 
 1394( شمال (گیالن) -انجام مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران( 

 نی(ره) قزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب يدانشکده هنر و معمار یپژوهشمعاونت مجري: 
 
 1393( آماده سازي پایگاه اطالعات محیطی، کالبدي، فضایی براي طراحی شهر جدید دل عالم( 

 پژوهشکده نظرمجري: 
 1395( )تهران 6 منطقه گاومیشی اي ناحیه راه سبز: مطالعه مورد(شهروندان  زندگی کیفیت ارتقاء جهت شهري فضاهاي طراحی و ساماندهی( 

 شهر تهران يزریمرکز مطالعات و برنامهمجري: 

 1395( چارچوب طراحی شهري کالنشهر مشهد( 
 رانیدانشگاه علم و صنعت ا يو شهرساز يدانشکده معمار یمعاونت پژوهشمجري: 
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 1396( هاي مسافربري غیرمتمرکز برون شهري تهرانکانیابی پایانهم( 
 رانیدانشگاه علم و صنعت ا يو شهرساز يدانشکده معمار یمعاونت پژوهشمجري: 

 
 1398( رانیدانشگاه علم و صنعت ا يطرح توسعه کالبد( 

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا يو شهرساز يدانشکده معمار یمعاونت پژوهشمجري: 
 
 1398( نامه توسعه راهبردي هوشمند شهر جدید هشتگردبر( 

 نی(ره) قزو ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب يدانشکده هنر و معمار یپژوهشمعاونت مجري: 
 
 1398( ساماندهی مسیل باختر واقع در منطقه هشت شهر تهران( 

 شهر تهران يزیرمرکز مطالعات و برنامهمجري: 
 
 1398( شهر تهران 17ها در شهر تهران: بررسی موردي: منطقه هاي استقرار استارتاپبررسی زمینه( 

 شهر تهران يزیرمرکز مطالعات و برنامهمجري: 

 کسب رتبه

 خدمت نیگزی(طرح جا یتخصص فهینظام وظ زهیجا دهیبرگز.( 
 استفاده نشد لیاشتغال به تحص لیمقدم(به دل یتهران دیشه زهیجا دهیبرگز.( 
 نخبگان کشور یمل ادیبن ياحد دیشه يبورس دکتر زهیجا دهیبرگز. 
 1391,13,4زنجان ( دانشگاه درخشان استعداد دفتر از ممتاز دانشجوي لوح دریافت زنجان، دانشگاه کارشناسی در دوره اول شاگرد التحصیل فارغ.( 
 صنعت و لمع دانشگاه درخشان استعداد دفتر از ممتاز دانشجوي لوح دریافت ایران، صنعت و علم دانشگاه ارشد در کارشناسی اول شاگرد التحصیل فارغ 

 . )1394,12,8(ایران 
 1395نخبگان در سال  یمل ادیبرتر بن يدانشجو 
 1396نخبگان در سال  یمل ادیبرتر بن يدانشجو 
 1397نخبگان در سال  یمل ادیبرتر بن يدانشجو 
 1398نخبگان در سال  یمل ادیبرتر بن يدانشجو 
  1399برگزیده دوازدهمین جشنوراه پژوهش و نوآوري در مدیریت شهري، سال 

دانشگاهی-هاي علمیعضویت در انجمن و شرکت در برگزاري فعالیتوابق س  

 ریزي شهري ایران،عضویت پیوسته و فعال در انجمن علمی برنامه 
 ،عضویت پیوسته و فعال در انجمن معماري و شهرسازي ایران 
 کشور، شهرسازي نظام انسجام و مدیر اجرایی نشست علمی و تخصصی: یکپارچگی 
  شهر، نشست علمی و تخصصی: خودایمنیمدیر اجرایی 
 همکاري در برگزاري اولین همایش شهرسازي و جریان هاي فضایی. 
 ،برگزاري کارگاه آموزشی چگونگی ایجاد و استفاده از پایگاه اطالعات مکانی براي مدیریت شبکه آب و فاضالب 
 ) برگزاري کارگاه آموزشی تحلیل چیدمان فضاSpace Syntaxه ویژه براي گرایش طراحی شهري).) در شهرسازي (ب 
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هاي فنیها و مهارتتوانایی  

 منطقه، شهر و محله يشهر یو طراح يزریکارگاه برنامه)( 
 یفیتوص -ی(مکان ییایاطالعات جغراف ستمیس یو عمل ينظر یمبان) / GIS تا  هیپا هاينقشه دی(از تول يشهر یو طراح يزریبرنامه هايدر کارگاه

 )يشهر سازيمکان ندیدر فرا يو سه بعد ییفضا -يآمار ،یفیک ،یکم هايلیتحل
 يمحور در شهرساز یطراح يزریبرنامه 
 يسبز شهر يفضا يزریبرنامه 
 يدر شهرساز یکم هايمدل 
 يشهر یو طراح يزریبرنامه هايو روش هاکیتکن 
 شرفتهیپ يآمار هايو آزمون يکاربرد آمار 
 يگوناگون در حوزه شهرساز هايپژوهش یاتیعمل ندیآو فر قیتحق روش 
 وزارت علوم،  دییمورد تا یپژوهش -یعلم هیپنج نشر يمقاله (تاکنون)، برا 75 ي(داور يشهر یو طراح يزریمختلف در حوزه برنامه هايپژوهش يداور

 )يو فناور قاتیتحق
 مجموعه ي:شهر یو طراح يزریبرنامه هايدر کارگاه ریز يافزارهابا نرم ییو آشنا تسلط ArcGIS وابسته به آن، يافزارهاو نرم City Engine ،

AutoCAD ،GoogleEarth & Earth Engine Explorer ،Universal Maps Downloader ،Global Mapper ،Map 
Source ،Micmac ،Depth Map ،Lumion ،SketchUp ،Adobe Photoshop ،SPSS, LISREL, Smart-PLS,  و

 .يشهرساز هايکارگاه یامورات جانب ندیدر فرا گرید يکاربرد يافزارهانرم


