سوابق تحصیلی  .آموزشی  .پژوهشی  .اجرایی
علیرضا بهادری

پست الکترونیکیabahadori1355@gmail.com :

سوابق تحصیلی
1199 – 1194

دانشگاه تربیت مدرس.
دکتری شهرسازی ـ شهرسازی

1188 – 1184

دانشگاه علم و صنعت ایران.
کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری

سوابق حرفهای
 1199ـ تا کنون



مهندسین مشاور طرح ماندگار شهر

سمت

مهندسین مشاور معمار و شهرساز

ـ کارشناس مطالعات.

طرح هادی شهر دیلمان ( .) 1196کارفرما :استانداری گیالن.
طرح ساماندهی بافت تاریخی شهر زنجان .کارفرما :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان.

 1186ـ 1189



مهندسین مشاور معمار و شهرساز

امکانسنجی بازافرینی کوره های آجرپزی منطقه 19تهران ( -1199تاکنون) .کارفرما :سازمان نوسازی تهران.

 1196ـ 1199




شرکت آرمانشهر

سمت

ـ کارشناس ارشد

مهندسین مشاور هفت شهر آریا

سمت

مهندسین مشاور معمار و شهرساز

ـ کارشناس ارشد

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده کرمان ( .)1189 -1186کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی کرمان.

 1189ـ 1193

شرکت آرمانشهر

مهندسین مشاور معمار و شهرساز



همکاری در بخش مطالعات و تدوین راهبرد وسیاستها

طراحی شهری محورهای ورودی شهرکرد ـ فرخشهر ( .)1189کارفرما :سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری.
طراحی شهری نوار ساحلی بوشهر ( .)1189کارفرما :شهرداری بندر بوشهر.
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سمت

 1199ـ 1198

شرکت ساختمانی راهسازی آژند جنوب شرق

سمت

 مدیر عاملسوابق پژوهشی


بهادری ،علیرضا (" )8811تدوین اصول و راهنماهای طراحی ورودی شهر ـ نمونه موردی :ورودی شهر رفسنجان" پایان نامه کارشناسی
ارشد طراحی شهری ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.



بهادری ،علیرضا( " )8811مقایسه تطبیقی مولفههای کیفی محیطی در طراحی شهری"  ،مجله ساختمان و کامپیوتر  ،شماره54



بهادری ،علیرضا (" )8838تدوین اصول و راهنمای طراحی محدوده فضای ورودی شهر ایرانی" ،همایش ملی معماری شهرسازی ایرانی
،رشت



بهادری ،علیرضا،پورجعفر،محمدرضا( " ،)8831بررسی چالشهای تحقق پذیری طرح های تفصیلی در ایران "مجله مطالعات برنامه ریزی
سکونتگاههای انسانی -پذیرش اولیه



بهادری ،علیرضا ،پورجعفر،محمدرضا ،رنجبر ،احسان("،)8831بررسی رابطه عوامل طبیعی فضاهای عمومی شهری و بهزیستی روانشناختی
در شهر تهران" مجله علمی پژوهشی آرمانشهر.



بهادری ،علیرضا ،پورجعفر،محمدرضا ،رنجبر ،احسان("،)8833تبیین رابطه فضاهای شهری و بهزیستی روانشناختی در کالنشهر تهران"
رساله دکتری شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

عضویت در مجامع علمی


سازمان نظام مهندسی ساختمان از  8818تا کنون پایه 8

سوابق آموزشی

سال تحصیلی 1194-1193

دانشگاه آزاد کرمان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
مبانی طراحی  ،2مبانی طراحی  ،شناخت فضا ،درک و بیان محیط شهریف کارگاه طراحی 1شهرسازی ،کارگاه طرح
2شهرسازی ،کارگاه طرح  1شهرسازی ،کارگاه طرح 4شهرسازی ،کارگاه طرح 5شهرسازی ،پایان نامه ،کارگاه
طرح2شهرسازی ارشد .....

سال تحصیلی  -1195تاکنون

دانشگاه آزادتهران شمال(کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کارگاه  2ارشد طراحی شهری ،کارگاه کارشناسی شهرسازی ،شناخت فضای شهری شهرسازی ،مبانی برنامه ریزی
کالبدی ،کارشناسی معماری ،تحلیل فضای شهری ،کارشناسی معماری

تواناییها و مهارتهای فنی


تسلط به روش تحقیق کیفی و کمی و ترکیبی در مطالعات شهری



تسلط به برنامه های Word. Power point. Excel AutoCAD



آشنایی با نرمافزارهای Spss، GIS ،Photoshop



دارای مدرک ،MSRTزبان انگلیسی.
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