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*سوابق آموزشی -ژپوهشی -اجرایی *
الف -سابقه آموزشی :
 .1تدریس رد مراکز آموزش عالیاز مهر .1031
 .2عضو هیأت علمی تمام وقت گروه معماری دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهند از اولاسفند .1033

ب -سابقه ژپوهشی:
.1هم کاررداراهئ ی مقاهل تحت عنوان « ربرسی تطبیقی وژیگی اهی عناصرمعماری  -شهری شهراهی قزوین و اصفهان رد عصر صفوی با مطالعه ی موردی بازار قزوین و اصفهان »رد همایش قزوین عصر صفوی -دااگشنه
نیبالمللی امام خمینی( ره) قزوین -اردتشهبی .1031
مح
 .2جزوه ردسی-میظنت شرائط یطی (-)1زمستان . 1031
 .0هم کاررداراهئ ی مقاهل با عنوان «ربرسی پوشش اه رد بنااهی اتریخی» رد «اولین همایش منطقهای نقش سازه اه رد بنااهی اتریخی» دااگشنه آزاداسالمی واحد میمه-اسفند .1031
تح
 .4گزارش علمی -قیقی با عنوان «مطالعه ،بازشناسی و آسیب شناسی مسجد اتریخی سادات رهند»-اتبستان .1031
نج
 .3هم کاررد اراهئ ی مقاهل با عنوان «لزوم مقاوم سازی لرزه ای بنااهی اتریخی ،مطالعه موردی عمارت عالی اقپو»« -اولین سمینار مقاوم سازی یادواره شیخ بهائی قطب نقش جهان» -ا من ملی مقاوم سازی
اریان-اصفهان-پل اتریخی شهرستان-مهر .1031
 .1هم کار رد-طرح ژپوهشی-با عنوان «طراحی روش ژپوهش ربای ردک الگوی فضائی معماری اریان»-دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهند-بهار .1031
 .1جزوه ردسی -آشنایی با معماری اسالمی (-)1بهار .1031
 .3جزوه ردسی -آشنایی با معماری اسالمی (– )2بهار .1031
نج
 .1عضو کمیته علمی رد «همایش معماری ،دکوراسیون داخلی و منظر» -ا من ملی مقاوم سازی اریان-اصفهان-اسفند .1031
.13اراهئ ی مقاهل رد «اولین همایش فرهنگی» دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهند تحت عنوان «اخالق رد معماری»-تیر .1011
 .11اراهئ ی مقاهل رد «اولین همایش فرهنگی» دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهند تحت عنوان «رتبیتاز ن گاه اسالم»-تیر .1011
.12اراهئ مقاهل رد «هفته ژپوهش» دااگشنه آزاداسالمی واحد رهند تحت عنوان «مفهوم فرهنگ» -آرذ .1011
 .10اراهئ مقاهل رد «هفته ژپوهش» دااگشنه آزاداسالمی واحد رهند تحت عنوان«مطالعه وبازشناسی سرای میراسماعیل رد بازار اتریخیاصفهان» -آرذ .1011
 .14اراهئ مقاهل رد «هفته ژپوهش» دااگشنه آزاداسالمی واحد رهند تحت عنوان«بازار  ،محور اقتصادی شهراسالمی» -آرذ .1012
 .13هم کار رد-طرح ژپوهشی-با عنوان «بازشناسی مفهوم و معنی خاهن رد قرآن ،رهیافتی رد جهت تدوین مبانی نظری خاهن»-دااگشنه آزاداسالمی واحد رهند-دی .1012
 .11راهنمایی شیب از هفتاد پایان انهم رد رشته معماری  ،م طقع کارشناسی ات بهمن ماه . 1014

 .11هم کار رد مقاهل با عنوان «روش شناخت چند دانشی معماری خاهن اهی اتریخی اریان ،نموهن موردی ربرسی هشتاد و هفت خاهن اتریخی رد شش شهر کشور »  -دوفصلناهم علمی  -ژپوهشی  ،انهم معماری و شهرسازی -
دااگشنه هنر تهران – شماره  ،12بهار و اتبستان .1010
 .13هم کار رد مقاهل با عنوان «شناسائی معماری بومیاقلیم گرم و خشک  ،مطالعه موردی  ،ربرسی معماری بومی شهر رهند » -پذریش هب صورت پوستر –دومین کنگره نیب المللی سازه  ،معماری و توسعه شهری ـ-دااگشنه هنر
اسالمی تبرزی آرذ .1010
 .11هم کار رد مقاهل با عنوان «ربرسی اصول معماری اسالمی اریان با تأکید رب عملکرد کاروان سرااه – مطالعه موردی ؛ کاروانسرا امین آباد »  -پذریش هب صورت پوستر – اولین کنگره نیب المللی افق اهی جدید معماری و
شهرسازی  -دااگشنه رتبیت مدرس تهران  -دی .1010
 .23هدایت جنپ پایان انهم رد مقطع کارشناسیارشد ،رشته :مهندسی معماری هب عنوان -استاد راهنما-و شش پایان انهم هب عنوان –داور،-ات بهمن ماه .1014
 .21هدایت جنپ پایان انهم رد م طقع کارشناسیارشد ،رشته :مهندسی معماری هب عنوان –استاد راهنما(-از بهمن ماه -1014رد دست راهنمایی).

ج -سابقهاجرایی
 .1مطالعه ،آسیب شناسی و طراحی مرمت معماری بنااهی اتریخی ازجمله« محور فرهنگی -اتریخی شهر اصفهان» از مهر  1011ات مهر  1031رد هم کاری با سازمان میراث فرهنگی ،صناعی دستی و گردشگری استان
اصفهان.
 .2عضو شورای فرهنگی دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهنداز خرداد.1031
تخ
 .0دارای گواهیناهم «صالحیت کارشناس حقیقی خدمات مشاوره با صص مرمت واحیا» از -معاونت ربانهم رزیی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری-تیر .1031
 .4مدری گروه آموزشی معماری دااگشنه آزاداسالمی واحد رهنداز اول بهمن .1033
نج
 .3ایفای نقش ربای ا من علمی معماری دااگشنه آزاداسالمی واحد رهند از بهار  1031ات تأسیس رد خرداد .1010
 .1عضو شورای آموزشی دااگشنه آزاد اسالمی واحد رهنداز شهریور .1031
 .1ربگزار کننده «اولین کارگاه آموزشی  -ژپوهشی  ،گروه معماری واحد رهند» با عنوان « طراحی روش ژپوهش ربای ردک الگوی فضایی معماری اریان  -اجرا :محمد رضا حارئی  -معمار ،شهرساز» رد چهار جلسه -دااگشنه
آزاداسالمی واحد رهند-از آبان لغایتاسفند .1031
 .3ربگزار کننده «اولین نمااگشیه آاثر دانشجویان معماری  ،واحد رهند ،رد بدهن شرقی چهار باغ عباسی»اصفهان-تیر.1013

