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 : آموزشی سوابقب( 

 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ

 مدرک
 92/0/0530 ایران تهران هنر و شهرسازی معماری کارشناسی ارشد

 02/9/0529 رانای اصفهان هنر  های تاریخیبنا و بافتمرمت  دکتری

 مجموعه فرهنگی توریستی روستای تاریخی ابیانه:     لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

های زیبایی ها و دیدگاهبهسازی برای ماندگاری بافت قدیم اصفهان از طریق بررسی مولفه        : دکتری رساله عنوان

 شناختی

 

 دروس تدريس شده :

 سال کشور شهر اهدانشگ نام تحصیلی رشته نام درس
 0500از سال  ایران اصفهان هنر معماری 5-9-0 طراحی معماری

 " ایران اصفهان هنر مرمت –معماری  بیان معماری
 " ایران اصفهان هنر مرمت –معماری  ترسیم فنی

 " ایران اصفهان هنر مرمت طراحی ویژه در بافت تاریخی
 " ایران اناصفه هنر مرمت –معماری  9 - 0مقدمات معماری 

 " ایران اصفهان هنر مرمت ها و بناهای تاریخیطرح باز زنده سازی بافت
 " ایران اصفهان هنر مرمت آشنایی با بافت های تاریخی
 " ایران اصفهان هنر مرمت عناصر و جزئیات ساختمان

 

 

 

 



 : وسازمانی اداری پستهای

 کار محل شهر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

سرپرست دانشکده حفاظت و 

 مرمت آثار تاریخی و فرهنگی
 دانشگاه هنر اصفهان - 65/62/0521 اصفهان

سرپرست گروه آموزشی مرمت 

 و احیا بناها و بافت تاریخی 
 " 00/00/0521 60/63/0529 اصفهان

عضو کمیته تخصصی راهبردی 
 دکتری مرمت و احیاء بناها

 " - 60/06/0529 اصفهان

 

 : دکتری و لیسانس فوق دوره های پروژه برای راهنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

 تیپولوژی و فناوری ساخت بادگیرهای اقلیم کرمان کارشناسی ارشد خانم شفق توکلی 0

 ام یزدطرح مرمت و امکان سنجی احیای حم " خانم فرشته کافی 9

 طرح بدنه سازی ضلع شمالی خ سپه اصفهان " خانم نفیسه خدادای 5

 مطالعه چهار طاقی های استان خراسان رضوی " خانم شهربانو محمد پور استاد 4

 " خانم مریم السادات موسویان 6
معاصر سازی فضاهای مسکونی بافت قدیم محله دردشت 

 اصفهان

 " نوشین نظريهخانم  3
فناوري ساخت يخچال هاي كرمان با ارائه طرح تیپولوژي و 

 مرمت نمونه ي موردي يخچال عباس آباد حاجي رفسنجان

 باز زنده سازي ساختمان جیپ تهران " جواد قاسميآقای  3

 " سمیه افخميخانم  0

طرح احیاي خانه ي بخردي به مهمانسرا بر مبناي مطالعه 

در شهر  ي تغییر كاربردي صورت گرفته در بناهاي مشابه
 اصفهان  

 آغا در اصفهانامكان سنجي  باز زنده سازي حمام خسرو  " داوود اكبريآقای  2

 طرح مرمت مسجد عتیق شیراز " مصطفي رخشنده خوآقای  06

 " علي جهانبانيآقای  00
احیا و تغییر كاربردي تاالر تیموري با تاكید بر حفظ ارزشهاي 

 معمارانه

 " ورآقای اسماعیل حسام پ 09
طرح مرمت امامزاده شاه میر حمزه )ع( و بررسی امکان 

 احیای بافت هم جوار آن 

 طرح بدنه سازی محور تاریخی نیشابور " آقای مهدی عاملی 05

 " فاطمه خطیب 04
طرح ساماندهی محور بافت مادی فرشادی اصفهان )حد 

 فاصل خیابان استانداری و بازارچه حسین آباد(

 طرح مرمت و احیا کاخ آتابای در ارسن باغ رامسر " هرهزینب غالمی گو 06

 " رقیه ثمودی 03
طرح مرمت شهری و ساماندهی محله موسوی شهر 
 مراغه با تاکید بر محور اصلی و حمام تاریخی حمام خان

 " رویا همایونی 03
طرح ساماندهی محور مادی شایج حدفاصل جلفا )محدوده 

 گذر سنگتراش ها(

 " شقاقیشقایق امیر 00
با تاکید بر طرح باز زنده سازی روستای تاریخی طرق رود 

 احیا قلعه تاریخی روستا

 طرح مرمت و احیای سردر مجموعه تاریخی سرهنگ آباد " سیما زیبایی 02

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 سوابق علمي و پژوهشي (ج

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

    

    

 : خارجی ومجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

 تاریخ نشریه نام عنوان
   

   

   

   

 : پژوهشی های پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه عنوان

  

  

  

 : پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 

 

 

 : المللی بین کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 تاریخ کنفرانس محل عنوان
Substantiating the correlation of an architect's function 
with aesthetic conception and identification ambition 

employed in architecture faculty desing in charge of brain 

judgment 

International journal of Arts and 

Sciences 
7.oct.2013 

Enunciating the multiple power of transformat ive 
architecture meshwork on the eco-architecture vitality 

and semiotics , resulting in diminishing expenditures 

international conference on Urban  th9

Regeneration and 
25.sep.2014 

Psychodynamic analogy about the latent power of an 

architect's con brainstorm and the invariable existed 
cognitive appealing of that masterpiece,deriv impression 

on the person 

The Journal of macro trends in 
technology and Innovation 

29.oct.2014 

The role of Ergonomics as a substantial variable for 
enhancing the spirit of places in Urbn contexts to make 

them durabl 

The Constructed Environment 

conference- university of toronto 
17.oct.2014 

Etiological models of function, trying to describe the 

repercussion of sociological ambiance on identifications of 
a regional architecture 

International conference on Science and 

Technology University of central florida 
- United States of America 

17.oct.2014 

Enunciating the Multiple power of Transformative 

Architecture Meshwork on the Eco-Architecture Vitality 
and Semiotics 

International Confernce on Sustainable 
Design, Engineering and Construction 

13.May.2015 

The role of wind catchers in improving people,s comfort 
International Confernce on Eco-
Architecture 

26 sep 2014 

Investigation of Anthropological Approaches in 

Architectural Space Formation 

،مرکز مطالعات معماري CSAARهمايش

 کشورهاي عربي،اردن
2010 

الگوي معماري محلي پايدار ، جهت نگهداري و توانمند سازي 
 سالمندان نمونه موردي)محله جلفاي اصفهان(

اولین کنفرانس ملي معماري وفضاهاي 
  مشهد دانشگاه فردوسي -شهري پايدار 

2013 



ها در ارتقاء خوانايي محله براي فرد سالمند ¬و جداره نقش نما

 0نمونه موردي : محله جلفاي اصفهان 

اولین همايش ملي معماري، عمران و محیط 

 همدان – زيست شهري
2014 

حلقه گمشده میان سالمند و محیط انسان ساخت)کار بست 
 مفهوم ارتباط در بستر طراحي(

نخستین کنفرانس ملي مهندسي عمران 
 گلستان  -معماري ومديريت ،

2014 

 

 د( سوابق نمایشگاهی

 تاریخ  محل عنوان

   

   

 : شده اخذ مدالهای و افتخاری مدارک و جوایز( ه

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

   

   

 : علمی های انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

   

   

 : علمی زبانهای در مهارت و تخصصی( 

 آنها به که خارجی زبانهای

 باشید می مسلط

 مهارت میزان

 کردن صحبت خواندن نوشتن
 بسیار
 بسیار خوب خوب بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب بسیار عالی عالی
 خوب خوب بسیار عالی عالی

 - ● - - - ● - - - - ● - انگلیسی

 ● - - - ● - - - ● - - - عربی

 - - - - - - - - - - - - فارسی

 - - - - - - - - - - - - فرانسه

 - - - - - - - - - - - - ترکی

 


