
 

 

 تحصیالت 

 (فارغ التحصیل کارؼىاظی ارؼذ مُىذظی معماری داوؽگاٌ تُران)پردیط َىرَای زیثا

 داوؽجًی دکتری معماری داوؽگاٌ ظراظری یسد

 

 سوابق علمی و پژوهشی و اجرایی 

 (1388وفر ايل معاتقٍ اظکیط معماری تا مًضًع طراحی ترمیىال تاکعی َای ترين ؼُری در ؼُر مؽُذ)  .1

 یًوعکً ظازمان از جایسٌ اَذای 1389 ظال در یسد آتاد ديلت تاغ پیؽخان فرغ ظىگ طراحی معاتقٍ  ترترگريٌ  .2

 1393ي  1392مذرض داوؽگاٌ تُران تذریط در درض طراحی دظت آزاد در دي ترم متًالی ،َىرَای زیثا  .3

 تاکىًن 1393ايل از ظال  مذرض قطة علمی معماری داوؽگاٌ تُران در گريٌ معماری داخلی ویمعال  .4

 2معماری ي مقذمات طراحی4در درض َای طرح 1393ي  1392مذرض داوؽگاٌ کاؼان در دي ویمعال ايل  .5

 در درض طراحی دظت آزاد1394-1393ي ویمعال ايل ي ديم ظال  1392مذرض داوؽگاٌ پارض در ویمعال ديم ظال  .6

 4 طرح درض در 1396 -1395 ظال  ايل ویمعال ي 5 طرح درض در 1395 -1394 ظال  مذرض داوؽگاٌ یسد در ویمعال ديم .7

 1394تا  1391مذرض ديرٌ َای اظکیط ي فرایىذ طراحی در مًظعٍ علًم فىًن تُران زیر وظر يزارت علًم، تحقیقات ي فىايری از ظال   .8

 

 مقاالت 

 

 ٍعىًان مقال "The Position of Aesthetics in Architecture Education Process" چاج در شيروال Elsevier  تٍ صًرت

 2113در ظال  ISI Conference مقالٍ

 1393،وؽریٍ َىرَای زیثا، داوؽگاٌ تُران، چاج"تثییه مفًُم تیرين ي درين در فضاَای ماتیه معکه آپارتماوی  "مقالٍ علمی پصيَؽی تا عىًان 

  :کىفراوط تیه المللی وقػ میراث فرَىگی در ؼکل گیری "ومًد ًَیت تًمی ي مىطقٍ ای در مىازل معکًوی خاوًادٌ َای مُاجر در تُران"عىًان ،

 ()چاج در مجًعٍ مقاالت 13911ًَیت ملی، تًظط داوؽگاٌ آزاد ؼیراز ،ظال 

 :َمایػ ملی معماری ي ؼُر پایذار "اظالمی-ُاوی ؼذن تا تاکیذ تر ًَیت ایراویتحًل آمًزغ معماری ي ؼُرظازی معاصر ایران در ريوذ پذیذٌ ج"عىًان

 ()ارایٍ تٍ صًرت پًظتر 13911در داوؽگاٌ ؼُیذ رجایی تُران، ظال 

 :رض در وخعتیه َمایػ ظازٌ َای ظىتی تا محًریت گىثذ تًظط داوؽگاٌ ترتیت مذ "تحلیل ظاختاری گىثذ ايرچیه در پًؼػ دَاوٍ َای متقارن"عىًان

 ()چاج در مجمًعٍ مقاالت13922تُران ظال 

 :در َمایػ محیط مصىًع اظالمی  "تررظی ؼاخص َای پایذاری در معکه ريظتایی تا تاکیذ تر تًمی وگری)ومًوٍ مًردی ريظتای جًاَردٌ("عىًان

 ()چاج در مجمًعٍ مقاالت 13911تجارب ایران ي مالسی تًظط داوؽگاٌ َىر اصفُان در ظال 

  :آمًختگان داوؽکذٌ َىر ي معماری  آمًختگان معماری)مًردپصيَی: داوػ ای داوػ َایِ کالثذیِ محیط یادگیری در تًان حرفٍ زیاتیِ تذايمِ آمًزٌتا "عىًان

 (در مجمًعٍ مقاالت  )چاج1395یسد( ايلیه َمایػ ملی فضاَای داوؽگاَی در داوؽگاٌ یسد ظال 

 


