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 ی ػلن ٍ فرٌّگ، داًطکذُ ٌّر ٍ هؼوبریغیراًتفبػداًطگبُ  ؛هذرس حق التذریس 24:4. 24:1

 ٍَای پژيَش زمیى 

 سبزی ثبززًذُهؼوبری داخلی در ثٌبّبی تبریخی ٍ هسئلِ  -

 ّبی ػوَهی هؼوبری داخلی ٍ ًَسبزی سبختوبى -

 هؼوبری داخلی طراحیفرآیٌذ  -

 هؼوبری داخلی آهَزش -

 سًابق تذریس داوشگاَی 

 رشتٍ معماری داخلی ، مقطع کارشىاسی ارشذداوشکذٌ معماری ي شُرسازی، داوشگاٌ َىر
 گرافیک هؼوبری داخلی -

 تجسیِ ٍ تحلیل آثبر هؼوبری داخلی -

 رٍش تحقیق  -

 داخلی ّبی ثیبى هؼوبری ضیَُ -

 تبریخ ٍ تئَری هؼوبری داخلی غرة -

 معماری داخلی ي معماریَای  رشتٍداوشکذٌ معماری ي شُرسازی، مقطع کارشىاسی ، داوشگاٌ َىر
 هقذهبت هؼوبری داخلی -

 هجبًی هؼوبری -

 حجن ضٌبسی ٍ هبکت سبزی -



 تبریخ هؼوبری -

 تئَری هؼوبری داخلی -

 2ثیبى هؼوبری داخلی  -

 هؼوبری 4طرح  -

 فرم ٍ فضب -

 ٌّذسِ کبرثردی -

 طراحی پارچٍرشتٍ داوشکذٌ َىرَای کاربردی، مقطع کارشىاسی ، داوشگاٌ َىر
 معماری داخلی

 آيری معماری داوشکذٌ َىرَای زیبا قطب علمی فه، داوشگاٌ تُران
 هجبًی ضٌبخت رًگ در هؼوبری داخلی

 داوشکذٌ َىر ي معماریداوشگاٌ علم ي فرَىگ، 
 تئَری هؼوبری داخلی

 هؼوبری داخلی 2طرح 
 هؼوبری داخلی 3طرح 

 94مرکس آمًزش َىر ياحذ ، جامع علمی کاربردیداوشگاٌ 
 توریٌبت هؼوبری

 گرافیک هؼوبری داخلی
 آضٌبیی ثب ػٌبصر پیص سبختِ ٍ هذٍالر

 هؼوبری داخلی 2طرح 
 طراحی هؼوبری داخلی

 

 عضًیت در مجامع علمی ي تخصصی 

 )پرٍاًِ فؼبلیت طراحی، ًظبرت ٍ اجرا( هٌْذسی استبى تْراىسبزهبى ًظبم  -

 جبهؼِ هٌْذسبى هؼوبری داخلی ایراى  -

 ایکَهَس  ثیي الوللی هؤسسِ فرٌّگی -

 سبزهبى ثیي الوللی داًطگبّیبى -
 

 ٍای سًابق حرف 

 24:3ـ24:1

 طراح هؼوبری ٍ هؼوبری داخلی؛ دضت ًَرضرکت هٌْذسی آتیِ سبزاى 
 هسکًَی دضت ًَر_ضْرک تَریستی 2فبز در ٍیال  :2طراحی هؼوبری داخلی ـ 
 ًظبرت اجرای هؼوبری ٍ هؼوبری داخلیـ 
 ٍ هحَطِ  ثبزطراحی فضبی ـ 

 طراحی داخلی ٍ ًظبرت اجرا ؛ هستقلفؼبلیت اجرایی  . تبکٌَى24:3

 

 گسیذِ اوتشارات 

 ـ مقالٍ



ثـیي  ّوـبیص  ، «ّبی رٍستبیی ثب رٍیکرد تَسؼِ پبیذار؛ ًوًَِ هَردی ارزیبثی راّکبرّب در رٍستبی ثلجـر  ًَسبزی ثبفت» ًَضیي ضیبءضْبثی،
 8:آثبى ; تجریس اسالهی ٌّر ، داًطگبُهؼوبری ٍ ضْرسبزی جْبى اسالم در ػصر جْبًی ضذى الوللی

ّوبیص آهـَزش  ضطویي ، «سبختي ثرای آهَختي؛ ثررسی ًقص اجرا در ارتقبء کیفیت آهَزش هقذهبت هؼوبری داخلی»ًَضیي ضیبءضْبثی، 
 7:آرر  هؼوبری، داًطگبُ تْراى;

، سَهیي ّوـبیص هلـی هؼوـبری ٍ ضـْر     «سبخت طراحی داخلی پبیذار؛ رٍیکردی ًَیي در ثْجَد کیفیت هحیط اًسبى» ًَضیي ضیبءضْبثی،
 7:پبیذار، داًطگبُ ضْیذ رجبیی; دی 

الوللی ػوراى، هؼوبری ٍ ضْرسـبزی کطـَرّبی    ، ّوبیص ثیي«سبزی ثٌبّبی تبریخی فرآیٌذ طراحی داخلی در ثبززًذُ»ًَضیي ضیبءضْبثی، 
 7:الم، داًطگبُ تجریس; ثْوي جْبى اس

، فصلٌبهِ تخصص جبهؼِ هٌْذسبى هؼوبری داخلی ایراى، دٍرُ جذیـذ، ضـوبرُ   «داخلی ًگبّی ثِ تبریخ حرفِ هؼوبری»ًَضیي ضیبءضْبثی، 
 27-31، صص 6:ًحست، تبثستبى ٍ پبئیس 

سـبزی در   ٌـبی تـبریخی، ثررسـی اًتقـبدی ثبززًـذُ     ّبی ًْفتِ در ث ًقص هؼوبری داخلی در حفظ ارزش»، ًَضیي ضیبءضْبثی ٍ ًبدیِ ایوبًی
 232-251، صص 21ضوبرُ  ،24:3; ًبهِ هؼوبری ٍ ضْرسبزی«.  ّبی هَسیقی، هقذم ٍ صجب هَزُ

-58، صـص  8ضـوبرُ   ،24:1; هجلِ دکَهبى«. سبزی ثٌبّبی تبریخی جبیگبُ هؼوبری داخلی در ثبززًذُ»، ًَضیي ضیبءضْبثی ٍ هٌب آررًَش
57 

ضوبرُ  ،24:1; هجلِ جلَُ ًقص«. سبزی ثٌب ّبیی از ثبززًذُ هؼوبری داخلی، زًذگی؛ هطبلؼِ هَردی ًوًَِ»، ضیبءضْبثی ٍ هٌب آررًَشًَضیي 
 87-89 ، صص6ٍ7
 

 طرح پژيَشیـ 
 در دست اًجبم; هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٌّر«. سبزی فضبی داخلی داًطکذُ ٌّرّبی تجسوی ثررسی ضرایط سبهبًذّی ٍ ثِ»
 24:8; هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٌّر«. تبریخ ضفبّی آهَزش هؼوبری داخلی در ایراى»
 24:8; هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٌّر«. هصَة درٍس کبرضٌبسی هؼوبری داخلیثبزًگری ثرًبهِ آهَزضی ٍ سرفصل »

هؼبًٍت «. هطبلؼِ هَردی  ثٌبّبی تجذیل ضذُ ثِ هَزُ _ثررسی تجرثِ ّب ٍ رٍیکردّبی هؼوبری داخلی در  ثبززًذُ سبزی ثٌبّبی تبریخی »
 24:3; پژٍّطی داًطگبُ ٌّر

 

 افتخارات 
 پٌجرُ ای ثِ ضَضتر ؛ یراى، فرٌّگستبى ٌّراثر ثرگسیذُ کبرگبُ فْن هؼوبری اـ 
 پٌجرُ ای ثِ گرگبى ؛ اثر ثرگسیذُ کبرگبُ فْن هؼوبری ایراى، فرٌّگستبى ٌّرـ 
 3127ضرکت در ًوبیطگبُ هٌتخت آثبر کبرگبُ طراحی داخلی در ثبفت تبریخی، هیالى، ـ 

 24:5تْراى، ضرکت در ًوبیطگبُ هٌتخت آثبر کبرگبُ طراحی داخلی در ثبفت تبریخی، ـ 

 سایر 

داًطـکذُ هؼوـبری ٍ    ، داًطـگبُ ٌّـر،  تکٌیک آثرًگ در ارائِ آثـبر هؼوـبری ٍ هؼوـبری داخلـی    ثررسی جبیگبُ پژٍّطی ثرگساری کبرگبُ _ 
 24:5ضْرسبزی 

 6:ٍ  4:، 3:تبثستبى  –دٍرُ تبثستبًی هذرسِ داهَس ایتبلیب  یبرآهَزضـ 

 3:تبثستبى  -داًطگبُ پلی تکٌیک هیالى ثب هَضَع طراحی داخلی در ثبفت تبریخی یبرآهَزضـ 

 ّبی ثیي الوللی; ضرکت در کٌفراًس_ 
 3121ثِ سَی هؼوبری ًَیي، ثب رٍیکرد تغییرات ثٌیبدی در سکًَت ٍ تَسؼِ ضْری، پبئیس 

 3125هؼوبری پبیذار، فرٌّگ، تبریخ، َّیت ٍ هیراث، 

 24:1، تبثستبى "زیَم ثیي الوللی هؼوبری ٍ ضْرسبزی تْراى ثب جستبر طراحی هرکس هحلِسوپَ"ضرکت در ًخستیي  _

 2499ضرکت در دٍهیي کٌفراًس هلی طراحی ٍ هؼوبری داخلی، _ 

 ثیي الوللی; آهَزضی ّبی ضرکت در کبرگبُ_ 



 3121رٍش ّبی ًَیي طراحی هجلوبى، 

 3121کَراسیَى داخلی فضبی ًوبیطگبّی، د

 ػلَم ٍ في آٍری اطالػبت ایراى; پژٍّطگبُ آهَزضی ّبی دٍرُضرکت در _ 
 هْبرت ّبی تؼلین ٍ ترثیت، ثرًبهِ ریسی ٍ تذٍیي طرح درس

 endnoteهذیریت اطالػبت ػلوی ثب استفبدُ از ًرم افسار 

 ٌبیی ثب ضیَُ ّبی تَلیذ ٍ چبح هقبالت ػلوی در هجالت آی اس آی آض
 ّبی داًطجَیی بى ًبهِ ٍ هقبلِجلَگیری از سرقت ػلوی در تٌظین پبی


