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 پیشینه تحصیلی
 21/18ای، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، معدل ریزی شهری و منطقه، رشته برنامه1394، دکتری 

نمره  با رتبه عالی ) پایه در شهر تهران-ریزی توسعه شهری دانشعنوان رساله: چارچوب انگاشتی برنامه -

75/19) 

 ای، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ریزی شهری و منطقه، رشته برنامه1387، کارشناسی ارشد

 71/16معدل 

 ریزی ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی بوستان های  شهر تهرانبرنامهعنوان پایان نامه:  -

 (19نمره با رتبه عالی )

 93/16تهران، معدل  هنر معماری و شهرسازی دانشگاه، رشته مهندسی معماری، دانشکده 1384، کارشناسی 

  طراحی یك محله مسکونی در شهر سنندجنامه: عنوان پایان -

 های پژوهشیفعالیت

 تالیف کتاب -الف

 1393ریزی فضاهای عمومی شهری، انتشارات آذرخش، تهران درآمدی بر برنامه. 

 پژوهشی  -مقاالت علمی -ب

 ی هنرهای زیبا پژوهش-علمیفصلنامه ، شهر تهرانگذاری یکپارچه در کالنتدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست

 (.1393)بهار  1، شماره 19دانشگاه تهران، دوره 

 شهر بزرگهای عمومی در پایه برای بازجُست ذهنی عوامل موثر بر شدت استفادۀ مردم از بوستان-پیشنهاد چارچوبی دانش

 .1393، پاییز  66ی صفه دانشگاه شهید بهشتی، شماره پژوهش-علمینامه فصل، تهران
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 ی صفه پژوهش-نامه علمیپایه در شهر تهران، فصل-ریزی توسعۀ شهری دانشپردازی چارچوب و اصول برنامهانگاشت

 .1394، پاییز 70شماره دانشگاه شهید بهشتی، 

 علمی ، فصلنامهدر شهر تهران پایه-برای پایه گذاری توسعه دانش های دانشمکان عملکرددر  اثرگذارعوامل  ردیابی-

 .1396، زمستان 79شماره ی صفه دانشگاه شهید بهشتی، پژوهش

 ریزی فضایی راهبردی ریزی شهری تهران برپایه تحلیل چرخه یکپارچه مدیریت دانش در برنامهیابی در سیستم برنامهمشکل

 ، در حال داوری.1397ی نامه معماری و شهرسازی،پژوهش-علمی ، فصلنامهتهران

 رخدادآتشسوزی ساختمان پالسکو تهران، مطالعه موردی چارچوب مدیریت دانش برای پشتیبانی از فرایند مدیریت بحران ،

 ، در حال داروی.1397پژوهشی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، -فصلنامه علمی

 

 کنفرانس های بین المللی  ه ها ومجل ارایه شده در مقاالت -پ
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262. DOI: 10.1080/19463138.2018.1531007. 

 Big Data and Knowledge-based Urban System in Tehran. 2018. 23rd International 

Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society. 

REAL CORP 2018. 4-6 April 2018. ISBN 978-3-9504173-4-0. TU WIEN, Vienna, 

Austria. 

 A knowledge management framework for integrated policy-making in Tehran. the 6th 

knowledge cities world summit, 9-12 September 2013, Istanbul, Turkey. ISBN: 978-9944-

380-11-9. 

 Application of knowledge management framework as a decision-support system for 

disaster management in metropolitan areas, Tehran as the case study, REAL CORP 2012, 

14-16 May 2012, Schwechat, Austria. ISBN: 978-3-9503110-2-0. 

 Developing Integrated knowledge base framework for policy-making in the metropolitan 

area of Tehran, AESOP Congress 2012. 11 to 15 July, 2012. Ankara, Turkey. 

 Exploring the people's perception of urban public parks in Tehran, REAL CORP 2009, 22-

25 April 2009, Spain. ISBN: 978-3-9502139-6-6. 

 

 طرح های پژوهشی انجام شده -ت

 "1395-96قیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز تح "برنامه جامع اقدام مشترک ساماندهی منطقه شهری بندرعباس 

 "1394ریزی شهر تهران، ، مرکز مطالعات برنامه "فضاهای شهری تهران یتسند راهبردی مدیر . 

 " دانشگاه هنر اصفهان،  "ریزی شهری اصفهان بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی و توسعه پایدار در فرایندهای برنامه ،

1393. 



 "  ریزی شهر تهران، ، مرکز مطالعات برنامه "بررسی همخوانی سند طرح جامع شهر تهران با اصول توسعه شهری پایدار

1392. 

 " ریزی ، مرکز مطالعات برنامه "ریزی فضایی راهبردی مطالعه قیاسی سند طرح جامع شهر تهران با اصول رهیافت  برنامه

 .1391شهر تهران، 

 "1391، "ریزی فضایی راهبردی در ایران و جهانبررسی قیاسی برنامه. 

 "1391، "معرفی انگاشت جهانی شدن  و بررسی تحلیلی جایگاه شهر تهران در شبکه شهری جهانی. 

 (و راهنمایی پایان نامه های آموزشی )سوابق تدریسفعالیت 
 

 گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران   )استادیار( عضو هئیت علمی 

o  و روش های برنامه ریزی شهری در مقطع  ریزی شهری، کارگاه دو برنامهریزی شهریبرنامهدروس کارگاه یك

 کارشناسی ارشد

o  برنامه ریزی های کمی در شهرسازی، مبانی و روش های پنج شهرسازی، مدیریت شهری، مدل طرحدروش

 هایی در مقطع کارشناسینطرح مسکن و 

 مقطع  /ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتیریزی شهری و منطقهگروه برنامه مدرس

  کارشناسی ارشد

 1395-96سال تحصیلی  نیمسال دوم –برنامه ریزی شهری 2 رگاهدرس کا -

نیمسال اول  -ایریزی شهری و منطقهریزی کالنشهرها و تجارب برنامهبرنامهای، ریزی منطقههای برنامهنظریه دروس -

 1395-96سال تحصیلی 

 مقطع کارشناسی  /ی و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گروه بازسازی پس از سانحه دانشکده معمار مدرس

 ارشد

مقطع گاه های انسانی و سوانح و سکونت  پذیری مخاطرهکاهش آسیببا رویکرد  ایریزی منطقهکارگاه برنامه رسد -

 1394-95سال تحصیلی نیمسال دوم  – کارشناسی ارشد

 1394-95نیمسال اول سال تحصیلی گاه های انسانی درس سوانح و سکونت -

 (94-1392) مقطع کارشناسی ارشد /دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  گروه مدیریت شهری مدرس 

 مقطع کارشناسی ارشد ریزی شهری درس مبانی برنامه -

 1392) مقطع کارشناسی /غیرانتفاعی هنر رسام  آموزش عالی دانشکده معماری و شهرسازی موسسه مدرس-

94)  

ریزی شهری و تاریخ شهرسازی جهان  مقطع بافت فرسوده شهری، جامعه شناسی شهری، مبانی برنامه دروس -

 کارشناسی

  بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه گروه راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 شهید بهشتی

 1396، شهریور پانیذ صایبیساختمان پالسکو،  کاربرد مدیریت دانش در مدیریت بحران  -



 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای موسسه غیرانتفاعی مازیار 

 1396، ، ماهرخ بیژنیفرهنگی مجموعه تاریخی برج قابوس با رویکرد توسعه پایدار -برنامه ریزی گردشگری  -

 1396، بررسی نقش مردم در ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محله ای مطالعه موردی: محله قرق امل، اهدا حسن زاده -

ابوالفضل سید مهدوی نور(، سید  شهر موردی مطالعه)شهری پیرا برخوردگاه گیری شکل محیطی زیست اثرات بررسی -

 1396، چابك

 1396، بررسی نقش برنامه ریزی بر کاهش نابرابری فضایی با رویکرد ارتقای کیفیت محیط، فاطمه صبوری -

 کمیش)گمیشان شهر تاریخی بافت: موردی مطالعه الگوی تام های ترکمن مبتنی بر شاخص های مسکن اکولوژیك -

   1395، ، عبدالکریم مهری(تپه

:  بررسی مورد نمونه)بکارگیری رهیافت توانمندسازی جهت ارتقاء کیفیت زندگی در اسکان غیر رسمیچارچوب ":  -

   1395، ، حسین نسائی" (رشت ، عینك استخر محله

 

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی در دانشکده معماری و شهرسازی موسسه غیرانتفاعی هنر رسام 

، مروارید کرمی، موردی محله ازگل تهران ( مطالعه) شاخص عدالت اجتماعیبرنامه ریزی پایدار محله با تاکید بر  -

1393 

، موردی: راسته میدان امام خمینی تا میدان حسن آباد( مطالعه) بازآفرینی بافت تاریخی شهر با رویکرد گردشگری -

 1393، فرناز رحیمی انالوجه

، اثرات بر بافت مرکزی شهر کرج، عاطفه روستایی برای کاهش کارهای ریارویی با اسکان غیررسمی خط چهارحصارراه -

1392 

تهران ، محله نعمت  19 منطقه موردی: مطالعه)شهری فضاهای عمومی در  اجتماعی امنیت ارتقای برای ریزی برنامه -

 1392، سیامك آباد(، سارا

شهرستان رباط کریم(، محله رباط قدیم  :موردی مطالعه)امنیت شهری پایدار در حاشیه جنوبی کالن شهر تهران،  -

 1392، سمیه یادگاری

 

 حرفه ای /اجراییپیشینه 
 

 تا کنون، مدیر پروژه 1396 از سال  همکاری با شرکت گسترش فاوای فاخر، -

o  تا کنون 1396طرح جامع هوشمندسازی پایدار منطقه آزاد اروند، از سال، 

 کنونتا  1395عضو هیت مدیره شرکت گسترش فاوای دانش شهر، از سال  -

o طراحی مدل مکان محور داده های سامانه پارسی مپ 

 تا کنون 1395همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از سال  -

o برنامه جامع اقدام مشترک ساماندهی منطقه شهری بندرعباس 

 تا کنون 1394با شرکت شهر و اندیشه نقش جهان، از سال  همکاری -

o راهبری شهرداری شهر ابریشم، استان اصفهان برنامه 

o راهبردی شهر زاینده رود، استان اصفهان برنامه 



o راهبردی شهر دامنه، استان اصفهان برنامه 

o  به منظور دستیابی به نیازهای برنامه ریزی  اصفهان از شهروندان در سطح محالت سنجینیاز

 فضایی اصفهان توسعه

 تا کنون  1390، شهریریزی با مرکز مطالعات برنامه همکاری -

o ریزی فضایی راهبردیقیاسی سند طرح جامع شهر تهران با اصول رهیافت  برنامه مطالعه 

o بررسی همخوانی سند طرح جامع شهر تهران با اصول توسعه شهری پایدار 

o  مدیریت فضاهای شهری تهران راهبردیسند 

  1388-89آرتاایشویل، همکاری با شرکت مهندسان مشاور  -

o شهرداری  8برنامه مداخله در بافت فرسوده واقع در منطقه  -طرح منظر شهری مجیدیه شرقی

 تهران

 1387-88همکاری با شرکت مهندسان مشاور پیکده،   -

o بازنگری طرح جامع شهر جدید هشتگرد 

o  سازی فازهای دو و سه شهر جدید هشتگرد آمادهطرح 

 1385-87همکاری با شرکت مهندسان مشاور نقش کوثر،   -

o  شهر بویین زهرا جامعطرح 

o  روستاهای پراکنده بخش ماژین شهرستان دره شهر ساماندهیطرح 

 شهر تهران 15منطقه برنامه مداخله در بافت فرسوده واقع در  :ناحیه امام علی 3شهری محله  منظرطرح  -

 عالیق پژوهشی و آموزشی

 

  مناطق کالنشهریفضایی  توسعۀریزی برنامه

 پایه-شهری دانش توسعۀریزی برنامه

 ریزی فضاهای عمومی شهری برنامه

 ریزی شهری و کاربرد آن در برنامه مدیریت دانش

 ریزی شهری کیفی در پژوهش برنامه هایرهیافت

 آوری شهری، پایداری، یازآفرینی شهری و . . . (تاب هوشمندی، های نوین توسعۀ شهری )کیفیت زندگی، رهیافت

 فضایی اثرات محیط زیستی توسعۀ

 مدیریت بحران 

 

 


