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 سوابق آموزشي: 

 دانشگاه شهید بهشتي :محل تحصیل     معماری         :پیوسته کارشناسي ارشد
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 سابقه تدريس: 

 :بشرح زیر تاکنون 1531از سال  

 ترم 3 مدت به آموزشي دستیار عنوان به بهشتي شهید دانشگاه در تدریس (1

 ترم 13 مدت به مدعو استاد عنوان به (پردیس دانشکده)اصفهان هنر دانشگاه در تدریس (2

 ترم 13 مدت به علمي هیات عضو عنوان به کاشان دانشگاه در تدریس (5

 ترم 2 مدت به تبریز اسالمي آزاد دانشگاه در تدریس (1

 1531 سال از علمي هیات عضو عنوان به اصفهان هنر دانشگاه در تدریس (3

 تدریس در موسسه آموز عالي دانش پژوهان (1

 تدریس در موسسه آموزش عالي سپهر (3

 

 در سه مقطع تحصیلي به شرح زیر است  :دروس تدريس شده 

 5،  2،  1روش تحقیق پیشرفته ، دروس ویژه : دكتری (1

 ، آشنایي 2و1 اسالمي معماری با ، آشنایي 5و1ترکیب ، 2و1، روستا 1و2طرح ومعماری :ارشد كارشناسي (2

  امه نویسي،کارگاه پایان ن تحقیق ، سیر اندیشه های معماری ، روانشناسي محیطي ، روش جهان معماری با

 با آشنایي،  محیط و بیان درک،  2و1 روستا،  2 معماری طراحي مقدمات،  2و1 معماری بیان : كارشناسي (5

 جهان  معماری با آشنایي،  ایران اسالمي معماری

 ایران اسالمي معماری با آشنایي ، روستا ، نگهداری و تعمیر،  وارائه ساخت : كارداني (1

 

 



 جوايز و افتخارات علمي: 

 1531تیرماه  –لوح سپاس از همایش تجلیل از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر  (1

 31-33جشنواره فرهنگي همت و کار مضاعف بعنوان دانشجوی ممتاز دکتری سال لوح سپاس از اولین  (2

 31تقدیر کتبي از معاونت فرهنگي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال  (5

 1533 دی ماه -نبوی هنر المللي بین همایش از تقدیر لوح دریافت (1

 از دانشگاه کاشان 1531لوح تقدیر بعنوان پژوهش گر نمونه در سال  (3

 لوح سپاس ازمعاونت فرهنگي واجتماعي بنیاد شهید انقالب اسالمي (1

 تقدیر نامه از رییس دانشگاه هنر اصفهان (3

 تقدیر نامه از مدیر کل بنیاد شهید (3

 نخبگان شاهد وایثارگر استان اصفهانانجمن عضو  (3

 1533تقدیر نامه از استاندار اصفهان   (11

 1531تقدیر نامه از معاونت فرهنگي وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری   (11

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي 
 Evaluating the component of flexibility in the عنوان با  ISI ژورنال در مقاله چاپ( 1 

schoolyard ژورنال در Journal of American science  2112، سال 
 نظریه رویکرد با روش مفهوم واکاوی" عنوان با هنر تطبیقي مطالعات پژوهشي – علمي مجله در مقاله چاپ (2

 "ونظریه معماری در پردازی
فضاهای دیجیتال وسنت خلق محیطهای انگاره گرایانه در  "هنرهای زیبا تهران با عنوان چاپ مقاله در مجله ( 5

 صحنه پردازی تاتر معاصر غرب

 Studying appropriate principles to design a "با عنوان  ISIچاپ مقاله در ژورنال  (1

training center for treatment of autistic children (Case study: city of  
Shiraz) 

نقش ویدئو پروجکشن در خلق زمانهای فیزیکي ،رواني  "پژوهشي با عنوان -چاپ مقاله در ژورنال علمي( 3
 وداستاني در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه بر آراءگامبریج در باب زمان

باز کودکان دبستاني ویژگیها و عناصر طراحي فضاهای  "پژوهشي با عنوان _چاپ مقاله در مجله  علمي ( 1
 براساس هوش هیجاني در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان

درباره نوستالژیاومعماری تبیین وجوه معماری مبتني  "با عنوان  پژوهشي_چاپ مقاله در مجله  علمي  (3
 با بهره گیری از نظریه زمینه ای برنوستالژی

 ازخواني بنای موسوم به شربت خانه افوشتهب "پژوهشي با عنوان -چاپ مقاله در ژورنال علمي( 3



 Principles of Open School Design Based on "عنوان با  ISI ژورنال در مقاله چاپ( 3

Emotional Intelligence Model and Enhancing Learning Principles of Open 
School Design Based on Emotional Intelligence Model and Enhancing 

Learning 
 Educational spaces design criteria for children "عنوان با  ISI ژورنال در مقاله چاپ( 11

with autism 
 با دبستان دوم دوره در کودکان باز فضاهای طراحي اصول "پژوهشي با عنوان -چاپ مقاله در ژورنال علمي( 11

 دستاندرکاران و مربیان نگاه از یادگیری فرآیند و هیجاني هوش از تأثیرپذیری
 در نوری بصری آسایش بر موثر متغیرهای شرایط ارزیابي "پژوهشي با عنوان -چاپ مقاله در ژورنال علمي( 12

 شاهرود صنعتي دانشگاه آموزشي فضاهای
نقش مؤلفه های آسایش بصری نوری در تعلق مکاني  ارزیابي "پژوهشي با عنوان -چاپ مقاله در ژورنال علمي( 15

 دانشجویان
نوري در تعلق  ه هاي بصريولفارزيابي نقش م" با عنوانپژوهشي –چاپ مقاله در ژورنال علمي (11

 صنعتي شاهرود دانشگاه: دانشجويان ، مورد مطالعاتي  مكاني

 

  مقاالت ارائه شده و چاپ شده در سمينارهای داخلي و خارجي 
 اصفهان شهری طراحي المللي بین کنگره در«  شهرها ساختار در شهری مبلمان تاثیر»  عنوان با مقاله پذیرش( 1

 1533 سال
«  شهری محیط سازی مناسب ملي همایش در شهری تجهیزات و مبلمان سازی مناسب»  عنوان با مقاله پذیرش( 2

 1533 سال تهران
 سال اصفهان( ص) نبوی هنر المللي بین همایش در«  نبوی هنر گاه تجلي مسجد»  عنوان با مقاله ارائه و پذیرش (5

1533 
 « Prophetic Art in Transformation Of Mosque Architecture » عنوان با مقاله پذیرش (1

 1531 سال نو دهلي( ص)نبوی هنر المللي بین همایش دومین در
 اولین کنفرانس ملي نگاهي نو به تحول و نوآوری در آموزشپذیرش وچاپ مقاله در  (3
 پنجمین کنفرانس بین المللي توسعه پایدار وعمران شهری پذیرش وچاپ مقاله (1
 ششمین کنفرانس بین المللي توسعه پایدار وعمران شهری پذیرش وچاپ مقاله (3
 اولین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری پذیرش وچاپ مقاله (3
 اولین همایش ملي چالشهای معاصر در معماری ، منظر و شهر سازی پذیرش وچاپ مقاله (3

 همایش ملي بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش پذیرش وچاپ مقاله (11
 پذیرش وچاپ مقاله در همایش حج در پویه تاریخ( 11

 



 های تحقيقاتي انجام شده   طرح 

 

 های پروژه در بهشتي شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده پژوهشي و آموزشي فني دفتر با همکاری (1

 :پژوهشي
 خوزستان استان زده جنگ روستاهای بازسازی چگونگي بررسي -    
 مساجد سازی زیبا و مرمت و ساخت معماری الگوی و یابي مکان ضوابط تهیه -    
 دانشجویي خوابگاههای یمعمار ساخت الگوی و ضوابط تهیه -    

 اصفهان استان مسکن بنیاد سفارش به اصفهان استان روستایي مسکن شناسي گونه مطالعاتي پروژه مجری ( 2     
 مجری طرح تحقیقاتي تدوین الگو و ضوابط نمای مدارس در هماهنگي با سیمای شهری( 5     
 برای پارکهای شهر کاشان مجری طرح تحقیقاتي بررسي و ارائه الگو( 1     
 مجری طرح تحقیقاتي بهینه سازی و ارائه الگوی مبلمان شهری در شهر کاشان( 3     
اختالل "ضای آموزشي ، با رویکرد بهبود عملکرد کودکان مبتال به ری طرح تحقیقاتي  اصول طراحي فمج(1     

 "يادگيري

 
 

 سوابق اجرايي 

 سال 1سرپرست کتابخانه دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان به مدت  (1

 سال2سرپرست  مرکز کامپیوتر دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان به مدت  (2

 سال 1شورای آموزشي دانشکده به مدت عضویت در  (5

 سال 2عضویت در شورای آموزشي دانشگاه کاشان به مدت  (1

 سال 5عضویت در شورای پژوهشي دانشگاه کاشان به مدت  (3

 مدیر پژوهشي دانشگاه کاشان به مدت دو سال (1

 به مدت دو سالدانشگاه کاشان معاون دانشکده معماری و هنر  (3

 سال 2ه مدت عضو هیات تحریریه مجله رسانه دانشگاه کاشان ب (3

 سال  5به مدت  دانشگاه کاشاناستاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر (3

 دانشگاه کاشان 1531مسئول برگزاری هفته پژوهش سال  (11

 فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان به مدت یک سال -سرپرست حوزه معاونت دانشجویي (11

 عضو و رئیس ستاد اجرایي انتخاب دانشجوی نمونه  (12

 1533( ص)ي هنر نبویعضو شورای اجرایي همایش بین الملل (15

 عضو ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر اصفهان (11

 عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه هنر اصفهان (13



 عضو ستاد امر به معروف و نهي از منکر دانشگاه هنر اصفهان (11

 عضو شورای برنامه ریزی دانشکده هنر ادیان دانشگاه هنر اصفهان (13

 کارشناسي ارشد مطالعات تاریخ معماری دانشگاه هنر اصفهانعضو شورای اصالح شرح درس  (13

 1531تا  1533عضو شورای فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان از سال  (13

 1533تا 1531معاونت فرهنگي اجتماعي و سرپرست معاونت دانشجویي دانشگاه هنر اصفهان از سال  (21

 1533تاسال 1531رئیس مرکز کارآفریني دانشگاه هنر اصفهان از سال  (21

 عضو کار گروه بررسي صالحیت علمي دانشکده هنر ادیان و تمدن های دانشگاه هنر اصفهان (22

 اصفهان هنر دانشگاه پیشآهنگ دانشگاه پروژه در هنر پردازی نظریه کانون دبیر (25

 شهرسازی و عمراني های پروژه در مشاور بعنوان کاشان شهرداری با همکاری (21

 1531و محیط مصنوع اسالمي در سال  عضو کمیته علمي همایش بین المللي معماری (23

 1531دبیر علمي جشنواره مرواریدی در صدف در سال  (21

 1533عضو هیات اجرایي جذب دانشگاه هنر اصفهان از سال  (23

عضومنتخب شورای فرهنگي دانشگاه در هیات منصفه رسیدگي به تخلفات تشکل های اسالمي  دانشگاه هنر  (23
 1533اصفهان از سال 

 1533ررسي موارد خاص دانشگاه هنر اصفهان از سال عضوحقیقي کمیسون ب (23

 1531-1535عضو شورای تخصصي راهبردی دکتری معماری سال  (51

 "اسالمي معماري ومحيط مصنوع"عضوکمیته علمي همایش های بین المللي  (51

 رییس کمیته حمایت ونظارت بر انجمن های علمي دانشجویي دانشگاه هنر اصفهان (52

 رضوی دستي دبیر جشنواره هنرهای تجسمي و صنایع (55

 عضو شورای راهبردی استادان دانشگاه هنر اصفهان (51

عضو شورای سیاست گذاری ورییس دبیرخانه منطقه مرکزی کشور در کمیته هنریبخش دانشگاهي چهاردهمین  (53
 (ع)جشنواره بین المللي امام رضا 

 1در منطقه( طرح پرنیا)دبیر طرح عفاف وحجاب  (51

  عضو علي البدل هیات بدوی رسیدگي انتظامي اعضای هیات علمي دانشگاه هنر اصفهان (53

 مدیر اجرایي کارگروه معماری وشهرسازی ومرمت کنگره ملي توسعه اصفهان   (53

 عضو کمیته علمي کار گروه معماری کنگره ملي توسعه اصفهان (53

 کمیته علمي هشتمین کنفرانس بین االمللي توسعه پایدار وباز آفریني شهریعضو (11

 ج اساتید دانشگاه هنر اصفهانیسعضویت در ب (11

  

 

 



 

 سوابق نمايشگاهي 
 و ایرانگردی سازمان غرفه در ایرانشناسي تابلوهای ارائه و 1533 تهران المللي بین نمایشگاه در شرکت (1

 جهانگردی

 1533در آموزش عالي سال  شرکت در نمایشگاه نخستین همایش سراسری فرش (2

 1531شرکت در نمایشکاه هفته پژوهش در دانشگاه کاشان سال  (5

 نمایشگاه سیزدهمین جشنواره  بین المللي هنر وصنایع دستي رضویمجری برگزاری   (1

 (لباس دانشگاهي) نمایشگاه طرح لباس پرنیامجری برگزاری   (3

 

 كارشناسي ارشد و رساله دكتری پايان نامه راهنمايي و داوری 
 در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان 1533تا  1533داوری پایان نامه های کارشناسي معماری از سال  (1

تاکنون در  1531معماری از سال وپانزده رساله دکتری  پایان نامه های کارشناسي ارشد بیش از سي داوری (2
 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 دانشجوی دکتری3ومعماری  ارشد دانشجویان کارشناسي 23استاد راهنمای (5

 پژوهشي –مقاله علمي  11داوری بیش از  (1

 کتاب 1داوری  (3


