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تهران ،سه راه افسريه ،بزرگراه امام رضا ،شهر قيامدشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق ،گروه مهندسی معماری و شهرسازی ،كد
پستی ۱۸۶۶۱۱۳۱۱۸

سوابق تحصي يل
 دكتری ( )PhDرشته معماری گرايش معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال از  1394الی .1399
 كارشناسي ارشد پيوسته ( )MScرشته معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقيقات تبريز ،از  1373الی 1382

عناوين پايانانهماهي تحصي يل
دكتري

تبيين راهبردهای طراحی فضاهای ايستگاهی حمل و نقل ريلی مبتنی بر معماری حواس

كارشناسي ارشد

طراحی مركز گفتگوی تمدنها با رويکرد افزايش سطح تعامل ملتها

افتخارات علمي
 استاد برگزيده و منتخب آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در جشنواره هفته معلم سال 1389

زمينه اهي تحقيقاتي مورد عالهق
 مباحث مربوط به روانشناسی محيطی در معماری
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی )(TOD
 توسعه پايدار و رويکردهای معماری مبتنی بر آن

رزوهم اجرايي
 عضو هيات علمی گروه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران شرق (از1387تا اكنون) .
 مديرگروه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق()1396-1397و(.)1388-1389
 كارشناس گروه معماری و شهرسازی گروه های تخصصی شورای شهر تهران(. )1380-81
 سرپرست مطالعات فنی و اقتصادی شركت توسعه مجتمعهای ايستگاهی مترو(.)1385-1387
 مشاور مديرعامل شركت توسعه مجتمعهای ايستگاهی مترو تهران و حومه (.)1389-1387
 م شاور شهرسازی و معماری مديريت توسعه و سرمايه گذاری مجتمع های ايستگاهی مترو تهران (.)1393-1389
 مديرپروژه طرحهای مطالعاتی -امکانسنجی وپياده سازی  TODقطارشهری شيراز (.)1390
 مديرپروژه طرحهای مطالعاتی -امکانسنجی و پياده سازی  TODقطارشهری كرمانشاه(.)1392
 مشاور مهندسين مشاور فربردرپروژه امکانسنجی  TODقطارشهری اصفهان(.)1394
 راهبری و مشاوره پاياننامه های دانشجويی در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد.

 مشاور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی(.)1395-1396
 عضو هيات علمی دومين همايش شهرسازی ريل پايه(.)1394-1395
 عضو تيم تهيه كننده "سند راهبردی و راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی" توسط وزارت راه و شهرسازی

(.)1396-1394
 ناظر علمی "پروژه تدوين برنامه استراتﮋيﮏ توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ) (TODبه منﻈور بهرهبرداری در
فرآيند برنامهريزی طرحهای توسعه شهری" ،كارفرما ،حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،تهيه كننده،
معاونت پﮋوهشی دانشگاه تهران.1400-1399 ،

مقاالت افرسي رد مجالت علمي -ژپوهشي-تخ ص يص
“TOD” .1تلفيق حمل و نقل عمومی و كاربری زمين” .آبادی /فصلنامه شهرسازی و معماری سال نوزدهم شماره
61و)1389(“62
”TOD" .2راهکاری جهت دستيابی به توسعه شهری هوشمندانه“.فصلنامه شارستان شماره )1389(23-22
 .3ديدگاه پيرامون توسعه شهری متکی بر حمل و نقل عمومی نشريه فرآيند معماری پاييز 1391
 .4برنامه ريزی برای ساخت  60مجتمع ايستگاهی در تهران نشريه فرآيند معماری پاييز 1391
 .5مقاله ) "(ISCالگوهای برگرفته از مفاهيم باغ ايرانی در طراحی قالی ايرانی ") ششمين كنفرانس ملی فناوری های
نوين در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی) ()1398

 .6مقاله علمی پﮋوهشی نشريه معماری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت با عنوان "تأثير غنای حسی برتسهيل مسيريابی-
جهتيابی كاربران درايستگاههای حملونقل ريلی شهرتهران"( نمونه موردی :ايستگاهمترو ميدانولیعصر)
(()1399اكسپت شده)

 .7مقاله علمی پﮋوهشی نشريه هفت حصار با عنوان "طراحی ايستگاه های حمل و نقل ريلی شهر تهران مبتنی بر
معماری حواس" (مطالعه موردی :ايستگاه های مترو تجريش ،ميدان وليعصر ،فرودگاه مهرآباد)(چاپ)1399:
 .8كسب عنوان مقاله برتر و سخنرانی در كنفرانس ملی عمران ،معماری و فناوری اطالعات در زندگی شهری با عنوان"
تحليل فرآيند مسيريابی -جهتيابی با استفاده از روش نحو فضا نمونه موردی:ايستگاه مترو تجريش "(مشهد-آبان)99

 .9مقاله ) " (ISCطراحی ساختمان های مسکونی انبوه در كرمانشاه با رويکرد فضاهای انعطاف پذير به منﻈور اسکان پس
از زلزله" همايش ملی پﮋوهش های نوين دانشگاهی در هنر ،معماری و عمران (خرداد)99
 .10مقاله علمی تخصصی "مروری بر بومیسازی سياست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در ايران ،از نﻈريه تا عمل"
نشريه مهندسی ساختمان و علوم مسکن ،وزارت راه و شهرسازی ،تير (1400اكسپت شده)

سخنراني رد كنفرانساهي نيبالمللي و ملي و دوره اهي آموزشي
 سخنرانی با موضوع “ “TODتوسعه مبتنی بر حمل و نقل ريلی همگانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شرق()1391
 سخنرانی با موضوع ”توسعه هوشمندانه اراضی مجاور مترو ” در همايش بين المللی فرصتهای سرمايه گذاری
شيراز()1392
 سخنرانی با موضوع "ارايه راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی" در 16امين كنفرانس بين المللی تهران
()1395


سخنرانی با موضوع "تاثير رويکرد TODدر افزايش اثرات مثبت اقتصادی اجتماعی سيستم های ريلی

« نمونه موردی :قطارهای سريع السير» " در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ()1395
 سخنرانی با موضوع "توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی" از مجموعه نشست های "بازخوانی پﮋوهش های شهر
و توسعه"در مركز تحقيقات راه،مسکن و شهرسازی()1396
 سخنرانی و عضو پنل تخصصی با موضوع " روشهای اجرايی و تامين منابع اجرای پروژه های TODدر ايران"همايش
شهرساز ی ريل پايه دو ()1395
 سخنرانی و عضو پنل تخصصی با موضوع " ارايه راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی "همايش شهرسازی
ريل پايه دو ()1395
 سخنرانی با موضوع "شهرهای هوشمند" دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق()1396

 سخنرانی و كارگاه آموزشی با موضوع "ديدگاه كل به جزء (شهر به بنا)" دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق()1397
 دوره آموزشی آشنايی با اصول و تجارب و چالش های (TODوزارت راه و شهرسازی)(آبان )1396

عضویت اه
عضو سازمان نﻈام مهندسی استان تهران به شماره (1-10-0-46215پايه يﮏ)
عضو انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران
عضو كارگروه تهيه راهنمای ملی توسعه حمل و نقل همگانی
عضو كميته TODشركت راه آهن شهری تهران و حومه
عضو شورای نﻈارت بر پروژه های توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی اداره كل حوزه شهرسازی معماری شهرداری
تهران(ناظرعلمی)
"عضو كانون هماهنگی دانش  ,صنعت و بازار صنعت ساختمان "

