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  :مشخصبت فردی -1
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 : سوابق تحصیلی -2

 یزاىػلن ٍ صٌؼت اداًؾگبُ  ،هٌْذعی هؼوبری ی ارؽذمبرؽٌبع -

 

 :سوابق پژوهشی -3

ارسػ تؼبدل ٍ تَاسى بِ بْبًِ اس دعت رفتي تؼبدل ٍ تَاسى در ببفت ّبی تبریخی ٍ ایجبد تؼبدل ٍ "چبپ هقبلِ بب ػٌَاى -

 مزهبى -1374جلذ چْبرم عبل  -اٍلیي مٌگزُ هؼوبری ٍ ؽْز عبسی ایزاى اره بن - "تَاسى جذیذ در اًْب

تبریخی هحَطِ آعیببْبی ؽَؽتز ایزاى )ًوًَِ ای اس هحَطِ ّبی تبریخی  ؽٌبعبیی عبختبر "پذیزػ هقبلِ بب ػٌَاى -

در دٍهیي مٌفزاًظ بیي الوللی آة هحیط سیغت ٍ تَعؼِ پبیذار  در هٌبطق خؾل ٍ "هزتبط بب توذى ّبی آبی( 

 یشد -1388ارایِ در لَح فؾزدُ هجوَػِ  هقبالت بزگشیذُ عویٌبربِ سببى اًگلیغی عبل  -–ًیوِ خؾل 

- BOROOMANDI Behrokh – I dentifying the historical structure of water mills 
shushtar .Iran (a model of historical yards as related to the word,water 
civilization)-The 2nd INTERNATIONAL CONFERECE ON 
WATER,ECOSYSTEMS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARID AND 

SEMI – ARID ZONES-2009-IRAN (TEHRAN – YAZD) 

بیؼ بیي الوللی هیزاث طبیؼی ٍ جْت ارائِ در عَهیي ّو"ؽٌبعبیی عبختبر درُ بزسرٍد "پذیزػ هقبلِ بب ػٌَاى  -

 تْزاى ) ّوبیؼ بزگشار ًؾذ( -1389طق رٍعتبیی عبل فزٌّگی ٍ تَعؼِ پبیذار در هٌب

ّوبیؼ هؼوبری  درهجوَػِ هقبالت اٍلیي-"ؽٌبعبیی هؼوبری دعتنٌذ درُ بزس رٍد"چبپ هقبلِ ببػٌَاى ارایِ ٍ -

 1391پبئیشعبل  58مزهبى ٍچبپ هقبلِ درفصلٌبهِ ػلوی فٌی ٌّزی اثز ؽوبرُ -91عبل  -دعتنٌذ

هؼزفی دعتنٌذ ّبی مَچل افقی) حفزُ ّبی چبلِ هبًٌذ افقی ( ٍ ؽٌبعبیی مبر مزد ّبی  "ارایِ ٍچبپ هقبلِ بب ػٌَاى -

 تْزاى  -94ذ عبلدر دردٍهیي ّوبیؼ بیي الوللی هؼوبری دعتنٌ   "آى در ایزاى



                          

 2 

در  "ببغبت ٍ هشارع مْي  -حَسُ دؽت فیي مبؽبى بغتز ؽنل گیزی عبختبر سیغتی "ارائِ ٍ چبپ هقبلِ بب ػٌَاى  -

 مبؽبى -96هجوَػِ هقبالت ّوبیؼ هلی هطبلؼِ ٍؽٌبخت ببؽ ّبی تبریخی هٌطقِ مبؽبى عبل

 "بًیِ ٍ ارتببط آى بب جبدُ ابزیؾن بزرعی سیغتگبّْبی مْي ٍراّْبی تبریخی دؽت علط"پذیزػ هقبلِ ببػٌَاى -

 تبزیش -97درعَهیي مٌفزاًظ بیي الوللی ببعتبى ؽٌبعی ٍ حفبظت در اهتذاد جبدُ ابزیؾن بِ سببى اًگلیغی عبل 

 هؼزفی دعتنٌذّبی الًِ مفتزی ٍ رًٍذ دگز گًَی آًْب )بخؼ اٍل در بزخی ًقبط جْبى ("پذیزػ هقبلِ بب ػٌَاى -

 ّوذاى-1397ی هؼوبری دعتنٌذ در عَهیي ّوبیؼ بیي الولل -

در دٍفصلٌبهِ تخصصی مویتِ ػلوی هؼوبری  "دعتنٌذّبی هحَطِ تبریخی آعیببْبی ؽَؽتز"چبپ هقبلِ ببػٌَاى  -

 1397-دعتنٌذ )اینتب(
 

 :هب و مسئولیت اجرایی سوابق -4

 - 86-1381عبل  –پبیِ دٍ -رتبِ بٌذی تخصصی طزاحی ؽْزی  دارای )– 153مبرؽٌبط ؽخص حقیقی بِ ؽوبرُ  -

اس عبسهبى هذیزیت  ٍ بزًبهِ 1391-1386عبل -گزٍُ هیزاث فزٌّگی –پبیِ دٍ  -رتبِ بٌذی تخصصی هزهت ٍ احیبء 

 ریشی اعتبى تْزاى(

 1391پضٍّؾگز آساد اس عبل -

دفتز بْغبسی ٍسارت هغني  -بب هغئَلیت جٌبة آقبی دمتز هزادی "طزح بْغبسی ببفت قذین ؽْز ًبییي"ّونبری بب  -

 1369ٍ ؽْز عبسی عبل

عبسهبى هیزاث ّونبری بب هؼبًٍت حفظ ٍ احیبء "تْزاى  -هطبلؼبت حفظ ٍ احیبء ٍ طزاحی در ببفت ّبی تبریخی یشد" -

 1371فزٌّگی مؾَر عبل

-1371اسعبل -ّونبری بب هٌْذعیي هؾبٍر طزح ٍ بٌب -پضٍّؼ ٍطزاحی"-طزح بْغبسی ببفت قذین ؽْز رؽت " -

1374 

بب تَجِ بِ  طزاحی ؽْزی ٍ هؼوبری  -پضٍّؼ  -هزحلِ اٍل ٍ دٍم "هحلِ عبغزیغبساى ؽْز رؽتدربْغبسی طزح " -

-1375عبل–ّونبری بب هٌْذعیي هؾبٍر ببًٍذ -طزاح ؽْزی ٍهذیز پزٍصُ -طزاح هؼوبری –اصَل طزاحی بَهی 

1379 

عبسهبى  ّونبری بب هؼبًٍت حفظ ٍ احیبء –ی هؾبٍر حقیق -"طزح عبهبًذّی هحَطِ تبریخی هؼبذ اًبّیتب مٌگبٍر" -

  179عبل –هیزاث فزٌّگی 

هؾبٍر  –ّوزاُ بب جشییبت اجزایی"هحَطِ تبریخی آعیببْبی ؽَؽتز طزح عبهبًذّی "ٍ   "تؼییي ػزصِ ٍ حزین" -

 1382-1381عبل -ؽَؽتزهیزاث فزٌّگی  ّونبری بب هؼبًٍت حفظ ٍ احیب عبسهبى هیزاث فز ٌّگی ٍپبیگبُ -حقیقی

ّونبری بب هؼبًٍت حفظ ٍ احیب عبسهبى  -هؾبٍر حقیقی -"تؼییي ػزصِ ٍ حزین هحَطِ تبریخی قلؼِ فلل االفالك" -

 1381عبل -ادارُ هیزاث فزٌّگی لزعتبى هیزاث فزٌّگی ٍ

هؾبٍر  -"ایذئَ گزام پیؾٌْبدی عبهبًذّی ؽْز علطبًیِطزح "ٍ -"ػزصِ ٍ حزین ؽْز تبریخی علطبًیِطزح تنویلی " -

 – 1382عبل -علطبًیِ هیزاث فزٌّگی ّونبری بب هؼبًٍت حفظ ٍ احیب عبسهبى هیزاث فز ٌّگی ٍپبیگبُ -حقیقی

1384 

ّونبری بب هٌْذعیي هؾبٍر -هؾبٍر حقیقی"بزرعی ٍ هطبلؼِ ٍیضگیْبی عبختبری ٍ مبلبذی ؽْزّبی اعتبى ّوذاى"  -

 8313عبل-اهبیؼ هحیط

ّونبری –هؾبٍر حقیقی -"ٌظز فزٌّگی رٍعتبی تبریخی ابیبًِطزح تنویلی ػزصِ ٍ ه"ٍ"بزرعی جبهغ درُ بزس رٍد" -

 85-84-بب پبیگبُ هیزاث فزٌّگی ابیبًِ
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ّونبری بب -هؾبٍر حقیقی  - "ؽٌبعبیی عبختبر تبریخی تًَل بلیتی  هزتبط بب عبسُ ّبی آبی دؽت هیبًبة ؽَؽتز" -

 1385بِ در خَاعت عبسهبى هیزاث فزٌّگی  عبل  - هٌْذعیي هؾبٍر آة ٍرساى

 1385عبل –ّونبری بب هٌْذعیي هؾبٍر ببؽ تخت -هؾبٍر حقیقی–"ابیبًِطزح جبهغ عبهبًذّی "ّونبری بب -

-ّوزاُ بب جشییبت اجزایی"-هحلِ تبریخی قصبِ -طزح عبهبًذّی ٍ بْبَد عبسی هحلِ اطزاف هغجذ جبهغ ًطٌش" -

 1386عبل –ّونبری بب هیزاث فزٌّگی صٌبیغ دعتی ٍگزدؽگزی اعتبى اصفْبى  -هؾبٍر حقیقی

طزح عبهبًذّی ٍبْبَد "ٍ "طزح ػزصِ ٍحزین ببؽ تبریخی فیي"-"ؽٌبعبیی عبختبر تبریخی هحذٍدُ فیي مبؽبى " -

ّونبری بب پبیگبُ هیزاث فز ٌّگی صٌبیغ دعتی ٍ گزدؽگزی  -هؾبٍر حقیقی - "مبؽبىعبسی ملی اطزاف ببؽ فیي 

 1388-1387عبل –هحَر فیي عیلل مبؽبى 


