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 تا کنون( 1333بجنورد، اسفراین، مشهد) از  دانشگاه آزادتدريس در گروه معماري  .1

و  1مقدمات معماري  -5طراحی معماري  -4طراحی معماري  -2معماريطراحی  -1))طراحی معماري 

انسان، طبیعت، معماري، معماري جهان، راهنماي واحد پايان  -معماري اسالمی -1تمرينات معماري  -2

 ((.نامه کارشناسی معماري

 

 

 معماري و عضو نظام مهندسی خراسان رضوي 2ناظر و مجري پايه  .1

 1931مقیاس -زاويه -هیات مديره در شرکت طرحعضو  .2

 شرکت مهندسان مشاور شهرساز , معمار و طراح شهري پادهمکاري با  .3

 طراحی شهر آجیل مشهد  -
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 13311333بتن  -پاسارگاد –همکارطراح در شرکت پویا  .4

  1931 -1935   دفتر فنی مهندسی ساختمان)مهندس موسوي(همکاري با  .1
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 بازسازي پژوهشکده بالینی بیمارستان قائم -

 بازسازي کلینیک تخصصی علوي  -

 رتبه اول مسابقه طراحی ساختمان شهرداري اسفراين... -

 همکاري با اداره میراث فرهنگی خراسان شمالی  .7

 روستاي رويین و تهیه اسناد و مدارکنمونه هاي ارزشمند مسکونی  بافت طرح مطالعه  -

و تهیه طرح مرمت و احیاي نمونه هاي  تهیه اسناد و مدارک آسیب شناسی مسکن در روستاي رويین -

 مورد نظر مسکونی.

 

 

 با عنوان  ISIچاپ مقاله در ژورنال  .1

((Reviewing fundamentals and principles of contemporary architecture 

using relationship between wisdom and traditional architecture)).(2015) 

 (پژوهشی علمی)بزرگ خراسان پژوهشنامه در مقاله چاپ .2

 متعالیهگیري رواق اهلل ورديخان حرم مطهر رضوي بر مبناي وجودشناسی حکمت بررسی تطبیقی شکل

 .1411مشهد  -مالصدرا 

 

 کنگره در "خراسانی معماری شیوه و سینوی حکمت رابطه جستجوی در" عنوان با مقاله وسخنران ارائه .1

 1333مدرس تربیت -تهران -شهرسازی و معماری در جدید های افق المللی بین

 کسب به با نگاهی»اسالمی -ایرانیالگو پذیری معماری امروز از اصول معماری  "ارائه و چاپ مقاله با عنوان  .2

 .1333همدان -در همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری "«خراسانی

ازنگري اصول و مبانی معماري معاصر با استفاده از ارتباط میان حکمت ب"ارائه و سخنران مقاله با عنوان  .3

 .ACOB 2015در همايش  "و معماري

درجستجوي )گراي روستاي کنگ)نگاهی به جايگاه معماري منطقه"ارائه وسخنران مقاله با عنوان  .4

 .ACOB 2015در همايش  "فرهنگ،اقلیم و جغرافیاي منطقه

 مقاالت در مجالت

 

 

 مقاالت در کنفرانس های ملی و بین المللی

 

 



در  "«منطبق بر باورهاي دينی»"قش حجاب در ارتقاي فضاي شهري ن"ارائه وسخنران مقاله با عنوان  .1

 . 2015ترکیه-کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و  تکنولوژي؛ استانبول

جستاري  در تبیین ديدگاه مفاهیم مشترک میان معماري پايدار و اصول "ارائه و چاپ مقاله با عنوان  .6

 .ACOB 2015در همايش  "اسالمی-معماري کهن ايرانی

نفرانس بین المللی عمران، ک ((هنر قدسی و تعامل آن با فناوري هاي نوين"ارائه و چاپ مقاله با عنوان .7

 .1932تبريز -"عه پايدار شهريمعماري و توس

بهسازي و استحکام بخشی در ابنیه تاريخی)نمونه موردي خانه تاريخی ناظران "ارائه و چاپ مقاله با عنوان .3

 .1939گرگان -سراسري توسعه محوري مهندسی عمران، معمارينفرانس ک "مشهد

 امام مسجد:  موردي نمونه»اسالمی –حضور حکمت اشراق در معمار ي ايرانی "ارائه و چاپ مقاله با عنوان .3

 تتربی -اسالمی؛ تهران -شهرسازي ايرانی و معماري در جديد هاي کنگره بین المللی افقدر   "«اصفهان

 .1932مدرس

نمونه »هیافت هايی جهت اجراي اصول هويت هنر اسالمی در خانه ايرانیر"ارائه و چاپ مقاله با عنوان .11

 .1932هاي ماندگار؛ مشهد کنفرانس ملی بنا"«موردي شهر تبريز

ارزيابی معابر و پارکهاي شهري بر اساس معیارها و ضوابط دسترسی " له با عنواناارائه و چاپ مق  .11

 ".«نمونه موردي پار گلها و کوهسنگی در مشهد»معلولین

 

جهت پذیرش مقاله و ارائه سخنرانی در  OxfordCert Universal Academyگواهینامه  بین المللی  .1

 استانبول -همایش بین المللی ترکیه

 -جهت پذیرش مقاله و ارائه سخنرانی در همایش ملی بنای ماندگار EuroCertگواهینامه  بین المللی .2

 .مشهد

گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنوان) خانه هوشمند (در حاشیه همایش بنای  .3

 1332مشهد -ارماندگ

 گواهی نامه و دوره های مرتبط

 

 



گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنوان) آشنایی با ممیزی انرژی در ساختمان(در  .4

 1332مشهد -حاشیه همایش بنای ماندگار

گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنوان) سیستم های نوین ساختمانی (در حاشیه  .1

 1332مشهد -همایش بنای ماندگار

و مدلسازی  LEEDواهینامه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنوان) آشنایی با آیین نامه گ .6

 1332مشهد -(در حاشیه همایش بنای ماندگار BIMاطالعات ساختمان

 ریساعت ز 41به مدت  اسالمی – یرانیا یطاق و قوس در معمار یدر دوره آموزش یموزشآنامه  یگواه  .7

 .1331 -یخراسان شمال یفرهنگ راثیاستان خراسان  م ینظر جهاد دانشگاه

 

 

 .و نخبگان عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان .1

 .عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  .2

 . 2و سطح پژوهشیار  344112111117عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی و دریافت کد پژوهشگری  .3

 .ایران، ایکوموس معماری دستکند کمیتهعضو  .4

 

 

 

 

 عضویت در انجمن های تخصصی 

 

 


