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 وابق تحصیلیس

  رتبه اول(+ )دو دوره دانشجوی  (1386) عماری با گرایش تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت ایرانمتخصصی دکترای(

 (بهره گیری از فناوری نوین برای ارتقاء کیفیت ساخت در معماری ایران) عنوان پایان نامه دکتری:با  نمونه کشوری(

 ی ممتاز(+)دانشجوی نمونه کشوری()دانشجو(1375) کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1373) شناسی معماری از دانشگاه علم و صنعت ایرانرکا 

  شهید رجایی تهرانو امیرکبیر )پلی تکنیک(کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه 

 

 های مختلف تخصصیدوره طی

 دوره آموزش زبان اسپرانتو از دانشگاه تهران 

 تهران دوره نقشه برداری و مساحی از دانشگاه 

 دوره آموزش طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی 

 دوره آموزش معماری خورشیدی از دانشگاه علم و صنعت ایران 

 های آموزشی سازمان ملل، یونسکو دوره رسانه(U.N.D.P.) 

 دوره آموزش مدیریت عمومی دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران 

 هنری سقراط کشی ساختمان از مکتب علمی ودوره نقشه 

 های ضمن خدمتدوره نقشه برداری و کارگاه اسکلت فلزی دوره 
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 اختراعات ، افتخارات و جوایز کسب شده

 اختراع ثبت 

 

  

طراحی و اجرای 

پناهگاههای چند منظوره 

و تمام بتن مسلح مقاوم در 

 برابر بمب و راکت

 

  

 اسکله اجرای و طراحی

 افزایش با فلزی های

 ضربه ، فشاری مقاومت

شمعها انفجاری و ای  



 

 

 

 

 

 

4 

 

  

جا به جایی محراب 

الشهداء سید قدیمی مسجد

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران با روش ویژه انتقال

 

  

مکان حفظ و تغییر

 المانهای نفیس

معماری با استفاده 

 از روش ریل

 گذاری
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 و افتخارات جوایز 

o اره روز ملی مهندسی و دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش از ریاست برگزیده به عنوان مهندس ملی منتخب در هشتمین جشنو

 (1389محترم جمهوری )

o  برگزیده منتخب ملی در نخستین جشنواره ایثارپژوه و کسب رتبه اول پژوهشی در رشته معماری با دریافت لوح تقدیر، تندیس جشنواره

 (1389و جایزه طالیی از معاونت پژوهشی و جهاد دانشگاهی )

o  قدیر به عنوان سخنران کلیدی در همایش فناوری های نوین و صنعتی سازی از مرکز ملی مقاوم سازی تزرین و لوح  لوحدریافت

 (1388ایران )

o (1388) رتر دکتری از جشنواره پایان نامه شهرداری تهرانبعنوان پایان نامه  هر به دریافت لوح و جایزه بتخبرگزیده مف 

o (1387وح، تندیس ملی ایثار و دریافت جایزه از ریاست جمهوری )لافت برگزیده مفتخر به دری 

o (1387مقاومت، ایثار و پیروزی ) یت سوم خرداد روز ملبر از تصویر به مناسببرگزیده منتخب ملی و انتشار تم 

o  (1387رئیس جمهور )برگزیده منتخب در اولین همایش ملی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر کشور و دریافت جایزه از معاون 

o ( 1385دریافت نشان خدمتگزاری انقالب و مردم از ششمین جشنواره خاتم از ریاست محترم جمهوری) 

o ( 1385برگزیده نخبگان دانشگاه، با عنوان مبتکر نمونه و ممتاز پژوهشی دکترای معماری و دریافت جایزه از رئیس دانشگاه) 

o (1384ن و مخترعین کشور و دریافت جایزه از معاون اول رئیس جمهور )برگزیده چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکری 

o ( از رئیس جهاددانشگاهی )(1384دریافت لوح فداکاری به عنوان دانشجوی فعال کشور در عملیات امداد و نجات )سوانح غیرمترقبه 
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o (1384یاست محترم جمهوری )برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای معماری و دریافت جایزه از ر 

o ( 1383برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای معماری و دریافت جایزه از ریاست محترم جمهوری) 

o ( 1374برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد معماری و دریافت جایزه از ریاست محترم جمهوری) 

o  (1393تا 1359لوح تقدیر و جایزه از مسئولین و مقامات کشوری ) 130دریافت بیش از 
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 برخی فعالیت ها و عضویت ها

 م انسانی ذیل شورای عالی انقالب فرهنگیعضو کارگروه معماری در شورای برنامه ریزی آموزش عالی و تحول علو 

  علمی در زمینه های مهندسی عمران و معماریعنوان مقاله  160انتشار بیش از 

 عضو هسته اصلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران 

 عضو انجمن مفاخر معماری ایران 

 (1387)عضو شورای فناوری های نوین ساختمانی 

 1387لمللی دستاوردهای نوین در ساختمان)عضو هیات علمی کنفرانس بین ا ( 

  (1387) (6و  4، 2عضو هیات داوری کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسالمی ایران )دوره 

 (1387) عضو کمیته علمی و دبیر دومین همایش فن آوری های بومی 

 (1386)عضو شورای داوری بانک ایده های دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت ایران 

  های بازآموزی سازمان نوسازی مدارس کشورمدرس دوره 

 عضو هیئت داوران مسابقه ملی طراحی معماری موزه دفاع مقدس خرمشهر 

 عضو هیئت داوران و طراح مسابقات ملی معماری آموزشکده های فنی و حرفه ای سما 
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 و سرپوشیده مشهد مقدس 2قه طراحی معماری شهربازی شماره بعضو هیئت داوران مسا 

 (1385)لمی ماهنامه ساختمان و کامپیوترعضو هیات ع 

 (1385)عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی ساخت شهر 

 (1385)عضو هیات تحریریه ماهنامه بین المللی عمران و معماری 

 (1384)عضو کمیته تخلفات مالی ـ عمرانی سازمان سما 

  سازمانی مرکز دانش پژوهان شاهد و عضو کمیسیون های تعیین اهداف و شرح وظایف مرکز، نقد و بررسی چارت

 (1384)ایثارگر

 (1382)عضو کمیته فنی ، ساختمانی سازمان سما 

  (1382)های مردمی گذاری و مشارکتو مدیر دفتر سرمایه 1مشاور فنی و مهندسی شهردار منطقه 

 )(1382)مشاور فنی و مهندسی) معاون دانشگاه آزاد اسالمی و ریاست سازمان سما 

 (1384)ظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو کمیته نا 

 (1379)عضو شورای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1379)عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران 



 

 

 

 

 

 

14 

 (1379)عضو کمیته منتخب آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1379)اه علم و صنعت ایرانمدیر کل دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگ 

 (1378)عضو گروه معماری با گرایش فن آوری 

 (1378)عضو هسته گزینش دانشگاه 

 (1378) سازیمعماری و شهر ول نمایشگاه های مواد و مصالح ساختمانی دانشکدهئمس 

 مای تحصیالت ها و راهن نامه، فعالیت، در تنظیم آئینسازیمعماری و شهر همکاری با تحصیالت تکمیلی دانشکده

 (1377)تکمیلی

 (1376)عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

 (1376)عضو کمیته تخصصی معماری، علمی کاربردی وزارت آموزش و پرورش 

 (1376) عضو کمیته های علمی تخصصی، برنامه ریزی،تحقیقات و پژوهش سازمان نوسازی مدارس کشور 

 (1376)سازیرعضو هیأت علمی دانشکده معماری و شه 

 (1360) رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
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 سوابق و مسئولیتها

   (1391از سال )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بنیان مرصوص 

  یک میلیون( مترمربع پروژه مجتمع تفریحی و 1.000.000عضو کمیته تخصصی و راهبردی معماری در طراحی( 

 گردشگری بهدشت

  (1390از سال )مشاور و عضو شورای طرح های عمرانی وزارت امور خارجه 

 (1386)مدیر تاسیس و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی 

 (1386)عضو هیات انتخاب مشاور پروژه تهیه طرح جامع واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1386)ی در انتخاب مشاور برای پروژه های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو کمیته فنی و بازرگان 

 (1386)عضو کمیته فنی و بازرگانی در برگزاری مناقصات طرح های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1385)عضو کمیته توسعه و زیرساخت در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1385)گی و دانشجویی در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو کمیته فرهن 

 (1385)مدیرکل دفتر طرح های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران 
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 (1379)عضو شورای هماهنگی اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 (1377)مجری طرح تحقیقاتی تأسیس نمایشگاه، آزمایشگاه و کارگاه فن ساختمان 

 (1377)سازیول امور فنی سازه در مرکز تحقیقات معماری و شهرئمس 

 (1377)ول هماهنگی امور ساختمانی و عمرانیئمس 

 (1377)های معماری با گرایش فناوری گروه آموزشی معماری سرپرست کارگاه 
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 سوابق آموزشی و تدریس

 

  ی دانشگاه علم و صنعتعلمی دانشکده معماری و شهرساز هیأتاستاد و عضو تا کنون:  1374از سال 

استاد مدعو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهدتا کنون:  1387از سال   

استاد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(تا کنون:  1391از سال   

اد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشاناست: 1392تا  1391از سال   

استاد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش: 1392تا  1391از سال   

استاد مدعو در دوره دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه دانشگاه تهران: 1392تا  1390از سال   

استاد مدعو در دوره دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس: 1390ا ت 1389از سال   
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استاد مدعو در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب: 1389تا  1388از سال   

استاد مدعو در گروه معماری کارشناسی ارشد تکنولوژی دانشگاه هنر اسالمی تبریز: 1390تا  1388از سال   

استاد مدعو در گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی چابهار: 1390تا  1387از سال   

استاد مدعو در گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس: 1389تا  1386از سال   

استاد مدعو در گروه عمران و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب: 1379تا  1374از سال   

ریس در دپارتمان بین المللی با همکاری مشترک دانشگاه های یونان و استرالیا در مجتمع فنی تهرانتد: 1386تا  1384از سال   

هنرستان فنی و حرفه ای و مرکز تربیت دبیر فنی تکنیکوم و دبیر فنی همتراز هیئت علمی در مدرس: 1376تا  1358از سال 

 شهید سروندی
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 تدریس در گروه معماری تدریس در گروه عمران

 اقتصاد معماری )دکتری(  1راحی معماریط

 تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت )دکتری(  2طراحی معماری

 تکنولوژی منطبق )دکتری( مصالح جدید و فناوری های نوین ساختمانی 

 معماری صنعتی ساختمان )دکتری( مواد و مصالح ساختمانی

 ری(سیستم های ساختمانی پیشرفته )دکت های اجرای ساختمان روش

 شیوه های آموزش و طراحی در معماری )دکتری( تعمیر و نگهداری ساختمان

 مباحث منتخب در معماری )دکتری( مدیریت و تشکیالت کارگاهی

 آسیب شناسی ساختمان )دکتری( اصول و مبانی معماری و شهرسازی

 رشناسی ارشد و دکتری(سیری دراندیشه های فناوری معماری )کا های فلزی کشی ساختمانرسم فنی و نقشه

 شناخت سازه های معماری سنتی ایران )کارشناسی ارشد و دکتری( های بتنی کشی ساختمانرسم فنی و نقشه

 مصالح جدید و روشهای پیشرفته ساخت )کارشناسی ارشد و دکتری( تجهیز و اداره کارگاه

 رشد(تحلیل سازه های نوین معماری )کارشناسی ا اجزاء ساختمان و کارگاه

کشی اجرایی ساختماننقشه  )کارشناسی ارشد( روش های طراحی و تولید صنعتی ساختمان 

 )کارشناسی ارشد پیوسته( 2و  1پروژه طراحی فنی ساختمان  
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 سیستم های ساختمانی روش های اجرا )کارشناسی ارشد( 

 علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی )کارشناسی ارشد( 

 )کارشناسی ارشد( 1تکنولوژی  پروژه طراحی معماری 

 )کارشناسی ارشد( 2پروژه طراحی معماری تکنولوژی  

 )کارشناسی ارشد( 3پروژه طراحی معماری تکنولوژی  

 پایان نامه های )کارشناسی ارشد و دکتری( 

 کاربردیهندسه  

 ساختمانیمصالح  کارگاه 

 2و  1تکنولوژی ساختمان  

 هیمدیریت و تشکیالت کارگا 

 معماری 4طرح  
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 تالیفات

 منتشر شده 

o  سیري در اندیشه هاي تكنولوزي معماري 

o  1جلد تکنولوژی و معماری تعامل  

o  2جلد معماری و تکنولوژی تعامل  

o  معماری صنعتی ساختمان 

o  مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت 

o ژی( نقش سناریو و تفکر خالق معماری ) طراحی موزه ملی علوم و تکنولو 

o  ( محل سکونت و مطب گیاه پزشک) 1جلد پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری 

o  ( بانفضای کار و محل زندگی جنگل ) 2جلدپرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری 

o  )بررسی ساختار آموزش در معماری )کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته 

o ی فناوری های بومی ایران مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش مل 

o  عمارت کاخ چهل ستون اصفهان و هشت بهشت اصفهان( 1فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد( 

o  گنبد سلطانیه زنجان(  3فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد( 
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 پدر دست چا 
o (اختراع در حوزه های عمران و معماری 4بررسی کنولوژی منطبق )ت 

o ساختمان( تکنولوژی )1 ساختمان عناصر و جزئیات 

o  سازه های فلزی -1طراحی فنی ساختمان 

o  سازه های بتن آرمه -2طراحی فنی ساختمان 

o  منارجنبان ، )سی و سه پل اصفهان  2فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد

 اصفهان و پل خواجوی اصفهان( 

o  تکیه امیرچخماق، باغ دولت آبادیزد و بازار کرمان(  4فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد( 

 

 

 تالیف شده 

o  عناصر و جزئیات(2تکنولوژی ساختمان( 

o شمه ای از رمز و راز در معماری ایران زمین 

o نحوه بهره گیری از مصالح جدید و فناوری نوین ساخت در معماری 
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 در دست ویراستاری 

o  مسجد مدرسه شهید مطهری و مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان( 5فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد( 

o  مساجد جامع یزد و اصفهان و ...(  6فناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد( 

 

 تدوین متن 

o  ساختمان های نوین -3طراحی فنی 

o سیستم و سازه های نوین ساختمانی 

o وژی مصالح جدید ساختمانیلوم و تکنولع 
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 درس نامه های تخصصی، لوح فشرده و جزوات منتشر شده

 درسنامه تخصصی دیجیتالی مصالح جدید و فناوری های نوین ساختمانی، دانشگاه علم و صنعت 

 لوح فشرده مجموعه کامل مقاالت دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران، دانشگاه علم و صنعت 

  ده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران )کارشناسی ارشد(دانشک، درسنامه تخصصی کنکاشی پیرامون سازه های معماری سنتی 

 انتشارات دانشگاه بین المللی چابهار، الت کارگاهییدرسنامه تخصصی مدیریت و تشک 

 و صنعت ایران )کارشناسی ارشد(-دانشکده معماری دانشگاه علم، درسنامه تخصصی روشهای پیشرفته ساخت 

  کارشناسی ارشد(وصنعت ایران علم  دانشگاه معمارینظری، دانشکده (ـ مبانی2و1معماری) های فناوریسیری دراندیشهدرسنامه تخصصی( 

  ارشد()کارشناسیو صنعت ایران علم  دانشگاه معماریو...، دانشکده کابلی های (ـ سازه1معماری)نوین های سازهدرسنامه تخصصی 

  ارشد(و صنعت ایران )کارشناسیعلم دانشگاه معماری  ای، دانشکدهپوستههای زه(ـ سا2معماری)نوین های سازهدرسنامه تخصصی 

  و صنعت ایران )کارشناسی ارشد(علم  دانشگاه ( اسکلت بتنی، دانشکده معماری2ساختمان)فنی طراحی درسنامه تخصصی  

 ( اسکلت فلزی دانشکده معماری دانشگا1درسنامه تخصصی طراحی فنی ساختمان )ه علم و صنعت ایران 

 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، (ـ ساختمانهای آجری1ساختمان )درسنامه تخصصی عناصر و جزئیات 

 ( 2درسنامه تخصصی تکنولوژی ساختمان )،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران 

  علم و صنعت ایراندرسنامه تخصصی روشهای اجرای ساختمان ـ دانشکده معماری، دانشگاه 
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 روانشناسی فضای زیست محیطی انسان 

 کشی ساختمان سال سوم نظام جدید کشورکتاب نقشه 

 روانشناسی فضای آموزشی کودک و نوجوان 

 تأثیر مدیریت در معماری انسان 

 آموزش ساده خوانی و تجوید قرآن 

 مدیریت آموزشی و نگرشی کوتاه پیرامون مدیریت اسالمی 

 نوس فنی رشته ساختماکتاب تست کنکور در 

 نمونه گزارشات علمی و پژوهشی

 (1389) نحوه طراحی و اجرای نخستین گنبد کامپوزیت با روش تولیدصنعتی در ایران 

 ( 1388نحوه طراحی و اجرای اسکله های پل متحرک فاو اروندرود) 

 ( )(1387نحوه انتقال المان های نفیس معماری در )مسجد جامع رجایی شهرکرج 

 (1386تقال و جابجایی محراب قدیمی مسجد سیدالشهدا دانشگاه علم و صنعت ایران )نحوه ان 

 ( 1385نحوه طراحی و اجرای پناهگاه های چندمنظوره و تمام بتن مسلح) 
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 سابقه مشارکت در کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها

 ( نحوه طراحی و اجرای پل متحرک کابلی ( و نیز )های نوین در معماریمصالح جدید و فناوری ارائه سمینار علمی و تخصصی با موضوع

 1390( دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( متر بر روی اروندرود 650با دهانه 

 ( بررسی وضعیت آموزش مهندسی معماری در ایرانمشارکت در دومین کنفرانس مهندسی با نگرش به آینده و ارائه سخنرانی با موضوع )

 1390صنعتی اصفهان دانشگاه 

 ( آسیب شناسی و چالش های آموزش مهندسی در مشارکت در دومین کنفرانس مهندسی با نگرش به آینده و ارائه سخنرانی با موضوع

 1390( در دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

 ( برمبنای سازه های فضاکارشکل گیری اثر معماری مشارکت در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار و ارائه سخنرانی با موضوع )

 1390دانشگاه تهران 

 ( یق هویت فرهنگی تکنولوژی های نوین معماری به بتطمشارکت در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار و ارائه سخنرانی با موضوع

 1390( دانشگاه تهران کمک مصالح و سازه های نوین

 ( و و مصالح جدیدفناوری های نوین، نانو تکنولوژی )ن ساختمانی با عنوان مشارکت در برگزاری سلسله سخنرانی های فناوری های نوی

 1389در دانشگاه تهران  (معرفی فعالیت های دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 ( فقود معماریحلقه های ممشارکت در برگزاری سومین همایش معماری آموزشکده سما سهند تبریز و ارائه سخنرانی با موضوع )1389 
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 ( دانشگاه بین نحوه طراحی و اجرای پل متحرک کابلیمشارکت در سمینار تجربه خالق در مهندسی دفاع مقدس و ارائه سخنرانی با موضوع )

 1389المللی چابهار 

  ستر سایپا در ( و جلسات هیئت تحریریه ماهنامه اندیشه گمسکن و شهرسازیپژوهشی با موضوع ) –مشارکت در هفت میزگرد علمی

 1388دانشگاه های تهران و امیرکبیر تهران 

 تهران  -سخنرانی علمی در هفتمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ایرانICOPMAS 2006  1385 

  1380مشارکت در کنفرانس مدیران کل آموزش عالی بنیاد شهید انقالب اسالمی 

 1379شی دانشگاه علم و صنعت ایران مشارکت در همایش بررسی مسائل آموز 

  1379در دانشگاه علم و صنعت ایران مشارکت در پنجمین سمینار پژوهش 

  1379مشارکت در سمینار مدیریت استراتژیک در دانشگاه علم و صنعت ایران 

  1377مشارکت در برگزاری نمایشگاه آثار زلزله بر عناصر و جزئیات ساختمان در دانشکده معماری 

 1377در همایش بررسی مسائل آموزشی در دانشگاه علم و صنعت ایران  مشارکت 

  1376مشارکت در همایش زلزله و عملکرد فضاهای آموزشی سازمان نوسازی مدارس تهران در دانشگاه شیراز 

  1375مشارکت در اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی دانشجویان ایثارگر کشور در دانشگاه تهران 

  1374در نمایشگاه جانبازان در دهه سازندگی در نمایشگاه بین المللی تهران مشارکت 

  1371مشارکت در سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای بتنی در دانشگاه تهران 
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 1369ی در دانشگاه تهران لمشارکت در کنفرانس بین المل 

 1364ف در دانشگاه تهران مشارکت در سمینار آموزشی اثرات زلزله بر ساختمان های متعار 

 

 برگزاری نمایشگاه ها در دانشگاه علم و صنعت ایران

  1378-1379سرپرست نمایشگاه آموزشی همنشینی مصالح ساختمان نیمسال دوم 

  1378-1379سرپرست نمایشگاه آموزشی روش های اجرای ساختمان نیمسال دوم 

 1377-1378ری نیمسال دوم ایجاد نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی در دانشکده معما 

  1376-1377سرپرست نمایشگاه آموزشی آثار زلزله بر جزئیات عناصر و مصالح ساختمانی نیمسال اول 

  1375-1376 دومساختمانی نیمسال  عناصروجزئیات -نمایشگاه آموزشی مصالح ساختمانیسرپرست 

 

 عضویت علمی در همایش ها، مسابقات، کنفرانس های ملی و بین المللی

  1389تهران  -دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – معماری و سازهعضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی 

  1389تهران  -دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – معماری و سازهعضو شورای راهبردی دومین کنفرانس بین المللی 

  1389تهران  -دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – سازه های فضاکارعضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی 
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  1389تهران  -دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – فضاکار های سازه ملیعضو شورای راهبردی سومین کنفرانس 

  1389 تهران –مرکز تحقیقات ساختمان  -آذر 2و1، فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی سازیعضو کمیته علمی دومین همایش ملی 

 1389تهران  -ق شهید عباسپورردانشگاه صنعت آب و ب ،مقاوم سازی و صنعتی سازی ساختمانملی  همایش چهارمین علمی کمیته عضو 

  1389تبریز  - بتنعضو کمیته علمی دومین مسابقات بین المللی 

  تبریز  -آبان ماه 16و  15 -بتنمسابقات بین المللی عضو کمیته علمی دومینICSR  1388 

  1388تبریز  – بتنعضو کمیته علمی نخستین مسابقات بین المللی 

 تبریز -ماه آبان 14 و 13 -بتن المللی بین مسابقات نخستین علمی کمیته عضو ICSR  1388   

  1388تهران  –آبان ماه  14و  13 -زن و معماریعضو کمیته علمی اولین همایش ملی 

  1388تبریز  –آذرماه  14و  13 -پدافند غیرعاملعضو کمیته علمی همایش تخصصی 

  1388دانشگاه اصفهان  –خردادماه  4 –اصفهان  -دافند غیرعامل و سازه های پایدارپدبیر و عضو کمیته علمی همایش تخصصی 

  1388تهران  –اردیبهشت ماه  30و  29 – فناوری های بومی ایراندبیر همایش و عضو کمیته علمی دومین همایش ملی 

 1387( 14و  2، 4، 6، 13)دوره های  سال جمهوری اسالمی ایران بو کتا لکتاب فصی جایزه عضو کمیته داور 

  1387تبریز  -آبان ماه 1مهر الی  29 -مقاوم سازی لرزه ایعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی 

  1387تهران  -اهآبان م 28و  27 -دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان المللیعضو کمیته علمی کنفرانس بین  

  1380تهران  -مهندسین نوسازی مدارس کشورعضو کمیته علمی سومین همایش ملی علمی تخصصی 
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 حضور در اجالس یا همایش های بین المللی

  1389تهران  –دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران  –دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه 

 1389 تبریز – بتن و مسابقات بین المللی بتنتکنولوژی  المللی بین کنفرانس دومین 

  1388تهران  -مردادماه –همایش ملی سراسری تکنولوژی ساختمان نظام مهندسی قزوین با اخذ تقدیرنامه  

 1387تهران  -خردادماه –تقدیرنامه  ذکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان، با اخ 

 1387دانشگاه کردستان  –اردیبهشت ماه  –تگاه های سنتی زاگرس اولین کنفرانس بین المللی سکون 

  1387تبریز  –آبان ماه -اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، با اخذ تقدیرنامه 

  هند، بمبئی  –یازدهمین کنفرانس بین المللی زیست گاه های انسانی( IAHH ) January, 2009 - 1387 

 هند، بمبئی  –لی زیست گاه های انسانی دهمین کنفرانس بین المل( ICHH ) January, 2008 - 1386 

  جامعه ملی اسالمی هند در بوستان گاندی،  –کنفرانس بین المللی هنر و معماری اسالمی (ICAA ) ،December, 2007 -  1385 

 تهران  -ه، ایرانهفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، آذرماه با اخذ تقدیرنامICOPMAS’2006 – 1385 

 1385 سالن همایش های بین المللی صدا و سیما -اردیبهشت ماه –ای تهران  لرزه سازی مقاوم المللی بین همایش اولین 

 1384مهرماه دانشگاه قم   –با اخذ تقدیرنامه  –المللی زلزله و سبک سازی  بین همایش اولین 

  1384 مساجدرسیدگی به امورمرکز–اخذ تقدیرنامه با –دماهسازمان کنفرانس اسالمی، مرداساجد به ابتکارعلمی هفته جهانی مسومین اجالس 

 1382اجالس سران  –با اخذ تقدیرنامه  –بهمن ماه  -سومین همایش بین المللی مصرف سوخت در ساختمان 
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 یجيروت علمي،سيدهنم و فني ،تخصصي هشيژوپ علمي تمجال در( ركمشت یا ردمنف) دهش رمنتش علمي تمقاال

 1390 ربها ،15 رهشما ر،شه تساخ هشيژوپ علمي لملليا نبی فصلنامه( ريمعما در منیسدرم تنهض و صنعتي معواج دعواق) مقاله پچا 

 1389 دي ،76 رهشما ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (ستهوپ دو ينماها) مقاله پچا 

 1389 نمستاز ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (ريمعما در دشمنوه مصالح ردبركا) مقاله پچا 

 1389 نمستاز ن،ساختما و ريمعما فصلنامه( رمعاص ريمعما در دشمنوه يساختمانها ورهظ) مقاله پچا 

 مقاله پچا (مسیست با نیون ساختماني روش فيرمع Tronco ) 1389 زپایی ،89 رهشما ن،ساختما تصنع یهرنش 

 1389 زپایی ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (نيومسك يها مجتمع حيطرا در نیون رديیكرو) مقاله پچا 

 1389 زپایی ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (تبهرم دبلن يساختمانها در ینامیكيرودیآ ريمعما حيطرا يشهارو) مقاله پچا 

 1389 ردادم ،24824 رهشما تالعااط نامهروز (نساختما تكیفی ءتقاار در وزشمآ شنق) مقاله پچا 

 1389 رتی ،70 ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (نمسك ريمعما در بكیرت، نيومسك يها مجتمع حيطرا در نیون ردیكرو) مقاله پچا 

 1389 رتی ،70 رهشما ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (نساختما زيسادشمنوه با رينا رفمص زيسا بهینه) مقاله پچا 

 1389 رتی ،85 رهشما ن،ساختما تصنع یهرنش (دهش تسخ يغشا با لسیا يبنا  دهشیوپ فسق سكيا تپیس حيطرا عهالطم) مقاله پچا 

 1389 ربها ،13 رهشما ر،شه تساخ سيدمهن و فني لملليا نبی فصلنامه (دارپای سعهوت در داردستانا مصالح شنق) مقاله پچا 

 1388 نمستاز ،12 رهشما ر،شه تساخ سيدمهن و فني لملليا نبی فصلنامه( نسانيا معواج در ريمعما رب صنعتي بنقالا رتاثی) مقاله پچا 

 1388 نمستاز ،82 رهشما ن،ساختما تصنع یهرنش در (ريمعما در ورن ورحض و وژيلوتكن) مقاله پچا 
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 مقاله پچا (زارفا رمن با ننجاز انیهطسل دگنب قلیميا سيرربECOTECمجله ) 1388 نمستاز رانته هنشگادا یباز يهارهن هشيژوپ علمي 

 1388 نبهم دنما و طرح هشيژوپ و علمي مجله (رانیا سنتي ريمعما در وژيلوتكن شنق) مقاله پچا 

 1388 زپایی ،64 رهشما ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (رانیا سنتي ريمعما از ورديستاد ، رگیدبا) مقاله پچا 

 1388 زپایی ،9 وژيلوتكن سعهوت فصلنامه در (رقش تا ربغ از ريمعما رب وژيلوتكن رثا) مقاله پچا 

 1388 زپایی ،2 رهشما ن،مادود هشيژوپ فصلنامه (ريمعما و هنگرف ،تيواردا زارفا رمن) مقاله پچا 

 1388 زپایی دنما و طرح هشيژوپ و علمي مجله (عجتماا رب وژيلوتكن راتتاثی رهبادر نكاتي) مقاله پچا 

 1388 زپایی ،(4)رهشما دنما و طرح هشيژوپ علمي یهرنش (رانیا ريمعما در وژيلوتكن هجایگا) مقاله پچا 

 1388ن تابستا نساختما و ريمعما مجله (لهت زيسا دشمنوه) مقاله پچا 

 1388 نتابستا ن،ساختما و ريمعما فصلنامه (زيسا ساخته شپی وريفنا) مقاله پچا 

 1388 ربها( 1)دنما و طرح هشيژوپ و ميعل مجله (ريهن و بياد رثاآ به نهدانقا رديیكرو) مقاله پچا 

 1388 ربها ،53 رهشما ن،مادیا ماهنامهدو (رانیا ريمعما در زسا و تساخ گيژیو) مقاله پچا 

 1388 ،63 رهشما ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (نيرایا و سالميا يهادگنب رب روريم با دگنب ريگی لشك سيررب) مقاله پچا 

 1388 ،62 رهشما ن،ساختما و راه لملليا نبی ماهنامه (زيسا تبهرم دبلن از ناشي ريبص يها ريناهنجا و وژيلوتكن هطبرا) مقاله پچا 

 دسفن،ا4ريمعماروهن يها شهژوپ فصلنامه (ساختماني مصالح هگادیازد رانیزدراساو تساخ ودجوم تضعیو شناسي بسیآ) مقاله پچا 
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 1387 ردادخ ،9 و 8 رهشما دو در رشه تساخ لملليا نبی نامهفصل (ريمعما و وژيلوتكن ن،نساا) مقاله پچا 

 1387 تیبهشارد ، 1 رهشما ريمعما و رهن يهشهاژوپ فصلنامه (كخا در ونفدم ناجي يها زهسا) مقاله پچا 

 1387 هما نیروردف ، 1 رهشما ريمعما و رهن يهشهاژوپ فصلنامه (زهسا ريمعما و وژيلوتكن) مقاله پچا 

 1386 نمستاز 57 رهشما دي،باآ فصلنامه (زهسا وژيلوتكن و خليدا حيطرا ي،رمعما) مقاله پچا 

 1386 تیبهشارد 9و8 رهشما رشه تساخ لملليا نبی مجله (ننساا گيدنز رب وژيلوتكن رتاثی) مقاله پچا 

 1386 تیبهشارد 20 رهشما نساختما و رتوكامپی مجله (وتمتفا جهاني و وژيلوتكن ،هنگيرف تیوه) مقاله پچا 

 1386 فیرش صنعتي هنشگا،دا11 رهشما وژي،لوتكن سعهوت فصلنامه (ريمعما در هنگيرف تیوه و وژيلوتكن دام) مقاله پاچ 

 1386 ريمعما رانیا تصنعو معل هنشگادا سيدمهن ومعل لملليا نبی فصلنامه (رمعاص فلسفهدر وريفنا با ننساا طتباار) مقاله پچا 

 مقاله پچا (بی حبا يسقفها با شنایيآ و،ن وری هایفنا Bubble Deck) 1386 نتابستا 17 رهشما رتوكامپی و نساختما مجله 

 1385 ،15 رهشما رتوكامپی و نساختما مجله (تخوس رفمص شكاه در ساختماني زاءجا و مصالح شنق و رژينا زيممی) مقاله پچا 

 1385 نتابستا ، 14 رهشما رتوكامپی و ناختماس مجله (هبيذم يساختمانها در اي رزهل ردعملك به بخشي ودبهب وهنح) مقاله پچا 

 1385 ربها 13 نساختما مجله (رود دنارو وفا ركمتح لپ زيفل يها سكلها صخا یيراجا يشهارو و حيطرا در وآورين) مقاله پچا 

 1384 ردادم، 14رهشما رتوكامپی و نساختما مجله (وركش دمساج نساختما زيسا نیما يهارهكارا و اي رزهل زيسا بهینه) مقاله پچا 

 1385 نمستاز 53 رهشما ديباآ فصلنامه (ردخ تا نكال سمقیا از ور،ن حيطرا) مقاله پچا 

 1385 نیروردف ،29 رهشما نساختما و راه مجله (سنتي ريمعما دنق نگيوچگ) مقاله پچا 
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 1385 ،15 ريمعما و رانعم لهمج (ريجآ يساختمانها در رزهايل زيساوممقا رايب بنا ريمعما با هماهنگ يهارهكارا) مقاله پچا 

 1385 نتابستا 11 رهشما تسیاح مپیا مجله (سنتي ريمعما و وژيلوتكن) مقاله پچا 

 1385 ردادخ 50 رهشما ديباآ فصلنامه (مصالح از زنیا بي ، زيمجا ريمعما) مقاله پچا 

 1384آذر ، 13 رهشما ريمعما و رانعم مجله (ريجآ يساختمانها در مصالح سيدمهن واصخ ودبهب) مقاله پچا 

 1384 رتی ،5 رشه تساخ (مسلح نبت و ظورهمن دچن يپناهگاهها رايجا و حيطرا در نیون وريفنا از ريگی رهبه) مقاله پچا 

 1373وریرشه 11 رهشما دوم لسا هنگرف مپیا (نهونم ممعل تسالر) مقاله پچا 
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 لمللي ا نبی و ملي ينسهاراكنف و هارسمینا ،همایشها در در( كرمشت یا ردمنف) دهش رمنتش ارائه و تمقاال

  نباآ 11 و 10 نصفهاا صنعتي هنشگادا (دهینآ)رشنگ با سيدمهن سنراكنف نمیدو (ريمعما فهرح در سيدمهن قخالا) مقاله پچاارائه و 

1390 

  نصفهاا صنعتي هنشگادا (دهینآ)رشنگ با سيدهنم سنراكنف نمیدو (رانیا در ريمعما سيدمهن وزشمآ تضعیو سيررب) مقاله پچاارائه و 

 1390 نباآ 10

  صنعتي هنشگادا( دهینآ)رشنگ با سيدمهن سنراكنف نمیدو (رانیا در سيدمهن وزشمآ يها شچال و شناسي بسیآ) مقاله پچاارائه و 

 1390 نباآ 10 نصفهاا

 1390 تیبهشارد28 و 27رفضاكا يهازهسا ملي سنراكنف نمیوس( رفضاكا يها زهسا در داريناپای يها دهیدپ لتحلی و یابيارز) مقاله پچا 

 تیبهشارد28 و 27رفضاكا يهازهسا ملي سنراكنف نمیوس (رفضاكا های فسق رايجا و حيطرا در یسيطمغنا تتصاالا ردبركا) مقاله پچا 

1390 

 1390 تیبهشارد 28 و 27 رفضاكا يهازهسا ملي سنراكنف نمیوس (رفضاكا يها زهسا يمبنا رب ريمعما رثا ريگی لشك) مقاله پچا 

 1390 تیبهشارد 28 و 27 رفضاكا يهازهسا ملي سنراكنف نمیوس (وتاش و ریذپ سعهوت رفضاكا يها زهسا ورهظ رب ريسی) مقاله پچا 

 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو (نیون يها زهسا و مصالح ريمعما نیون يها وژيلوتكن و هنگيرف تیوه) مقاله پچا 

 1390 تیبهشارد

 1390 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو (فضا قخل دینرآف نیارج در زهسا ردكركا دنق) مقاله پچا  
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 1390 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو (یستيز لتكام دینرآف از رداريبولگا ،نتیكيژ ريمعما) مقاله پچا 

 1390 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو (لیجیتاد رعص در ريمعما) قالهم پچا 

 و فتهرپیش ريمعما رايب رهكارا ئهارا و سنتي يها وزهمآ از دهستفاا با ريمعما در صنعتي دلیوت يها تیدودمح و ها شچال) مقاله پچا 

 1390 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو (رالدوم

 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنفنمیدو (مینيروز رومت يها هیستگاا در نیون يها زهسا شناسي یبایيز) مقاله پچا 

1390 

 (نهرامعما ردیكرو با مصالح رفمص شكاه و اي زهسا سختي سساا رب دیریاگد يها نساختما در وربم بهینه یهزاو نیافت) مقاله پچا 

                         1390 تیبهشارد 26 و 25 زهسا و ريمعما لملليا نبی سنراكنف نمیدو

 "Intelligent movable building resuscitating Iranian ancient climatic architecture in hot and arid regions 

" Presentation in: 

 International Conference on Intelligent Building and Management - ICIBM 2011, May 2-4, in Sydney, 

Australia. 

 صنعتي و ساختماني نیونوری های فنا ملي شهمای نمیدو (وركش در نساختما زيسا صنعتي سعهوت نعوام شناسي بسیآ) مقاله ئهارا 

 1389 هماآذر ،سازی
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 سازی صنعتي و ساختماني نیونوری های فنا شهمای نمیدو (نساختما صنعتيدلیوتبرای  دیدج مصالح از نهونم دچن سيررب) مقاله ئهارا، 

 1389 هماآذر

 زي،سا صنعتي و ساختماني نیون يیهاورفنا ملي شهمای نمیدو (صنعتي دلیوت روش با تیوزكامپ دگنب ننخستی رايجا و حيطرا) مقاله ئهارا 

 1389 هماآذر

 هماآذر زي،سا صنعتي و ساختماني نیون يیهاورفنا ملي شهمای نمیدو (رانیا در نمسك صنعتي دلیوت و نیون يها وريفنا) مقاله ئهارا 

1389 

 صنعتي و ساختماني نیون يیهاورفنا ملي شهمای نمیدو («نساختما در رگادمان قعای» ورمومرت ساختماني مسیست فيرمع) مقاله ئهارا 

 1389 همازي،آذرسا

 1389 هماآذر زي،سا صنعتي و ساختماني نیون يیهاورفنا ملي شهماینمیدو (وركش در نختماسا صنعتي سعهوت و دلیوت نعوام) مقاله ئهارا 
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 ملي شهمای نمیدو (ینهزه شكاه و تساخ تعرس شیزافا ت،كیفی ءتقاار در ساختماني نیون يیهاورفنا و زيسا صنعتي شنق) مقاله ئهارا 

 1389 هماآذر زي،سا صنعتي و ساختماني نیونی های ورفنا

 ران،ته رقب و آب تصنع هنشگادا ،ها زهسا زيسا صنعتي ملي سنراكنف (ركمتح دشمنوه يها زهسا ريمعما و صنعتي دلیوت) مقاله ئهارا 

 1389 رمه

 30 و 29 ران،ته ،جائير دشهی هنشگادا ،شيوزمآ نیون يشهارو ملي شهمای (ريمعما در زهسا وزشمآ رساختا رب هشيژوپ) مقاله ئهارا 

 1389 تیبهشارد

  ""Presentation in: First INTERNATIONAL Conference for Urban & Architechture Heritage in Islamic 

Countries: Its role in Cultural & Economic Development, 25 April, 2010 

 رسراس سما يها دهشكوزمآ ريعمام وارهجشن نمیرچها (رانیا در تساخ تكیفی ءتقاار رب اي فهرح و فني يها وزهمآ رتاثی) مقاله ئهارا 

 1388 زد،ی ور،كش

 ن،یزوق نستاا سيدمهن ماظن نمازسا ن،ساختما نیون فناوری های شهمای نلیاو (سعهوت لحا در معواج رب وژيلوتكن رتأثی) مقاله ئهارا 

 1388رتی

 نستاا سيدمهن ماظن ن،ساختما نیون های ریفناو شهمای نلیاو (يطمحی و ديقتصاا داريپای رب نساختما صنعتي دلیوت رتأثی) مقاله ئهارا 

 1388 رتی ن،یزوق

 1388 رتی ن،یزوق نستاا سيدمهن ماظن نمازسا ن،ساختما نیون های فناوری شهمای نلیاو (ريمعما و زهسا وژي،لوتكن) مقاله ئهارا 
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 30 ،29 ران،یا ميوب های فناوری ملي شهمای نمیدو (نصفهاا ماا دمسج وانیا در زهسا و ريمعما يهادنوپی سيررب) خالصه مقاله ئهارا 

 1388 تیبهشارد

 29 ران،یا ميوب های فناوری ملي شهمای نمیدو (ونمراپی كخا با دهش ساخته يساختمانها فضایي رساختا سيررب) خالصه مقاله ئهارا 

 1388 تیبهشارد

 30 ،29 ران،یا ميوب های فناوری ملي شیهما نمیدو (سنتي يها زهسا فناوری ظرمن از زدی قچخما رمیا تكیه سيررب) مقاله ئهارا 

 1388 تیبهشارد

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا ميوب های فناوری ملي شهمای نمیدو (دگنب به ساخته شپی ردهفش سپ يسهاوق طبس) خالصه مقاله ئهارا 

 ران،یا ميوب های فناوری يمل شهمای نمیدو (رانیا ميوب يیهاورفنا از رانته آزادي رجب ريگی رهبه وهنح) خالصه مقاله ئهارا 

 1388 تیبهشارد29
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 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای نمیدو (سنتي يبناها نگيوداجا راز ري،معما و زهسا دنوپی) مقاله ئهارا 

 نمیدو (« رانته ريهطم دشهی سهدرم دـمسج مستانيز نشبستا رب دتأكی با» رانیا سنتي ريمعما زهسا در ميوب وريفنامقاله ) ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای

 ملی شهمای نمیدو (رانیا ريمعما در ودجوم سهدهن سساراب بتني ردهفش سپ و ساخته شپی يسهاوق وريفنا فيرمع) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری

 های فناوری ملی شهمای نمیدو( ردعملك و زهسا رم،ف ظرمن از سنتي يها رهمنا با رانته دمیال تيرامخاب رجب مقایسه) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب

 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای نمیدو( نمیز رانیا ريمعما در ميوب وريفنا با نیون وژيلوتكن بیقيطت مقایسه) مقاله ئهارا 

 1388 تیبهشارد

 فناوری ملی شهمای نمیدو( سنتي ريمعما در وريفنا يها جانمایهرازمعاص ريمعماودرلگا ممفاهی از ريگی رهبه وهنح) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای نمیدو( دگنب طوحس رب وشنق قباطنا زارفا رمن) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای نمیدو( رانیا سنتي ريمعما زهسا در وريفنا شنق) مقاله ئهارا 

 ران،یا میوب های اوریفن ملی شهمای نمیدو( زدی جامع دمسج ردربس در ريمعما با زهسا بكیرت وريفنا وآورين) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد 30 ،29
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 30 ،29 ران،یا میوب های فناوری ملی شهمای نمیدو( روزما و شتهذگ در آب تیداه يها مسیست وريفنا سيررب) مقاله خالصه ئهارا 

 1388 تیبهشارد

 1387 ردادخ ن،ساختما صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (رقش تا ربغ از ريمعما رب وژيلوتكن رثا) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ نساحتما صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (سبك مصالح با ها نساختما رايجا رورتض و لهزلز) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ نساحتما صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (لهزلز راتثا شكاه در فتهرپیش مصالح شنق) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ نساختما صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (وژيلوتكن خنثایي) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ نساختما صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (رشگست لقاب كابلي فضایي يها زهسا) مقاله ئهارا 

 صهرع در نیون يهاوردستاد لملليا نبی سنراكنف (ريمعما در زيسا دمنشوه ظرمن از ساختماني نیون يهادینراف سيررب) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ نساختما

 نستاردك هنشگادا رس؛گزا سنتي يها هنتگاوسك لملليا نبی سنراكنف نلیاو (رانیا سنتي ريمعما در زسا و تساخ گيژیو) مقاله ئهارا 

 1387 تیبهشارد

 نباآ( زیرتب) اي رزهل زيسا وممقا لملليا نبی سنراكنف نلیاو (نيرایا دهنارز ريمعما در اي رزهل زيسا وممقا از گشایيزمر) مقاله ئهارا 

1387 

 اي رزهل زيسا وممقا لملليا نبی سنراكنف نلیاو (شيرب وارید - خمشي بقا گانهدو مسیستدر اي رزهل زيسا وممقا سيررب) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ( زیرتب)



 

 

 

 

 

 

43 

 

 لملليا نبی سنراكنف نلیاو (ريجآ يها نساختما ريمعما با اي رزهل زيسا وممقا يها وهشی هماهنگي و ودهسرف يها تباف) مقاله ئهارا 

 1387 نباآ( زیرتب) اي رزهل زيسا وممقا

 ( زیرتب) اي رزهل زيسا وممقا لملليا نبی سنراكنف نلیاو (اي رزهل زيسا وممقا ظرمن از ودجوم يها نساختما شناسي بسیآ) مقاله ئهارا

 1387 نباآ

 1387 نباآ( رانته هنشگادا) ريمعما وزشمآ شهمای نمیوس (نجها و رانیا در تكنیكي و ريمعما دارسم وزشمآ سيررب) مقاله ئهارا 

 1387 آذر نكاشا نيرایا ريمعما ملي شهمای نلیاو (تیینازت و ريمعما زه،سا ظرمن از انیهطسل دگنب) مقاله ئهارا * 

 1387 آذر نكاشا نيرایا ريمعما ملي شهمای نلیاو (انیهطسل دگنب يها قتا زهسا ششوپ رب رثوم لمواع) مقاله ئهارا * 

 1387 آذر نكاشا نيرایا ريمعما ملي شهمای نلیاو (انیهطسل دگنب در زيسا ستهوپدو) مقاله ئهارا * 

 1387 تیبهشارد نستاردك هنشگادا رس؛گزا سنتي يها هنتگاوسك لملليا نبی سنراكنف نلیاو (كخا از فتهرگرب ميوب ريمعما) مقاله ئهارا 



 

 

 

 

 

 

44 

 "EARTHQUAKE RESISTIVITY OF TRADITIONAL ARCHITECTURE IN IRAN" Presentation in: 11TH 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN HABITAT, Mumbai, India 25-27 January, 2009 

 "SPECIFICATION OF TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE RESISTANCE OF IRAN " Presentation 

in: 11TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN HABITAT, Mumbai, India 25-27 January, 

2009 

  ""Presentation in: 11TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN HABITAT, Mumbai, India 

25-27 January, 2009 

 "IMPRESSION OF REGIONAL TECHNOLOGY ON RESISTIVITYOF IRANIAN ARCHITECTURE" 

presentation in: 11TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN HABITAT, Mumbai, India 25-

27 January, 2009 

 لك اداره ن،ساختما تصنع در مصالح ملي شهمای نلیاو (نمادنرا شیزافا در ئيراجا و ديقتصاا تیریدم هطبرا و مصالح شنق) مقاله ئهارا 

 1386 دسفنا نسمنا نستاا یزسارهش و نمسك

 دسفنا نسمنا یزسارشه و نمسك اداره ن،ساختما تصنع در مصالح ملي شهمای نلیاو (دارپای سعهوت در داردستانا مصالح شنق) مقاله ئهارا 
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 نسمنای زسارشه و نمسك اداره ن،ساختما تصنع در مصالح ملي شهمای نلیاو (سبك مصالح با ساختمانها رايجا رورتض) مقاله ئهارا 

 1386 دسفنا

 نسمنا یزسارشه و نمسك اداره ن،ساختما تصنع در مصالح ملي شهمای نلیاو (لهزلز راتثا شكاه در فتهرپیش مصالح شنق) مقاله ئهارا 

 1386 دسفنا

 اداره ن،ساختما تعصن در مصالح ملي شهمای نلیاو (ساختماني مصالح و لهزلز ظرمن از زسا و تساخ تضعیو شناسي بسیآ) مقاله ئهارا 

 1386 دسفنا نسمنا نستاا زيسارشه ن ومسك لك

 "Technology training effect in sustainable architecture" Presentation In: 10 th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON HUMANE HABITAT (ICHH), Mumbai, India 25-27January, 2008 

 "The Technical and Architecture Schools from the Sustainable Education Point of View in Iran and 

around the world  "  

 presentation in: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANE HABITAT (ICHH), Mumbai, 

India 25-27January, 2008 

 ران؛یا زيسا وممقا ملي زكرم م،ب لهزلز ودب دیا ران،یا اي زهرل زيبهسا و تمرم ملي شهمای (كخا در ونفدم ناجي يها زهسا) مقاله ئهارا 

 1386 دي نمارك سالميا آزاد هنشگادا
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 "The Lightweight Construction technology with indigenous material in the Iranian architecture " 

Presentation In: 9th 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ARTS & ARCHITECTURE (ICAA), Jamia Millia 

Islamia, New Delhi, Indi 10-12Dec, 2007 

 "Architecture with soil" Presentation In:9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ARTS & 

ARCHITECTURE (ICAA), Jamia Millia Islamia, New Delhi, India 10-12December, 2007 

 و نمسك وزارت ن،ساختما ملي رراتمق شهمای (وركش در زسا و تساخ ودجوم تضعیو شناسي بسیآ و ملي رراتمق) مقاله ئهارا 

 1386 آذر رسفا ـ زيسارشه و نمسك نمازسا زي،سارشه
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 ن،ساختما ملي رراتقم شهمای (رانیا در نساختما تكیفی ءتقاار رايب یيراجا و فني لمواع وزشمآ و ملي رراتمق شنق) مقاله ئهارا 

 1386 آذر رسفا زيسارشه و نمسك نمازسا زي،سارشه و نمسك وزارت

 ـ ريمعما و زهسا سنراكنف نلیاو در (نهیكم. آ ريال تیاظرن سساا رب ريمعما در وژيلوتكنرثاآ خيرب به تحلیلي شيرنگ) مقاله ئهارا 

 1386 تیبهشارد رانته هنشگادا ـ یباز يهارهن سیردپ

 تیبهشارد رانته هنشگادا ـ یباز يهارهن سیردپ ـ ريمعما و زهسا سنراكنف نلیاو (وتمتفا جهاني و وژيلوتكن ،هنگيرف تیوه) مقاله ئهارا 
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 1386 تیبهشارد رانته هنشگادا ـ یباز يهارهن سیردپ ـ ريمعما و زهسا سنراكنف نلیاو (ننساا گيدنز رب وژيلوتكن رتاثی) مقاله ئهارا 

 تیبهشارد رانته هنشگادا ـ یباز يهارهن سیردپ ـ ريمعما و زهسا سنراكنف نلیاو (رمعاص هنگرف در وژيلوتكن و رهن هطبرا) مقاله ئهارا 
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 نهفتمی ((8 رلفجوا تعملیا در) درودنارو ، وفا ركمتح لپ زيفل يها سكلها صخا یيراجا يشهارو و حيطرا در وآورين) مقاله ئهارا 

 1385 آذر’ 2006ICOPMAS رانته ـ رانیا ،یایيدر يها زهسا و دربنا ل،حواس لملليا نبی  شهمای

 اداره ـ ورزش و رشه ملي شهمای نلیاو (شيورز يفضاها رايجا و حيطرا در رفضاكا يها زهسا ردبركا و نیون يها وريفنا) مقاله ئهارا 

 1385 نباآ رانته رداريشه مسال تیحارتف ورزش لك

 زدی هنشگادا ـ یخيرتا بافت های رانبح تیریدم ملي شهمای نلیاو (شيرب وارید ـ خمشي بقا گانهدو مسیست اي رزهل سيررب) مقاله ئهارا 

 1385 ردادخ
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 ردادخ رانته هنشگادا ـ تپایتخ در زسا و تساخ شهمای نمیدو (تپایتخ روزما ريمعما يسیما در دیدج مصالح از دهستفاا رتاثی) مقاله ئهارا 
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 1385 ردادخ رانته هنشگادا ـ تپایتخ در زسا و تساخ شهمای نمیدو (نهرامعما ريشه ينماها در نیون مصالح رتاثی) مقاله ئهارا 

 وممقا لملليا نبی شهمای نلیاو (ريجآ يساختمانها در رزهايل زيساوممقا رايب بنا ريمعما با هماهنگ و دهسا يهارهكارا) مقاله ئهارا 

 1385 تیبهشارد سیما و داص لملليا نبی يهمایشها نسال، رانته اي رزهل زيسا

 نستاارد آزاد هنشگادا ریوك ريمعما ايقهطمن ـ علمي شهمای (ریوك ريمعما در كخا از ريگی رهبه يشهارو به نیون رديیكرو) مقاله ئهارا 

 1385 نیروردف ،نامه ریدتق ذخا با

 1385 نیروردف مب ارگ ران،یا زيسارشه و ريمعما یخرتا رهكنگ نمیوس (رانیا ريمعما در وژيلوتكن هجایگا) مقاله ئهارا 

 1385 نیروردف مب ارگ ران،یا زيسارشه و ريمعما یخرتا رهكنگ نمیوس (سنتي ريمعما دنق نگيوچگ) مقاله ئهارا 

  "Conceptual Approaches to Earth Buildings" Presentation in: Modern Earth Buildings 2005 

International Conference and fair, Umweltforum Berlin Auferstehungskirche 18 - 20 November 2005 

 بنا و مسلح رغی بنایي يساختمانها بخشي مستحكاا ملي شهمای ننخستی (ريجآ يساختمانها در مصالح سيدمهن واصخ ودبهب) مقاله ئهارا 

 1384آذر نامه ریدتق ذخا با رازشی هنشگادا ، یخيرتا يها

 لملليا نبی شهمای نلیاو (ميوب مصالح با نساختما زيسا سبك رايب نيرایا ـ سالميا ريمعما در وريفنآ از ههایينونم سيررب) مقاله ئهارا 

 1384رمه نامه ریدتق ذخا با مق هنشگادا ، زيسا سبكو لهزلز
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 لهزلز لملليا نبی شهمای نیلاو (نساختما در ريمعما يلمانهاا ینيزگ بهینه و اي زهسا رغی رعناص ريگیركا به در ظرن دیدتج) مقاله ئهارا 

 1384 رمه نامهریدتق ذخا با مق هنشگادا ، زيسا سبك

 ربتكاا به دمساج جهاني هفته علمي سجالا نمیوس (وركش دمساج نساختما زيسا نیما يهارهكارا و اي رزهل زيسا بهینه) مقاله ئهارا 

 1384 ردادم دمساج ورما به گيدسیر زكرم ، سالميا سنراكنف نمازسا

 نلیاو (مسلح نبت متما و ظورهمن دچن يپناهگاهها رايجا و حيطرا در نیون يها وريفنا و مصالح از ريگی رهبه) مقاله ئهارا 

 1384 تیر ، هرانتاشتر مالک دانشگاه ،غیرعامل پدافند سيدمهنشهمای

  المللیبین همایش سومین (ختمانسا در سوخت مصرف کاهش در ساختمانی اجزاء و مصالح نقش و انرژی ممیزی) مقاله ئهاراسخنرانی و 

 1382 بهمن ،سران اجالس ساختمان در سوخت مصرف

  هنرهای دانشکده معماری آموزش همایش دومین (معماری رشته در ساختمان فن دروس آموزش ارزیابی و بررسی) مقاله ئهاراسخنرانی و 

 1382 آذر تهران دانشگاه، زیبا

 ومسکن ساختمان درصنعت فناوری گردهمایی دومین (مسکن تولید سازی سبک و سازی نهبهی در جدید فناوری) مقاله خالصه ارائه - 

  1381 آبان ،ایران در مسکن توسعه های سیاست همایش نهمین
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 پروژه های اجرایی

بر روی لینک زیر کلیک نمایید و فایل را دانلود کنید.( ، مشاهده پروژه های اجرایی )جهت  
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