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و پیروزی)

سوابق تحصیلی
 دکترای تخصصی معماری با گرایش تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران)( (1386رتبه اول)( +دو دوره دانشجوی
نمونه کشوری) با عنوان پایان نامه دکتری( :بهره گیری از فناوری نوین برای ارتقاء کیفیت ساخت در معماری ایران)
 کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران)( (1375دانشجوی ممتاز)(+دانشجوی نمونه کشوری)
 کارشناسی معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران)(1373
 کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) وشهید رجایی تهران

طی دورههای مختلف تخصصی
 دوره آموزش زبان اسپرانتو از دانشگاه تهران
 دوره نقشه برداری و مساحی از دانشگاه تهران
 دوره آموزش طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی
 دوره آموزش معماری خورشیدی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 دوره رسانههای آموزشی سازمان ملل ،یونسکو )(U.N.D.P.
 دوره آموزش مدیریت عمومی دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران
 دوره نقشهکشی ساختمان از مکتب علمی و هنری سقراط
 دوره نقشه برداری و کارگاه اسکلت فلزی دورههای ضمن خدمت
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اختراعات  ،افتخارات و جوایز کسب شده
 ثبت اختراع

طراحی و اجرای
پناهگاههای چند منظوره
و تمام بتن مسلح مقاوم در
برابر بمب و راکت

طراحی و اجرای اسکله
های فلزی با افزایش
مقاومت فشاری  ،ضربه
ای و انفجاری شمعها
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جا به جایی محراب
قدیمی مسجد سیدالشهداء
دانشگاه علم و صنعت
ایران با روش ویژه انتقال

حفظ و تغییرمکان
المانهای نفیس
معماری با استفاده
از روش ریل
گذاری
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 جوایز و افتخارات
 oبرگزیده به عنوان مهندس ملی منتخب در هشتمین جشنواره روز ملی مهندسی و دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش از ریاست
محترم جمهوری ()1389
 oبرگزیده منتخب ملی در نخستین جشنواره ایثارپژوه و کسب رتبه اول پژوهشی در رشته معماری با دریافت لوح تقدیر ،تندیس جشنواره
و جایزه طالیی از معاونت پژوهشی و جهاد دانشگاهی ()1389
 oدریافت لوح زرین و لوح ت قدیر به عنوان سخنران کلیدی در همایش فناوری های نوین و صنعتی سازی از مرکز ملی مقاوم سازی
ایران ()1388
 oبرگزیده مفتخر به دریافت لوح و جایزه به عنوان پایان نامه برتر دکتری از جشنواره پایان نامه شهرداری تهران ()1388
 oبرگزیده مفتخر به دریافت لوح ،تندیس ملی ایثار و دریافت جایزه از ریاست جمهوری ()1387
 oبرگزیده منتخب ملی و انتشار تمبر از تصویر به مناسبت سوم خرداد روز ملی مقاومت ،ایثار و پیروزی ()1387
 oبرگزیده منتخب در اولین همایش ملی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر کشور و دریافت جایزه از معاون رئیس جمهور ()1387
 oدریافت نشان خدمتگزاری انقالب و مردم از ششمین جشنواره خاتم از ریاست محترم جمهوری ()1385
 oبرگزیده نخبگان دانشگاه ،با عنوان مبتکر نمونه و ممتاز پژوهشی دکترای معماری و دریافت جایزه از رئیس دانشگاه ()1385
 oبرگزیده چهارمین جشنواره ممتازین ،مبتکرین و مخترعین کشور و دریافت جایزه از معاون اول رئیس جمهور ()1384
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 oدریافت لوح فداکاری به عنوان دانشجوی فعال کشور در عملیات امداد و نجات (سوانح غیرمترقبه) از رئیس جهاددانشگاهی ()1384

 oبرگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای معماری و دریافت جایزه از ریاست محترم جمهوری ()1384
 oبرگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای معماری و دریافت جایزه از ریاست محترم جمهوری ()1383
 oبرگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد معماری و دریافت جایزه از ریاست محترم جمهوری ()1374
 oدریافت بیش از  130لوح تقدیر و جایزه از مسئولین و مقامات کشوری (1359تا )1393
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برخی فعالیت ها و عضویت ها
 عضو کارگروه معماری در شورای برنامه ریزی آموزش عالی و تحول علوم انسانی ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی
 انتشار بیش از  160عنوان مقاله علمی در زمینه های مهندسی عمران و معماری
 عضو هسته اصلی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران
 عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 عضو شورای فناوری های نوین ساختمانی)(1387
 عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در ساختمان((1387
 عضو هیات داوری کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسالمی ایران (دوره  4 ،2و (1387))6
 عضو کمیته علمی و دبیر دومین همایش فن آوری های بومی)(1387
 عضو شورای داوری بانک ایده های دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت ایران)(1386
 مدرس دوره های بازآموزی سازمان نوسازی مدارس کشور
 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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 عضو هیئت داوران مسابقه طراحی معماری شهربازی شماره  2و سرپوشیده مشهد مقدس
 عضو هیات علمی ماهنامه ساختمان و کامپیوتر)(1385
 عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی ساخت شهر)(1385
 عضو هیات تحریریه ماهنامه بین المللی عمران و معماری)(1385
 عضو کمیته تخلفات مالی ـ عمرانی سازمان سما)(1384
 عضو کمیسیون های تعیین اهداف و شرح وظایف مرکز ،نقد و بررسی چارت سازمانی مرکز دانش پژوهان شاهد و
ایثارگر)(1384
 عضو کمیته فنی  ،ساختمانی سازمان سما)(1382
 مشاور فنی و مهندسی شهردار منطقه  1و مدیر دفتر سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی)(1382
 مشاور فنی و مهندسی( معاون دانشگاه آزاد اسالمی و ریاست سازمان سما))(1382
 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران)(1384
 عضو شورای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران)(1379
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 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران)(1379

 عضو کمیته منتخب آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران)(1379
 مدیر کل دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران)(1379
 عضو گروه معماری با گرایش فن آوری)(1378
 عضو هسته گزینش دانشگاه)(1378
 مسئول نمایشگاه های مواد و مصالح ساختمانی دانشکده معماری و شهرسازی)(1378
 همکاری با تحصیالت تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی ،در تنظیم آئیننامه ،فعالیت ها و راهنمای تحصیالت
تکمیلی)(1377
 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
 عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی)(1376
 رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران)(1360
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سوابق و مسئولیتها
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بنیان مرصوص (از سال )1391
 عضو کمیته تخصصی و راهبردی معماری در طراحی ( 1.000.000یک میلیون) مترمربع پروژه مجتمع تفریحی و
گردشگری بهدشت
 مشاور و عضو شورای طرح های عمرانی وزارت امور خارجه (از سال )1390
 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
 عضو کمیته فنی و بازرگانی در انتخاب مشاور برای پروژه های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران()1386
 عضو کمیته فنی و بازرگانی در برگزاری مناقصات طرح های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران()1386
 عضو کمیته توسعه و زیرساخت در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران()1385
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 عضو کمیته فرهنگی و دانشجویی در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران()1385
 مدیرکل دفتر طرح های عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران()1385

 عضو شورای هماهنگی اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران()1379
 مجری طرح تحقیقاتی تأسیس نمایشگاه ،آزمایشگاه و کارگاه فن ساختمان()1377
 مسئول امور فنی سازه در مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی()1377
 مسئول هماهنگی امور ساختمانی و عمرانی()1377
 سرپرست کارگاه های معماری با گرایش فناوری گروه آموزشی معماری()1377
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سوابق آموزشی و تدریس

از سال  1374تا کنون :استاد و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
از سال  1387تا کنون :استاد مدعو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
از سال  1391تا کنون :استاد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
از سال  1391تا  :1392استاد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشان
از سال  1391تا  :1392استاد مدعو در دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش
از سال  1390تا  :1392استاد مدعو در دوره دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه دانشگاه تهران
از سال  1389تا  :1390استاد مدعو در دوره دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس
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از سال  1388تا  :1389استاد مدعو در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
از سال  1388تا  :1390استاد مدعو در گروه معماری کارشناسی ارشد تکنولوژی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
از سال  1387تا  :1390استاد مدعو در گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی چابهار
از سال  1386تا  :1389استاد مدعو در گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
از سال  1374تا  :1379استاد مدعو در گروه عمران و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
از سال  1384تا  :1386تد ریس در دپارتمان بین المللی با همکاری مشترک دانشگاه های یونان و استرالیا در مجتمع فنی تهران
از سال  1358تا  :1376مدرس و دبیر فنی همتراز هیئت علمی درهنرستان فنی و حرفه ای و مرکز تربیت دبیر فنی تکنیکوم
شهید سروندی
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تدریس در گروه معماری
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تدریس در گروه عمران

اقتصاد معماری (دکتری)

طراحی معماری1

تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت (دکتری)

طراحی معماری2

تکنولوژی منطبق (دکتری)

مصالح جدید و فناوری های نوین ساختمانی

معماری صنعتی ساختمان (دکتری)

مواد و مصالح ساختمانی

سیستم های ساختمانی پیشرفته (دکتری)

روش های اجرای ساختمان

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

سیری دراندیشه های فناوری معماری (کارشناسی ارشد و دکتری)

رسم فنی و نقشهکشی ساختمان های فلزی

شناخت سازه های معماری سنتی ایران (کارشناسی ارشد و دکتری)

رسم فنی و نقشهکشی ساختمان های بتنی

مصالح جدید و روشهای پیشرفته ساخت (کارشناسی ارشد و دکتری)

تجهیز و اداره کارگاه

تحلیل سازه های نوین معماری (کارشناسی ارشد)

اجزاء ساختمان و کارگاه

روش های طراحی و تولید صنعتی ساختمان (کارشناسی ارشد)

نقشهکشی اجرایی ساختمان

پروژه طراحی فنی ساختمان  1و ( 2کارشناسی ارشد پیوسته)

سیستم های ساختمانی روش های اجرا (کارشناسی ارشد)
علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی (کارشناسی ارشد)
پروژه طراحی معماری تکنولوژی ( 1کارشناسی ارشد)
پروژه طراحی معماری تکنولوژی ( 2کارشناسی ارشد)
پروژه طراحی معماری تکنولوژی ( 3کارشناسی ارشد)
پایان نامه های (کارشناسی ارشد و دکتری)
هندسه کاربردی
کارگاه مصالح ساختمانی
تکنولوژی ساختمان  1و 2
مدیریت و تشکیالت کارگاهی
طرح  4معماری
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تالیفات
 منتشر شده
 oسیري در اندیشه هاي تكنولوزي معماري
 oتعامل معماری و تکنولوژی جلد 1
 oتعامل معماری و تکنولوژی جلد 2
 oمعماری صنعتی ساختمان
 oمصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت
 oنقش سناریو و تفکر خالق معماری ( طراحی موزه ملی علوم و تکنولوژی)
 oپرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری جلد ( 1محل سکونت و مطب گیاه پزشک)
 oپرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری جلد ( 2فضای کار و محل زندگی جنگلبان)
 oبررسی ساختار آموزش در معماری (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته)
 oمجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران
 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 1عمارت کاخ چهل ستون اصفهان و هشت بهشت اصفهان)
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 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 3گنبد سلطانیه زنجان)
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 در دست چاپ
 oتکنولوژی منطبق (بررسی  4اختراع در حوزه های عمران و معماری)
 oعناصر و جزئیات ساختمان  (1تکنولوژی ساختمان)
 oطراحی فنی ساختمان  -1سازه های فلزی
 oطراحی فنی ساختمان  -2سازه های بتن آرمه
 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 2سی و سه پل اصفهان  ،منارجنبان
اصفهان و پل خواجوی اصفهان)
 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 4تکیه امیرچخماق ،باغ دولت آبادیزد و بازار کرمان)

 تالیف شده
 oتکنولوژی ساختمان (2عناصر و جزئیات)
 oشمه ای از رمز و راز در معماری ایران زمین
 oنحوه بهره گیری از مصالح جدید و فناوری نوین ساخت در معماری
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 در دست ویراستاری
 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 5مسجد مدرسه شهید مطهری و مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان)
 oفناوری سازه های معماری سنتی ایران جلد ( 6مساجد جامع یزد و اصفهان و )...

 تدوین متن
 oطراحی فنی  -3ساختمان های نوین
 oسیستم و سازه های نوین ساختمانی
 oعلوم و تکنولوژی مصالح جدید ساختمانی
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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
 درسنامه تخصصی کنکاشی پیرامون سازه های معماری سنتی  ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسی ارشد)
 درسنامه تخصصی مدیریت و تشکیالت کارگاهی ،انتشارات دانشگاه بین المللی چابهار
 درسنامه تخصصی روشهای پیشرفته ساخت ،دانشکده معماری دانشگاه علم-و صنعت ایران (کارشناسی ارشد)
 درسنامه تخصصی سیری دراندیشههای فناوری معماری(1و)2ـ مبانینظری ،دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ایران (کارشناسی ارشد)
 درسنامه تخصصی سازههای نوین معماری()1ـ سازههای کابلی و ،...دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسیارشد)
 درسنامه تخصصی سازههای نوین معماری()2ـ سازههای پوستهای ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسیارشد)
 درسنامه تخصصی طراحی فنی ساختمان( )2اسکلت بتنی ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسی ارشد)
 درسنامه تخصصی طراحی فنی ساختمان ( )1اسکلت فلزی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
 درسنامه تخصصی عناصر و جزئیاتساختمان ()1ـ ساختمانهای آجری ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
 درسنامه تخصصی تکنولوژی ساختمان (، )2دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
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 درسنامه تخصصی روشهای اجرای ساختمان ـ دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران

 روانشناسی فضای زیست محیطی انسان
 کتاب نقشهکشی ساختمان سال سوم نظام جدید کشور
 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
 کتاب تست کنکور دروس فنی رشته ساختمان

نمونه گزارشات علمی و پژوهشی
 نحوه طراحی و اجرای نخستین گنبد کامپوزیت با روش تولیدصنعتی در ایران ()1389
 نحوه طراحی و اجرای اسکله های پل متحرک فاو اروندرود ()1388
 نحوه انتقال المان های نفیس معماری در (مسجد جامع رجایی شهرکرج) ()1387
 نحوه انتقال و جابجایی محراب قدیمی مسجد سیدالشهدا دانشگاه علم و صنعت ایران ()1386
 نحوه طراحی و اجرای پناهگاه های چندمنظوره و تمام بتن مسلح ()1385
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سابقه مشارکت در کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها
 ارائه سمینار علمی و تخصصی با موضوع (مصالح جدید و فناوری های نوین در معماری) و نیز (نحوه طراحی و اجرای پل متحرک کابلی
با دهانه  650متر بر روی اروندرود) دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1390
 مشارکت در دومین کنفرانس مهندسی با نگرش به آینده و ارائه سخنرانی با موضوع (بررسی وضعیت آموزش مهندسی معماری در ایران)
دانشگاه صنعتی اصفهان 1390
 مشارکت در دومین کنفرانس مهندسی با نگرش به آینده و ارائه سخنرانی با موضوع (آسیب شناسی و چالش های آموزش مهندسی در
ایران) در دانشگاه صنعتی اصفهان 1390
 مشارکت در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار و ارائه سخنرانی با موضوع (شکل گیری اثر معماری برمبنای سازه های فضاکار)
دانشگاه تهران 1390
 مشارکت در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار و ارائه سخنرانی با موضوع (تطبیق هویت فرهنگی تکنولوژی های نوین معماری به
کمک مصالح و سازه های نوین) دانشگاه تهران 1390
 مشارکت در برگزاری سلسله سخنرانی های فناوری های نوین ساختمانی با عنوان (فناوری های نوین ،نانو تکنولوژی و مصالح جدید) و
(معرفی فعالیت های دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران) در دانشگاه تهران 1389
 مشارکت در برگزاری سومین همایش معماری آموزشکده سما سهند تبریز و ارائه سخنرانی با موضوع (حلقه های مفقود معماری) 1389
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 مشارکت در سمینار تجربه خالق در مهندسی دفاع مقدس و ارائه سخنرانی با موضوع (نحوه طراحی و اجرای پل متحرک کابلی) دانشگاه بین
المللی چابهار 1389
 مشارکت در هفت میزگرد علمی – پژوهشی با موضوع (مسکن و شهرسازی) و جلسات هیئت تحریریه ماهنامه اندیشه گستر سایپا در
دانشگاه های تهران و امیرکبیر تهران 1388
 سخنرانی علمی در هفتمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ایران -تهران 1385 ICOPMAS 2006
 مشارکت در کنفرانس مدیران کل آموزش عالی بنیاد شهید انقالب اسالمی 1380
 مشارکت در همایش بررسی مسائل آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران 1379
 مشارکت در پنجمین سمینار پژوهش در دانشگاه علم و صنعت ایران 1379
 مشارکت در سمینار مدیریت استراتژیک در دانشگاه علم و صنعت ایران 1379
 مشارکت در برگزاری نمایشگاه آثار زلزله بر عناصر و جزئیات ساختمان در دانشکده معماری 1377
 مشارکت در همایش بررسی مسائل آموزشی در دانشگاه علم و صنعت ایران 1377
 مشارکت در همایش زلزله و عملکرد فضاهای آموزشی سازمان نوسازی مدارس تهران در دانشگاه شیراز 1376
 مشارکت در اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی ،پژوهشی دانشجویان ایثارگر کشور در دانشگاه تهران 1375
 مشارکت در نمایشگاه جانبازان در دهه سازندگی در نمایشگاه بین المللی تهران 1374
 مشارکت در سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای بتنی در دانشگاه تهران 1371

28

 مشارکت در کنفرانس بین المللی در دانشگاه تهران 1369
 مشارکت در سمینار آموزشی اثرات زلزله بر ساختمان های متعارف در دانشگاه تهران 1364

برگزاری نمایشگاه ها در دانشگاه علم و صنعت ایران
 سرپرست نمایشگاه آموزشی همنشینی مصالح ساختمان نیمسال دوم 1378-1379
 سرپرست نمایشگاه آموزشی روش های اجرای ساختمان نیمسال دوم 1378-1379
 ایجاد نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی در دانشکده معماری نیمسال دوم 1377-1378
 سرپرست نمایشگاه آموزشی آثار زلزله بر جزئیات عناصر و مصالح ساختمانی نیمسال اول 1376-1377
 سرپرست نمایشگاه آموزشی مصالح ساختمانی -عناصروجزئیات ساختمانی نیمسال دوم 1375-1376

عضویت علمی در همایش ها ،مسابقات ،کنفرانس های ملی و بین المللی
 عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران -تهران 1389
29

 عضو شورای راهبردی دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران -تهران 1389
 عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران -تهران 1389

 عضو شورای راهبردی سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران -تهران 1389
 عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی سازی1 ،و 2آذر -مرکز تحقیقات ساختمان – تهران 1389
 عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و صنعتی سازی ساختمان ،دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور -تهران 1389
 عضو کمیته علمی دومین مسابقات بین المللی بتن  -تبریز 1389
 عضو کمیته علمی دومین مسابقات بین المللی بتن 15 -و  16آبان ماه -تبریز 1388 ICSR
 عضو کمیته علمی نخستین مسابقات بین المللی بتن – تبریز 1388
 عضو کمیته علمی نخستین مسابقات بین المللی بتن 13 -و  14آبان ماه -تبریز 1388 ICSR
 عضو کمیته علمی اولین همایش ملی زن و معماری 13 -و  14آبان ماه – تهران 1388
 عضو کمیته علمی همایش تخصصی پدافند غیرعامل 13 -و  14آذرماه – تبریز 1388
 دبیر و عضو کمیته علمی همایش تخصصی پدافند غیرعامل و سازه های پایدار -اصفهان –  4خردادماه – دانشگاه اصفهان 1388
 دبیر همایش و عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران –  29و  30اردیبهشت ماه – تهران 1388
 عضو کمیته داوری جایزه کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسالمی ایران (دوره های  2 ،4 ،6 ،13و 1387 )14
 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای 29 -مهر الی  1آبان ماه -تبریز 1387
 عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان 27 -و  28آبان ماه -تهران 1387
 عضو کمیته علمی سومین همایش ملی علمی تخصصی مهندسین نوسازی مدارس کشور -تهران 1380
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حضور در اجالس یا همایش های بین المللی
 دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه – دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – تهران 1389
 دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن و مسابقات بین المللی بتن – تبریز 1389
 همایش ملی سراسری تکنولوژی ساختمان نظام مهندسی قزوین با اخذ تقدیرنامه – مردادماه -تهران 1388
 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان ،با اخذ تقدیرنامه – خردادماه -تهران 1387
 اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس – اردیبهشت ماه – دانشگاه کردستان 1387
 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،با اخذ تقدیرنامه -آبان ماه – تبریز 1387
 یازدهمین کنفرانس بین المللی زیست گاه های انسانی – هند ،بمبئی 1387 - ( IAHH ) January, 2009
 دهمین کنفرانس بین المللی زیست گاه های انسانی – هند ،بمبئی 1386 - ( ICHH ) January, 2008
 کنفرانس بین المللی هنر و معماری اسالمی – جامعه ملی اسالمی هند در بوستان گاندی1385 - December, 2007 ،) ICAA ( ،
 هفتمین همایش بین المللی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،آذرماه با اخذ تقدیرنامه ،ایران -تهران 1385 – ICOPMAS’2006
 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای تهران – اردیبهشت ماه -سالن همایش های بین المللی صدا و سیما 1385
 اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی – با اخذ تقدیرنامه – مهرماه دانشگاه قم 1384
 سومین اجالس علمی هفته جهانی مساجد به ابتکارسازمان کنفرانس اسالمی ،مردادماه– بااخذ تقدیرنامه –مرکزرسیدگی به امورمساجد 1384
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 سومین همایش بین المللی مصرف سوخت در ساختمان -بهمن ماه – با اخذ تقدیرنامه – اجالس سران 1382

مﻗاﻻت علمﻲ منتشر شده (منفرد یا مشترك) در مجالت علمﻲ پژوهشﻲ تخصصﻲ ،فنﻲ و مهندسﻲ،علمﻲ ترویجﻲ
 چاپ مقاله (ﻗواعد جوامﻊ صنعتﻲ و نهضت مدرنیسم در معماري) فصلنامه بین المللﻲ علمﻲ پژوهشﻲ ساخت شهر ،شماره  ،15بهار 1390
 چاپ مقاله (نماهاي دو پوسته) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،شماره  ،76دي 1389
 چاپ مقاله (ﻛاربرد مصالح هوشمند در معماري) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،زمستان 1389
 چاپ مقاله (ظهور ساختمانهاي هوشمند در معماري معاصر) فصلنامه معماري و ساختمان ،زمستان 1389
 چاپ مقاله (معرفﻲ روش ساختمانﻲ نوین با سیستم  ) Troncoنشریه صنعت ساختمان ،شماره  ،89پاییز 1389
 چاپ مقاله (رویﻜردي نوین در طراحﻲ مجتمﻊ هاي مسﻜونﻲ) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،پاییز 1389
 چاپ مقاله (روشهاي طراحﻲ معماري آیرودینامیﻜﻲ در ساختمانهاي بلند مرتبه) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،پاییز 1389
 چاپ مقاله (نﻗش آموزش در ارتﻗاء ﻛیفیت ساختمان) روزنامه اطالعات شماره  ،24824مرداد 1389
 چاپ مقاله (رویﻜرد نوین در طراحﻲ مجتمﻊ هاي مسﻜونﻲ ،ترﻛیب در معماري مسﻜن) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،70 ،تیر 1389
 چاپ مقاله (بهینه سازي مصرف انري با هوشمندسازي ساختمان) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،شماره  ،70تیر 1389
 چاپ مقاله (مطالعه طراحﻲ پیست اسﻜﻲ سﻗف پوشیده بناي سیال با غشاي سخت شده) نشریه صنعت ساختمان ،شماره  ،85تیر 1389
 چاپ مقاله (نﻗش مصالح استاندارد در توسعه پایدار) فصلنامه بین المللﻲ فنﻲ و مهندسﻲ ساخت شهر ،شماره  ،13بهار 1389
 چاپ مقاله (تاثیر انﻗالب صنعتﻲ بر معماري در جوامﻊ انسانﻲ) فصلنامه بین المللﻲ فنﻲ و مهندسﻲ ساخت شهر ،شماره  ،12زمستان 1388
 چاپ مقاله (تﻜنولوژي و حضور نور در معماري) در نشریه صنعت ساختمان ،شماره  ،82زمستان 1388
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 چاپ مقاله (بررسﻲ اﻗلیمﻲ گنبد سلطانیه زنجان با نرم افزار )ECOTECمجله علمﻲ پژوهشﻲ هنرهاي زیبا دانشگاه تهران زمستان 1388
 چاپ مقاله (نﻗش تﻜنولوژي در معماري سنتﻲ ایران) مجله علمﻲ و پژوهشﻲ طرح و نماد بهمن 1388
 چاپ مقاله (بادگیر  ،دستاوردي از معماري سنتﻲ ایران) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،شماره  ،64پاییز 1388
 چاپ مقاله (اثر تﻜنولوژي بر معماري از غرب تا شرق) در فصلنامه توسعه تﻜنولوژي  ،9پاییز 1388
 چاپ مقاله (نرم افزار وارداتﻲ ،فرهنﮓ و معماري) فصلنامه پژوهشﻲ دودمان ،شماره  ،2پاییز 1388
 چاپ مقاله (نﻜاتﻲ درباره تاثیرات تﻜنولوژي بر اجتماع) مجله علمﻲ و پژوهشﻲ طرح و نماد پاییز 1388
 چاپ مقاله (جایگاه تﻜنولوژي در معماري ایران) نشریه علمﻲ پژوهشﻲ طرح و نماد شماره( ،)4پاییز 1388
 چاپ مقاله (هوشمند سازي هتل) مجله معماري و ساختمان تابستان 1388
 چاپ مقاله (فناوري پیش ساخته سازي) فصلنامه معماري و ساختمان ،تابستان 1388
 چاپ مقاله (رویﻜردي نﻗادانه به آثار ادبﻲ و هنري) مجله علمﻲ و پژوهشﻲ طرح و نماد( )1بهار 1388
 چاپ مقاله (ویژگﻲ ساخت و ساز در معماري ایران) دوماهنامه یادمان ،شماره  ،53بهار 1388
 چاپ مقاله (بررسﻲ شﻜل گیري گنبد با مروري بر گنبدهاي اسالمﻲ و ایرانﻲ) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،شماره 1388 ،63
 چاپ مقاله (رابطه تﻜنولوژي و ناهنجاري هاي بصري ناشﻲ از بلند مرتبه سازي) ماهنامه بین المللﻲ راه و ساختمان ،شماره 1388 ،62
 چاپ مقاله (آسیب شناسﻲ وضعیت موجود ساخت وسازدرایران ازدیدگاه مصالح ساختمانﻲ) فصلنامه پژوهش هاي هنرومعماري،4اسفند
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 چاپ مقاله (انسان ،تﻜنولوژي و معماري) فصلنامه بین المللﻲ ساخت شهر در دو شماره  8و  ،9خرداد 1387
 چاپ مقاله (سازه هاي ناجﻲ مدفون در خاك) فصلنامه پژوهشهاي هنر و معماري شماره  ، 1اردیبهشت 1387
 چاپ مقاله (تﻜنولوژي و معماري سازه) فصلنامه پژوهشهاي هنر و معماري شماره  ، 1فروردین ماه 1387
 چاپ مقاله (معماري ،طراحﻲ داخلﻲ و تﻜنولوژي سازه) فصلنامه آبادي ،شماره  57زمستان 1386
 چاپ مقاله (تاثیر تﻜنولوژي بر زندگﻲ انسان) مجله بین المللﻲ ساخت شهر شماره 8و 9اردیبهشت 1386
 چاپ مقاله (هویت فرهنگﻲ ،تﻜنولوژي و جهانﻲ متفاوت) مجله كامپیوتر و ساختمان شماره  20اردیبهشت 1386
 چاپ مقاله (دام تﻜنولوژي و هویت فرهنگﻲ در معماري) فصلنامه توسعه تﻜنولوژي ،شماره ،11دانشگاه صنعتﻲ شریف 1386
 چاپ مقاله (ارتباط انسان با فناوري درفلسفه معاصر) فصلنامه بین المللﻲ علوم مهندسﻲ دانشگاه علم وصنعت ایران معماري 1386
 چاپ مقاله (فناوری های نو ،آشنایﻲ با سﻗفهاي حبابی  ) Bubble Deckمجله ساختمان و كامپیوتر شماره  17تابستان 1386
 چاپ مقاله (ممیزي انرژي و نﻗش مصالح و اجزاء ساختمانﻲ در ﻛاهش مصرف سوخت) مجله ساختمان و كامپیوتر شماره 1385 ،15
 چاپ مقاله (نحوه بهبود بخشﻲ به عملﻜرد لرزه اي در ساختمانهاي مذهبﻲ) مجله ساختمان و كامپیوتر شماره  ، 14تابستان 1385
 چاپ مقاله (نوآوري در طراحﻲ و روشهاي اجرایﻲ خاص اسﻜله هاي فلزي پل متحرك فاو اروند رود) مجله ساختمان  13بهار 1385
 چاپ مقاله (بهینه سازي لرزه اي و راهﻜارهاي ایمن سازي ساختمان مساجد ﻛشور) مجله ساختمان و كامپیوتر شماره ،14مرداد 1384
 چاپ مقاله (طراحﻲ نور ،از مﻗیاس ﻛالن تا خرد) فصلنامه آبادي شماره  53زمستان 1385
 چاپ مقاله (چگونگﻲ نﻗد معماري سنتﻲ) مجله راه و ساختمان شماره  ،29فروردین 1385
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 چاپ مقاله (راهﻜارهاي هماهنﮓ با معماري بنا براي مﻗاومسازي لرزهاي در ساختمانهاي آجري) مجله عمران و معماري 1385 ،15
 چاپ مقاله (تﻜنولوژي و معماري سنتﻲ) مجله پیام سیاحت شماره  11تابستان 1385
 چاپ مقاله (معماري مجازي  ،بﻲ نیاز از مصالح) فصلنامه آبادي شماره  50خرداد 1385
 چاپ مقاله (بهبود خواص مهندسﻲ مصالح در ساختمانهاي آجري) مجله عمران و معماري شماره  ، 13آذر1384
 چاپ مقاله (بهره گیري از فناوري نوین در طراحﻲ و اجراي پناهگاههاي چند منظوره و بتن مسلح) ساخت شهر  ،5تیر 1384
 چاپ مقاله (رسالت معلم نمونه) پیام فرهنﮓ سال دوم شماره  11شهریور1373
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مﻗاﻻت ارائه و منتشر شده (منفرد یا مشترك) در در همایشها ،سمینارها و ﻛنفرانسهاي ملﻲ و بین المللﻲ
 ارائه و چاپ مقاله (اخالق مهندسﻲ در حرفه معماري) دومین كنفرانس مهندسﻲ با نگرش(آینده) دانشگاه صنعتﻲ اصفهان  10و  11آبان
1390
 ارائه و چاپ مقاله (بررسﻲ وضعیت آموزش مهندسﻲ معماري در ایران) دومین كنفرانس مهندسﻲ با نگرش(آینده) دانشگاه صنعتﻲ اصفهان
 10آبان 1390
 ارائه و چاپ مقاله (آسیب شناسﻲ و چالش هاي آموزش مهندسﻲ در ایران) دومین كنفرانس مهندسﻲ با نگرش(آینده) دانشگاه صنعتﻲ
اصفهان  10آبان 1390
 چاپ مقاله (ارزیابﻲ و تحلیل پدیده هاي ناپایداري در سازه هاي فضاﻛار) سومین كنفرانس ملﻲ سازههاي فضاكار 27و 28اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (ﻛاربرد اتصاﻻت مﻐناطیسﻲ در طراحﻲ و اجراي سﻗف های فضاﻛار) سومین كنفرانس ملﻲ سازههاي فضاكار 27و 28اردیبهشت
1390
 چاپ مقاله (شﻜل گیري اثر معماري بر مبناي سازه هاي فضاﻛار) سومین كنفرانس ملﻲ سازههاي فضاكار  27و  28اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (سیري بر ظهور سازه هاي فضاﻛار توسعه پذیر و تاشو) سومین كنفرانس ملﻲ سازههاي فضاكار  27و  28اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (هویت فرهنگﻲ و تﻜنولوژي هاي نوین معماري مصالح و سازه هاي نوین) دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه 25
اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (نﻗد ﻛارﻛرد سازه در جریان فرآیند خلق فضا) دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت 1390
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 چاپ مقاله (معماري ژنتیﻜﻲ ،الگوبرداري از فرآیند تﻜامل زیستﻲ) دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (معماري در عصر دیجیتال) دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (چالش ها و محدودیت هاي تولید صنعتﻲ در معماري با استفاده از آموزه هاي سنتﻲ و ارائه راهﻜار براي معماري پیشرفته و
مدوﻻر) دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت 1390
 چاپ مقاله (زیبایﻲ شناسﻲ سازه هاي نوین در ایستگاه هاي مترو روزمینﻲ) دومینكنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت
1390
 چاپ مقاله (یافتن زاویه بهینه مورب در ساختمان هاي دیاگرید بر اساس سختﻲ سازه اي و ﻛاهش مصرف مصالح با رویﻜرد معمارانه)
دومین كنفرانس بین المللﻲ معماري و سازه  25و  26اردیبهشت 1390
 "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.
 ارائه مقاله (آسیب شناسﻲ موانﻊ توسعه صنعتﻲ سازي ساختمان در ﻛشور) دومین همایش ملﻲ فناوری های نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ
سازی ،آذرماه 1389
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 ارائه مقاله (بررسﻲ چند نمونه از مصالح جدید برای تولیدصنعتﻲ ساختمان) دومین همایش فناوری های نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ سازی،
آذرماه 1389
 ارائه مقاله (طراحﻲ و اجراي نخستین گنبد ﻛامپوزیت با روش تولید صنعتﻲ) دومین همایش ملﻲ فناوریهاي نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ سازي،
آذرماه 1389
 ارائه مقاله (فناوري هاي نوین و تولید صنعتﻲ مسﻜن در ایران) دومین همایش ملﻲ فناوریهاي نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ سازي ،آذرماه
1389
 ارائه مقاله (معرفﻲ سیستم ساختمانﻲ ترمومور «عایق ماندگار در ساختمان») دومین همایش ملﻲ فناوریهاي نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ
سازي،آذرماه 1389
 ارائه مقاله (موانﻊ تولید و توسعه صنعتﻲ ساختمان در ﻛشور) دومینهمایش ملﻲ فناوریهاي نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ سازي ،آذرماه 1389
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 ارائه مقاله (نﻗش صنعتﻲ سازي و فناوریهاي نوین ساختمانﻲ در ارتﻗاء ﻛیفیت ،افزایش سرعت ساخت و ﻛاهش هزینه) دومین همایش ملﻲ
فناوری های نوین ساختمانﻲ و صنعتﻲ سازي ،آذرماه 1389
 ارائه مقاله (تولید صنعتﻲ و معماري سازه هاي هوشمند متحرك) كنفرانس ملﻲ صنعتﻲ سازي سازه ها ،دانشگاه صنعت آب و برق تهران،
مهر 1389
 ارائه مقاله (پژوهشﻲ بر ساختار آموزش سازه در معماري) همایش ملﻲ روشهاي نوین آموزشﻲ ،دانشگاه شهید رجائﻲ ،تهران 29 ،و 30
اردیبهشت 1389
""Presentation in: First INTERNATIONAL Conference for Urban & Architechture Heritage in Islamic
Countries: Its role in Cultural & Economic Development, 25 April, 2010
 ارائه مقاله (تاثیر آموزه هاي فنﻲ و حرفه اي بر ارتﻗاء ﻛیفیت ساخت در ایران) چهارمین جشنواره معماري آموزشﻜده هاي سما سراسر
كشور ،یزد1388 ،
 ارائه مقاله (تأثیر تﻜنولوژي بر جوامﻊ در حال توسعه) اولین همایش فناوری های نوین ساختمان ،سازمان نظام مهندسﻲ استان قزوین،
تیر1388
 ارائه مقاله (تأثیر تولید صنعتﻲ ساختمان بر پایداري اﻗتصادي و محیطﻲ) اولین همایش فناوری های نوین ساختمان ،نظام مهندسﻲ استان
قزوین ،تیر 1388
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 ارائه مقاله (تﻜنولوژي ،سازه و معماري) اولین همایش فناوری های نوین ساختمان ،سازمان نظام مهندسﻲ استان قزوین ،تیر 1388



 ارائه خالصه مقاله (بررسﻲ پیوندهاي معماري و سازه در ایوان مسجد اما اصفهان) دومین همایش ملﻲ فناوری های بومﻲ ایران30 ،29 ،
اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (بررسﻲ ساختار فضایﻲ ساختمانهاي ساخته شده با خاك پیرامون) دومین همایش ملﻲ فناوری های بومﻲ ایران29 ،
اردیبهشت 1388
 ارائه مقاله (بررسﻲ تﻜیه امیر چخماق یزد از منظر فناوری سازه هاي سنتﻲ) دومین همایش ملﻲ فناوری های بومﻲ ایران30 ،29 ،
اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (بسط ﻗوسهاي پس فشرده پیش ساخته به گنبد) دومین همایش ملﻲ فناوری های بومﻲ ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (نحوه بهره گیري برج آزادي تهران از فناوریهاي بومﻲ ایران) دومین همایش ملﻲ فناوری های بومﻲ ایران،
29اردیبهشت 1388
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 ارائه مقاله (پیوند سازه و معماري ،راز جاودانگﻲ بناهاي سنتﻲ) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه مقاله (فناوري بومﻲ در سازه معماري سنتﻲ ایران «با تأﻛید بر شبستان زمستانﻲ مسجدـ مدرسه شهید مطهري تهران ») دومین
همایش ملی فناوری های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (معرفﻲ فناوري ﻗوسهاي پیش ساخته و پس فشرده بتنﻲ براساس هندسه موجود در معماري ایران) دومین همایش ملی
فناوری های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (مﻗایسه برج مخابراتﻲ میالد تهران با مناره هاي سنتﻲ از منظر فرم ،سازه و عملﻜرد) دومین همایش ملی فناوری های
بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه مقاله (مﻗایسه تطبیﻗﻲ تﻜنولوژي نوین با فناوري بومﻲ در معماري ایران زمین) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران30 ،29 ،
اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (نحوه بهره گیري از مفاهیم الگودرمعماري معاصرازجانمایه هاي فناوري در معماري سنتﻲ) دومین همایش ملی فناوری
های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (نرم افزار انطباق نﻗوش بر سطوح گنبد) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه مقاله (نﻗش فناوري در سازه معماري سنتﻲ ایران) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران 30 ،29 ،اردیبهشت 1388
 ارائه خالصه مقاله (نوآوري فناوري ترﻛیب سازه با معماري در سردرب مسجد جامﻊ یزد) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران،
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 30 ،29اردیبهشت 1388

 ارائه خالصه مقاله (بررسﻲ فناوري سیستم هاي هدایت آب در گذشته و امروز) دومین همایش ملی فناوری های بومی ایران30 ،29 ،
اردیبهشت 1388
 ارائه مقاله (اثر تﻜنولوژي بر معماري از غرب تا شرق) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه ساختمان ،خرداد 1387
 ارائه مقاله (زلزله و ضرورت اجراي ساختمان ها با مصالح سبﻚ) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه ساحتمان آبان 1387
 ارائه مقاله (نﻗش مصالح پیشرفته در ﻛاهش اثرات زلزله) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه ساحتمان آبان 1387
 ارائه مقاله (خنثایﻲ تﻜنولوژي) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه ساختمان آبان 1387
 ارائه مقاله (سازه هاي فضایﻲ ﻛابلﻲ ﻗابل گسترش) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه ساختمان آبان 1387
 ارائه مقاله (بررسﻲ فرایندهاي نوین ساختمانﻲ از منظر هوشمند سازي در معماري) كنفرانس بین المللﻲ دستاوردهاي نوین در عرصه
ساختمان آبان 1387
 ارائه مقاله (ویژگﻲ ساخت و ساز در معماري سنتﻲ ایران) اولین كنفرانس بین المللﻲ سﻜونتگاه هاي سنتﻲ زاگرس؛ دانشگاه كردستان
اردیبهشت 1387
 ارائه مقاله (رمزگشایﻲ از مﻗاوم سازي لرزه اي در معماري ارزنده ایرانﻲ) اولین كنفرانس بین المللﻲ مقاوم سازي لرزه اي (تبریز) آبان
1387
 ارائه مقاله (بررسﻲ مﻗاوم سازي لرزه اي درسیستم دوگانه ﻗاب خمشﻲ  -دیوار برشﻲ) اولین كنفرانس بین المللﻲ مقاوم سازي لرزه اي
(تبریز) آبان 1387
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 ارائه مقاله (بافت هاي فرسوده و هماهنگﻲ شیوه هاي مﻗاوم سازي لرزه اي با معماري ساختمان هاي آجري) اولین كنفرانس بین المللﻲ
مقاوم سازي لرزه اي (تبریز) آبان 1387
 ارائه مقاله (آسیب شناسﻲ ساختمان هاي موجود از منظر مﻗاوم سازي لرزه اي) اولین كنفرانس بین المللﻲ مقاوم سازي لرزه اي (تبریز)
آبان 1387
 ارائه مقاله (بررسﻲ آموزش مدارس معماري و تﻜنیﻜﻲ در ایران و جهان) سومین همایش آموزش معماري (دانشگاه تهران) آبان 1387
 ارائه مقاله (گنبد سلطانیه از منظر سازه ،معماري و تزیینات) اولین همایش ملﻲ معماري ایرانﻲ كاشان آذر * 1387
 ارائه مقاله (عوامل موثر بر پوشش سازه تاق هاي گنبد سلطانیه) اولین همایش ملﻲ معماري ایرانﻲ كاشان آذر * 1387
43

 ارائه مقاله (دوپوسته سازي در گنبد سلطانیه) اولین همایش ملﻲ معماري ایرانﻲ كاشان آذر * 1387
 ارائه مقاله (معماري بومﻲ برگرفته از خاك) اولین كنفرانس بین المللﻲ سﻜونتگاه هاي سنتﻲ زاگرس؛ دانشگاه كردستان اردیبهشت 1387

 "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 2527 January, 2009
 اداره كل، ارائه مقاله (نﻗش مصالح و رابطه مدیریت اﻗتصادي و اجرائﻲ در افزایش راندمان) اولین همایش ملﻲ مصالح در صنعت ساختمان
1386 مسﻜن و شهرسازی استان سمنان اسفند
 اداره مسﻜن و شهرسازی سمنان اسفند، ارائه مقاله (نﻗش مصالح استاندارد در توسعه پایدار) اولین همایش ملﻲ مصالح در صنعت ساختمان
1386
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 ارائه مقاله (ضرورت اجراي ساختمانها با مصالح سبﻚ) اولین همایش ملﻲ مصالح در صنعت ساختمان ،اداره مسﻜن و شهرسازی سمنان
اسفند 1386
 ارائه مقاله (نﻗش مصالح پیشرفته در ﻛاهش اثرات زلزله) اولین همایش ملﻲ مصالح در صنعت ساختمان ،اداره مسﻜن و شهرسازی سمنان
اسفند 1386
 ارائه مقاله (آسیب شناسﻲ وضعیت ساخت و ساز از منظر زلزله و مصالح ساختمانﻲ) اولین همایش ملﻲ مصالح در صنعت ساختمان ،اداره
كل مسﻜن و شهرسازي استان سمنان اسفند 1386
 "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
 ارائه مقاله (سازه هاي ناجﻲ مدفون در خاك) همایش ملﻲ مرمت و بهسازي لرزه اي ایران ،یاد بود زلزله بم ،مركز ملﻲ مقاوم سازي ایران؛
دانشگاه آزاد اسالمﻲ كرمان دي 1386
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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
 وزارت مسﻜن و، ارائه مقاله (مﻗررات ملﻲ و آسیب شناسﻲ وضعیت موجود ساخت و ساز در ﻛشور) همایش مقررات ملﻲ ساختمان
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1386  سازمان مسﻜن و شهرسازي ـ فارس آذر،شهرسازي

 ارائه مقاله (نﻗش مﻗررات ملﻲ و آموزش عوامل فنﻲ و اجرایﻲ براي ارتﻗاء ﻛیفیت ساختمان در ایران) همایش مقررات ملﻲ ساختمان،
وزارت مسﻜن و شهرسازي ،سازمان مسﻜن و شهرسازي فارس آذر 1386
 ارائه مقاله (نگرشﻲ تحلیلﻲ به برخﻲ آثارتﻜنولوژي در معماري بر اساس نظریات ﻻري آ .هیﻜمن) در اولین كنفرانس سازه و معماري ـ
پردیس هنرهاي زیبا ـ دانشگاه تهران اردیبهشت 1386
 ارائه مقاله (هویت فرهنگﻲ ،تﻜنولوژي و جهانﻲ متفاوت) اولین كنفرانس سازه و معماري ـ پردیس هنرهاي زیبا ـ دانشگاه تهران اردیبهشت
1386
 ارائه مقاله (تاثیر تﻜنولوژي بر زندگﻲ انسان) اولین كنفرانس سازه و معماري ـ پردیس هنرهاي زیبا ـ دانشگاه تهران اردیبهشت 1386
 ارائه مقاله (رابطه هنر و تﻜنولوژي در فرهنﮓ معاصر) اولین كنفرانس سازه و معماري ـ پردیس هنرهاي زیبا ـ دانشگاه تهران اردیبهشت
1386
 ارائه مقاله (نوآوري در طراحﻲ و روشهاي اجرایﻲ خاص اسﻜله هاي فلزي پل متحرك فاو  ،اروندرود (در عملیات والفجر  ))8هفتمین
همایش بین المللﻲ سواحل ،بنادر و سازه هاي دریایﻲ ،ایران ـ تهران  ’ICOPMAS2006آذر 1385
 ارائه مقاله (فناوري هاي نوین و ﻛاربرد سازه هاي فضاﻛار در طراحﻲ و اجراي فضاهاي ورزشﻲ) اولین همایش ملﻲ شهر و ورزش ـ اداره
كل ورزش تفریحات سالم شهرداري تهران آبان 1385
 ارائه مقاله (بررسﻲ لرزه اي سیستم دوگانه ﻗاب خمشﻲ ـ دیوار برشﻲ) اولین همایش ملﻲ مدیریت بحران بافت های تاریخﻲ ـ دانشگاه یزد
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خرداد 1385

 ارائه مقاله (تاثیر استفاده از مصالح جدید در سیماي معماري امروز پایتخت) دومین همایش ساخت و ساز در پایتخت ـ دانشگاه تهران خرداد
1385
 ارائه مقاله (تاثیر مصالح نوین در نماهاي شهري معمارانه) دومین همایش ساخت و ساز در پایتخت ـ دانشگاه تهران خرداد 1385
 ارائه مقاله (راهﻜارهاي ساده و هماهنﮓ با معماري بنا براي مﻗاومسازي لرزهاي در ساختمانهاي آجري) اولین همایش بین المللﻲ مقاوم
سازي لرزه اي تهران ،سالن همایشهاي بین المللﻲ صدا و سیما اردیبهشت 1385
 ارائه مقاله (رویﻜردي نوین به روشهاي بهره گیري از خاك در معماري ﻛویر) همایش علمﻲ ـ منطقهاي معماري كویر دانشگاه آزاد اردستان
با اخذ تقدیر نامه ،فروردین 1385
 ارائه مقاله (جایگاه تﻜنولوژي در معماري ایران) سومین كنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران ،ارگ بم فروردین 1385
 ارائه مقاله (چگونگﻲ نﻗد معماري سنتﻲ) سومین كنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران ،ارگ بم فروردین 1385
"Conceptual Approaches to Earth Buildings" Presentation in: Modern Earth Buildings 2005



International Conference and fair, Umweltforum Berlin Auferstehungskirche 18 - 20 November 2005
 ارائه مقاله (بهبود خواص مهندسﻲ مصالح در ساختمانهاي آجري) نخستین همایش ملﻲ استحﻜام بخشﻲ ساختمانهاي بنایﻲ غیر مسلح و بنا
هاي تاریخﻲ  ،دانشگاه شیراز با اخذ تقدیر نامه آذر1384
 ارائه مقاله (بررسﻲ نمونههایﻲ از فنﺂوري در معماري اسالمﻲ ـ ایرانﻲ براي سبﻚ سازي ساختمان با مصالح بومﻲ) اولین همایش بین المللﻲ
زلزله وسبﻚ سازي  ،دانشگاه قم با اخذ تقدیر نامه مهر1384
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 ارائه مقاله (تجدید نظر در به ﻛارگیري عناصر غیر سازه اي و بهینه گزینﻲ المانهاي معماري در ساختمان) اولین همایش بین المللﻲ زلزله
سبﻚ سازي  ،دانشگاه قم با اخذ تقدیرنامه مهر 1384
 ارائه مقاله (بهینه سازي لرزه اي و راهﻜارهاي ایمن سازي ساختمان مساجد ﻛشور) سومین اجالس علمﻲ هفته جهانﻲ مساجد به ابتﻜار
سازمان كنفرانس اسالمﻲ  ،مركز رسیدگﻲ به امور مساجد مرداد 1384
 ارائه مقاله (بهره گیري از مصالح و فناوري هاي نوین در طراحﻲ و اجراي پناهگاههاي چند منظوره و تمام بتن مسلح) اولین
همایشمهندسﻲ پدافند غیرعامل ،دانشگاه مالک اشترتهران ،تیر 1384
 سخنرانی و ارائه مقاله (ممیزی انرژی و نقش مصالح و اجزاء ساختمانی در کاهش مصرف سوخت در ساختمان) سومین همایش بینالمللی
مصرف سوخت در ساختمان اجالس سران ،بهمن 1382
 سخنرانی و ارائه مقاله (بررسی و ارزیابی آموزش دروس فن ساختمان در رشته معماری) دومین همایش آموزش معماری دانشکده هنرهای
زیبا ،دانشگاه تهران آذر 1382
 ارائه خالصه مقاله (فناوری جدید در بهینه سازی و سبک سازی تولید مسکن) دومین گردهمایی فناوری درصنعت ساختمان ومسکن -
نهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران ،آبان 1381
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پروژه های اجرایی
). بر روی لینک زیر کلیک نمایید و فایل را دانلود کنید،(جهت مشاهده پروژه های اجرایی
http://s5.picofile.com/file/8363862342/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_
%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%
D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%85%D9
%87%D8%B1.pdf.html
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