 .1اطالعات شخصى:
نام  :مسعود
نامخانوادگى  :داوری نژاد مقدم
تخصص اصلی  :برنامهریزی شهری
مدیرگروه شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه بینالود مشهد

 .2تحصیالت :
ردیف

تحصیالت

رشته

معدل

سال اخذ مدرک

1

دکتری

برنامهریزی شهری (از دانشگاه فردوسی مشهد)

18/00

1394

2

کارشناسی ارشد

طراحی و برنامهریزی شهری و منطقهای

17/04

1385

3

کارشناسی

مهندسی عمران (راه و ساختمان)

17/19

1382

 .3کتب و مقاالت چاپ شده :
o

پایان نامه کارشناسی ارشد /دکتری
ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

اساتید راهنما

استاد مشاور

سال تدوین

1

حاشيه نشينی در کالنشهر مشهد

کارشناسی ارشد

دکتر زهره داودپور

دکتر پرویز نوروزیان

1385

ارزیابی ميزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهر

دکتری

دکتر براتعلی خاکپور

دکتر محمد رحيم رهنما

2

o

حمایت شده توسط مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

کتب چاپ شده
عنوان کتاب

نام ناشر

نوع اثر

سال

شناخت فضای شهری

شهرداری مشهد (انتشارات طحان)

تأليف

نشر
1391

ردیف
1

2

o

1394

کتاب برگزیده سومين جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی (به انتخاب انجمن مفاخر معماری ایران)
انتشارات طحان

شهر و رفتارهای اجتماعی

1392

تأليف

کتاب برگزیده سومين جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی (به انتخاب انجمن مفاخر معماری ایران)

3

تجدید حيات پيادهروهای شهری

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی مشهد

ترجمه

1394

4

وضعيت شهرهای جهان

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی مشهد

ترجمه

1394

5

دستاوردهای راهبردی کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی مشهد

تدوین و گردآوری

1394

6

به سوی شهرهای سالم

دانشگاه غيرانتفاعی بينالود مشهد

ترجمه

1395

7

برنامه ریزی و طراحی برای حمل و نقل شهری پایدار

در دست ترجمه

ترجمه

--

مقاالت علمى چاپ شده در نشریات خارجی ( ISIو )ISC
عنوان مقاله

نام مجله

Measuring the level of satisfaction among MehrHousing residents of new town of Golbahar, Iran
The Influence of the Security of Overnight Urban
Spaces on Tourist's Permanence
The assessment of Urban Furniture for The Disabled
Case study: Shiraz city and large park
Role of Urban Planning In Decreasing Damages
Results of Earthquake in Human Habitats
To Fit Urban Spaces with an Emphasis on the Needs
of Less- Able Individuals
Recreational and Strategic Centers to Develop Urban
Tourism
Evaluate the Level of Development in Regions of
Mashhad Municipality, Iran

Environment Conservation Journal
))ISSN: 2278-5124
Journal of Civil Engineering and Urbanism
)(ISSN 2252-0430
Journal of Civil Engineering and Urbanism
)(ISSN 2252-0430
Journal of Civil Engineering and Urbanism
)(ISSN 2252-0430
Journal of Art and Architecture Studies
)(ISSN 2383-1553
Journal of Social Issues & Humanities
)(ISSN 2345-2633
International journalLife Science
)(ISSN 1097-8135

کشور
India
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
USA

شماره

سال

نوع

نشریه

انتشار

نشریه

2016

ISI

2015

ISC

2015

ISC

2014

ISC

2014

ISC

2014

ISC

2012

ISI

Volume 17
Issue 3
Volume 5
Issue 2
Volume 5
Issue 1
Volume 4
Issue 1
Volume 3
Issue 2
Volume 2
Issue 7
Volume 9
Issue 3

o

مقاالت علمى چاپ شده در نشریات داخلی
عنوان مقاله

نام مجله

شماره

سال انتشار

نوع نشریه

سنجش ميزان توسعه اقتصادی استانهای کشور با روش تحليل خوشهای

پژوهشنامه خراسان بزرگ

16

1393

علمی -پژوهشی

بررسی شبکه دسترسی در بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی  :شهر چناران)

پژوهش هنر

1394

مرحله داوری

علمی -ترویجی

ارزیابی ميزان رضایتمندی ساکنان مجتمعهای مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد

مشهد پژوهی

1394

مرحله داوری

علمی -ترویجی

سنجش ميزان توسعه یافتگی نواحی شهرداری مشهد ،ایران

آمایش و توسعه پایدار

03

1391

علمی -پژوهشی

روانشناسی رنگ و کاربرد آن در شهر

مطالعات در دنيای رنگ

04

1392

علمی -ترویجی

پوتراجایا ،اولين باغشهر هوشمند مالزی

طاق

60

1391

علمی -تخصصی

آسيب شناسی روشهای توليد مسکن درکشور با رویکرد توليد مسکن انبوه

بنا

48

1390

علمی -ترویجی

دوچرخه سواری و نقش آن در ارتقای کيفيت زندگی شهری

دانش نما

213

1391

فنی -تخصصی

توسعه پایدار و نقش و جایگاه آن در ارتقاء کيفيت زندگی شهری

ساختمان سبز

17

1390

علمی -تخصصی

گردشگری دینی و نقش آن در افزایش همگرایی فرهنگی در جهان اسالم

گشت و گذار

39

1390

نشریه بينالمللی گردشگری

جریانهای مهاجرت و نقش آن در توسعه مناطق حاشيه نشين

طاق

30

1388

علمی -تخصصی

نگرشی بر دیدگاههای عمده در باب خصوصيات مناطق حاشيه نشين

مهندس اسوه

12

1387

علمی -ترویجی

ارزیابی مسکن حاشيهنشينان در قالب برنامههای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور

مهندس اسوه

13

1387

علمی -ترویجی

o

مقاالت علمى ارائه شده در کنفرانسها و همایشهای بین المللی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

سال

1

ارزیابی تأثير قيمت اراضی بر کيفيت زندگی نمونه موردی :محله سجاد
مشهد)سطح عملکردی کاربری فضای سبز
بررسی ميزان رضایتمندی شهروندان از

همایش بينالمللی اقتصاد شهری ،ایران

1395

کنگره بينالمللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی ،ایران

1395

مشهد محالت شهری و رتبه بندی آنها
شهر بر فقر
بررسی مؤلفه های اصلی و تأثير گذار

همایش بين المللی مدیریت نوین در افق  ،1404ایران

1395

همایش بين المللی مدیریت نوین در افق  ،1404ایران

1395

5

گردشگری مذهبی و تأثير آن بر اقتصاد شهر مشهد

همایش بينالمللی علمی راهبردی توسعه گردشگری ،ایران

1393

6

مناسب سازی فضاهای شهری با تأکيد بر نيازهای افراد کم توان

هشتمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1392

7

روشهای برنامهریزی شهری در کاهش خسارات زلزله در بافتهای فرسوده

هفتمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1391

8

ارزیابی فرآیند توسعه شهری با توجه به معيار پایداری

همایش بين المللی رونق محالت  -ملبورن استراليا

1391

9

تحليل و ارزیابی شاخصهای پایداری شهری در کالنشهر مشهد

همایش بين المللی رونق محالت  -ملبورن استراليا

1391

10

نقش برنامهریزیشهریدرکاهش خسارات زلزلهدرسکونتگاههای انسانی

چهارمين کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ،ایران

1391

11

ارائه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای شهری به روش سوات

اولين همایش بينالمللی مدیریت پسماند ،ایران

1391

12

تحليل و ارزیابی شاخصهای پایداری شهری در کالنشهر مشهد

ششمينکنفرانسبينالمللی پيشرفتهایعلوم وتکنولوژی ،مالزی

1391

13

تعيين ویژگیهای فرم شهری

ششمينکنفرانسبينالمللی پيشرفتهایعلوم وتکنولوژی ،مالزی

1391

14

الزامات اکوتوریسم با رویکرد توسعه پایدار

پنجمين کنفرانس بين المللی محيط زیست ،مالزی

1390

15

دوچرخه شهری و نقش آن در ارتقاء کيفيت زندگی شهری

اولين کنفرانس بين المللی دوچرخه شهری ،ایران

1390

16

شهرهای پياده محور

پنجمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1390

17

پذیرش مفهوم جدید در مدیریت رشد برای شهرهای ایران

پنجمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1390

18

متابوليسم شهری ،نيازمندیها و تأثيرات آن بر محيط

پنجمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1390

19

راه کارهای معنا دادن به سيمای شهر توسط شهروندان

پنجمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی ،ایران

1390

20

نيل به توسعه پایدار شهری از طریق ارتقاء کيفی ایعاد پایداری

اولين کنفرانس بين المللی مدیریت شهری ،ایران

1389

2
3
4

ساماندهی ایستگاههای قطار شهری مبتنی بر نظریه

TOD

o

مقاالت علمى ارائه شده در کنفرانسها و همایشهای ملی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

سال

1

بررسی هویت و حس تعلق مکانی در محله سنگ سياه شيراز

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

1394

2

تحليل و بررسی تأثير فرهنگ ميهمان نوازی بر توسعه گردشگری شهر مشهد

هفتمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

1394

3

تحليل و ارزیابی فضائی آبخوریهای عمومی در کالنشهر مشهد

هفتمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

1394

4

ميزان رضایتمندی ساکنان از کيفيت محيط زندگی

هفتمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

1394

5

آثار سنجی و کاربرد بامهای سبز در توسعه پایدار شهری

دومين کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

1394

6

ارزیابی ویژگیهای کالبدی پایانههای درون شهری مشهد

دومين کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

1394

7

بررسی و رتبه بندی عوامل هویت بخش بافتها و مکانهای گردشگری مشهد

همایش ملی فرهنگ ،هویت شهری و گردشگری

1394

8

نگرشی تحليلی بر ضرورت ایجاد پارکهای چند منظوره در توسعه گردشگری
ارزیابی شاخصهای اجتماعی -مشهد
فرهنگی در طراحی مبلمانهای شهری

همایش ملی فرهنگ ،هویت شهری و گردشگری

1394

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

1393

10

عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی و تخریب بافتهای شهری

کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

1393

11

اصول و ارزشهای دستيابی به شهر اسالمی با تأکيد بر ابعاد کالبدی

اولين کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسالمی

1392

12

مراکز تفریحی ،راهبردی در جهت گسترش گردشگری شهری

همایش ملی ،معماری فرهنگ و مدیریت شهری

1392

13

ارزیابی مبلمانهای شهری مورد استفاده معلولين و جانبازان

همایش ملی جغرافيا ،شهرسازی و توسعه پایدار

1392

14

ارزیابی ابعاد اجتماعی  -زیست محيطی پارکهای شهری مشهد

کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار

1392

15

ارائه راهکارهای مشارکت مردمی ،نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

16

مرکز محله ،حلقه گم شده شهرهای امروزی

همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی و محيط زیست
پایدارشهرسازی و محيط زیست
همایش ملی معماری ،مرمت،

1392
1392

17

برنامهریزی حمل و نقل شهری و نقش آن در کاهش آلودگی هوا

پایدار
دومين همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محيط زیست

1392

18

توسعه گردشگری پایدار در سواحل دریای خزر

دومين همایش ملی گردشگری وطبيعت گردی ایران زمين

1392

19

بررسی تأثيرات عوامل اقليمی بر معماری بومی (مطالعه موردی گرگان)

اولين کنفرانس ملی بنای ماندگار

1392

20

ضوابط و روشهای مداخله مدیریت شهری در نمای ساختمانها در شهر

اولين کنفرانس ملی بنای ماندگار

1392

21

ونداليسم ،تفرجگاهها ،نظم و امنيت

همایش ملی تفرجگاهها ،نظم و امنيت

1392

22

سياست های ملی و منطقه ای و نقش آن در ایجاد توسعه شهری پایدار

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

1392

23

نگاهی تحليلی به مفهوم شهر اسالمی و زیبایی شناسی شهری

دومين همایش ملی شهر اسالمی

1391

24

ارزیابی ميزان آسيب پذیری سکونتگاه های شهری در برابر زلزله

اولين همایش ملی علمی کاربردی مدیریت بحران شهری

1391

25

مبانی حقوق شهروندی در آرمانشهر اسالمی

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی

1391

26

الزامات پدافند غيرعامل در طراحی ساختمانها و بلوکهای شهری

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

1391

27

شناخت ابعاد پایداری و ارتقاء آن به منظور دستيابی به توسعه پایدار شهری

دومين کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

1391

28

تأثير بومیسازی مقررات ساختمانی در بهبود شرایط اقشار کمدرآمد

نخستين همایش ملی بومی سازی مقررات ملی ساختمان

1391

29

چالشها و فرصتهای گردشگری در شهرهای مرزی

همایش ملی شهرهای مرزی و امنيت؛ چالشها و رهيافتها

1391

30

آسيب شناسی روشهای توليد مسکن درکشور با رویکرد مسکن انبوه

همایش ملی فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

1390

31

مسيرهای پياده ،عامل حمل و نقل پایدار

اولين کنفرانس ملی عمران و توسعه

1390

32

شهرداریها و راهکارهای دستيابی به منابع مالی پایدار

همایش ملی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

1390

33

مدیریت شهری و تبيين جایگاه شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

همایش ملی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

1390

34

مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت واگذاری وظایف جدید به شهرداریها

اولين کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری

1390

35

فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

اولين کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری

1390

36

مدیریت یکپارچه شهری ،موانع و چالش ها

اولين کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری

1390

37

حاشيه نشينی و دالیل پيدایش آن در ایران و جهان

اولين همایش ملی حاشيه نشينی ،نظم و امنيت

1390

38

شناخت و مدیریت موانع توسعه صنعتی سازی مسکن در کشور

دومين همایش ملی فناوریهای نوین

1390

39

اکوتوریسم گامی به سوی توسعه پایدار

اولين کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

1390

9

o

40

شهر الکترونيک و نقش آن در توسعه گردشگری مجازی

چهارمين همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

1390

41

گازهای گلخانه ای ،پيامد زیست محيطی صنعتی شدن شهرها

پنجمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زیست

1390

42

گردشگری روستایی و نقش آن در ایجاد توسعه پایدار

اولين همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار

1390

43

راه های دستيابی به اکوتوریسم پایدار

همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری

1390

44

توسعه پایدار و نقش و جایگاه آن در ارتقاء کيفيت زندگی شهری

همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

1389

45

جایگاه رنگ در معماری و شهرسازی

همایش ملّی هنر اسالمی ایرانی

1389

46

اکوتوریسم ،راهبردی در جهت نيل به توسعه پایدار

همایش ملّی هنر اسالمی ایرانی

1389

47

نقش نمادها و المانها درکيفيت بخشی سيما و منظر شهری

اولين همایش ملی گرافيک محيطی و مبلمان شهری

1389

48

پدافند غيرعامل و نقش آن در افزایش ایمنی ساختمانهای شهری

دومين همایش ملی ایمنی ساختمان

1389

49

روشهای ساده در مدیریت مواد زائد آلی منزل (کمپوست خانگی)

چهارمين همایش تخصصی مهندسی محيط زیست

1389

50

جایگاه دانش بومی و دانش نوین در توسعه پایدار روستایی

همایش ملی توسعه پایدار روستایی

1389

51

ارزیابی اثر بخشی طرحهای هادی روستایی با رویکرد توسعه پایدار

همایش ملی توسعه پایدار روستایی

1389

52

شهر سالم از منظر فرهنگ و تمدن اسالمی

دومين همایش ملی شهر سالم

1389

53

سکونتگاههای غير رسمی و حاشيه نشينی در کالنشهر مشهد

سومين همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

1389

54

برنامه ریزی جهت تخصيص فضای مناسب برای بلند مرتبه ها

اولين همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

1389

55

انرژیهای تجدید ناپذیر و روشهای بهينهسازی مصرف انرژی

دومين همایش ملی سوخت،انرژی و محيط زیست

1389

56

بررسی ویژگی ها و خصوصيات مناطق حاشيه نشين کالنشهر مشهد

اولين همایش ملی سالمت شهری

1389

57

آلودگی های محيطی و انواع آن

اولين همایش ملی سالمت شهری

1389

58

آسيبشناسی ساختوسازهای شهریبا رویکرد به مقرراتملیساختمان

دومين همایش ملی مقررات ملی ساختمان

1388

59

راهکارهای بهينهسازی مصرف انرژی با رویکرد معماریپایدار

اولين همایش ملی معماری پایدار

1388

60

بازگشت به هویت ایرانی با رویکرد به باززنده سازی بافتهای تاریخی

نخستين همایش بهسازی و نوسازی بافتهایفرسودهشهری

1387

پایان نامهها و رسالههای سرپرستی شده :
عنوان پایاننامه

رشته

مقطع

دانشگاه

سال

دانشجو

ارزیابی و آسيبشناسی پروژههای مسکن مهر در بجنورد

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

بينالود

1394

ساناز حقانی

عوامل هویت بخش ورودیهای شهر مشهد

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

بينالود

1394

حامد پاسبان

بررسی تأثير احداث پياده راه  17شهریور تهران بر عملکرد کاربریهای موجود

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

امامرضا

1392

اسيه عصاران

دوچرخه سواری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

امامرضا

1392

مسعود ایاز

گردشگری مذهبی و تأثير آن بر اقتصاد شهر مشهد

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

امامرضا

1392

وحيد مزینانی

طراحی مرکز محله با رویکرد تعامالت اجتماعی

معماری

کارشناسی

خاوران

1390

سيد وحيد کنعانی

نقش نمادها و المانها درکيفيت بخشی سيما و منظر شهری

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

مریم سيدالحسينی

توسعه پایدار شهری با رویکردی به نظریه شهر متراکم در توسعه پایدار شهری

معماری

کارشناسی

اقبال

1388

منا پوردرویش

توسعه پایدار شهری)
متراکم در
(با رویکردی به نظریه
مسکونی
شهرمجتمع
طراحی

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

حميدرضا عمرانی

آسيبشناسی ميادین شهری (نمونه موردی ميدان احمدآباد مشهد)

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

مهين رضوانی

ساماندهی پياده راه های شهری نمونه موردی خيابان شيرازی

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

فریبا حسين زادگان

طراحی مرکز محله با رویکرد تعامالت اجتماعی

معماری

کارشناسی

خاوران

1390

فرزاد احمدی

ساماندهی خيابانهای شهری با تاکيد بر فضاهای پياده (خيابان احمد آباد مشهد)

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

محمد براتی

توریسم و جایگاه آن در کشور (طراحی یک منطقه توریستی در مشهد)

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

سميه انارکی

طراحی پيادهراهها بر اساس شهرهای انسان محور

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

آزاده کریمآبادی

طراحی و ساماندهی بخشی از مسيرهای پياده خيابان امام خمينی ميبد

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

نرگس صدرالدینی

طراحی مرکز محله

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

مهدی طوطيان

طراحی مرکز محله (نمونه موردی بلوار رضوی مشهد)

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

الهام رمضانی

مطالعه و طراحی پيشنهادی سيمای شهر (نمونه موردی خيابان شيرازی مشهد)

معماری

کارشناسی

خاوران

1389

حسين علیپور

 .4طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی :
عنوان طرح

سازمان سفارش دهنده

سال انجام طرح

سنجش وضعيت کيفی و کمی مبلمان شهری در شهر مشهد

شهرداری مشهد

1393

پایدار سازی صنایع کوچک و نجات محصوالت سنتی کشاورزی ایران

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونيدو)

1394

 .5عضویت در مجامع علمى و تخصصی :
تاریخ

نام انجمن

کشور

عضو انجمن جغرافيا و برنامهریزی مناطق مرزی

ایران

1394

عضو انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران

ایران

1394

تاکنون

عضو هيأت رئيسه مجمع عمومی تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

ایران

1394

1394

عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ایران

1392

تاکنون

عضو انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران

ایران

1392

تاکنون

عضو انجمن آموزش محيط زیست و توسعه پایدار

ایران

1392

تاکنون

عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو

ایران

1392

تاکنون

عضو انجمن جغرافيای ایران

ایران

1392

تاکنون

عضو حوزه مشاوران جوان وزارت راه و شهرسازی کشور

ایران

1391

تاکنون

عضو بسيج اساتيد استان خراسان رضوی

ایران

1391

تاکنون

عضو انجمن گسترش آموزش عالی ایران

ایران

1388

تاکنون

عضو انجمن متخصصان محيط زیست ایران

ایران

1388

تاکنون

عضو انجمن معماری و شهرسازی ایران

ایران

1388

تاکنون

عضو انجمن سنجش از دور ایران

ایران

1388

تاکنون

عضو جمعيت توسعه علمی ایران

ایران

1387

تاکنون

عضو انجمن ترویج علم ایران

ایران

1387

تاکنون

عضو سازمان بسيج مهندسين خراسان رضوی

ایران

1386

تاکنون

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

ایران

1386

تاکنون

عضو انجمن مهندسان راه ساختمان ایران

ایران

1386

تاکنون

از

تا
تاکنون

 .6دوره های تخصصی گذرانده شده:
عنوان دوره

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

دوره آموزشی نقش معماری در ساخت و سازهای شهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

1385/09/17

دوره آموزشی طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان ها

مرکز آموزش مهندسين خانه عمران شریف

1386/03/31

دوره آموزشی تشریح آئين نامه طراحی ساختمانها در مقابل زلزله

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی

1386/04/25

دوره آموزشی تکنولوژیهای جدید در صنعت ساختمان (بتن سبک)

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسيساتی خراسان رضوی

1386/11/14

مرکز آموزش مهندسين خانه عمران

1387/03/20

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

1387/04/13

کارگاه آموزشی صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1387/04/25

همایش چشم اندازهای طرح مسکن مهر

اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

1387/04/26

سمينار فناوریهای نوین در بتن و ساختمانهای بتنی
همایش هم اندیشی در باب چشم انداز توسعه شهر مشهد

دوره آموزشی مدیریت منابع آب

معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

1387/09/08

دوره آموزشی مدیریت روسازی و مسائل عمومی حمل و نقل

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1387/09/12

اولين همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

1387/09/20

سمينار نقش کنترل و بازرسی و آزمون های غير مخرب در جوش ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1388/03/06

دوره آموزشی طرح بهساز دو

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

1388/06/13

همایش آشنایی با سيستمهای بازیافت انرژی و الزامات مبحث نوزده

موسسه دانش گستران شاخص خراسان

1388/08/11

همایش نقش مهندسی در پدافند غيرعامل

موسسه دانش گستران شاخص خراسان

1388/09/04

سومين همایش بتن شرق کشور

انجمن بتن ایران شاخه خراسان

1388/09/07

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش

سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

1388/09/27

سمينار آموزشی عایق بندی صدا در ساختمان و مهندسی صدا

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1388/10/16

اولين همایش ملی معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

1388/12/12

دومين همایش مقررات ملی ساختمان

سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس

1388/12/15

دوره آموزشی آشنایی با مقررات صرفهجویی در مصرف انرژی

شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور

1388/12/23

اولين همایش ملی سالمت شهری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1389/02/05

دومين همایش ملی انرژی سوخت و محيط زیست

پژوهشگاه مواد و انرژی ایران

1389/02/28

دومين کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

1389/02/29

کارگاه آموزشی مميزی انرژی در صنعت ساختمان

مدیریت تشکيالت ،بهبود روشها و آموزش شهرداری مشهد

1389/02/29

اولين همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد

1389/02/30

کارگاه آموزشی خانههای هوشمند

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد

1389/02/31

کارگاه آموزشی نقد و بررسی مجموعههای چند عملکردی

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد

1389/02/31

دومين همایش ملی شهر سالم

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

1389/03/05

اولين کنفرانس بين المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

1389/03/17

دوره آموزشی سازمان جهانی تجارت ()WTO

سازمان مدیریت صنعتی (نمایندگی شرق)

1389/03/19

سمينار آموزشی صنعتی سازی ساختمان و فناوریهای نوین ساختمانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1389/04/31

کارگاه آموزشی ضوابط پارکينگها

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد

1389/05/06

همایش ملی توسعه پایدار روستایی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

1389/06/23

دوره آموزشی فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1389/07/17

کارگاه آموزشی مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم

سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور

1389/08/03

دومين همایش ملی ایمنی ساختمان

موسسه تحقيق و توسعه خانه عمران تهران

1389/08/20

چهارمين همایش و نمایشگاه تخصصی محيط زیست

دانشکده محيط زیست دانشگاه تهران

1389/08/17

اولين همایش ملی گرافيک محيطی و مبلمان شهری

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مبارکه

1389/08/24

کارگاه آموزشی حقوق شهروندی

مدیریت تشکيالت ،بهبود روشها و آموزش شهرداری مشهد

1389/08/25

همایش ملی حضور هنر اسالمی -ایرانی

دانشگاه پيام نور خراسان شمالی ،بجنورد

1389/09/01

سمينار آموزشی مدیریت راهبردی انرژی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1389/09/11

کارگاه آموزشی مدیریت محيط زیست شهری

موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی

1389/09/18

کارگاه مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم

مدیریت تشکيالت ،بهبود روشها و آموزش شهرداری مشهد

1389/09/20

دوره آموزشی روشهای کاربردی بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

1389/11/08

همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان

1389/12/11

دوره آموزشی مدیریت پروژه در صنعت ساختمان

دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

1390/02/19

پنجمين کنفرانس بين امللی پيشرفت های علوم و تکنولوژی

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

1390/02/22

پنجمين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زیست

دانشکده محيط زیست دانشگاه تهران

1390/03/17

سمينار آشنایی با نکات فنی و اجرایی تکنولوژیهای نوین صنعت ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1390/04/16

دوره آموزشی برچسب انرژی در ساختمان

دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

1390/06/24

ششمين همایش بين المللی معماری با محوریت معماری شهرها

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1390/07/11

اولين کنفرانس بين المللی روز جهانی معماری

مرکز بين المللی مطالعات معماری و شهرسازی

1390/07/11

اولين کنفرانس بين المللی دوچرخه شهری

سازمان حفاظ محيط زیست کشور

1390/07/23

دوره آموزشی مدیریت پروژه با رویکرد دفتر مدیریت پروژه PMO

دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

1390/07/28

کارگاه آموزشی فناوری نانو و کاربرد آن در معماری و هنر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمين

1390/08/05

چهارمين کنفرانس ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمين

1390/08/05

دوره آموزشی شهرهای آئينی و حيات زیر سطحی

استانداری خراسان رضوی

1390/08/20

کارگاه آموزشی الزامات ایمنی ساختمانها در برابر حریق

موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی

1390/09/08

اولين کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان

1390/09/10

دومين همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

1390/09/21

سمينار آموزشی مدیریت حمل و نقل

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری مشهد

1390/09/26

اولين همایش ملی حاشيهنشينی ،نظم و امنيت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

1390/10/14

فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

1390/11/19

سمينار تخصصی آسانسور ،پله برقی و صنایع وابسته

اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی خراسان رضوی

1390/11/26

اولين کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت شهری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1390/11/27

دومين همایش ملی مدیریت و بهينه سازی مصرف انرژی (مبحث )19

سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)

1390/12/04

دوره آموزشی بين المللی سيستمهای مدیریت انرژی

موسسه استاندارد انگلستان

1390/12/04

نخستين همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران

1390/12/07

همایش ملی فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

1390/12/10

دوره آموزشی بين المللی کنترل کيفيت ()QC

شرکت پيشتازان جوش آریا

1390/12/15

ششمين کنفرانس بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

1391/01/07

همایش ملی شهرهای مرزی و امنيت ،چالشها و رهيافتها

دانشگاه سيستان و بلوچستان

1391/01/30

دوره آموزشی مدیریت پسماند

سامان شهرداریها و دهياریهای کشور

1391/02/02

همایش ملی بومی سازی مقررات ملی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

1391/02/13

چهارمين کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزهای

دبيرخانه دائمی کنفرانس های مقاوم سازی کشور

1391/02/15

دوره تخصصی مدیریت یکپارچه ریسک و بحران

مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

1391/02/16

سمينار تخصصی معماری و فرهنگ

کميسيون ملی یونسکو ایران

1391/02/31

همایش جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری

مرکز مطالعات دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسالمی

1391/03/18

نخستين همایش ملی بومی سازی فناوریهای نوین انرژی

شرکت نمایشگاههای بين المللی مشهد

1391/03/30

دوره آموزشی مبانی پدافند غير عامل با رویکرد مهندسی

دبير خانه شورای پدافند غير عامل استان خراسان رضوی

1391/04/07

دوره آموزشی تفکيک اراضی شهری

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1391/04/28

دوره آموزشی آشنایی با پرتال جدید شهرداری مشهد

مدیریت تشکيالت ،بهبود روشها و آموزش شهرداری مشهد

1391/05/02

دوره آموزشی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

1391/06/16

دوره آموزشی آسيب شناسی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان

دفتر فنی استانداری خراسان رضوی

1391/08/04

دوره آموزشی هویت در بافتهای شهری

گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

1391/08/16

اولين همایش ملی علمی کاربردی مدیریت بحرانهای شهری

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز ابهر

1391/09/23

همایش آموزشی آشنایی با مباحث کيفيت ISO

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

1391/10/26

هفتمين همایش نظام پيشنهادها

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

1391/11/05

سمينار آشنایی با مبانی و روشهای عایق بندی صوت در ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1391/11/05

سمينار مدیریت موثر هزینه ها در پروژه های عمرانی

شرکت مهندسی و مشاور اکسين

1391/12/03

دومين همایش ملی شهر اسالمی

شهرداری اصفهان

1391/12/09

هفتمين کنفرانس بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی

دانشگاه دولتی هرمزگان

1391/12/24

پنجمين کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

1392/02/04

سمينار آموزشی آشنایی با مميزی انرژی در ساختمان

شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور

1392/02/25

آموزشیتکنتور
هوشمند عمرانی
خانهپروژه های
هوشمند ،در
موثر هزینه ها
سمينارنار مدیری
برگزاری سمي

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

1392/02/25

سمينار آموزشی آشنایی با فناوریهای نوین ساختمانی

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا)

1392/02/25

سمينار آموزشی ساخت و ساز پایدار و مدل سازی اطالعات ساختمان

دانشگاه صنعتی اميرکبير

1392/02/25

آشنایی با شاخصهای ساخت و سازهای پایدار

دفتر منطقه ای غرب آسيا شرکت یورو سرت

1392/02/25

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

دبيرخانه همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

1392/02/26

کارگاه آموزشی جنگلداری شهری

موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی

1392/02/28

دوره آموزشی خدمات شهری و محيط زیست

سازمان شهرداریهای و دهياریهای کشور

1392/07/17

دوره آموزشی پدافند غيرعامل

سازمان پدافندغير عامل کشور

1392/09/27

همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1392/09/29

سومين همایش سراسری مدیریت و بهينه سازی مصرف انرژی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1392/12/07

دوره آموزشی شهروند الکترونيک

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

1392/12/15

چالش های مدرنيزاسيون شهری

شرکت مهندسين مشاور فرآیين نفش ماندگار شهر

1393/02/31

دومين همایش بينالمللی معماری و توریسم

موسسه بينالمللی معماری و شهرسازی رایا

1393/03/08

دوره آموزشی جعل عنوان

شهرداری مشهد

1393/05/21

کارگاه کاربست یافته های مطالعات و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

1393/08/18

کارگاه آموزشی بررسی توسعه زمانی و محدوده ای طرح های ترافيک

سازمان حمل و نقل ترافيک مشهد

1393/08/18

کارگاه برنامه ریزی شهری محله ور

شورای اجتماعی محالت شهر مشهد

1393/08/19

کارگاه آموزشی تدوین نقشه راه شهر هوشمند مشهد

موسسه آموزش عالی اسرار

1393/08/19

کارگاه آسيب شناسی رویکردهای مداخله بافت های فرسوده در مشهد

مدیریت ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاهای غير رسمی

1393/08/19

کارگاه آموزشی نظامات برنامه ریزی در شهرداریها

دبيرخانه کميسيون برنامه ریزی کالنشهرها

1393/08/20

کارگاه آموزشی الگوی شهرسازی ایرانی -اسالمی

نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

1393/08/20

کارگاه آموزشی نقشه عملياتی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداریها

دبيرخانه کميسيون برنامه ریزی کالنشهرها

1393/08/21

ششمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

1393/08/21

دومين همایش ملی جامعه ایمن

شهرداری مشهد

1393/09/16

دوره آموزشی تجارت الکترونيک

موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی

1393/10/08

دوره آموزشی انطباق کاربری اراضی شهری

انجمن صنفی مهندسان شهرساز خراسان رضوی

1393/10/12

ششمين کنفرانس بين المللی مدیریت جامع بحران

مجمع جهانی ریسک سویس

1393/11/26

سمينار آموزشی چالشهای شهر امروز طرحی برای فردا

شرکت مهندسين مشاور فرآیين نقش ماندگار شهر

1394/02/16

نخستين همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

1394/03/24

دوره آموزش عالی آزاد مبانی تدریس

کالج دانشگاه فردوسی مشهد

1394/06/17
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موضوع تقدیر

سال

رئيس شورای عالی استانهای کشور

سپاسگزاری بابت همکاری در نخستين اجالس مراکز پژوهشی شوراهای کشور

1394

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

قدردانی از همت واال و شرکت در همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش

1394

رئيس شورای اسالمی شهر مشهد

قدردانی از برگزاری ششمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

1393

رئيس شورای اسالمی شهر مشهد

تقدیر از زحمات و تالشهای متعهدانه در شورای اسالمی شهر مشهد

1393

رئيس شورای اسالمی شهر مشهد

تقدیر از زحمات در پيشبرد اهداف چهارمين دوره شورای اسالمی شهر مشهد

1393

دبير همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

مشارکت ارزشمند در داوری مقاالت همایش

1393

رئيس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

تقدیر از زحمات بابت پيشبرد اهداف مرکز پژوهش های شورای شهر

1393

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

قدردانی از زحمات و تالشهای انجام شده

1393

رئيس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

تالش ارزنده در انجام موفقيت آميز فعاليت های محوله

1393

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی

همکاری و تالش در جلسات کميته کارشناسیکميسيون ماده 5

1392

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

تالش و پشتکار در پيشبرد اهداف معاونت شهرسازی و معماری

1392

رئيس دانشگاه بينالود مشهد

همکاری و تالش در انجام فعاليت های پژوهشی

1392

معاون مدیر عامل بانک ملت

مشارکت و همکاری در طرح باشگاه مشتریان بانک ملت

1392

رئيس دانشگاه بينالود مشهد

تقدیر و تشکر از تالشهای مستمر و زحمات بی شائبه

1392

شهردار کالنشهر مشهد مقدس

همراهی و مشارکت در برگزاری مطلوب جشنواره انتخاب کارکنان نمونه

1392

رئيس شورای راهبردی همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

همکاری با کميته علمی همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

1392

عضو شورای اسالمی شهر مقدس مشهد

قدردانی از زحمات ارزشمند انجام شده

1392

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

قدردانی از تالشهای مستمر در برگزاری اولين کنفرانس ملی بنای ماندگار

1392

رئيس اولين کنفرانس ملی بنای ماندکار

تالش در برپایی و برگزاری موفق کنفرانس ملی بنای ماندگار

1392

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

همکاری شایسته در کميته علمی اولين کنفرانس ملی بنای ماندگار

1392

شهردار کالنشهر مشهد مقدس

تالش در برپایی و برگزاری دومين جشنواره انتخاب بنای برتر

1392

معاون فرهنگی دانشگاه غير دولتی بينالود مشهد

بزرگداشت هفته معلم و تقدیر از زحمات انجام شده

1392

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

قدردانی از تالشهای و فعاليت های مستمر

1392

دبير اولين کنفرانس ملی بنای ماندکار

همکاری با کميته علمی اولين کنفرانس ملی بنای ماندکار

1392

شهردار کالنشهر مشهد مقدس

تالش درجهت پيشبرد اهداف عاليه شهرداری مشهد

1392

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور

همکاری با کميته علمی همایش دومين کنفرانس ملی مدیریت بحران

1391

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

همکاری در برگزاری جلسات کميته کارشناسی خدمات مهندسين شهرساز

1391

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حضور مؤثر در جلسات کميته ها و کميسيون ماده  5استان

1391

معاون پژوهشی دانشگاه غير دولتی بينالود مشهد

همکاری و تالش در انجام فعاليت های پژوهشی

1391

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

تالش درجهت تحقق اهداف مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

1391

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

تالش درجهت کسب رتبه اول مقررات ملی در کشور در سومين سال متوالی

1391

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

همکاری در برگزاری موفق همایش مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

1391

معاون پژوهشی دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت یکپارچه شهری

1391

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

تالش درجهت عملياتی کردن استراتژیها و اهداف سازمان نظام مهندسی

1390

معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد

مشارکت در نخستين ساالنه علمی -پژوهشی شهرداری مشهد

1390

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

کوششهای بی دریغ در انجام وظایف محوله در سال 1390

1390

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

بزرگداشت روز جهانی شهرساز و تقدیر از زحمات

1390

مدیر توسعه و پژوهش شهرداری مشهد

همکاری در انجام طرح پژوهشی بازخورد سازمانی شهرداری مشهد

1390

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

همکاری در برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع مقررات ملی در آینه تصویر

1390

معاون امور عمرانی استاندار و رئيسکارگروه مسکن و شهرسازی

ارتقاء سطح کيفی و کمی تهيه و تصویب طرحهای توسعه و عمران استان

1389

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

تالش در جهت کسب رتبه نخست مقررات ملی ساختمان در کشور

1389

دبير اولين همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

همکاری در برگزاری موفق همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

1389

دبير اولين جشنواره انتخاب بنای برتر

تالش در برپایی و برگزاری موفق اولين جشنواره انتخاب بنای برتر

1389

رئيس دانشگاه غيردولتی خاوران

قدردانی از تالش بی وقفه در کميته علمی و اجرایی همایش ملی فناوریهای نوین

1389

معاون امور عمرانی استاندار و جانشين رئيس کميسيون ماده  5استان

همکاری در برگزاری منظم جلسات کميتهکارشناسیکميسيون ماده  5استان

1389

مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

تالش بی وقفه در انجام وظایف محوله در سال همت مضاعف و کار مضاعف

1389

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

تقدیر از تالشهای صادقانه و مستمر در سال همت مضاعف و کار مضاعف

1389

معاون پژوهشی دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع پدافند غير عامل

1389

انجمن علمی دانشگاه غير دولتی خاوران

بزرگداشت روز جهانی شهرساز و تقدیر از زحمات

1389

معاون پژوهشی دانشگاه غير دولتی خاوران مشهد

همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مبلمان شهری

1388

معاون پژوهشی دانشگاه غير دولتی خاوران مشهد

همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع حاشيهنشينی

1388

مدیر بافت فرسوده و ساماندهی حاشيه شهر مشهد

بزرگداشت روز مهندس و قدردانی از تالشهای مستمر درانجام وظایف محوله

1387

مدیر بافت فرسوده و ساماندهی حاشيه شهر مشهد

قدردانی از تالشهای مستمر در انجام وظایف محوله

1387

 .8سوابق تدریس :
الف :دانشگاهها و گروههای آموزشی
ردیف

نام دانشگاه

گروه آموزشی

شروع همکاری

پایان همکاری

1

دانشگاه بين المللی امام رضا (ع)

ارشد شهرسازی

1390

ادامه دارد

2

دانشگاه غيردولتی بينالود مشهد

ارشد شهرسازی

1391

ادامه دارد

3

دانشگاه غيردولتی اقبال الهوری مشهد

شهرسازی و معماری

1387

1392

4

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

شهرسازی و معماری

1386

1391

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

شهرسازی و عمران

1386

1387

6

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد -واحد سما

معماری

1386

1388

7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حيدریه

معماری

1386

1387

8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

عمران

1386

1387

9

دانشگاه غيردولتی توس مشهد

معماری

1387

1388

10

دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای خراسان

شهرسازی

1387

1387

11

دانشکده فنی و حرفهای دارالفنون بجنورد

معماری

1384

1385

ب  :عنوان دروس تدریس شده
ردیف

نام درس

مقطع

رشته

1

سمينار

کارشناسی ارشد

برنامهریزی شهری

2

مبانی مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

مدیریت شهری

3

جامعه شناسی شهری

کارشناسی ارشد

برنامهریزی شهری

4

برنامه ریزی مسکن

کارشناسی ارشد

برنامهریزی شهری

5

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

برنامهریزی شهری

6

تأسيسات و زیرساختهای شهری

کارشناسی

شهرسازی

7

مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

کارشناسی

شهرسازی

8

درک و بيان محيط شهری

کارشناسی

شهرسازی

9

درآمدی بر شهرشناسی

کارشناسی

شهرسازی

10

مدیریت شهری

کارشناسی

شهرسازی

11

بوم شناسی

کارشناسی

شهرسازی

12

کاربرد نظام اطالعات در شهرسازی

کارشناسی

شهرسازی

13

سوانح طبيعی و سکونتگاههای انسانی

کارشناسی

شهرسازی

14

مبانی معماری

کاردانی

شهرسازی

15

طرح نهایی

کارشناسی

معماری

16

تحليل فضاهای شهری

کارشناسی

معماری

17

روستا ( )1و ()2

کاردانی و کارشناسی

معماری

18

تنظيم شرایط محيطی ( )1و ()2

کاردانی و کارشناسی

معماری

19

هندسه ترسيمی

کاردانی

معماری

20

محوطه سازی

کارشناسی

عمران

21

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

کارشناسی

عمران

22

رسم فنی

کاردانی و کارشناسی

عمران

 .9سوابق اجرایی :
تاریخ

نام شرکت /سازمان

سمت

نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه عمران شهر مشهد

مشاور نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه عمران شهر مشهد

1395

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

معاون و قائم مقام مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

1393

1395

مدیریت بحران و پدافند غير عامل شهر مشهد

ارزیاب و ناظر برنامه های مدیریت بحران و پدافند غير عامل

1394

1395

خانه معماری و شهرسازی ایرانيان

رئيس هيأت مدیره خانه معماری و شهرسازی ایرانيان

1394

تاکنون

شورای اسالمی شهر مشهد

عضو کميته تخصصی نظام پيشنهادهای شورای اسالمی شهر مشهد

1393

تاکنون

شهرداری مشهد

عضو شورای عالی نظام ایده پردازی مدیریت شهری ،شهرداری مشهد

1393

تاکنون

شهرداری مشهد

عضو اتاق فکر حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

1393

تاکنون

شهرداری مشهد

عضو کميته راهبردی مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شهرداری مشهد

1393

1394

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی -ترویجی مشهد پژوهی

1392

1394

مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

دبير کارگروههای تخصصی مرکز پژوهشها

1392

1394

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دارای پروانه اشتغال بکار پایه سه نظارت بر طراحی ،شهرسازی

1392

تاکنون

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دارای پروانه اشتغال بکار پایه سه طراحی ،شهرسازی

1392

تاکنون

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دارای پروانه اشتغال بکار پایه دو اجرا ،عمران

1392

تاکنون

دانشگاه غيردولتی بينالود مشهد

عضو هيأت علمی و مدیر گروه شهرسازی

1391

تاکنون

دانشگاه غيردولتی بينالود مشهد

عضو شورای پژوهشی دانشگاه بينالود

1392

تاکنون

شرکت مهندسين مشاور بهين پاژ

کارشناس مشاور شهرسازی

1391

1394

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

مدیر گروه و عضو هيأت علمی گروه شهرسازی

1386

1391

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

عضو شورای پژوهشی دانشگاه خاوران

1390

1391

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

دبير کميته پایان نامه های معماری و شهرسازی

1388

1389

دانشگاه غيردولتی خاوران مشهد

عضو کميته داوری مسابقات کشوری خرپای ماکارونی

1388

1388

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

همکاری در طرح بهساز دو ،شهرداری مشهد

1388

1389

مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

رئيس اداره توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان

1389

1392

مدیریت ساماندهی سکونتگاههای غير رسمی شهرداری مشهد

کارشناس مشاور شهرسازی

1385

1389

کميسيون طرح تفصيلی (کميسيون ماده  )5استان خراسان رضوی

عضو کميسيون و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختان استان

1388

1392

کارگروه مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

عضو کارگروه و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختان استان

1388

1392

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دارای پروانه اشتغال بکار پایه دو مهندسی عمران

1386

تاکنون

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کارشناس کميسيون فنی سازمان

1385

1387

کميته فنی بررسی شرح خدمات مهندسين شهرساز

عضو کميته فنی بررسی و تدوین شرح خدمات مهندسين شهرساز

1390

1391

از

تا
تاکنون

شرکت مهندسين مشاور نقش آذین شهر

همکاری در تهيه طرح جامع شهرستان بردسکن و فيضآباد

1385

1386

شرکت مهندسين مشاور آب پوی

کارشناس مشاور شهرسازی

1383

1385

 .10مهارتهای آموزشی و نرم افزاری :
ردیف

نام مهارت

نمره کسب شده سال اخذ مدرک

1

اخذ مدرک زبان  MCHEاز وزارت علوم تحقيقات و فناوری

50

1394

2

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "مفاهيم پایه فناوری اطالعات" از استانداری خراسان رضوی

70

1392

3

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "استفاده از کامپيوتر و مدیریت فایل ها" از استانداری خراسان رضوی

84

1392

4

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "ارائه مطالب" از استانداری خراسان رضوی

80

1392

5

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "بانک های اطالعاتی" از استانداری خراسان رضوی

60

1392

6

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "صفحه گسترده ها" از استانداری خراسان رضوی

64

1392

7

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "واژه پردازها" از استانداری خراسان رضوی

72

1392

8

اخذ مدرک  ICDLدر مهارت "اطالعات و ارتباطات" از استانداری خراسان رضوی

84

1392

 .11سخنرانیها :
ردیف

عنوان سخنرانی

مکان

سال

1

اصول طراحی و جانمایی مبلمان های شهری

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد ،سخنرانی هفته پژوهش

1388

2

حاشيه نشينی و اسکان غير رسمی در کالنشهر مشهد

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد ،سخنرانی هفته پژوهش

1388

3

مالحظات پدافند غيرعامل در تاسيسات زیربنای شهری

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد ،سخنرانی هفته پژوهش

1389

4

ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری

دانشگاه غيرانتفاعی خاوران مشهد ،سخنرانی هفته پژوهش

1391

5

شهرسازی و نگاهی گذرا بر آن

دانشگاه بين المللی امام رضا مشهد

1391

6

مدیریت یکپارچه شهری ،موانع و چالش ها

کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری ،دانشگاه آزاد مشهد 1390

7

مدیریت شهری و تبيين جایگاه شهرداری به منزله نهاد اجتماعی همایش ملی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی ،شهرداری تهران 1390

8

الزامات پدافند غيرعامل در طراحی ساختمانها و بلوکهای شهری

همایش ملی عمران و توسعه پایدار ،دانشگاه فردوسی مشهد

1391

9

پوتراجایا ،اولين باغشهر هوشمند مالزی

دانشگاه غيرانتفاعی بينالود مشهد ،سخنرانی هفته پژوهش

1392

 .12افتخارات :
ردیف

عنوان افتخار

مکان

سال

1

پژوهشگر برتر در بين اساتيد و اعضای هيأت علمی دانشگاههای غيرانتفاعی منطقه  9کشور

دانشگاههای منطقه  9کشور

1394

2

دارای دو عنوان کتاب برگزیده در سومين جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی

انجمن مفاخر معماری ایران

1394

3

مهندس نمونه استان خراسان رضوی در همایش بزرگداشت روز مهندس

نظام مهندسی خراسان رضوی

1393

4

پژوشگر برتر اولين جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

1393

5

دانشجوی ممتاز و نفر اول فارغ التحصيل دوره کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسالمی

1382

 .13ارائه پیشنهاد در سیستم نظام پیشنهادات:
ردیف

عنوان پیشنهاد تصویب شده

محل تصویب پیشنهاد

سال تصویب

1

نصب سيستم الکترونيکی قطع اتوماتيک گاز حساس به امواج زلزله

کميته نظام پيشنهادهای شورای اسالمی شهر مشهد

1394

2

تدوین آئين نامه جامع حمایت از فعاليتهای پژوهشی کارکنان شهرداری مشهد

کميته نظام پيشنهادهای شورای اسالمی شهر مشهد

1393

3

ساماندهی نصب بنرها و پارچه نوشته های هيئات مذهبی

کميته نظام پيشنهادهای شورای اسالمی شهر مشهد

1393

4

ساخت نرم افزار موبایلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کميته نظام پيشنهادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان

1393

 .14عضویت در هیئت تحریریه نشریات:
تاریخ

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

1

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشی توسعه پایدار شهری

دانشگاه دانش پژوهان اصفهان

1393

2

فصلنامه مطالعات جغرافيا ،عمران و مدیریت شهری

مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

1394

از سال

تا سال
تاکنون
تاکنون

 .15عضویت در کمیته های علمی و اجرایی همایشها و سمینارها :
ردیف

عنوان همایش

سمت

برگزار کننده

سال

1

هفتمين کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری

مسئول اجرایی و عضو کميته داوری

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

2

سومين کنگره بين المللی عمران ،معماری و توسعه شهری

کنفرانسداوری کنگره
عضو کميته علمی و

دبيرخانه دائمی کنگره

1394

3

کنفرانس بين المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

موسسه فرازاندیش دانش بينالملل

1394

4

اولين همایش بين المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

عضو کميته علمی و داوری همایش

موسسه پيشگامان فرهيختگان فرهنگ و اندیشه 1394

5

کنفرانس ساالنه پژوهشهای معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

موسسه معماری ،شهرسازی سفيران راه مهرازی 1394

6

دومين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران و معماری

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

شرکت مهندسی بارو گستر پارس

1394

پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

1394

8

کنگره بينالمللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافيایی

عضو کميته علمی و داوری کنگره

شرکت ساج گستر کاسپين

1394

9

کنفرانس ملی معماری اسالمی ،ميراث شهری و توسعه پایدار

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران

1394

10

همایش ملی معماری و شهرسازی هویتگرا

عضو کميته علمی و داوری همایش

موسسه معماری ،شهرسازی مهراز شهر

1394

11

کنفرانس بينالمللی یافتههای نوین پژوهشی در علوم مهندسی

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

موسسه فراز اندیشان دانش بينالملل

1394

12

همایش ملی فرهنگ ،هویت شهری و گردشگری

دبير علمی همایش

دانشگاه بينالود مشهد

1394

13

دومين کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

موسسه معماری ،شهرسازی مهراز شهر

1394

14

ششمين کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

مسئول اجرایی و عضو کميته داوری کنفرانس

دانشگاه فردوسی مشهد

1393

15

اولين کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

موسسه مهراز شهر

1393

16

اولين کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار

دبير اجرایی کنفرانس

دانشگاه فردوسی مشهد

1392

17

همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار

عضو کميته داوری همایش

دانشگاه خاوران مشهد

1392

18

اولين کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

دانشگاه فردوسی مشهد

1392

19

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

عضو کميته علمی و داوری همایش

دانشگاه شيخ بهایی اصفهان

1392

20

دومين جشنواره انتخاب بنای برتر

عضو کميته اجرایی جشنواره

شهرداری مشهد

1391

21

همایش مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

دبير اجرایی همایش

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1391

22

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

عضو کميته علمی و داوری همایش

بوکان

1391

23

دومين کنفرانس ملی مدیریت بحران

عضو کميته علمی و داوری کنفرانس

سازمان مدیریت بحران کشور

1390

24

پنجمين همایش بين المللی پيشرفتهای علوم و تکنولوژی

دبير اجرایی همایش

دانشگاه خاوران مشهد

1390

25

اولين کنفرانس ملی بنای ماندگار

دبير اجرایی کنفرانس

شهرداری مشهد

1391

26

اولين جشنواره انتخاب بنای برتر

عضو کميته اجرایی جشنواره

شهرداری مشهد

1389

27

اولين همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

عضو کميته اجرایی

دانشگاه خاوران مشهد

1389

28

اولين همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

عضو کميته علمی و داوری همایش

دانشگاه خاوران مشهد

1389
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