به نام خدا
خالصه سوابق علمی و عمومی حمیدرضا صباغی
محل سکونت :تهران ،سعادت آباد ،خیابان سرو شرقی ،کوی چهارم ،کوچه نسیم ،پالک یک ،واحد 14
تلفن همراه ،09122118488 :آدرس ایمیلHRSABAGHI@GMAIL.COM :
مشخصات فردی :متولد مرداد  1361شهر تهران ،متاهل
1392

دانشجوی دوره دکتری تخصصی شهرسازی  -دانشگاه آزاد قزوین

: 1383-1385

کارشناسی ارشد طراحی شهری  -دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
مجموع  56واحد ،معدل  16/20از  ،20فارغ التحصیل رتبۀ دوم

پیشینۀ
تحصیلی:

:1379-1383

کارشناسی معماری  -دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران
مجموع  128واحد ،معدل  17/39از  ،20فارغ التحصیل رتبه اول

:1375-1379

دیپلم ریاضی-فیزیک  -موسسه غیر انتفاعی احسان ،تهران
مجموع  128واحد ،معدل  18/38از  ،20فارغ التحصیل رتبۀ پنجم

(1394دکتری):

« بازخوانی شیوۀ متداول مداخله در بافتهای شهری دچار فرسودگی در ایران و ارائۀ الگوی کارکردی
توسعه»  -پروپوزال مصوب تیر  – 94استاد راهنما دکتر سید حسین بحرینی

(1385کارشناسی ارشد):

«تدوین چارچوب توسعۀ روستای خفر و ارائۀ الگوهای طراحی با هدف توسعۀ گردشگری روستایی
پایدار» ،با راهنمایی استاد آقای دکتر سید حسین بحرینی
درجۀ عالی ،امتیاز  18/5از 20

(1383کارشناسی):

«کتابخانۀ عمومی دارآباد» ،با راهنمایی استاد آقای دکتر محمدرضا حافظی
درجۀ عالی ،امتیاز  18/5از 20

پایان نامه ها

]]]]]

]

:1388

تقدیر به عنوان نویسندۀ برگزیدۀ سومین اجالس ساالنۀ کمیتۀ ملی طبیعت گردی در هفتۀ میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری واقع در هتل المپیک تهران

:1385

فارغ التحصیل رتبۀ دوم کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

جوایز و
افتخارات

:1383

فارغ التحصیل رتبۀ اول کارشناسی معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران

:1382

کسب رتبۀ اول فستیوال هنری در بخش معماری ،دانشگاه هنر تهران

:1382

کسب رتبۀ سوم مسابقۀ طراحی باغ موزۀ تاریخ ادبیات ایران ،باغ جهان نمای شیراز
1

 1387تا :1395

دانشگاه هنر تهران ،دانشکده معماری و شهرسازی [گروه شهرسازی]
نیمسال دوم؛ مبانی طراحی ( ،)2بیان معماری ()2
نیمسال اول؛ مبانی طراحی ( ،)1بیان معماری ()1

سوابق تدریس

1394-1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس ،دروس مبانی طراحی ( ،)2بیان معماری ()2

:1388-1389

دانشگاه هنر تهران ،دانشکده معماری و شهرسازی [گروه معماری]
نیمسال اول؛ برنامه ریزی کالبدی

:1387-1388

دانشگاه تهران ،دانشکده محیط زیست ،به همراه خانم دکتر منیژه مقصودی
نیمسال دوم؛ روش تحقیق مشارکتی

:1386-1387

دانشگاه هنر تهران ،دانشکده معماری و شهرسازی [گروه شهرسازی]
نیمسال دوم؛ طرح شهرسازی ( – )4طراحی شهری

:1385-1386

دانشگاه هنر تهران ،دانشکده معماری و شهرسازی [گروه معماری]
نیمسال دوم؛ بالیا و سکونتگاههای انسانی

تالیف ها و

:1388

پژوهش ها

:1391

تالیف کتاب «راهبردهای دستیابی به توسعۀ گردشگری روستایی پایدار از منظر طراحی کالبدی» ،نشر
اندیشه امروز ،تهران
طرح پژوهشی «الیه های تاریخی ساختار کالبدی-فضایی شهر مشهد» ،به همراه آقای دکتر فخار تهرانی،
گروه مرمت شهری دانشگاه شهید بهشتی – درحال تعریف-
«مسئلۀ فرسودگی؛عدم التزام قانونی نهادها به تأمین خدمات عمومی» و «بازآفرینی

:1395

شهری بهمثابه اقدام و عملِ برنامهریزی شهری در اقتصاد مقاومتی» و «مسئلۀ
فرسودگی؛تعریف» پایگاه رسمی موسسه مطالعات و تحقیقیات مبینwww.mrsi.ir .

:1394
مقاالت
:1389

«بررسی چالش نظری و تبیین انگاره اکوتوریسم شهری» ،نشریه علمی و پژوهشی محیط
شناسی ،دورۀ  ،41شمارۀ  ،1بهار  ،1394صفحۀ 257-273
«توسعۀ کالبدی پایدار روستایی از طریق تدوین الگوهای ساختاری محیط (نمونۀ مطالعاتی طرح توسعۀ
گردشگری روستایی پایدار روستای خفر ،استان اصفهان» ،کنفرانس بین المللی سکونتگاههای
روستایی :بافت و مسکن (28و 29اردیبهشت)

:1386

« بررسی نظری طرحهای توسعۀ حرم مطهر رضوی (ع) در سه دورۀ متاخر معاصر و مقایسۀ انها با یکدیگر از
دیدگاه طراحی شهری» ،اولین همایش اماکن مقدس 24 ،تا  26مرداد  ،1386مشهد

2

عضویت های
مدنی

فعالیتها و همکاریهای
پژوهشی -میدانی

 1390تا کنون:

عضو انجمن علمی گردشگری ایران

:1388

عضو سازمان نظام مهندسی کشور دارای پروانه اشتغال به کار شهرسازی،
باشماره شهرسازی 101-06751

:1387

عضو سازمان نظام مهندسی کشور دارای پروانه اشتغال به کار معماری،
باشماره شهرسازی 101-06751

 1394تا کنون

عضو تیم مطالعات پروژه «گزارش ملی وضعیت محیط زیست »1383-92
قرارداد معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با سازمان حفاظت از محیط زیست

 1393تا کنون

پژوهشگر موسسه تحقیقات و مطالعات مبین ،مسئول بخش مطالعات شهرسازی

 1389تا :1392

پروژه «تطبیق موقعیت مکانی فعالیتهای دفتر تسهیالت محیط زیست جهانی از طریق ،»GIS
کارشناس UNDP_GEF/SGP

:1388

پروژۀ «برنامه ریزی تطبیق اطالعات و یافته های طرح پایش مشارکتی جنگل صفارود با موقعیتهای
مکانی محدودۀ مورد مطالعه» ،کارشناس UNDP_GEF/SGP

:1387-1389

:1387
:1385-1389
:1386
:1385

:1389

:1388

دوره ها و کارگاههای
آموزشی گردشگری و
حفاظت از محیط

:1387

پروژۀ «کمک به تولید و تبدیل درس های آموختۀ طرح های اکوتوریسم جهت ارائۀ الگوی مناسب
توسعۀ اکوتوریسم با تاکید بر مشارکتهای مردمی» کارشناس  UNDP_GEF/SGPدر کارگروه
نماینده سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در کارگروه «تصحیح و ارزیابی سند ملی
طبیعتگردی» با همکاری UNDP
پروژۀ «تبیین استانداردهای اکوتوریسم» در منطقۀ کوهستانی دنا -روستای خفر
عضو کمیتۀ علمی «دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار» و «اولین کنفرانس ملی سازه و
معماری»1 ،و2خرداد ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
عضو کمیتۀ علمی و مسئول بخش معماری و شهرسازی «دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت»
 29تا  31اردیبهشت ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
کارگاه چهار روزۀ «،»Urban Sustainable Management Seminar & Workshop
 22تا  28دسامبر ،دانشگاه آزاد ،دبی ،امارات
کارگاه دو روزۀ « Evaluation of Experiences and lessons Learned from the

22 ،»Reconstruction of Bam: Conservation & Restorationو23دی ،دانشگاه تهران
کارگاه «توانمند سازی و توسعۀ مشارکتی – رویکردی برای محرومیت زدایی با مشارکت جوامع
محلی» ،تسهیلگر16 ،Dr. Robert Chambers :و 17بهمن ،دانشگاه شهید بهشتی
-----------------------------------------------کارگاه «گردشگری کوهستان :تحلیل زیرساختها ،آموزش ،مشارکت و محیط طبیعی» ،کرمانشاه،
20و21آذر

زیست
:1385

کارگاه «بررسی اثرات پروژۀ دنا -2002پایش »14 ،و15آبان ،خفر ،برگزارکننده UNDP-SGP

1386

کارگاه «تحلیل دست اندرکاران در پروژه احیا تاالبها»20 ،و21آذر ،شهر نقده ،برگزارکننده UNDP-
SGP
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:1395

عضو و کارشناس «کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر» اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

 1393تا کنون:

پژوهشگر «موسسه مطالعات و تحقیقات مبین» ،مسئول بخش مطالعات شهرسازی

 1385تا :1391

همکاری با دفتر تسهیالت محیط زیست جهانیUNDP-GEF/SGP

 1389تا :1391

عضو هیأت مؤسس و مدیر دفتر تهران شرکت معماری ایتالیایی STUDIO ARCHEA
 -طراح پروژه گردشگری الموت (بناموت)

 1387تا :1391

پروژه بازسازی ساختمان هتل المپیک تهران ،مجموعه ورزشی آزادی:
 طراحی و نظارت بر اجرای محوطه یک هکتاری ورودی طراحی و نظارت بر اجرای سردر ورودی هتل و سر در ورودی مجموعه طراحی و نظارت بر اجرای بازسازی سالنهای چند منظوره توسکا و سیحون ،راهروها وورودیهای مربوطه
 -طراحی بازسازی برخی اتاقهای هتل

تجربه های کاری

 1387تا :1389

همکاری با شرکت مهان کنیا در پروژه های واقع در کشور کنیا
 مدیر طرح شهرک  1800واحدی  NHCدر شهر نایروبی مجموعه مسکونی ( SAAJمرکز اسالمی جعفری) شهر نایروبی هتل مانیش شاه در وستلند نایروبی مجموعه گردشگری چند منظوره در شهر نیواشاسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

:1386-1388

:1385-1384

 دبیر ستاد عالی اصالح ،تدوین ،تلفیق قوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه گذاریدر صنعت گردشگری در سازمان میراث فرهنگی
 سرگروه بخش معماری و شهرسازی دفتر طرحهای توسعه و تسهیالت معاونتسرمایه گذاری و طرحها
 نماینده سازمان در کارگروه «تصحیح و ارزیابی پیش نویس سند ملی طبیعتگردی»،باهمکاری SGP

 طراح پروژه طراحی شهری  700متر از محور عمار یاسر شهر قممشاور :مهندسین مشاور فضای تهی
کارفرما :شرکت سرمایه گزاری آبادگران
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:1385

شهرداری تهران
همکاری با «پایگاه مدیریت دانش شهری و حمایت از نخبگان» ،عضو کارگروه تخصصی معماری و
طراحی شهری

:1385

همکاری با مهندسین مشاور «باوند»
طرح ساماندهی بافت تاریخی-فرسودۀ محلۀ سیروس ،منطفه  12تهران« ،مسئول طرح»

:1384

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
کارشناس نظارت بر طرحهای معماری و شهرسازی

:1384

همکاری با مهندسین مشاور «آژند شهر»
 مسابقه طراحی  3000متر فضای آزمایشگاهی پارک فن آوری شیخ بهایی طرح برج اداری لوله سازی اهواز در تهران «عضو گروه طراحی» طرح بهسازی مجموعه صنعتی صنایع مس چغارت «عضو گروه طراحی» -رستوران و مجموعه ورزشی ساپکو تهران «عضو گروه طراحی»

تجربه های کاری
(ادامه)

 1382تا :1384

همکاری با مهندسین مشاور «بافت شهر»
 طراحی شهری-محیطی پارک کوهستانی  600هکتاری یزد «عضو گروه طراحی» طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه سازی سپیدار تبریز «کارشناس معماری» طراحی شهری-محیطی محور گردشگری ناهارخوران-زیارت و پارک جنگلی النگدره «کارشناس معماری »
 طرح مسکونی شهرک  24هکتاری بهارستان شهرجدید بعثت ماهشهر«کارشناس معماری»-

 1382تا هم
اکنون

-

سه پروژه طراحی داخلی اداری (از جمله سایت  2777ایرانیان خارج از کشور و بخشی از
ساختمان اتاق بازرگانی ایران)
دو پروژه طراحی داخلی تجاری (نمایندگی  ZARAمیرداماد و نمایندگی  NIKEمیرداماد)
طراحی  15آپارتمان مسکونی در تهران
طراحی  25ویالی مسکونی
 8پروژه طراحی داخلی و اجرای مسکونی
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