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کسب رتبه ی دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی در کل دوران تحصیل
کارشناسی ارشد مهندسی معماری -دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه و تقدیر به علت انتخاب نو در
موضوع پایان نامه با حمایت معنوی سازمان ملل (یونیسف) و مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان و به
راهنمایی تنها چهره ی ماندگار معماری ایران(جناب دکتر محمد منصور فالمکی)
مددددرا کارشناسدددی معمددداری از دانشدددگاه علدددم و صدددنعت بدددا درجددده ی الدددف و رتبددده ی ممتددداز در کدددل دوره ی
تحصیل
مدرا عالی مدیریت پروژه ی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل دبیرستان انرژی اتمی
دارای مدرا راهنمایان فرهنگی و فعال در زمینه ی توریسم و گردشگری مرتبط با شاخه ی معماری و شهرسازی
(به صورت اجرایی و پژوهشی)

سوابق تدریس:








عضو هیات علمی دانشگاه و  5سال سابقه تدریس در دانشگاه میراث فرهنگی ،سوره  ،دانشگاه آزاد واحد تهران
شمال،تهران جنوب،تهران شرق، ،دماوند،پردیس،رودهن ،جامع علمی کاربردی،سما تهران،انجمن مبلمان و...
مدرسدروس معماری شامل :متره برآورد،طرح،2،3،4،5روستا،تنظیم شرایط محیطی،هندسه
ترسیمی ،ترسیم فنی،آشنایی با معماری جهان ،ضوابط و مقررات طراحی در بافت فرسوده شهری  ،بیان معماری
 1و ، 2ساخت و ارائه ی  2،3، 1و مسئولیت برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان ترم آخر و...
مدرس دروس شهرسازی شامل:طرح و کارگاه
مدرس دوره ی کارشناسی ارشد طراحی شهری و معماری :دروس:نظریه های مکان یابی،طراحی
محیطی،رواشناسی محیط-سیر اندیشه های معماری-آشنایی با مبانی کالبدی و ...
داور 20مورد پایان نامه مقطع کارشناسی رشته ی معماری -راهنمای  12مورد پایان نامه ی کارشناسی
تدریس دروس تخصصی معماری و نرم افزارهای مرتبط معماری در آموزشگاه های تخصصی معماری



استاد راهنمای :
-1عنوان پایان نامه:دهکده سالمت  ،دانشجو :مهندس آرزو شکری  ،زمستان  94دانشگاه سوره
-2عنوان پایان نامه :طراحی مجتمع مسکونی قشر کم درآمد  ،دانشجو:سوده یعقوبی زاده  ،تابستان 94
-3عنوان پایان نامه :طراحی مجموعه ورزشی نشاط خانواده(شهر تهران) ،دانشجو:صامیه مرادی ،تابستان 94
-4عنوان پایان نامه :دانشکده تخصصی معماری  ،دانشجو:سحر فوالد پور ،زمستان 94
-5عنوان پایان نامه:طراحی دهکده تفریحی  ،ساحلی و اقامتی  ،دانشجو:روناا گودرزی ،اسفند 94
-6عنوان پایان نامه:طراحی خانه موسیقی  ،دانشجو :سعیده گل دار  ،زمستان 94
-7عنوان پایان نامه :طراحیرصد گاه علمی ،فرهنگی  ،گردشگری ،دانشجو:یاسمن لطفی ،زمستان 94
-8عنوان پایان نامه:طراحی دهکده توریستس  ،گردشگری سالمت  ،دانشجو:سمیه جعفری  ،زمستان 94
-9عنوان پایان نامه:طراحی دانشکده معماری با رویکرد فنی هنری  ،دانشجو :الهام آژیده  ،زمستان 94
-10عنوان پایان نامه :طراحی مرکز هنرهای نمایشی  ،دانشجو :فرناز هنربری  ،زمستان 94

سوابق علمی:
 داور  2فصلنامه تخصصی منظر و طراحی شهری (پژوهش های منظر شهری) -هسته مطالعات
منظرشهریJulr.ir
 انتصاب در کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری  ،منظر و شهرسازی
توسط مدیر کل سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری جناب آقای رجبعلی خسرو آبادی
caiu.ir
 عضو هیات علمی افتخاری گروه معماری  ،هنر و شهرسازی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین
دانشگاهی ISCDBU
 عضو هیات علمی افتخاری موسسه آموزش عالی متانت
 عضو هیات علمی و داور همایش های انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
 عضو هیات علمی افتخاری موسسه سفیران فرهنگی مبین از موسسات فناور و دانش بنیان پارا علم و
فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 راهبر علمی و عضو کمیته ی اجرایی دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
 عضو كمیته ي علمي و داوراناولین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری،شهرسازی و مدیریت شهری
 عضو كمیته ي علمي و داوران اولین همایش ملی علوم انسانی اسالمی
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
 انتصاب در کمیته علمی و داوران اولین و دومین و سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در
حوزه مهندسی عمران ،معماری  ،فرهنگ و مدیریت شهری ایران توسط رییس انجمن توسعه و
ترویج علوم و فنون بنیادی
 عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسالمی
 عضو کمیته علمی و داوران یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران و توسعه پایدار  ،دانشگاه
علم و صنعت
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس ملی معماری و م منظر شهری پایدار
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری ،هنر و شهرسازی
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
 عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
 عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران



















عضو کمیته علمی و داوران سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی هنر ،صنایع دستی و گردشگری
عضو کمیته علمی و داور برتراولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و
فناوری
عضو کمیته علمی و داوران چهارمین همایش ملی معماری  ،شهرسازی و پژوه های نیاز محور با
محوریت تحوالت نوین و پژوهش های کاربردی
عضو کمیته علمی و داوران سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت
ساختمان
عضو کمیته علمی و داوران نخستین کنفرانس ملی فرهنگ  ،گردشگری و هویت شهری
عضو کمیته علمی و سر داور اولین و دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
Thefirst & second international conference on management and culture
development
عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ساالنه علمی – تخصصی مهندسی عمران  ،معماری ،
شهرسازی علوم جغرافی در ایران باستان و معاصر
عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران  ،معماری و محیط زیست پایدار
1th scientific conference on civil, architecture and sustainable environment
عضو کمیته علمی و داوران دومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر
خاورمیانه (دبی) )(camu2016.com
Second international congress on sustainable architecture and urbanism
عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی فرهنگ،گردشگری و هویت شهری
عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
عضو كمیته ي علمي و داوران دومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم،مهندسی
وتکنولوژی(استامبول)

 راهبر و سرپرست کارگروه علمی دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار iuss.ir
 عضو کمیته علمی و داوران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین mmsc.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی معماری اسالمی ،میراث شهری و توسعه پایدارiusd.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی iceiconf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی معماری توسعه شهری
uconf.kharazmii.com
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی
و مطالعات اجتماعی ایرانesconf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و رونشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسیibsn.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنگره بین المللی تحوالت نوین پایداری در معماری وشهرسازی عمران و
مهندسی ساختمان-استامبول
 عضو کمیته علمی و داوران ورا شاپ لیدbseu-com.com
 (USGBC) LEED GREEN BUILDING COUNCLICommission-IV:architecture,
urbanism and demand oriented research based on new evolution approach and
practical research
 عضو کمیته علمی و داوران دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی –چهارمین همایش ملی
معماری ،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحوالت نوین و پژوهش های
کاربردی10thsastech.khi.ac.ir

 عضو کمیته علمی و داوران سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی روانشناسی  ،مشاوره
و آموزش در ایران با محوریت اخالق و تربیت اسالمیpcconf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران 2nse.ir
 عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارسicpgo.irimo.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم مهندسی
iceconf2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و
معماری parsconferenceint.com
 عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی عمران ،معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره
سوم با حمایت دانشگاه لوتران کالیفرنیا newconf2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی کسب و کار :فرصت ها و چالش ها به دبیری علمی
 .Prof N.RAMU –Annamalai university-India------ conference2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم
مهندسیitcc2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا 1404conf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی
ایران ncca.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس دوساالنه جامعه و معماری معاصر moaser2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنگره بین المللی زبان و ادبیاتlpm2016.ir
 عضو کمیته علمی و داورانکنگره بین المللی ادبیات ،عرفان و فلسفه lpm2016.ir
 عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ،معماری  ،برق و
مکانیک ایران caem.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران iran3c.com
First international comprehensive competition conference on engineering 
sciences in Iran
 عضو کمیته علمی و داوران سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری  ،جغرافیا و محیط
زیست پایدارconf3.bonyadhamayesh.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس تخصصی و علمی در حوزه هوشمندی سازمانی و تجاری
boiconf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی نگرش نو بر چالش های شهر و شهر نشینی nacu.ir
 عضو کمیته علمی و داوران دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری ،مرمت،شهرسازی و
محیط زیست پایدار 3architecture.bonyadhamayesh.ir
 عضو کمیته علمی و داورانکنفرانس بین المللی هنر،معماری و کاربردهاiconfaaa.ir
 عضو کمیته علمی و داوران اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط
زیست پایدار paydarconf.ir
 عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشی دینی غدیر
ghadir2016.ir
 نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی oiconference.ir
 عضو کمیته علمی و داوران همایش بین المللی معماری،عمران وشهرسازی درآغازهزاره سوم
 International conference on architecture, civil engineering and urban development
)at the beginning of the third millennium(iacut.com



Member of the scientific committee of international culture T art and Islamic architecture
conference
 عضو کمیته علمی سومین همایش بینالمللی و ششمین همایش ملی گردشگری  ،جغرافیا و محیط زیست پایدار
The third international and the sixth national conference of tourism, geography 
and stable environment
 عضو کمیته علمی کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی  ،آموزشی ،عمران ،معماری  ،شهرسازی و محیط
زیست ایران ircivilconf.ir
 عضو کمیته علمی کنفرانس بینالمللی کشاورزی  ،محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم icaenr.com
 عضو شورای داوری و علمی سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری  ،شهرسازی-دبی  .مصدر
camuconf.com
 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس جهانی توسعه دانش در علوم و فناوری dkst.ir
 عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم amtm2016.com
 عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی د قرن  21با مشارکت دانشگاه
روسی –ارمنی اسالوینک ارمنستان icnah2017.com
 عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی  ،فرهنگی و پژوهش دینی
ghadir2017.com
 عضو کمیته علمی دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران pfconf.ir
 عضو کمیته علمی اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی  ،علوم تربیتی  ،مطالعات اجتماعی
و فرهنگی 7.iseconf.ir
The first national and international conference of psychology, educational, 
sciences, social and cultural studies
 عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی  gsconf.kharazmii.comبا حمایت انستیتو
مهندسی و مدیریت قزاقستان-آکادمی بین المللی آذربایجان-آکادمی بین المللی علوم گرجستان –دانشگاه ملی
گرجستان –Azerbaijan international ecoenergy academy
 عضو کمیته ی علمی-کمیته ی انتشار و محتوای همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با
رویکرد اقتصاد مقاومت
 عضو فعال کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ،مطالعات رفتاری و
آسیب های اجتماعی ایران










گذراندن دوره های معماری مدرن  ،معماری اسالمی و معماری ارنومنت و اخذ مدرا دانشگاه  AAلندن
از اعضای کاندیدای بورس مدرسه معماری لندن
گذراندن دوره های طراحی داخلی و اخذ مدرا آکادمی بین المللی داموس ایتالیا
کاربرگزیده معماری داخلی آکادمی داموس
گذراندن دوره ی عالی مدیریت پروژه ی دانشگاه تهران و اخذ مدرکدانشگاه تهران از سوی قطب معماریبا حضور
پروفوسور گالبچی و پروفوسور صدری استاد دانشگاه ویرجینیا تگ آمریکا و اخذ مدرا تایید گذراندن دوره با
موفقیت
عضو پنج نفر برگزیده برای شرکت در دوره ی عالی تکنولوژی معماری دانشگاه تهران
طرح برگزیده توسط استاد نسرین سراجی برای چاپ در مجله شارستان
اخذ مدرا اسکان بشر با امضای دفتر اسکان بشر یونسکو

WORKSHOP ON THE OCCASION OF THE WORLD HABITAT DAY ORGANIZED BY UN
HABITAT



شرکت در کارگاه معماری سنتی فرهنگستان هنر

 شرکت در کارگاه های تخصصی دانشگاه تهران
 شرکت در دوره های معماری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
 مشارکت درسلسله سخنرانی های فناوری نوین ساختمانی
 مشارکت درهمایش های معماری حوزه هنری
 گذراندن کارگاه میراث فرهنگی از دریچه دوربین
 اخذ مدرا همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر با همکاری سازمان زیبا سازی شهر تهران
 مشارکت درکارگاههای آموزشی طرح مدرسه پاییزی گردشگی علم و فرهنگ
 مشارکت در دوره های مختلف نشست های هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران
 گذراندن دوره ی مناسب سازی فضاهای شهری برای تئاتر خیابانی توسط جامعه مهندسان شهرساز ایران
 مشارکت درهمایش آموزشی تخصصی تعامل شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان ،چالش ها و راهکارها با
همکاری جامعه مهندسین شهرساز ایران ،جامعه مهندسان مشاور ایران و سازمان نظام مهندسیساختمان
 گذراندن دوره های نرم افزار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
 مشارکت در سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات با همکاری خانه هنرمندان و سازمان زیبا سازی
 مشارکت درکارگاه آموزشی راهنمایان تخصصی راه ابریشم با همکاری معاونت گردشگری سازمان میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
 اخذ مدرا دوره آموزشی تخصصی الگوها و نمونه های استاندارد مبلمان شهری سازمان زیبا سازی و جامعه
مهندسان شهرساز ایران
 اخذ گواهی نشست تخصصی شهرسازی و معماری همساز با اقلیم توسط هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی،
سازمان نظام مهندسی  ،پژوهشکده فرهنگو هنر سازمان نوسازی  ،جامعه مهندسان شهرساز ،جامعه مهندسان
مشاور ایران و مرکز شهرسازی نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
 دریافت گواهی سلسله کارگاه های بازخوانی شهر تهران توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و
پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی
 مشارکت درهمایش شبیه سازی معماری به کمک رایانه توسط خانه معماران آرمانشهر
 اخذ گواهی سلسله نشست های نوسازی شهری و برنامه ی سازماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر
رسمی با تاکید بر مدیریت شهری توسط اداره ی کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران وشرکت مادرتخصصی
عمران و بهسازی شهری ایران
 Participated on Internationalen congress auf ShahidBeheshtiuniversitat der
medizinischenwissenschaften und Gesundheitsdienste 2016
 Participated onScientific & technical workshop(Islamic network on virtual university
)and organization of the Islamic conference
 Participated on the second seminar and workshop on sustainable urban design
from the global compact(member of un global compact )and eurocert
 Certificate of excellence in presence workshop on customer design and retrofit
buildings with materials that, soil improvement, robust systems for steel and
concrete, structural systems of high-rise buildings, reinforced concrete system,
seismic design of steel construction LRFD method , principles of geotechnical and
structural excavation Guard,materials and new production technologies
 مشارکت درمجموعه کارگاه های سومین مدرسه پاییزی گردشگریدانشکده علومگردشگری
 اخذ مدرا دوره ی عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران



قبولی در آزمون جامع راهنمایان فرهنگی و اخذ مجوز برگزاری تورهای معماری و فرهنگی توسط سازمان
میراث فرهنگی

دوره های مرتبط اموزشی:
AUTO CAD, ARCHICAD,3DMAX,PHOTOSHOP,MS PROJECT,COREL ،REVIT،GIS

سوابق پژوهشی و مکتوب در دست چاپ:









کتاب طراحی برای کودکان با رویکردی به معماری ایرانی
چاپ کتاب معماری پارامتریک و راهکارهای طراحی خالقانه ی دیجیتال
چاپ کتاب راهنمای نرم افزار کاربردی رویت در معماری
چاپ کتابچه ی دست یافته های مزوسیتی و قنوات ایران توسط گالری محسن
چاپ کتابچه ماحصل پژوهش های گروهی بهسازی محله عودالجان توسط انتشارات دانشگاه پاویا
مشارکت در طرح پژوهشی مزوسیتی و احیائ قنوات شهر تهران
دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی فراوانی از جمله کارگاه مستند سازی محله عودالجان تهران ،کاوشی
در طرح هایی برای بازیابی و بهبود منظر شهری با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فلورانس و پاویای ایتالیا

DOCUMENTATION OF OUDLAJAN AREA IN TEHRAN WORKSHOP ..ANALYSIS FOR
DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR RECOVERY AND REQUALIFICATION OF
THE URBAN LANDSCAPE



چاپ کتاب  100هتل  100کسب و کار
مشارکت در چاپ اولین شماره از فصلنامه تخصصی ویال و عضو شورای همکاری مجله

مقاالت:












کاوشی در طرح هایی برای بازیابی و بهبود منظر شهری
احیای قنوات شهر های ایران با رویکرد ایجاد مورفولوژی شهری جدید
DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR RECOVERY AND REQUALIFICATION
OF THE URBAN LANDSCAPE
اصول و ضوابط طراحی فاهای شهری مناسب با مقیاس کودکان
استاندارد سازی فضاهای کودکانهو نقش معماری در ایجاد محیط امن برای حضور کودکان
نقش پیاده راه ها در باال بردن کیفیت فضاهای شهری در ایران
تاثیرات ایجاد محور های پیاده در امنیت ساکنین شهرها
ارزیابی عملکرد مسکن مهر و سنجش میزان موفقیت در ایران
The process of analyzing grasshopper in visual system of architecture design
بررسی نقش اقلیم در طراحی معماری کویری ایران
نقش طراحی معمارانه مراکز تجاری در باال بردن سرزندگی و نشاط شهری





مقایسه تطبیقی وضعیت کالبدی محله ی نور آباد و سرتاس به عنوان دو بافت تاریخی مداخله شده ایران
چاپ عکس منتخب در مسابقه ی عکاسی مجله ی عکس
چاپ مقاله در ستون معماری و شهرسازی روزنامه ی راه مردم


























سوابق اجرایی:
عضو سخنرانان و پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران در همایش بین
المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مسوول علمی و اجرایی طرح ملی  100هتل –  100کسب و کار و نمایده ی سازمان تامین اجتماعی در
تهیه ی کتاب  100هتل  100کسب و کار
از اعضای کمیته اجرایی طرح ملی  100هتل  100کسب و کار
عضو کمیته اجرایی و تیم برگزار کننده جشن نوروز – موزه ملی 1394-
عضو کمیته اجرایی برگزار کننده اولین مسابقه و نمایشگاه بین المللی عروسک های بومی و محلی ایران
دریافت لوح سپاس به منظور مشارکت در برگزاری پنل تخصصی و بین المللی نوروز و عروسک های
محلی از سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
Outstanding support for organization of the international export panel on
ethnic and Nowrouz dolls and puppets organization by Tehran ICH Center

همکاری با شرکت معماری داخلی اشل در خصوص بازسازی پروژه مسکونی از سال88
رییس دفتر فنی هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) و همکاری با شرکت های بین المللی در زمینه ی ساخت
هتل های  4و  5ستاره همچون ACCOR HOTELSاز فرانسهSTEIGEN BERGER-از آلمان –
DEALIMاز کره – KIM HENGاز سنگاپور – SARAIVA ASSOCIADOSاز پرتغال – VINCIاز
فرانسهBOUYGUE -از فرانسه – HERBERT SMITH FREEHILSاز آلمان –
ALLEGROITALIAاز ایتالیاIS DONGSEO -از کره جنوبی – COLLIERSاز کانادا – MCTاز
قطر  ASCOTT,و ...
مشاور ارشد ساختمانی شرکت رازان مهر از ابتدای سال 92
عضو هیات مدیره مرکز توسعه ی راهبردی میراث فرهنگی
مدیر منطقه ی دزاشیب تهران منصوب شده از سوی شهریاران جوان شهرداری منطقه 1
مدیر گردشگری شهریاران جوان منطقه  1شهرداری تهران
کاندیدای انتخابات شورایاریمحالت سال 94
رییس وسرپرست گروه 7نفره داموس و کسب رتبه ی گروه برتر اجرا
نمایشگاه آثار دانشجویان در گالری هنرمندان
خبرنگار افتخاری روزنامه ی اعتماد
همکاری های علمی با قطب معماری دانشگاه تهران
کارگردان و طراح صحنه ی چندین نمایش محوطه ای و صحنه ای با همکاری تاالر وحدت و تئاتر شهر
کارشناس تخصصی و عهده دار برنامه ی رادیوی معماری و شهرسازی خشت و خیال
کسب مقام دوم مسابقه ی وب الگ نویسی متخصصان معماری و شهرسازی به عنوان مدیر وب الگ معماران
شهرساز اینگونه می اندیشند








سرپرست کارگروه صنایع دستی ،صادرات و امور بین الملل مرکز توسعه راهبردی میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ملل
اخذ نشان شیما از بنیاد ملی مد و لباس در  5امین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
راهیابی اثر در بخش نهایی برگزیدگان داوری طراحان جواهر و زیورآالت جشنواره ی پنجم بین المللی مد و
لباس فجر
کسب مقام غرفه ی برتر علمی دانشگاهی جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
احراز رتبه ی برگزیده در بخش فردی دومین جشنواره تولید کتاب های صوتی کودکان و نوجوانان نابینا
برگزیده ي طراحی صحنه در جشتواره ی بین المللی تئاتر

سوابق عضویت نهادها و انجمن ها:























عضو شبکه ی علمی زنان دانشمند جهان اسالم
عضو هیئت مدیره NGOصنایع دستی سورینا
عضو هیات موسس سازمان مردم نهاد حقوق شهروندی ایران
عضو رسمی شهریاران جوان وابسته به شهرداری تهران
عضو جامعه ی مهندسان شهرساز ایران
عضو "انجمن علمی معماری منظر ایران"
عضو انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ،معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران
عضو انجمن معماران و شهرسازان ایرانی siap
عضو قطب معماری اسالمی دامشگاه علم و صنعت
عضو انجمن طراحان شهری ایران
عضو انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهر ساز
عضو انجمن عکاسی نگاه حوزه هنری
عضو رتبه  2باشگاه هنرمندان حوزه هنری
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
مشارکت در برنامه های کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی
عضو باشگاه جهانگردی صلح
عضو موسسه فرهنگی ایکوموس ایران وشورای بین المللی بناها ومحوطه های تاریخی
عضو انجمن علمی فضای معماری نو ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فن اوری
عضو باشگاه گردشگری ایرانیان
عضو تخصصی کانون معماران و شهرسازان جوان
عضو گروه طراحی صحنه و لباس تئاتر سولو
عضو انجمن علمی گردشگری ایران

