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Curriculum Vitae 

 

 حسننام: 

 اصانلونام خانوادگي: 

 در رشته معماري و شهرسازي از پلي تكنیك میالن. پیوسته فوق لیسانس
 مطالعاتي برشا ، دانشگاه مطالعاتي بلونیا ،دانشگاه مطالعاتي جنوا، دانشگاه پلي تكنیك میالن کنسرسیومي از دکتري در رشته معماري و شهرسازي 

  جديد ارگ اقتصادي ويژه منطقه – 413آدرس: خیابان استاد مطهري، شماره 

 
.osanloo@soore.ac.ir 

hassan.osanloo@asihe.ac.ir 

 

 تجربيات آموزشي خارج از كشور : 
 ادامه دارد. 1991ايتالیا از سال میالن  سازمان نظام مهندسيعضو  -

 ادامه دارد. 1431سال   عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران از -

 ادامه دارد. معماري ،تئوري و پروژهدپارتمان علمي دوره دکتري در دانشگاه ساپینزاي رم  هیئات عضو -

 ساخت ادامه دارد.دپارتمان معماري ،وعلمي دوره دکتري در دانشگاه ساپینزاي رم  هیئات عضو -
 

دپارتمان علوم منطقه  –در درسهاي ذيل در پلي تكنيك ميالن دانشكده معماري  4999 -4991استاد قراردادي از سال  

 اي:
 لیز اسكلت هاي شهري و منطقه ايآنا .1

 آنالیز سیستم هاي شهري .2

 تجزيه و تحلیل اسكلت هاي شهري و منطقه اي .4

 معماري اسالمي .3
 

 در پلي تكنيك ميالن : كارشناسي ارشدمقطع پايان نامه هاي  ياستاد راهنما
 

 معماري حمام .1

 معماري حسینیه و تكیه .2

 جاده ابريشم نقش معماري کاروانسرا اساس ارتباط بین امت هاي مختلف اسالمي و غیر اسالمي  .4
 

 عوامل پروژه در معماري بیوکلیماتیك ايران .3
 

 تاثیر مذهب در ساخت بافتهاي شهري .5
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 پازولیني طوفانديوار صنعا )يمن( بعد از  .1
 

 باغهاي ايران و چهار باغ به عنوان الگو باغهاي ايراني دوران اسالمي .3
 

 سنت نفي شده فرهنگ مسكوني در اردن .8
  
 دانشگاه هاي ايران:در  مقطع كارشناسي ارشداستاد راهنماي پايان نامه هاي  

 

 1392مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد کیش سال  .1

 1392طراحی اداره مبراث فرهنگی یزد موسسه آموزش عالی روزبهان ساری سال  .2

 ،1392موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی طراحی مدرسه با رویکرد معماری پایدار ، .3

دانشکده معماری دانشگاه آزاد  ، تبدیل سینمای استالینی در شهر اوفا)روسیه(به مسجد جامع ، ساختن در فضای ساخته شده .4

  1332، سال  مهندس عاطفه مال حسینی، دامغان

 1333مهندس هما اسماعیلی، سال  ، دانشکده معماری دانشگاه سوره ،اسالمی)خانه امروزی با دیدگاه ایرانی(-طراحی خانه ایرانی .5

مهدیه ، مهندس  دانشکده معماری دانشگاه سوره ، اهمیت گفتگوی ادیان در عصر جهانی شدن فرهنگ ، طراحی مرکز ادیان .6

 1333اقدام،سال 

مهندس اسالمی ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ،  -میالن با رویکرد سبک زندگی ایرانی 1334طراحی غرفه در اکسپو  .7

 1333محمد مهدی سالمت ، سال 

 1333مهندس مهدیه نصیری، سال  ، دانشکده معماری دانشگاه سوره ، طراحی مسجد و مرکز فرهنگ اسالمی .8

 1333، سال  ، مهندس سارا زینل زاده دانشکده معماری دانشگاه سوره ، مد اسالمیخانه  .3

 1333، مهندس فاطمه رجبی، سال ،دانشگاه آزاد واحد شاهرودهال با رویکرد پایدار طراحی کنسرت .11

  1333مهندی المیرا میرزائی،  ،دانشکده معماری دانشگاه سوره ،پایدارموزه علم وفناوری با رویکرد  .11

 1333مهندس فاطمه کماری، سال موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی،  ،دیجیتال کودکان مرکز .12

 1333مهندس مسعود اسفندیاری، سالدانشگاه آزاد اسالمی واحدمرکز بین الملل کیش،  ،طراحی معماری مجتمع مسکونی سبز .13

 1333مهندس نظام حسین نژاد،  ،دانشکده معماری دانشگاه سوره ،طراحی هتل تجاری با رویکرد معماری سنتی ایران .14

 1333مهندس بابادی آقاخان پور،  موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی، ،نفره 511طراحی ندامتگاه  .15

 1333مهندس زهره رمضانپور، سال موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی ، ،طراحی باشگاه علمی دانش پژوهان علوم پایه .16

، موسسه آموزش عالی اجتماعی محالت –رویکرد طراحانه به بررسی تاثیر گسترش معابر بزرگراهی درون شهری بر پایداری کالبدی  .17

 1333عالء الدوله سمنانی، مهندس پریا صادقی، سال 

 1333مهندس طاهره شهودی،سال  موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی، ،بیمارستان سالمندان با رویکرد روانشناسی محیط .18

مهندس محمدرضا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود،،طراحی دهکده هنرمندان با رویکرد معماری پایدار )اجتماعی( در شهر تهران .13

 1333خانمحمدی فرد، سال 

 1333رغام افشار، سال،مهندس درسیم ضدانشکده معماری دانشگاه سوره ،مجتمع آموزشی برای دانش آموزان نا شنوا و کم شنوا .21

  1333مهندس حمید نیک نژاد، سالموسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی،  ،طراحی بنای یادمان شیخ شهاب الدین سهروردی .21

 1333طراحی الگوی مسکن با رویکرد پایداری اجتماعی، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی،مهندس بهناز صفاریان، سال  .22

پایدار فضاهای آموزشی)مقطع دبستان( در راستای فرهنگ سازی نسل آینده برای پیوند با محیط زیست در شهر طراحی الگوی  .23

 1333آمل ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی، مهندس سمیه کریمان، سال 

 1333ی،  سال مطالعه پژوهشگاه های باستان شناسی موجود در تپه های باستانی، دانشگاه سوره، مهندس  حسنا عیوض .24

(، دانشگاه sosطراحی مرکز نگه داری از کودکان بی سرپرستبا محوریت آموزش )براساس شیوه نگه داری از کودکان دهکده  .25

 1333معماری، مهندس مریم شیری، 
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 1333طراحی و ایجاد کاربردی جدید در کاروانسرای روستای ده نمک، دانشگاه سوره، مهندس الهم نجف اوشانی، سال  .26

ی مرکز محله عودالجان و بخشی از محله با هدف ارتقای شاخص های پایداری اجتماعی با تاکید بر مولفه های امنیت و طراح .27

 1334موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی،مهندس مینا هادی، سال  هویت،

مهندس تارا بهاری، وله سمنانی، طرح توسعه موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی به دانشگاه، موسسه آموزش عالی عالء الد .28

 1334سال 

 1334اسالمی ، دانشگاه سوره ، مهندس سجاد نصیری ، سال  -طراحی سفارت خانه ایران در کشور مالزی با رویکرد معماری ایرانی .23

 1334ررسی و تبیین ارتقا تعامالت اجتماعی در بناهای فرهنگی،دانشگاه سوره، امین رضا فرمان سال ب .31

 1334عوامل محیطی بر رفتار کودکان دارای اوتیسم  دانشگاه سوره ، سارا پرهون سال بررسی تاثیر  .31

 1334استفاده از فناوری های نوین در بناهای تاریخی دانشگاه سوره،  الهام نجف اوشانی سال  .32

 1334دانشگاه سوره ، سجاد نصیری سال  طراحی سفارت خانه ایران در کشور مالزی با رویکرد معماری ایرانی .33

       1334طراحی داخلی آپارتمانهای ونک پارک با رویکرد معماری اسالمی دانشگاه سوره ، زهرا اسماعیل زاده سال  .34

 1334بازشناسی هنرهای اسالمی به منظور طراحی دانشکده در گرمسار دانشگاه سوره، المیرا رادمهر سال  .35

سونیا نعیمی دانشگاه سوره ،  ه نمونه موردی بهسازی پایانه فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( ساختن در فضای ساخته شد .36

 1334سال  نوروله

 1334سال محمد سوری  دانشگاه سوره ، طراحی داخلی مسکن تطبیق پذیر در محیط های محدود با تکنیک اریگامی .37

 1334سال یترا لشکری طراحی مرکز فرهنگی آموزشی ویژه کودکان دانشگاه سوره، م .38

 1334دریافت و مفهوم سنت از طب سنتی و بازتاب آن در معماری دانشگاه سوره زهرا بیاتی سال  .33

 1334بازخوانی هنرهای آیینی و بازتاب آن در طراحی معماری دانشگاه سوره مهرناز توپه سال  .41

 1334ه سوره لیال دانشورنیا سال طراحی مرکز نمایش های آیینی و سنتی ایران )کاروانسرای ده نمک(  دانشگا .41

 1334مرکز تحقیقات و فناوری طب سنتی با رویکرد باغ شفا دانشگاه سوره صادق کیان سال  .42

 1334طراحی فرهنگسرا در منطقه یک تهران دانشگاه سوره امیر خشه چی سال  .43

 1334طراحی کافه باغ )خانه ناصرالدین میرزا(  دانشگاه سوره ، مرضیه فالح مراد سال  .44

  1334مطالعه معماری سنتی بازار به منظور طراحی مرکز تجاری  دانشگاه سوره ، زهرا حاج نقی تهرانی  سال  .45

 1334 سال ، رستمی مریم ، گرمسار سمنانی الدوله عالء عالی آموزش موسسه ، شناسی کویر پژوهشگاه .46

 1334 سال ، زالی اعظم ، گرمسار سمنانی الدوله عالء عالی آموزش موسسه ، کودک خانه طراحی .47

 1334 سال ، کیقبادی شادی ، گرمسار سمنانی الدوله عالء عالی آموزش موسسه ، ونک شهری گاه میدان طراحی .48

 1334 سال ، مرادی علی ، گرمسار سمنانی الدوله عالء عالی آموزش موسسه ، معماری و عمران دانشکده طراحی .43

 1334 سال ، دوست رفیق علی ، گرمسار سمنانی الدوله عالء عالی آموزش موسسه ، آموزشی فضاهای معماری تاثیر بررسی .51

خانه معماران ایران با کاربرد فرهنگی و اجتماعی و توجه به معماری پایدار، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار، مجید  .51

 1335عزیزی، سال 

ارتقای تاثیر روانی محیط بر ساکنان ، موسسه آموزش مرکز اقامتی و تفریحی خاص جامعه )سالمندان وکودکان بی سرپرست(با  .52

 1335عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار، نیلوفر امامی ، سال 

 1335بنیاد معماری ایران ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار،الهام کیان مقدم ، سال  .53

عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، فاطمه نادرنژاد ، سال طراحی اقامتگاه کوهستان با رویکرد معماری پایدار ، موسسه آموزش  .54

1335 

طراحی تجمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، آیدا اقبالی نمین ، سال  .55

1335  

 1335رمسار ،محسن دمرچلی ، سال مرکز اقامتی و تفریحی با رویکرد پایدار ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گ .56

 1335طراحی مرکز تفریحی و توریستی ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، سید داود حسینی ، سال  .57

 1335مرکز چند رسانه ای ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، بنفشه ادیبی ، سال  .58
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کیفیت محیطی با معیارهای روز ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، طراحی بیمارستان عمومی با هدف ارتقای  .53

 1335مهناز جهانی خصال ، سال 

 1335نمایشگاه بین المللی تجهیزات اداری ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی گرمسار ، سحر مدنی کزازی ، سال  .61

ع انسانی در پروژه های صنعت ساخت ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی ارائه راهکارهای موثر برای افزایش بهره وری مناب .61

 1335گرمسار ، مرضیه زارع ، سال 

نقش رهبری استراتژیک در ایجاد ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته در سازمان صنعت ساخت ، موسسه آموزش عالی عالء  .62

 1335الدوله سمنانی گرمسار ، سوگند حسنی گرگانی ، سال 

نقش ظرفیت های ناشناخته سازمانهای ساخت وساز در راستای اهداف استراتژیک ، موسسه آموزش عالی عالء الدوله سمنانی  .63

 1335گرمسار ، بابک زمانزاده ، سال 

 1335سیده اسماء سجادی ، سال  ، دانشگاه سوره بازار سرپوشیده شهرستان ایرانشهر، باز آفرینی فضای داخلی .64

 1335متروی تهران ، دانشگاه سوره ، علی سلیمانی ، سال  -ایستگاه چهارراه ولیعصر سقف کاذببهسازی  .65

 ساماندهی و اسکان مردم در شرایط بحرانی بر اساس معماری داخلی و بررسی پدافند غیر عامل به عنوان بخشی از شهر خوشه ای ، .66

 1335رضا آقایی سربرزه ، سال  ، سوره دانشگاه

آزاده ،  سوره دانشگاهراحی سوره طراحی بهینه دانشگاه با تکیه بر کیفیت فضاهای آموزشی و فضای سبز ، طراحی دانشگاه آینده  ط .67

 1335نایبی ، سال 

 دانشگاهطراحی مجموعه فرهنگی در مجاورت حرم حضرت عبدالعظیم با رویکرد ارتقاء هویت اجتماعی جوانان ساکن شهر ری ،  .68

 1335، الهام محمد علیزاده ، سال  سوره

  1335، هانیه حبیبی ، سال  سوره دانشگاهاسالمی ،  -طراحی مرکز فرهنگی آموزشی هنرهای ایرانی  .63

 1335طراحی مرکز آموزش و اجرای موسیقی ایرانی ، دانشگاه سوره ، حسام توسلی ، سال  .71

 1335سارا فغان زاده ، سال  موزه جنگ جهت حفظ و ارتقاءارزشهای انسانی و اجتماعی و اعتقادات معنوی ،دانشگاه سوره ،طراحی  .71

 1335، دانشگاه سوره ، حمید رضا محمودیان ، سال  ساختن در بنای ساخته شده )نمونه موردی کاروانسرای السجرد( .72

 1335طراحی ساختمان نظام مهندسی استان سمنان ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، علی بهار ، سال  .73

 1335معماری پایدار ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، محمد مهدی محمدی ، سال طراحی باغ موزه کرمان با رویکرد .74

 1336، سال  نیانفرناز فریدومرکز ترک اعتیاد با رویکرد سازیاری اجتماعی ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ،  .75

 1336طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد روانشناسی  ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، الهام رجبی ، سال  .76

 1336درمانی و تحقیقاتی کودکان طیف اتیسم ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، ریحانه علیپور ، سال  –مرکز آموزشی  .77

 1336لوژیک ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، ثاره مشکین فام ، سال طراحی شهرک صنعتی با رویکرد معماری الکو .78

ارائه چارچوربی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی پروژه های صنعت ساخت و ساز ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،  .73

 1336داوود علیپور، سال 

ر اردبیل  ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، جواد فرهمند ، سال الزامهای مدیریت کیفیت در پروژه های بلند مرتبه شه .81

1336 

 1336، سال بهنام زعیمی یزدی، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان .81

 1336خت مقدم ، سال ب نوطراحی بیمارستان با رویکرد معماری اکولوژی ، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، علی  .82

 1336موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، علیرضا دستیار ، سال طراحی پایانه مسافربری،  .83

 1336طراحی کودکستان در اردبیل، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، تورج رحیمی، سال  .84

 1336، سید امیر حسینی ، سال  طراحی مسجد با رویکرد معماری نوین، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی .85

 1336موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ، اباذر حضرت قلی ، سال  اصول طراحی مجتمع های قضایی، .86

 1336ساختن در فضای ساخته شده با رویکرد گرافیک، دانشگاه سوره، ایما میرزا علیخانی،  .87

 1336امیررضا طالع زاری، دانشگاه سوره،  مرکز گفتگوی ادیان در محله جلفا اصفهان، .88
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، دنا بختیاریدر طراحی مسکن اجتماعی، دانشگاه سوره، راسیونالیزم، خانه ای برای حاشیه نشینان، با مطالعه ی نقش جنبش  .83

1336 

 1336طراحی فروشگاه لباس با رویکرد پایدار زیست محیطی، دانشگاه سوره، سپیده میرآبا،  .31

 1336ن، دانشگاه سوره، فتانه خلیلی، طراح مجتمع مسکونی در بافت قدیم کاشا .31

 1336شناسایی ویژگی ها و اصول مسکن مطلوب بر اساس تعالیم اسالمی، دانشگاه سوره، پریا فوالدی پناه،  .32

 1396بازسازی کاروانسرای خوی در بافت تاریخی، دانشگاه سوره، محمد احسان مالمیری،  .33

موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی ،حسام نژاد  پروژه های ساختمانی،مطالعه اثرات نوع قراردادبر کاهش موارد ادعایی در  .34

 1337حسن،

موسسه آموزش  بررسی تاثیر عامل رهبری بر موفقیت پروژه های ساختمانی )مطالعه موردی پروژه مسکن مهر استان خوزستان(، .35

 1337عالی عالءالدوله سمنانی، ایمان جعفری آنی ،

موسسه آموزش عالی عالءالدوله  های ساخت)مطالعه موردی ایستگاه آتش نشانی شهر تهران(، مدل بهینه سازی تحویل پروژه .36

 1337سمنانی، رسول بهزاد پور،

 1337طراحی هتل هوشمند با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی، راحله یار محمدی، .37

 1337تکنولوژی نوین در ساخت،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،ادریس خانی،زه هنر های مدرن با استفاده از مو .38

 1337طراحی حوزه هنری با رویکرد پایداری اجتماعی، موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،سارا مهرپرور، .33

 1337طراحی دانشکده پزشکی سمنان ،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،احسان خمسه، .111

مجموعه کمپ محیط زیست در مجاور کاروان سرای قصر بهرام،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی، بهزاد فیضی  طراحی .111

 1337فیض آبادی،

 1337طراحی مجموعه اقامتی بوم گردی،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،الهه زینلی، .112

 1337سمنانی،پگاه فتحی، ،  موسسه آموزش عالی عالءالدولهطراحی یادمان ساختمان پالسکو .113

 1337طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،سید رضا حسینی، .114

طراحی هتل توریستی تفریحی در جزیره کیش با رویکرد معماری سبز،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،شیما طالب  .115

 1337لو،

 1337هدی یزدی،،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،بینایانامجتمع اموزشی فرهنگی نطراحی  .116

،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،اکرم مومنی طراحی مجموعه اقامتی هتل در همجواری فرودگاه بین المللی امام خمینی .117

 1337ونداده،

آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،مجید بررسی فضاهای عمومی در مسکن اجتماعی نمونه موردی مسکن مهر گرمسار،  موسسه  .118

 1337پورمیرعلی،

 1337،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،سینا مهردادی، مجتمع فرهنگی تفریحی با رویکرد معماری پایدار .113

 1337پژوهشگاه هوشمند گل و گیاه،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،شبنم باوادی، .111

 1337موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،زیبا امین زاده،  ،مجتمع فرهنگی توریستی چیتگر .111

 1337مجتمع تجاری رفاهی گردشگری یاران،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،داوود غفاری، .112

 1337مرکز آموزش و درمان دیابت،  موسسه آموزش عالی عالءالدوله سمنانی،کسری امیری، .113

وطی سازی خزانه تغییر عملکرد به مرکز فرهنگی اجتماعی،دانشگاه سوره،پریسا تراب با زنده سازی فضای داخلی کارخانه ی ق .114

 1337بیگی،

 1337فائزه گنجه،با زنده سازی فضای اداری دانشگاه مرکزی سوره،دانشگاه سوره، .115
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 تجربيات حرفه اي:

 با سمت آرشیتكت طراح در دفتر : 1993لغايت  1989از سال 

  
1. Bruno Falvo  میالن -در ايتالیا 

 
2. Claudio DiniAssociati  میالن -در ايتالیا 

 
  ) ادامه دارد (شهروبنیانآرشیتكت طراح در دفتر مشاور 1431از سال  .4

 

 و ساز در منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم ) ادامه دارد ( مشاور معماري و عمراني در امور ساخت 1481از سال  .3

 

 تجربيات آموزشي در ايران:
 ر دانشگاه آزادتدريس در مقطع کارشناسي ارشد مباني نظري هنرهاي تجسمي د-1

 تدريس در مقطع کارشناسي ارشد معماري اسالمي در دانشگاه آزاد -2
 و نقد آثار تجسمي در دانشگاه آزاد تدريس در مقطع کارشناسي درس تجزيه و تحلیل -4

 تدريس در مقطع کارشناسي مرمت در معماري در دانشگاه امام حسین )ع( -3

 تدريس در مقطع کارشناسي معماري ايران و جهان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -5

 ) ادامه دارد (تهران تدريس در مقطع کارشناسي معماري در دانشگاه -1
 ) ادامه دارد (مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار کارشناسي معماريتدريس در مقطع -3
 ) ادامه دارد (مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسارتدريس در مقطع کارشناسي ارشد معماري -8
 ) ادامه دارد (تدريس در مقطع کارشناسي ارشد معماري دانشكده معماري دانشگاه سوره -9

 ) ادامه دارد (مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار روابط بین المللرياست -11
 (ادامه داردتدريس در مقطع کارشناسي ارشد معماري دانشگاه هنر تهران )-11
 اري دانشگاه سورهعضو هئیت علمي دانشكده معم-12

 رياست روابط بین الملل دانشگاه سوره ) ادامه دارد (-14

 سه دوره نامتوالي )ادامه دارد( در معماري دانشگاه سوره رياست دانشكده -13
 دانشگاه سورهمدير گروه معماري داخلي  -15

 )ادامه دارد( ريیس دفتر مطالعات مشترك ايران و ايتالیا در رابطه با معماري و شهرسازي-11
 هنر شیراز )ادامه دارد( مؤسسه آموزش عاليرياست روابط بین الملل -13
 )ادامه دارد( مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسارعضو هیات علمي  -18
 )ادامه دارد( دانشگاه سوره دانشكده معماري مهندسي معماري اسالمي در کارشناسي ارشد مدير گروه -19
 دارد( )ادامهموسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار  مهندسي معماري مدير گروه کارشناسي پیوسته -21
 پیوسته موسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار )ادامه دارد(ارشد نا مدير گروه کارشناسي  -21
 سرپرست بخش معماري موسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار )ادامه دارد(-22
 گرمسارمدير  گروه کارشناسي ارشد مديريت پروژه موسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني -24

 

 ذيل: بين المللي هاي برگزاري كنفرانس

 2111سال "نهتحت عنوان معماري مدرن و هويت فرهنگي اتوبیوگرافي معماران حوزه مديترا"پروفسور باربرا  .1

 2111سال "حت عنوان معماري مدرن و معاصر ايتالیا در بستر اروپات"پروفسور فولي  .2

 2111سال  "تكنیك هاي گذشته معماري ايران در معماري معاصرتحت عنوان نحوه استفاده از "پروفسور رومانو  .4

 2111سال  "حت عنوان کاتالوگاتسیون و مرمت مسجد جامع اصفهانت"پروفسور جنیتو  .3

 2111سال  "تحت عنوان زيباسازي شهري مطالعه موردي شهر تهران"پروفسور دي جورجو  .5
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 2111سال "خيتحت عنوان نحوه استفاده از بافتهاي تاري"پروفسور توپتي  .1

 2111سال  "تحت عنوان مبناي مرمت بناهاي تاريخي"پروفسور برياني  .3

 2112سال  "تحت عنوان فرآيند معماري پیتر آيزنمن "پروفسور آنتونینو ساجو  .8

 2112سال  "تحت عنوان استفاده مجدد از بناهاي تاريخي"پروفسور سروي  ،پروفسور پرمولي .9

 2112سال  "هويت فرهنگي معماران مدرن در کشورهاي اسالمي تحت عنوان "پروفسور باربرا  .11

تحوووت عنووووان نقوووش فوووريم در معمووواري جوزپوووه ترانوووي بنیوووان گوووزار معمووواري راسیونالیسوووم در       "پروفسوووور آنتونینوووو سووواجو   .11
 2113 "ايتالیا

 

 برگزاري نمايشگاههاي بين المللي ذيل:

 2111سال "نبوع ، جنگ و شهر در زمینه معماري و شهرسازيتحت عنوان هنر ، "الف( نمايشگاه استادان عصر رنسانس 
 2111سال  ب( نمايشگاه تجارب مرمت در ايتالیا و ترکیه

 

 به اسامي :نفر از دانشجويان دوره دكترا دردانشگاه ساپينزاي رم پنجايراني  استاد راهنماي
 "گیري معماري معاصر ايرانتحت عنوان نقش ايدئولوژي در  شكل "رساله  دکتري مهندس امیر محمد خاني 
 دفاع گرديد( 11/1/2114)رساله فوق در تاريخ "تحت عنوان ساماندهي بافتهاي فرسوده در مفابل زلزله"رساله دکتري مهندس حمیدرضا بكتاش 
 دفاع گرديد( 11/1/2114)رساله فوق در تاريخ "تحت عنوان باز زنده سازي میدان کهنه اصفهان"رساله دکتري مهندس  علیرضا اکبريان 

 
 دفاع 12/12/2114رسالهفوقدرتاريخ)"تحت عنوان نقش کاروانسراهاي ايران در شكل گیري علم رنسانس"رساله دکتري مهندس افشین قرباني 

 (گرديد
 12/9/2113تاريخ )رساله فوق در "تحت عنوان ارتقاء ساختار محله در بافتهاي فرسوده واجد ارزش تاريخي"رساله دکتري مهندس فرناز هاشم نیا 

 دفاع گرديد(
 

 سخنراني و سمينارهاي مختلف:

 1999سال  جايگاه يزد در صنعت تورسیم ايران .1
  

 1999سال سه سخنراني در مرکز گفتگوي تمدنها تحت عنوان:  .2
 الف: مشترکات معماري ايران و غرب 

 ب:پرسپولیس تبلور هنر در گفتگوي تمدنها
 ايراني و قرون وسطي در غربهرهاي ج: بررسي نهادهاي اجتماعي ش

سال  سخنراني براي دانشجويان کارشناسي ارشد معماري در دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران مرکز تحت عنوان چگونه به معماري بنگريم؟  .4
1999 

 

 2111سال  دبیر علمي همايش توسعه منابع انساني و صنعت جهانگردي .3

 

 2119سال باس تحت عنوان از مرمت معماري تا مرمت شهري سخنراني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر ع .5

 2111سال (؟تحت عنوان نظريه  انديشمندان در رابطه با معماري )معماري چیست  مؤسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني گرمسار سخنراني در .1

 2111سال  رم تحت عنوان چگونه به معماري ايران بنگريم  SAPIENZAدانشجويان دوره دکتري در دانشگاه  برايسخنراني  .3

تخت عنوان نقش مراکز محله در شكل گیري   POLITECNICO DI BARIدانشجويان دوره دکتري در دانشگاه  برايسخنراني  .8
 2111سال شهرهاي اسالمي 

 2111سال  هنر شیراز تحت عنوان مباني نظري معماري ايران مؤسسه آموزش عاليمعماري دانشجويان دوره کارشناسي برايسخنراني  .9
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 2111سال  "تحت عنوان نقش کاروانسرا در امتداد جاده ابريشم"دانشجويان دوره دکتراي در پلي تكنیك باري )ايتالیا(  برايسخنراني  .11

 2111سال  "ي مرمت و تغییر کاربري بناهاي تاريخيتحت عنوان مبنا"دانشجويان دوره دکتراي در دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا(  برايسخنراني  .11

 2114سال  "معماري راسیونالیسم تحت عنوان "سخنراني براي دانشجويان دوره کارشناسي معماري دانشكده معماري دانشگاه آزاد دماوند .12

پروسه شكل گیري معماري در گذر تحت عنوان  "سخنراني جهت دانشجويان مقاطع مختلف معماري در حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي .14
 2114سال  "زمان

سخنراني جهت دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت ورك شاپ بین المللي،بین پلي تكنیك میالن و دانشگاه تهران در محل موسسه آموزش  .13
 2114سال  عالي عالء الدوله سمناني

 تهران ودانشگاه میالن تكنیك پلي بینالمللي،بین ورکشاپ مناسبت پلي تكنیك میالن به زبان ايتالیايي به دانشجويان جهت سخنراني .15

 2114سال  سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه درمحل

مباني نظري معماري راسیونالیسم  "پايدارشهري تبريز تحت عنوان وتوسعه عمران،معماري المللي بین سخنران کلیدي در کنفرانس .11
 2113سال  و ساختن در فضاي ساخته شده.وکانستراکتويسم 

 "ساختن در فضاي ساخته شده "دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگده معماري دانشگاه آزاد دماوند تحت عنوان جهت سخنراني .13

شهر در شهر محله "در دپارتمان معماري و ساخت جهت دانشجويان دوره دکتري دانشكده معماري دانشگاه ساپینزا تحت عنوان سخنراني  .18
 2113سال  "جلفاي اصفهان ،تاريخ وآنالیز شهري

 بین ورکشاپ مناسبت به"ساختن در فضاي ساخته شده "سخنراني جهت دانشجويان پلي تكنیك میالن و دانشگاه تهران  تحت عنوان .19

 2113سمناني سال  عالءالدوله عالي آموزش موسسه درمحل تهران میالن، موسسه ودانشگاه تكنیك پلي المللي،بین

 

 "معماري و شهر سازي اسالمي ايران در گذر زمانمباني نظري "جهت دانشجويان دوره دکتري  دانشگاه ساپینزاي رم تحت عنوان  سخنراني .21
 2115فوريه 

معماري و شهر سازي اسالمي مباني نظري "جهت مهندسین معمار سازمان نظام مهندسي میالن در پلي تكنیك میالن تحت عنوان  سخنراني .21
 2115فوريه  "ايران در گذر زمان

 
 
 
 

 مقاله هاو كتب : 

  
 يك انقالب شهرسازيجهان سرآغاز میدان نقش  .1

 رباط شرف شهر اسالمي مینیاتوريکاروانسراي  .2

 تبلور هنر در گفتگوي تمدنهالیس پرسپو .4
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،دانشگاه 92،آذر ماه ،ارائه شده در کنفرانس بین المللي عمران ،معماري و توسعه پايدار شهري"بازشناسي توسعه پايدار در معماري زير زمیني " .14
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عمران ،معماري و  ،ارائه شده در کنفرانس بین المللي"شهر اصفهانآسیب ها وچالش هاي پیش روي توسعه پايدار در ايران،نمونه موردي " .13
 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز92توسعه پايدار شهري،آذر ماه 

ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللي رويكرد هاي نوين در نگهداشت "راهكاري نو در جهت کاهش انرژِي-ساختمان هاي زير زمیني" .15
 ،دانشگاه تهران 92انرژي،به صورت مقاله و سخنراني،اسفند 

سومین کنفرانس بین المللي رويكرد ارائه شده در،"ه از سیستم هاي فتوولتايیك راهكاري نوين در جهت کاهش انرژي ساختمان هاي بلنداستفاد" .11
 ،دانشگاه تهران 92هاي نوين در نگهداشت انرژي،اسفند 

معماري، فرهنگ و مديريت شهري،اسفند ،ارائه شده در کنفرانس ملي "تاثیر فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري معاصر ايران" .13
 ،دانشگاه هنر کرج92

،ارائه شده در کنفرانس ملي هويت فرهنگي و سبك زندگي "اسالمي –بازانديشي وارتقاي مفهوم هويت معماري از منظر آموزه هاي ايراني " .18
 شیرازواحد  ،دانشگاه آزاد 92،بهمن اسالمي

، اولین کنفرانس sowatوستاهاي ابیانه و فرحزاد با استفاده از روش توصیفي تحلیلي شناسايي پتانسیل ها و ظرفیت هاي گردشگري درر .19
 94جغرافیا ،گردشگري ،منابع طبیعي و توسعه پايدار،مهر 

اولین کنفرانس جغرافیا ،گردشگري ،منابع طبیعي و توسعه  -Albergo Diffuso توسعه گردشگري در محیطهاي روستايي با تكیه بر مباني  .21
 94پايدار،مهر 

 94مصالح هوشمند راهكاري نوين در جهت معماري پايدار،کنفرانس نگهداشت انرژي شهريور  .21
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 قراردادهاي بين المللي با دانشگاههاي ايتاليا:مدير 

 در مقطع کارشناسي ارشد و دکتراپروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري پلي تكنیك میالن  .1

 و دکترا پلي تكنیك میالن در مقطع کارشناسي ارشد Designپروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده  .2

 پروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري داشنگاه ساپینزا رم در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا .4

 و دکترا در مقطع کارشناسي ارشد نشگاه فدريك دوم در ناپلپروژه تبادل استاد و دانشجو و تحقیق با دانشكده معماري دا .3
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تحت عنوان مرمت و بروز "عضو بورد علمي ورك شاپ بین المللي پلي تكنیك باري )ايتالیا( و موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار  .5
 2111سال  "رساني کاروانسراي ده نمك در گرمسار

 المللي بين هاي  وركشاپ

علمي ورك شاپ بین المللي موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار و پلي تكنیك میالن )ايتالیا( تحت عنوان طراحي و عضو بورد  .1
 The Fuentes Fort ruins in Colico""2111مرمت قلعه سال 

تهران ، دانشگاه علم و صنعت ،  موسسه آموزش عضو بورد علمي ورك شاپ بین المللي دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا( و دانشگاه سوره ، دانشگاه  .2
 2112سال  "تحت عنوان مرمت شهري محله بريانك در تهران"عالي عالء الدوله سمناني گرمسار 

و دانشگاه تهران تحت عنوان  عضو بورد علمي ورك شاپ بین المللي موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني گرمسار و پلي تكنیك میالن .4
 2114سال  د از بناهاي تاريخي نمونه موردي کتابخانه پروين اعتصامي در باغ نگارستاناستفاده مجد

گرمسار و دانشگاه ساپینزا رم ،دانشگاه سمنان و میراث فرهنگي  سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي .3
 2114سال "تاريخي دربناهاي نوين ازفناوريهاي استفاده"سمنان تحت عنوان

 ساختن"عنوان تحت تهران ودانشگاه میالن تكنیك گرمساروپلي سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي .5

 2114سال  "نمك ده کاروانسراي مورد شده،نمونه ساخته درفضاي

 تهران و دانشگاه سمنان باري، دانشگاه تكنیك پلي گرمسارو سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه بین المللي ورکشاپ عضوبوردعلمي .1

 2113سال  "فتوگرامتري در معماري"عنوان تحت

 تهران تحت میالن و دانشگاه تكنیك گرمساروپلي سمناني عالءالدوله عالي آموزش موسسه المللي بین ورکشاپ عضوبوردعلمي .3

 2113سال  "ساختن در فضاي ساخته شده."عنوان

علمي ورك شاپ بین المللي دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا( و دانشگاه سوره ، دانشگاه تهران ، دانشگاه دالیان چین ،  موسسه آموزش عالي عضو بورد  .8
 2115سال  " عودالجان  تحت عنوان مرمت محله"عالء الدوله سمناني گرمسار 

دانشگاه سوره ، دانشگاه تهران ، موسسه آموزش عالي عالء الدوله سمناني  عضو بورد علمي ورك شاپ بین المللي دانشگاه ساپینزا رم )ايتالیا( و .9
 2111سال  "تحت عنوان کارگاه کیفیت دادن به فضاهاي بیرون از ايستگاه مترو"گرمسار 

 


