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 مشخصات فردي: ( 1
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 :( سوابق تحصيلی2

  

 مقطع تحصيلی 

 

 معدل دانشگاه محل تحصيل  گرايش  -رشته تحصيلی 

 سوره معماری  كارشناسی  1
17.۵7 

 18.۵۵ علوم تحقیقات تهران شهری  ریزیبرنامه شهرسازی،  كارشناسی ارشد  2

 علوم تحقیقات تهران شهرسازی  دكتری تخصصی  3
19.۵8 

 

 تاكنون  93-92( سوابق تدريس در مراكز آموزش عالی : از نيمسال دوم 3

 واحد تدريس  مراكز آموزش عالی 

 سوره تهران دانشگاه غیرانتفاعی

 واحد تهران جنوب، واحد پردیس  دانشگاه آزاد



 واحد تهران شرق پیام نور دانشگاه 

 واحد نور طوبی تهران  دانشگاه مجازی

 واحد شهرداری تهران  دانشگاه علمی كاربردی

 

 

 و مراسم مختلف  هاجشنواره ( كسب نشان افتخار يا جوايز علمی يا هنري و...در 4

 

 

 پژوهشی   هايطرح( 5

 نشان يا جايزه  اهداكننده عنوان  

 1398اسالمی در دیدار نخبگان با رهبری در سال  آزادنماینده دوم دانشگاه  1
باشگاه پژوهشگران  -نهاد رهبری 

 جوان

2 
اسالمی در  آزادیکی از هفت پژوهشگر برتر زن كشور دانشگاه  عنوانبه شدهمعرفی 

 روزنامه فرهیختگان
 روزنامه فرهیختگان

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران 19.۵8كسب رتبه برتر در بین دانشجویان مقطع دكتری با معدل كل  3

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران 18.۵۵دل كل كسب رتبه اول در بین دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد با مع 4

 بهشتی  شهیددانشگاه  هوشمند  شهركسب رتبه دوم در رویداد استارتاپ  ۵

 پژوهشگاه نیرو كسب رتبه دوم در رویداد پیشران استارتاپ هوشمند  6

7 
تخصصی رشته شهرسازی مقطع  افزارهاینرمتولید محتوای علمی در حوزه آموزش 

 كارشناسی ارشد 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی  

 طوبی نور

8 

تبیین "انتخاب عنوان نظریه جدید در حوزه شهرسازی با رویکرد قرانی با عنوان 

آن بر  یهامؤلفهدر رساله دكتری و تبیین  "چارچوب مفهومی شهر توسعه و تعالی 

 جلدی المیزان  20اطلس از تفسیر   افزارنرماساس تحلیل محتوای كیفی و 

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 باشگاه پژوهشگران جوان در باشگاه پژوهشگران جوان "رپژوهشگ"كسب عنوان  9

 پروژه نهایی مقطع كارشناسی و كارشناسی ناپیوسته شهرسازی  40استاد راهنما و داور بیش از  10

 

 سمت  پژوهشی عنوان طرح  



 

 

   و سمينارها هاهمايش، ( انتشار مقاله تخصصی در مجالت معتبر6

 

 نام مجله/همايش  عنوان مقاله 

پایداری شهری بر اساس مدل مفهومی شهر تعالی  یهامؤلفهتبیین چارچوب  1  
مطالعات نظری و  - جهاننقش

نوین معماری و شهرسازی  هایفناوری  

زیست: ارائه مدل مفهومی محیطی شهروندان در تعالی محیطتبیین اخالق زیست 2  شهری  ریزیبرنامهپژوهش و  

3 

 بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری 

 )نمونه موردی: سرای محله شهادت و تجریش( 
 هویت شهر 

 نگار شهر محلی موردنیازنقش داشبورد اطالعات شهری در سیستم مدیریت اطالعات  4

 تا سن پیترو جهاننقشاز  5
فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری  

 معمار

 بر توسعه صنعت گردشگری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه  مؤثربررسی عوامل  6
گردشگری، جغرافیا و  المللی بینهمایش 

 پایدار  زیستمحیط

7 
شهرستان دماوند با استفاده از الگوی تحلیل   توریسم اكو هایپتانسیلبررسی راهبردی 

swot 

مهندسی  المللی بینكنفرانس 

 زیستمحیط

 محلی  سازیظرفیتبر  تأكیدبا   محوراجتماعالگوی مدیریت بحران  8

كنفرانس ملی مدیریت بحران: نقش  

ناشی  پذیرآسیبفناوری نوین در كاهش 

 از حوادث غیرمترقبه

 

 ها فعاليت ساير ( 7

 عنوان  

 توانمندسازی و آموزش به مناطق محروم منظوربه جهادی  هایگروهمشاركت در  1

 مجری پروژه  در شركت عمران شهر جدید اندیشه وریبهرهبررسی و تدوین راهکارهای ارتقای  1

2 
در   باألخصاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تقسیمات اداری، سیاسی  هایشاخص تعیین 

 رابطه با تبدیل روستا به شهر
 پروژه همکار

 همکار پروژه 1392مسکن روستایی سال  هایویژگی  گیرینمونهارزیابی و تحلیل  3

http://jupm.miau.ac.ir/article_3781.html


 آموزشی تدبر در قرآن كریم   هایدورهشركت در  2

 حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان خواهران فاطمی هایدورهشركت در  3

 

 

 


