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 اکبریان    محمدرضا  نام و نام خانوادگی :

 میزان تحصیالت :    

 (   2/6/1379    ) تاریخ اخذ مدرک :   ایران   –کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران  

 ( 11.7.2013) تاریخ اخذ مدرک :       ایتالیا  -رم   نزایساپدانشگاه    -دکتری معماری 

 

 وضعیت شغلی : 

   علمی دانشکده معماری دانشگاه سوره  أتیهعضو رسمی  

 

 :  در دانشگاه سوره اجرایی  یهاسمت 

 1399  مهرماهتا     1393از  شهریور    ی شهرسازمعاون دانشکده معماری و     -1

   تاکنون  1395از سال    اسی و کارشناسی ارشد  ندر مقاطع کارش  مدیر گروه معماری داخلی -1

 1398تا     1395از سال      در مقطع کارشناسی    یشهرسازمدیر گروه   -2

 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه   -3

 1399تا سال  عضو شورای آموزشی دانشگاه   -4

   1399تا سال   عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه   -5

 عضو شورای آموزشی دانشکده   -6

   1394از سال  دانشگاه    به تخلفات اداری کارکنان  یدگی رس  دنظریتجد  أتیه  البدلی علعضو   -7

 1395از سال  عضو شورای تخلفات پژوهشی دانشگاه   -8

   1395از سال  رییس کمیته تخلفات پژوهشی دانشکده   -9

 دانشگاه     یانضباط  یبدو   تهیعضو کم -10

   1399-1398  یو شهرساز   یدانشکده معمار   یو نظارت بر انجمن علم  تیحما  تهیکم  مسئول -11

 18/4/99   - دانشگاه سوره   -  حرکت  یالمللن یبجشنواره    نیدوازدهم  یداور  -12



 : شماره تماس 

 09123213342:        لیموبا   
   :  یکی آدرس پست الکترون    

 

akbarian@soore.ac.ir 

Akbarian_m_r@yahoo.com 
Akbarian1352@gmail.com 

 

 مقاالت :

اکبریان    محمدرضانویسندگان :    –  49  شماره  –  1385سال  –ماهنامه تخصصی پیام سبز    –  هاپارک نیت  ما -1

 رحمانی    محمدجواد،

 -  ی طیمح  یبر طراح  یاز جرم مبتن  یری شگیپ  کردیبر رو  دیتأکبا    یسکونت  یمند ت یرضاو    تیاحساس امن  یبررس -2

 آق قلعه  یدفاطمه خداداو      انیاکبر  محمدرضانویسندگان :  -28شماره    -1394سال    –هنر    هیرهپو 

  محمدرضانویسندگان :    - 29شماره    -1394سال    -هنر  هیرهپو  -مسکن طالب    یدر الگو   تیمحرم  اصل -3

   یغفار  هیهان  -  انیاکبر

  -30شماره    -1393سال    –هنر    هیرهپو   -  بحران  طیدر شرا  تیریکنترل و مد  یبرا   ی، راهکار  اریس  مارستانیب -4

 ی بیحب  مهنوش  -  انیاکبر  محمدرضانویسندگان :  

 اکبریان    محمدرضانویسنده :    -92بهار    -  ییبای، ز  یزندگشهر ،  نشریه :  -ستدیای مکه شهر    ییجا -5

نویسندگان    –  1394سال    –رهپویه هنر    –یادگیری مطلوب کودکان    ی هاطیمحبر    مؤثر  یپارامترها بررسی   -6

 زهرا صفوی پور    –اکبریان    محمدرضا

  –معماری    دگاهیدآن بر سالمت روان کودک در بیمارستان کودکان از   ریتأثحیط درمانی و  مبررسی کیفیت   -7

 اکبریان    محمدرضا  –نویسندگان : کاملیا گل باطن    –رهپویه هنر  

در    پردرآمدمسکن با رویکرد معماری پایدار در مقیاس میانه برای قشر    یریگ شکل بررسی سبک نقش زندگی در   -8

 اکبریان    محمدرضا   –نویسندگان : نعیم نوروزی فخشامی    –  1394سال    –شهر یزد  

 نیما ندیمی شعاع هندی  اکبریان  و    محمدرضا  –  1395  –رهپویه هنر    –اصول کلی طراحی فضا برای ناشنوایان   -9

 –رهپویه هنر  –  1395-پیشرفته در بازآفرینی هندسه معماری ایرانی پس از اسالم    یهاسازه بررسی نقش   -10

   ناظریان  شیرین

 -  هاچالش   نیاز ا  ییگشاگرهدر    ی دیبریه  ینقش معمار   یتهران و بررس  شهرکالندر    سمیمدرن  یهاچالش  -11

 رهپویه هنر   –  1396

 

 کنفرانس و سمینار :  

    یدر دوران قاجار و پهلو   میبافت تهران قد  یهاخانه   مقاله :   -داریو توسعه پا  یشهر   تیری ، مد  یشهرساز   یکنفرانس مل  نیاول -1

    93 /19/8  -  انیاکبر  محمدرضا،    اریفرزان    درضایحم،    انی مرجان کالنتر  دهیسنویسندگان :  

  (  ICT)  اطالعات و ارتباطات    یآورفن  ریتأثمقاله : بررسی    –  انیبندانش و معماری    یشهرساز   یسو بهنخستین کنفرانس ملی   -2

 اکبریان    محمدرضانویسندگان :فاطمه خدادادی آق قلعه و    –  هابانک بر ساختار کالبدی شعب  

  یشهرها مقاله :معماری هیبریدی و نقش آن در توسعه پایدار    –عمران ،معماری و توسعه شهری    یالمللن یبچهارمین کنگره   -3

   9/10/95  –اکبریان    محمدرضانگار مقتدایی ،  :یاشار منتظری ،   سندگانینومتراکم .  

  یازهایندر پاسخگویی به    یحلراه هیبریدی ،  معماری:  مقاله  –  یو توسعه شهر   یعمران ،معمار  یالمللن یبکنگره    نیچهارم -4

   9/10/95  –  انیاکبر  محمدرضا،  یینگار مقتدا  ،  یمنتظر   اشاری:  سندگانیون  -متنوع و متغیر جوامع شهری امروز  

اکبریان ،مرضیه    محمدرضانویسندگان :  -آسانسور در یک ساختمان بلند  یزیربرنامه مقاله :  –بلند    یبناهاسومین کنفرانس   -5

 12/10/95-حیدری نژاد
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  یهانهیهزطراحی معماری در کاهش    یرهایمتغمقاله : نقش    –عمران معماری و توسعه شهری    یالمللنیبپنجمین کنگره   -6

 1396-اکبریان ،الناز شکوهی    محمدرضانویسندگان :  –ساخت و ارایه راهکار در مهندسی ارزش  

  برهیتکمقاله : طراحی معماری مراکز خرید اوتلت با    –و مدیریت توسعه شهری در ایران  عمران معماری     یالمللن یبکنفرانس   -7

 1397  -اکبریان ، الناز شکوهی ، مهدی روانشاد نیا    محمدرضانویسندگان :    –توسعه پایدار شهری  

علم و    یهاپارکدر مراکز رشد    یداخل  یطراح  یراهبردهامقاله :    –  یو شهر  یمعمار   یدر فضاها  تیفیک  یمل  شی هما  نیاول -8

   1398-انینیفرزانه السادات حساکبریان  و    محمدرضانویسندگان :    –یفناور

  یدر طراح  کیتراف  یمنیا  یهامؤلفه مقاله :    –  رانیدر ا   یتوسعه شهر   تیریو مد  یعمران ، معمار  یالملل  نیکنفرانس ب  نیدوم -9

   1398  –الناز فروتن    و   انیاکبر  محمدرضا:    سندگانینو  -  یورزش  یفضاها

طراحی داخلی در    ریتأثمقاله :    –هنر اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب    یهاافق کنفرانس ملی معماری ، عمران و شهرسازی و   -10

   1399  –اکبریان + یحیی امیری نژاد    محمدرضا  –آموزشی برای کودکان مبتال به اوتیسم    یفضاها

آموزشی برای کودکان    یفضاها طراحی    یراهکارها مقاله : ارایه    –  یشهرساز عمران ، معماری و    یالمللن یبچهارمین کنفرانس   -11

 1399  –+ یحیی امیری نژاد    اکبریان   محمدرضا  –مبتال به اوتیسم  

  یارها یمعمقاله : بررسی    –هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا ، معماری و شهرسازی ایران   -12

 1400  –اکبریان و فاطمه اصل مرز    محمدرضا  –تقا سالمت روان در مسکن بومی گیالن  ار

 

 

 

 
 
 

     
     

     

 

       
                     

 


