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 تعالیبسمه

 
 داعی پور خاتونزینب  : خانوادگی نام ونام 

 : آدرس الکترونیکی

daeipour@soore.ac.ir 

adaeipour@gmail.com   

 

 تحصیالت:

 1366-دانشگاه تهران  –زیبا  هنرهایدانشکده – معماری کارشناسی ارشد

روشی  - طراحی مجموعه مسکونی در بافت قدیمی دزفول:  نامهپایانعنوان 

 .باارزشفرسوده  هایبافتدر احیاء 

 .مهندس مهدی چمران –محسن حبیبی سید دکتر  : اساتید راهنما

 عالی با تقدیر کتبی:  نامهپایان  درجه

 

 

 دانشگاهی: هایمسئولیت 

  1380سال از  – ت علمی دانشگاه سورهأعضو هی-1

 1380سال  – مرکز علمی کاربردی سورهانضباطی عضو کمیته بدوی -2

  1387  سالاز  – گروه معماری سوره عضو شورای آموزشی-3

 1387سال  -در شورای پژوهشی دانشگاه سوره معماری نماینده دانشکده  -4

 1389سال  -معماری دانشکده معماری سوره مهندسی مدیر گروه  -5

  1392تا  1389 سال - سورهسرپرست دفتر طرح و توسعه دانشگاه  -6

 1398تا  1390 سال -سوره عضو کمیته ارزیابی اساتید دانشکده معماری  -7

  1389 سالاز  – سوره عضو شورای دانشگاه -8

  1392 سالاز  -عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده معماری -9

  1392  سالاز  –عضو شورای تخصصی گروه معماری  -10

 –اری و شهرساازی مشی دانشکده معهعضو ثابت کمیته بررسی تخلفات پژو-11

 1395از سال 

  1393سال از  –معماری ناپیوسته مهندسی مدیر گروه کارشناسی -11

  1395سال از  –پیوسته مدیر گروه کارشناسی مهندسی معماری -12

 1398از سال  -کمیته انضباطی دانشگاه سوره تجدیدنظرعضو شورای -13

 1398از سال  -سوره دانشگاه انضباطی کمیته تجدیدنظر شورای عضو -14

  1400از فرودین ارشد( –ناپیوسته -مهندسی معماری )پیوسته گروه مدیر-15
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 :همایش  ، کتاب ومقاالت

  سانتی هایخاناه در تعلا  حا  افزایش و طبیعت حضور رابطه"  مقاله -1

 پاایی  -30 شماره–یازدهم سال -نظر باغ پژوهشی علمی مجله - "ایران

1393 

صافه )دانشاگاه علمی پژوهشای مجله  -در قرن بیستم" سازیبرج"مقاله  -2

 1384بهار و تابستان  - 40شماره –شهید بهشتی( 

  -(هنار دانشاگاه) ناماه هنار مجلااه -"آسیا در شهری توسعه" مقاله -3

 1383 زمستان - 25 شماره

 علمای  مجلاه". طبیعات با تعامل در طبیعت توان از وریبهره" مقاله -4

 1391پایی  -58 شماره -)پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور(اثر ترویجی

  مجلاه -"بابال در اول پهلاوی خیاباان اولای  شاهپور محور" مقاله -5

 1391بهار –47 شماره -فرهنگ و معماری تخصصی

دانشاگاه رهپویاه هنر) فصالنامه -یا سبک ملای" گراییباستان"مقاله  -6

 1386زمستان  - 4شماره -سوره(

رهپویاه   فصالنامه -"مساجد کمبیازه گنباد قایااری"تًاملی بر مقاله  -7

 1388پایی   -10شماره  -سوره(دانشگاه هنر)

  -در راستای سازگاری باا اقلایم" فردمنحصربهبدی ل"شوادان کامقاله  -8

 1389پایی -14شماره  -رهپویه هنر)دانشگاه سوره( فصلنامه

 تاا اساال  اوایال از معمااری باه وابسته تزیینات بندیدسته"مقاله  -9

 و بهاار-37 و 36 شاماره -(سوره دانشگاه)هنر رهپویه فصلنامه" قایار

 (پور داعی زینب -روشن رضایی سیما) 1395 تابستان

 محوریات باا شایراز شاهر تاریخی بافت کالبدی هویت بازیابی"مقاله  -10

 -(ساوره دانشاگاه)هنر رهپویاه فصالنامه "هناری فرهنگی شاخص عناصر

 (پور داعی زینب - زارع فاطمه) 1396 تابستان و بهار-41 و40 شماره

 چهارمین" آن انواع بندی¬دسته و بررسی نوآوری، بر مروری" مقاله -11

  زهرا ) 1399 زمستان -نوآوری و اقتصاد مدیریت، المللیبین کنفرانس

 (پور داعی زینب - دانشور

 

 

 از وری بهاره"  مقالاه ارایه و دستکند معماری ملی همایش در شرکت -12

 -91 اردیبهشت -(سخنرانی صورتبه ) "طبیعت با مبارزه در طبیعت توان

 . کرمان

 

 دفتار  ناشار -"دزفاول سانتی بافات در خاناه و گارر" کتاا  تألیف -13

 1392 زمستان - فرهنگی هایپژوهش

 

 آموزشی: هایفعالیت

  1373 سال ازتدری  

 مقطع کارشناسی:دروس  -1

 . تاریخ معماری اسالمی - جهان تاریخ معماری -الف
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 . 5و4و3و2و1 معماری هایطرح -  

 نهایی هایطرحراهنمایی  -ج

 مقطع کارشناسی ارشد:دروس  -2

 مهندساای ارشد کارشناساای هایرشااتهدر  2و1معماااری  هااایطرح -الااف

  .معماری معماری 

 . معماری اسالمی کارشناسی ارشد 2و1طرح ابنیه مذهبی  -ب

معماری.ارشاد -معمااری ارشدکارشناسی  هاینامهپایانراهنمایی  -ج

 معماری اسالمی. ارشد معماری داخلی

 

 :تقدیرها

هنرهای زیباا دانشاگاه تهاران بارای  دانشکده از "کتبی تقدیرنامه" -1

   1366سال  -معماری کارشناسی ارشددوره تحصیلی  نامهپایان

مراسام ساپاس ساوره  اولای  در"استاد نمونه کشوری" و تقدیر کتبای  -2

 1382-1383سال تحصیلی  -)حوزه هنری(

 1383 سال -در دانشکده فنی دکتر شریعتی کتبی تقدیر"مدرس نمونه" و  -3

 1386سال  – "تقدیرنامه پژوهشی" دانشگاه سوره -4

آموزشی تربیتای رشاد بارای  هایکتا یازدهمین جشنواره  "لوح تقدیر" -5

 1393سال  -""گرر و خانه در بافت سنتی دزفول کتا 

در سومین دوره جای ه کتا  معمااری  "ت داورانألوح و رتبه ویژه هی" -6

"گارر و خاناه در بافات سانتی   و شهرسازی دکتر م ینای بارای کتاا 

 1394سال  -دزفول"

 

 

 :و ایراییطراحی  هایفعالیت

 1376-1367 مهندسی احیا:طراحی د ر شرکت  -1

 -("داوود)س زادهاما بهسازی مجموعه همکاری در مطالعات و طراحی " -1-1

1368 

 –" در شوش مجموعه فرهنگی دعبل خزائیهمکاری در مطالعات و طراحی" -1-2

1368 

 -" طرح مجموعه مساکونی تعااونی معلمااندر مسابقه "انفرادی شرکت -1-3

 1371-اول نفر

" بانک صنعت و معادن مسکونی طرح مجموعهدر مسابقه "انفرادی شرکت  -1-4

 1372 -دوم نفر  –

-"قیمتارزانتوسعه شهرک واوان با مسک  در مسابقه "انفرادی شرکت  -1-5

 1372 -نفر سوم

 1373 -"مدرسه علمیه اما  صادق )ع( کرجهمکاری در طراحی " -1-6

    1375 -قیدار نبی)ع("مجموعه همکاری در طراحی " -1-7

 .1376 -"شاهرود موزهباغ"درمدیر پروژه و همکار طرح  -1-8

 1390الی 1363 -محیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی أعضویت در هی -2
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مدیر پروژه و کارشناس ارشاد در ساازمان مشااور فنای مهندسای شاهر  -3

 1373الی  1372سال  -تهران

 کشور مهندسینظا عضو پایه ارشد سازمان  -4

 

 

 

 

 

 

 


