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تحصيالت
 دکتری تخصصی معماری
دانشگاه آزاد کرج
 کارشناسی ارشد پیوسته معماری
 دانشگاه آزاد تبریز
 دیپلم ریاضی فیزیک

سوابق کاری
-

مدیر گروه رشته معماری از سال  92الی  96و از سال  99تاکنون

-

مدیر گروه رشته گرافیک سال  91الی 92

-

مدیر گروه رشته نقشه کشی صنعتی سال  91الی 92

-

مدیر پژوهش سال  86الی 92

-

عضو شورای فرهنگی دانشکده سما از سال  88تاکنون

-

رابط فرهنگی استان از سال  99تاکنون

تقدیر نامه ها و افتخارات کسب شده
-

استاد برتر آموزشکده سما در سال 95

مقاالت
 مقاالت فارسی
نوع کنفرانس و ژورنال

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس و ژورنال

سال اراِیه

کنفرانس ملی

بررسی وجوه امنیت در پایدار سازی

اولین کنفرانس تخصصی معماری و

1394

فضاهای داخلی سکونت گاه های

شهرسازی ایران

انسانی

کنفرانس ملی

امنیت و سالمت اجتماعی برند شهر

سومین همایش ملی عمران شهری

1390

اسالمی با رویکرد معماری مسکونی
پایدار
کنفرانس ملی

بررسی ویژگی های درونگرایی متاثر

اولین همایش ملی زن و معماری

1388

از مفاهیم حجاب قرآنی در معماری با
رویکردی بر معماری مسکونی
کنفرانس ملی

توصیه های اسالم بر الگوهای

همایش ملی صد سال معماری و

معماری در جهت دست یابی به

شهرسازی ایران

1391

مسکن پایدار
کنفرانس ملی

پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی برای

دومین کنفرانس ملی معماری و منظر

تبیین بهترین جهت گیری بنا در اقلیم

شهری پایدار

1394

های مختلف
کنفرانس ملی

کنفرانس ملی

معماری آشپزخانه و سالنت خانواده

دومین همایش ملی معماری و هویت

ایرانی

با محوریت مسکن اسالمی-ایرانی

تحلیل انرژی دریافتی از خورشید

اولین کنگره بین المللی افق های

جهت تامین فرایند سرمایشی و

جدید در معماری و شهرسازی

1391

1393

گرمایشی ساختمان

مقاله علمی پژوهشی

بررسی و تحلیل روابط ترامتنیت ژراژ
ژنت در رمان «استانبول ،خاطرات و
شهر» اثر اورحان پاموک

فصلنامه ادبیات تطبیقی

1399

مقاله علمی پژوهشی

Interpreting
Iranian
Architecture in The PostRevolutionary Period with
Interaction
Model
of
Tectonic and Stereotomic
Theory Approaches
Study on safty funds of
architectural stabilization
in internal spaces of human
settelments

ژورنال ISI

An analysis of aspects of
security in sustainable
interior architecture for
human residence
The study and analysis of
the causes of stress in the
blind people of urban areas

کنفرانس ملی

ژورنال ISI
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2015

2015
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2015

دوره های ضمن خدمت
ردیف

نام دوره و کارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

سبک سازی ساختمان با مصالح نوین

16ساعت

1388

سازمان نظام مهندسی

2

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاالت علمی

16ساعت

1388

دانشگاه آزاد اسالمی

3

کتابخانه دیجیتال

18ساعت

1388

دانشگاه آزاد اسالمی

4

دوره آموزشی مدیریت پژوهش

25ساعت

1388

دانشگاه آزاد اسالمی

5

آشنایی با سازه های فضاکار

8ساعت

1393

سازمان نظام مهندسی

6

معرفت افزایی

2ساعت

1393

دانشگاه آزاد اسالمی

7

اسالم نقطه تعادل جهان آینده

2ساعت

1394

دانشگاه آزاد اسالمی

8

ضیافت اندیشه

16ساعت

1396

دانشگاه آزاد اسالمی

9

آسیب شناسی مسائل فرهنگی

4ساعت

1394

دانشگاه آزاد اسالمی

10

فرق و مذاهب

2ساعت

1394

دانشگاه آزاد اسالمی

11

تفسیر نهج البالغه

2/5ساعت

1393

دانشگاه آزاد اسالمی

12

الزامات عمومی معماری

20ساعت

1388

سازمان نظام مهندسی

13

اصول خدمات مهندسی

16ساعت

1388

سازمان نظام مهندسی

14

آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی

32ساعت

1388

سازمان نظام مهندسی

15

طراحی ساختمان های بلندمرتبه

20ساعت

1388

سازمان نظام مهندسی

16

معرفت شناسی 2

16ساعت

1396

دانشگاه آزاد اسالمی

طرح های پژوهشی
-

تاليفات

-

کتاب روند اجرای ساختمان (فرایند مصور ساختمان سازی)

زمينه های مورد عالقه برای تحقيق
-

معماری تکتونیک و اجرای ساختمان

سوابق تدریس
-

 -عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ارومیه از سال  85تاکنون

-

تدریس در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از سال  88تا سال 94

-

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی کمال به از سال  92تا سال 93

-

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی آفاق در سال 92

-

تدریس در دانشگاه جامع علمی و کاربردی ارومیه در سال 90

سوابق کاری مرتبط
-

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری (طراحی و نظارت) پایه ارشد

-

باز زنده سازی و احیای پارک ساعت ارومیه

-

طراحی داخلی دانشکده فنی دانشگاه آزاد ارومیه

-

طراحی داخلی و خارجی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری ارومیه

-

مشارکت در طراحی پروژه های ساختمانی مهندسین مشاور فربنا

-

مشارکت در طراحی پروژه های ساختمانی مهندسین مشاوربعد پنهان

-

مشارکت در طراحی پروژه های ساختمانی مهندسین مشاوربعد چهار

-

مشارکت در طراحی پروژه های ساختمانی مهندسین مشاوراندیشه سازان توسعه باختر

-

کارشناس ساختمان و مربی آموزش سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

-

طراحی و نظارت پروژه های مسکونی متعدد در سطح شهرستن ارومیه

مهارتهای تخصصی
-

مسلط به نرم افزار طراحی معماری اتوکد

-

آشنایی با زبان ها
زبان

خواندن و درک مطلب

نوشتن

مکالمه

فارسی







ترکی



-



انگلیسی







عربی



-

-

