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سوابق پژوهشي و انتشارات
كتابهاي تاليفي


تاليف کتاب آشنايي با طراحي شهري؛ از مباني دانش تا نگرش هاي نوين ،انتش ارات س ازمان زیباس ازي

شهرداري تهران.0995 ،


تاليف کتاب مديريت طرحهاي عمراني در شهرداريها ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهياریه اي کش ور ،از

سري منابع آموزشی شهرداریهاي کل کشور.0991 ،


تاليف یک فصل و همکاري علمی در تدوین دو فصل کتاب ضرورت تغيير نگرش هااي ماديريت شاهري،

مرکز انتشارات .0991 ،UMIC


تاليف کتاب پياده راهها :از مباني طراحي تا ويژگيهاي كاركردي ،انتشارات آذرخش.0909 ،

كتابهاي ترجمه شده
 ترجمه کتاب راهنمای طراحی خیابان حمل و نقل همگانی ( ،)5101انتشارات سازمان زیباس ازي ش هرداري
تهران( ،زیر چاپ)
 ترجمه کتاب طراحی پایدار؛ به سوی روشی جدید در معماری و برنامه ریزی شهری ( ،)5119انتشارات
سازمان زیباسازي شهرداري تهران( ،زیر چاپ)
 ترجمه کتاب هویت شهری؛ آموختن از مکان  ،)5100( 2انتشارات سازمان زیباسازي شهرداري تهران( ،زی ر
چاپ)
 ترجمه کتاب طراحی پایدار 2؛ به سوی روشی جدید برای معماری و شههر ( ،)5100انتش ارات س ازمان
زیباسازي شهرداري تهران( ،زیر چاپ)

طرحهاي پژوهشي


مجري طرح پژوهشی بررسي اصول و فرآيندهاي طراحي مسکن نوين با رويکرد توسعه پايدار ،دانشگاه

آزاد واحد شهر قدس.0991 ،


مجري طرح پژوهشی تدوين معيارها و ارزيابي شيوه هاي حمل و نقل پايدار درون شهري ،دانش گاه آزاد

واحد شهر قدس.0909 ،

مقاالت

“Evaluation of Pedestrians’ movement in Traditional Urban Spaces Using Space
Syntax (Case study: shoemaking site in the traditional market of Hamedan)", First
International Conference on Sciences & Engineering, Dubai, December 5102.
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“Investigating Sustainable Neighborhood Development in Jahanshahr”,
International Conference on Environmental Sciences & Engineering (ICESE 5102), Vol. 8,
No. 9, Paris, September 5102, pp. 0551-0522.

Walking and Sustainable Urban Transportation, International Conference on
Sustainable Architecture & Urban Development (ICSAUD’05), Sweden, Stockholm, July
5105.

Les theories de l’espace public urbain: une lecture iranienne, ESO -Universite
RENNES II Journal, No. 22, Dec 5105.

Pedestrian Areas and Sustainable Development, International Conference on
Sustainable Urban Transport and Environment (ICSUTE’11), France, Paris, June 5100.

Evaluating Integration between Public Transportation and Pedestrian-Oriented
Urban Spaces in Two Main Metro Stations of Tehran, Scientific Research and Essays
(SRE), Vol.1(02), July 5100.

Improving the Service Quality, Sustainability, and Efficiency of Mass Public
Transportation Systems (With Particular Reference to Transit Oriented Development in Iranian
Cities), International Journal of Academic Research (IJAR), Vol.2, No.5, March 5100.


Emergence of Pedestrianisation in Tehran; Obstacles and Opportunities,
International Journal of Urban Sustainable Development (IJUSD), NO.0, 5101.

ارزيابي تطبيقي گذرگاههاي همسطح و پلهاي عابر پياده در قابليت پياده مداري خيابانهاي شاهري



 پ ایيز،50  ش ماره، پژوهشي مطالعات شاهري- نشریه علمي،) خيابان کریمخان زند شهر تهران:(نمونه موردي
.0993
 مح دوده پي اده راه:ارزيابي تاث ير ايجاد پياده راه بر حجم ترافيك سواره معابر پيراموني (نمونه م وردي



پژوهشاي علاوم و تکنولاو ي- مقال ه ت اليپی پ یره ش ده در فصالنامه علماي،) خرداد شهر ته ران02
.) (زیر چاپ0993 ،محيطزيست
فرهنگ ی محل ه- پهن ه ت اریخی:نقش پرو ه هاي محرك در توسعه ميان افزاي شهري (مطالع ه م وردي



پژوهشي پژوهش هاي باوم شناساي- مقاله تاليپی پ یره شده در دوفصلنامه علمي،)امامزاده یحيی تهران
.) (زیر چاپ0993 ،شهري
 مقال ه ت اليپی،)ارزيابي ابعاد موثر در طراحي شبکه پياده راهها (با تاکيد بر مناسب سازي ب راي معل ولين



، ته ران،ارائه شده در كنگره بين المللي معمااري و شهرساازي معاصار پيشارو در كشاورهاي اسا مي
.0993 اردیبهشت ماه
 فرصت ها و چالش ها مقاله تاليپی ارائه ش ده در پنجمين كنفارانس،بررسي طرح مسکن مهر در ايران



.0991  دي ماه، تهران، معماري و مديريت شهري،ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران
معيار و شاخص هاي طراحي منظر پايدار ميادين شهري با رويکرد افازايش خااطره انگيازي (نمون ه



، مقاله تاليپی ارائه شده در سومين كنفرانس ساالنه پاژوهش هااي معمااري،) ميدان انقالب اصپهان:موردي
.0991  اردیبهشت ماه، شيراز،شهرسازي و مديريت شهري
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بررسي تاثير شاكله شهرها بر تغيير اقليم ،مقاله تاليپی ارائه شده در اولين كنفرانس بين المللي تغييار

اقليم ،تهران ،اسپند ماه .0992


بررسي عوامل تاثيرگذار بر ارتقاي نقش عملکردي فضاي زيرگاذرهاي عاابر پيااده (نمون ه م وردي:

زیرگ رهاي خيابان وکيل آباد مشهد) ،مقاله تاليپی ارائه شده در شانزدهمين كنفرانس بين المللاي مهندساي
حمل و نقل و ترافيك ،تهران ،اسپند ماه .0992


بررسي تاثير ايجاد پياده راه بر افزايش استفاده از سامانه حمل و نقل عمومي (نمونه موردي :پي اده راه

 02خرداد تهران) ،مقاله تاليپی ارائه شده در شانزدهمين كنفرانس باين المللاي مهندساي حمال و نقال و
ترافيك ،تهران ،اسپند ماه .0992


بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصاد پايدار محله (نمونه موردي :محل ه ک وي آزادي) ،مقال ه

تاليپی ارائه شده در دومين كنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني ،تهران ،بهمن ماه .0992


تدوين معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي در برنامه ريزي محله اي با روش ارزيابي متوازن ()BSC

(نمونه موردي :محله شکوفه شمالی منطق ه  09ته ران) ،مقال ه ت اليپی ارائ ه ش ده در كنفارانس باين المللاي
مهندسي شهرسازي ،عمران ،معماري ،تهران ،تير ماه .0992


بازشناخت تعريف بافت فرسوده در ك نشهر تهران ،مقاله تاليپی ارائه شده در كنفارانس باين المللاي

يافته هاي نوين پژوهشي در علوم ،مهندسي و فناوري ،مشهد ،دي ماه .0991


بررسي اصول طراحي خانه هاي نوين پايدار ،مقاله تاليپی ارائه شده در كنفرانس بين المللي مهندساي

عمران ،معماري و زيرساخت هاي شهري ،تبریز ،مرداد ماه .0991


بازشناخت نقش مح ت در شهرهاي ايراني -اس مي ،مقاله تاليپی ارائه شده در همايش ملي معماري و

شهرسازي ايراني ،رشت ،اردیبهشت ماه .0991
 بررسي معيارهاي طراحي مطلوب فضاي شهري براي كودكان (نمونه موردي :محله نظاميه تهران) ،نشریه
علمي -پژوهشي آرمان شهر ،شماره  ،00پایيز و زمستان .0995
 دستيابي به توسعه پايدار شهري با بهره گيري از فضاهاي زيرسطحي در محادوده مركازي شاهرها
(نمونه موردي :ميدان امام خمينی تهران) ،کنپرانس بين المللی عمران ،معماري و توسعه پایدار شهري ،تبریز.0995 ،
 تدوين راهکارهاي ارتقاي كيفي منظر تاريخي ،اولين همایش مل ی شهرس ازي و معم اري در گ ر زم ان،
قزوین.0995 ،
 ارزيابي معيارهاي مديريت پايدار محله اي از منظر بررسي محله جهانشهر كرج ،همایش ملی معم اري
پایدار و توسعه شهري ،بوکان.0995 ،

 محله؛ مفهوم و ويژگيهاي آن در شهرهاي امروزين ،فصلنامه تحليلی-پژوهشی جستارهاي شهرساازي،
شماره  ،11-99پایيز و زمستان .90


ارزيابي اصول طراحي خانه سنتي ايراني با معيارهاي مسکن پايدار ،مقاله تاليپی منتش ر ش ده در اول ين

همایش ملی مسکن ایرانی ،شيراز ،مهر .0991
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بررسي نقش پياده روي و دوچرخه سواري در حمل و نقل پايدار شهري ،مقاله تاليپی برگزیده ش ده ب ه

عنوان بهترين مقاله اولين کنپرانس بين المللی دوچرخه شهري ،تهران ،مهر .0991


بررسي نقش ايمن سازي حركت پياده در حمل و نقل پايدار شهري ،مقاله تاليپی ارائ ه ش ده در اولاين

همايش ملي ترافيك ،ايمني و راهکارهاي اجرايي ارتقاء آن ،کرمان ،اردیبهشت .0991


بازشناخت رويکردهاي نظري به فضاهاي عمومي شهري ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی هویت شهر ،ش ماره

 ،1بهار و تابستان .0909


نقش محدوده هاي پياده در توسعه پايدار شهرها ،مقاله تاليپی منتش ر ش ده در کت اب مق ا ت برگزی ده

اولين كنفرانس بين المللي مديريت شهري با رويکرد توسعه پايدار ،تهران ،خرداد .0909


نقش طراحي شهري در پيشگيري يا كاهش خسارات رويدادهاي غيرمترقبه ،مقاله تاليپی چاپ شده در

ماهنامه آموزشی و پژوهشی شوراها ،شماره  ،19بهمن .0900


سير تحول نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی هویت شهر ،شماره

 ،1بهار و تابستان .0900


بررسي ارتباط متقابل حمل و نقل همگاني و توسعه شهري ،مقاله تاليپی ،نهم ين کنپ رانس ب ين الملل ی

حمل و نقل و ترافيک ،تهران ،اردیبهشت .0900


نقش حركت پياده و پياده راه ها در توسعه پايدار شهرها ،مقاله تاليپی ،هش تمين کنپ رانس ب ين الملل ی

حمل و نقل و ترافيک ،تهران ،اردیبهشت .0903


نقش طراحي شهري در شهرهاي هزاره سوم ،مقال ه ت اليپی چ اپ ش ده در ماهنام ه آموزش ی و پژوهش ی

شوراها ،شماره  ،00دي .0901


اهميت فضاهاي پياده در شهرهاي هزاره سوم ،مقاله تاليپی چاپ شده در فصلنامه تحليلی -پژوهشی عل وم

اجتماعی جستارهاي شهرسازي ،شماره  ،00 -03پایيز .0902


محدودههاي پياده؛ فضاهاي باز تفريحي در شهرهاي هازاره ساوم ،مقال ه ت اليپی ح ائز رتباه اول در

نخستين كنگره بينالمللي طراحي شهري ،اصپهان ،شهریورماه .0902


بررسي اهميت ايجاد محدودههاي پياده در توسعه و پويايي فضااهاي شاهري معاصار ،مقال ه ت اليپی

برگزیده شده بعنوان مقاله برتر در كنگره بينالمللي شهر برتر ،طرح برتر ،همدان ،مردادماه .0902


ك ن شهر ايراني در ابهام ،مقاله تاليپی چاپ ش ده در روزنام ه همشاهري ،ص پحه ( 02زیباش هر) ،ش ماره

 01 ،9010آذر .0901


از كاروانسراها تا جايگاههاي سوخت رساني ،مقاله تاليپی چاپ ش ده در روزنام ه همشاهري ،ص پحه 01

(زیباشهر) ،شماره  9 ،9901بهمن .0901


ردپاي شهرسازي در ناآرامي هاي اخير فرانسه ،مقاله تاليپی چاپ شده در روزنام ه همشهري ،ص پحه 01

(زیباشهر) ،شماره  55 ،9010آبان .0901
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صنعت ساخت و ساز و استفاده از فن آوري اط عات ،مقال ه ت اليپی چ اپ ش ده در روزنام ه همشاهري،

صپحه ( 00زیباشهر) ،شماره  05 ،9001مهر .0901


حقوق عابران پياده؛ مصوبه اي فراموش شده ،مقاله تاليپی چاپ شده در روزنامه همشاهري ،ص پحه 00

(زیباشهر) ،شماره  2 ،9001مهر .0901


طرح جامع تهران و گمشده اي به نام ”سيماي شهر” ،مقاله ت اليپی چ اپ ش ده در روزنام ه همشاهري،

صپحه ( 00زیباشهر) ،شماره  02 ،9399شهریور .0901


لزوم توجه به تاثيرات رواني سيماي شهر ،مقال ه ت اليپی چ اپ ش ده در روزنام ه همشاهري ،ص پحه 01

(شهرآرا) ،شماره  1 ،9399تير .0901


بررسي نقش  GISدر افزايش مشاركت مردم در برنامهريزي شهري ،مقاله تاليپی چاپ شده در ماهنامه

صنعت ساختمان داريس ،شماره  ،99تيرماه .0901


راهکارهاي اص ح محلههاي شهري گتونشين در تهران ،مقاله تاليپی پ یرفته و چ اپ ش ده در هم ایش

علمی ”توسعه محلهاي ،چشمانداز توسعه پایدار شهر تهران” ،اسپندماه .0909


مطالعه موردي پرو ه طراحي محله شهري پايدار؛ پارو ه  SEFCدر ونکاوور كاناادا ،مقال ه ت اليپی

پ یرفته و چاپ شده در همایش علمی ”توسعه محلهاي ،چشمانداز توسعه پایدار شهر تهران” ،اسپندماه .0909


مواجهه با زلزله؛ چالش هاي طراحي و ساخت ،مقاله ترجمه و چاپ ش ده در ماهنام ه ب ينالملل ی عم ران،

معماري و شهرسازي ساخت و ساز ،شماره  ،90مهرماه .0909


قطعه صنعت ساختمان از پازل تکفا افتاده است ،مقاله تاليپی چاپ شده در ماهنام ه ب ينالملل ی عم ران،

معماري و شهرسازي ساخت و ساز ،شماره  ،92تيرماه .0909


معماري در عصر اط عات ،مقاله ترجمه و چاپ شده در فصلنامه معم اري و شهرس ازي آباادي ،ش ماره ،90

بهار .0905

عناوين پايان نامه ها


تدوین اصول هم پيوندي بين حمل و نقل عمومي و فضاهاي شهري پياده مدار باا رويکارد پاياداري،

رساله دکتري تخصصی شهرسازي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران.0900 ،


ساماندهي يك محدوده پياده مدار پايادار؛ معرفاي مبااني و اصاول ايجااد پيااده راه ،پای ان نام ه

کارشناسی ارشد مهندسی طراحی شهري ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،شهریور .0902


طراحي مركز فناوري اط عات ساخت و ساز ايران ،معرفی یک سامانه جدید مرتبط با اینترنت و م دیریت

صنعت ساختمان براي اولين بار در ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس ی معم اري ،دانش گاه عل م و ص نعت
ایران ،اسپند .0900

تجارب حرفه اي
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رزومه


خشايار -كاشاني جو

مدیر پ روهه تدوين ضوابط و دستورالعمل استفاده از انر يهاي نو و تجديدپذير در سااختمانهاي شاهر

تهران ،کارفرما :حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ،تير ماه  0991تاکنون.


مدیر پروهه ساماندهي و بازپيرايي بدنه هاي خيابان پيروزي ،کارفرما :شهرداري منطقه  09تهران ،مردادماه

.0991


مدیر پ روهه طراحي مركز محله ده ونك با رويکرد بازآفريني فرهنگ مبناا ،کارفرم ا :س ازمان زیباس ازي

شهرداري تهران ،اردیبهشت ماه .0991


مدیر پروهه طراحی مجموعه ساختمانهاي عوارضي فاز  4آزادراه تهران -شمال ،خرداد  0992تاکنون.



مشاور تهيه کننده طرح هادي روستاي ارسطو ،کارفرما :بنياد مسکن انق الب اس المی اس تان ته ران ،خ رداد

 0992تاکنون.


مدیر پروهه طراحی پياده راه محدوده گاوميش گلي سرعين ،اسپند  -0991تير .0992



مدیر پروهه تهيه دستورالعمل بهسازي بدنه هاي موقت كارگاههاي سااختماني شاهر تهاران ،کارفرم ا:

سازمان زیباسازي شهرداري تهران.0992 ،


مدیر پروهه طراحي ديواره هاي حريم راه آهن كشور ،کارفرم ا :ش رکت راه آه ن جمه وري اس المی ای ران،

.0991


مدیر پ روهه تدوين ضوابط ،برنامه ريزي و طراحي گستره هاي مختلط وياژه ( M222و  )M222ب ه وس عت

حدود  11هکتار در مناطق  05 ،01و  51شهرداري تهران ،مشاور :مهندسين مش اور پن ام پارس ه ،کارفرم ا :ح وزه
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ،آذر -0999تاکنون.


مدیر دفتر معماري طرح توسعه مجلس شوراي اس مي (پرديس بهارستان) به وسعت حدود  92هکتار در

محدوده ميدان بهارستان در همکاري با مهندسين مشاور پارامادان ،کارفرما :دفت ر فن ی مجل س ش وراي اس المی،
اردیبهشت  -0999شهریور .0999


عضو كميته نماي منطقه  4شهرداري تهران ،تيرماه  0992تا شهریور .0992



مدیر پروهه طرح ارتقاي كيفي ميدان وليعصر تهران ،همکاري با مهندسين مشاور پارسه شهر آری ا ،کارفرم ا:

سازمان زیباسازي شهرداري تهران.0990-0991 ،


مدیر مطالعات بخش طراحی شهري و عضو اتاق فکر پروهه تدوين برنامه راهبردي ساماندهي رود -درههاي

اصلي شهر تهران ،همکاري با مهندسين مشاور نگين شهر آینده ،کارفرما :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري
تهران.0990 ،


ناظر علمي پروهه هاي گوناگون پژوهشی و کاربردي سازمان زيباسازي و مركز مطالعاات و برناماه ريازي

شهر تهران ،از  0991تاکنون.


مدیر پروهه طراحی شهري بهسازي و بدنه سازي كمربندي آبيدر از ميدان گاز تا ميدان حجاب ،همک اري

با مهندسين مشاور پارسه شهر آریا ،کارفرما :شهرداري سنندج.0991-0909 ،
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رزومه


خشايار -كاشاني جو

مدیر پروهه طراحی شهري بهسازي و بدنه سازي ورودي شهر سانندج از ميادان  22فاروردين تاا پال

قش ق ،همکاري با مهندسين مشاور پارسه شهر آریا ،کارفرما :شهرداري سنندج.0991-0909 ،


عضو کميته کارشناسی انتخاب مشاورين کلي ه پ روهه ه ا و طرحه اي ح وزه معاون ت شهرس ازي و معم اري

شهرداري تهران.0991-0901 ،


مدیر طرح تدوین اصول كلي ساماندهي خيابان وليعصر (ميدان راه آه ن ت ا مي دان تج ریش ب ه ط ول 03

کيلومتر) ،بعنوان طو نی ترین خيابان تهران.0901 ،


مسوول هماهنگی تقسيمات نواحي و مح ت پيشنهادي مشاوران مناطق  22گاناه شاهر تهاران ،ح وزه

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران.0902 ،


مشاوره و طراحی كارخانه تيوپ پ ستيکي و محصوالت آرايشي -بهداشتي در شهرک ص نعتی کاس نين

قزوين به مساحت  2111مترمربع ،کارفرما؛ شركت آراپوش گستر.0901 ،


سرپرست کارگاه مرمت و بازسازي كاخ -موزه صاحبقرانيه مجموعه نياوران ،کارفرما؛ سازمان گردشاگري

و ميراث فرهنگي كشور ،شامل بازسازي نماهاي جنوبی ،غربی و شرقی ،پوشش س قف ات اق و کاناله اي هواس از
حياط غربی ،کپسازي ایوان جنوبی و مرمت گچبریهاي داخلی کاخ صاحبقرانيه.0901-0909 ،


تهيه مطالعات طرح ساماندهي و تجميع كارگاههاي درودگران روستاهاي وهنآباد و عليآبااد ،کارفرم ا

شوراي اس مي بخش مركزي رباط كريم.0909 ،


انجام مطالعات طرح ساماندهي بافت هاي مسالهدار امامزاده چيذر و قيطريه (بخ ش مطالع ات کالب دي و

طراحي شهري) براي شهرداري منطقه یک تهران ،در همکاري با مهندسين مشاور فجر توسعه.0909 ،


طراحی استخر سرپوشيده صندوق ذخيره انق ب اس مي رباط كريم به زیربناي  5111مترمربع.0909 ،



طراحی محوطه سازي ،سردر ورودي و جزیيات نم اي برج  22طبقه مساکوني ارمغاان متعل ق ب ه تعااوني

مسکن سازمان بهزيستي.0909 ،


طراحی شهرك مسکوني -تجاري در حسن كيف کالردشت به مساحت  51هکتار.0905 ،



طراحی بناي يادمان شهدا 0-2 ،مزاري در چهار اقليم مختلف ای ران ،انتخ اب ش ده بعن وان یک ی از  1ط رح

برگزیده در مسابقه معماري كشوري بنياد شهيد.0905 ،


طراحی و ساماندهی کامل گلزار شهداي شهرك وردآورد به زیربناي  9111مترمربع ،آذر .0900



طراحی ساختمان مسکوني در خيابان بهارستان به زیربناي  0211مترمربع شامل  52واح د در  2طبق ه ب راي

تعاوني مسکن سپاه و تعداد زیادي ساختمانهاي مسکونی کوچکتر.0939 ،


طراحی ساختمان مسکوني در خيابان دروس به زیربن اي  1111مترمرب ع ،در همک اري ب ا مهندس ين مش اور

ايران سالويد.0939 ،

سوابق آموزشي
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رزومه


خشايار -كاشاني جو

عضو هيات علمي گروه معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قاد  ،از مهرم اه 0902

تاکنون.


مدرس دوره هاي مختلف آموزش مديران و پرسنل شهرداريها ،از  0900تا کنون.



م درس م دعو واحااد علااوم و تحقيقااات تهااران جه ت ت دریس دروس مختل ف کارشناس ی ارش د

برنامهريزيشهري و طراحي شهري و راهنمايي پاياننامه هاي كارشناسي ارشد ،از مهرماه  0991تاکنون.


مدرس دروس مختلف كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ،طراحي شهري و دكتري شهرساازي در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقد  ،از  0991تاکنون.


راهنمایی بيش از  11پایان نامه در مقط ع كارشناسي ارشاد طراح ی ش هري و برنام ه ری زي ش هري در

دانشگاههاي مختلف کشور (از جمله منظر شبانه در بافت هاي تاریخی ،فضاهاي رها شده در بافت ه اي فرس وده ،نق ش فض اهاي
زیرسطحی در مدیریت بحران).... ،


عضو شوراي حمل و نقل همگاني كشور ،از .0999 -0990



مدير گروه كارشناسي رشته معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقد  ،از 0999-0990



عضو اتاق فکر معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران.0999 -0995 ،



دبير علمی پايگاه خبري شهرالکترونيك ( )ECNNبه عنوان معتبرت رین پایگ اه علم ی و اط الا رس انی

متمرکز بر مسائل مدیریت شهري در ایران.0990 -0991 ،


مدیر و مدرس دوره هاي تخصص ی طراحي شاهري  2و  2در مرک ز اطالع ات تخصص ی م دیریت ش هري

( )UMICو مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف ،ویژه مدیران شهري سراسر کشور.0909 ،


مدير دپارتمان شهرسازي و مدرس دوره هاي تخصصی مركز معماري ايران.0900 ،



مدرس دوره هاي تخصصی حمل و نقل و ترافيک در مركز اط عات تخصصي حمال و نقال و ترافياك

ايران ( )TTICو مرکز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف ،ویژه مدیران شهري سراسر کشور.0900 –0903 ،


مدرس كارگاه طراحي شهري و منطقه اي ،رشته شهرسازي ،دانشگاه ج امع علمي -كاربردي موسسه

آموزش شهر وابسته به سازمان فرهنگی -هنري شهرداري تهران ،نيمسال دوم سال تحصيلی .0902-0901

گواهينامه هاي ص حيت حرفه اي


پايه  2طراحی -نظارت و اجرا



پايه  2طراحی -نظارت

در رشته مهندسي معماري
در رشته شهرسازي -طراحي شهري

9

