
1 
 

 بسمه تعالی

 

  مشخصات فردي : *

 

 

 

 

 

 

  تيك از دانشگاه امام حسين )ع( تهرانژئوپول کارشناسیفارغ التحصيل 

 برنامه ريزي شهري از دانشگاه آزاد اسالمی  فارغ التحصيل کارشناسی ارشد 

 تخصصی  يادکترمرحله از ين آخر در(PHD)  برنامه ريزي شهري  دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 

 

 

  تهران و سمناندانشگاه امام حسين )ع(  مدرس 

  ی ته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالممؤسسات هنري وابسمدرس 

 شاهرود و مدرس مؤسسه آموزشی فانوس تهران مدرس و مدير مؤسسه آموزشی صبا 

 مدرس و عضو انجمن سينماي جوان ايران 

  در سمنان و تهران  سپاههادي سياسی و مربی آموزش 

  5831معاونت دانشجويی دانشگاه امام حسين )ع( تهران   اخذ عنوان دانشجوي برتر از 

 اخذ رتبه اول دانشجويی در مقطع كارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد سمنان 

  نويسندگان ايرانعضو جامعه ي  

  ی(انتفاعی سمنان با اخذ مجوز از گزينش آموزش و پرورش ) دبيرستان عالمه اميندبيرستان هاي غيرمدرس 

تحصيلي :سوابق * 
 

 : آموزشيسوابق * 
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 دوره تخصصی ICDL   در دو سطح مقدماتی و پيشرفته 

  نويسیدوره مربيگري تصويربرداري و فيلمنامه 

  اصول سنجش از دورGIS 

  دوره کاربرديGPS 

 اصول برنامه ريزي شهري 

 مبانی کاربري اراضی شهري 

  دوره زبان انگليسیEPT   

  دوره عمومی مربيگري ورزشی 

  دوره توانمندسازي مديران 

 

 

 
  مدير مركز تحقيقات شهرسازي و معماري امام رضا )ع( در استان سمنان 

    5893تا   5890مدير انجمن اسالمی آموزشگاه هاي شاهد شهرستان شاهرود 

    5890فرمانده واحد مقاومت بسيج پيش دانشگاهی رسول اكرم )ص( شاهرود  

 5893و  5890و  5839 در سالهاي  مدير و مجري برگزاري نمايشگاه هاي تجسمی دفاع مقدس در شاهرود 

  5839 دانش آموزي راهيان نورمدير كاروانهاي زيارتی دانشجويی و 

      5835مسئول فرهنگی طرح واليت دانشجويان در قم 

   5835تا   5831مسئول سمعی بصري معاونت فوق برنامه دانشگاه امام حسين )ع( تهران 

     5831مسئول برگزاري يادواره سرداران و شهداي استان فارس 

 5838سين )ع( تهران  مسئول فرهنگی تيپ معاونت دانشجويی دانشگاه امام ح 

  5835دانشگاه امام حسين )ع( تهران و مفتخر به نصب نشان سرهنگی  دانشجويی جانشين فرمانده تيپ 

  5801تا  5831جانشين فرمانده پايگاه مقاومت امام حسن مجتبی )ع( از  

   5833مسئول برگزاري يادواره سرداران و شهداي منطقه جواديه شاهرود 

 5831تا  5830ه امام حسين )ع( سمنان  مسئول آموزش دانشگا 

 5809تجربه نگاري سپاه ناحيه سمنان      مسئول 

  5809 و 5830مدير آموزش و جانشين فرمانده گردان امنيتی سپاه استان سمنان  

 5801تا  5805 از مسئول تربيت بدنی ستاد سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنان 

  5803تا  5801از سپاه قائم آل محمد )عج(  درمدير ورزش سازمانی پايوران استان 

صصي * تخ
 : دوره اهي 

 

 : سوابق مدرییتي *
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    تا کنون  3131سابقه عضويت در بسيج از سال 

  تا کنون  3131عضو شوراي فرماندهی پايگاه مقاومت امام حسن مجتبی )ع( شاهرود از 

     3133نويسنده و کارگردان برگزيده آثار دفاع مقدس در کانون بسيج استان سمنان 

    3131عضو اصلی کميته انضباطی دانشگاه امام حسين )ع( تهران 

  و مفتخر به اخذ تقدير نامه از فرمانده سپاه ولی امر       )دامه برکاته ( حضور در تيم حفاظت مقام معظم رهبري 

     3131مجري و برنامه ريز جشنواره ورزشی کشوري بسيج در استان سمنان 

 تا کنون  3131رت بر انتخابات شوراي نگهبان از سال عضو هيئت بازرسی و نظا 

 3133 سمنان( عج) محمد آل قائم سپاه فرماندهی از ي برتر فرهيخته عنوان اخذ 

 3131 معاونت دانشجويی دانشگاه امام حسين )ع(  از دانشجوي برتر عنوان اخذ 

  سپاه قائم آل محمد )عج( استان سمنانعضو ثابت کميسيون تربيت بدنی 

 

 

 

 

 پژوهشی از فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر علمی ـ مقاله ارائه و اخذ پذيرش.  5

 ( jss-6091-6901مقایسه عناصر مادرشهر های ایرانی اسالمی و عربی اسالمی ـ کد مقاله موضوع : ) 

 

 معماري و توسعه شهريپژوهشی از ششمين كنگره ملی عمران، مقاله  ارائه و اخذ پذيرش.  1

( مزداوند، نمونه موردی شهر  فرصت های گردشگری در تأمین منابع درآمد شهرداریموضوع : ارزیابی نقش )   

 

 كنفرانس ملی پژوهش هاي كاربردي عمران ، معماري و مديريت شهري ايران از پژوهشی مقاله پذيرش. ارائه و اخذ 8

 شهری در مدیریت بحران بافت های فرسوده ، نمونه موردی شهر شاهرود () موضوع : ارزیابی نقش برنامه ریزی 

 

 كنفرانس ملی رويكردهاي نوين در علوم انسانی ، چالشها و راح حل ها از پژوهشی مقاله ارائه و اخذ پذيرش.  5

 ) موضوع : ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، نمونه موردی شهر میامی (

 

 س بين المللی عمران ، معماري و مديريت توسعه شهري در ايرانكنفران.  1

 ( موضوع : ارزیابی نقش سیما و منظر شهری در سالمت روان شهروندان ، نمونه موردی شهر سمنان) 
 

 

 فعالیت اهي ژپوهشي : *

 

 : سوابق عمومي *
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 همايش بين المللی افق نوين در مهندسی عمران ، معماري و توسعه شهري پژوهشی ازمقاله  پذيرشارائه و اخذ .  3

 شهری ، نمونه موردی شهر بابل ( مدیریت در اراضی کاربری اثرات : ارزیابی ) موضوع

 

 ششمين كنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماري و توسعه شهري پايدار از پژوهشی مقاله پذيرشارائه و اخذ .  9

 ، نمونه موردی شهر ساری (  GPS) موضوع : ارزیابی تناسب توزیع مکانی فضایی روگذرهای شهری با استفاده از 

 

 مطالعات و تحقيقات علوم انسانیملی  همايش هفتمين از پژوهشی مقاله ارائه و اخذ پذيرش.  3

 ( شاهرود، نمونه موردی شهر   نقش فرهنگ اسالمی در کالبد بافت قدیم و جدید شهرهای اسالمی) موضوع : 

 
 

 همايش ملی مطالعات و تحقيقات نوين در جغرافيا ، معماري و شهرسازي ازپژوهشی مقاله  پذيرشارائه و اخذ .  0

 ) موضوع : بررسی رضایتمندی شهروندان شهر سمنان از سیما و منظر شهری با توجه به شاخص های سالمت روان (

 

 پژوهشی به نشريه انگليسی گردشگري گرمسارمقاله ارائه .  59

 (سرخس، نمونه موردی شهر  گردشگری در تأمین منابع درآمد شهرداریفرصت های ) موضوع : ارزیابی نقش 
 

 

 نشريه كاربرد سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات جغرافيايی در برنامه ريزي ازمقاله و چاپ  پذيرشاخذ .  55

 (، نمونه موردی شهر نیشابور   GISبررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری با استفاده از :  ) موضوع

 

 نشريه كاربرد سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات جغرافيايی در برنامه ريزي درمقاله  و چاپ پذيرشاخذ .  51

 (، نمونه موردی شهر بابل   GISبا استفاده از شهری  اصلی های کاربری حقوقی گزینی مکان ارزیابی:  ) موضوع

 

 . آماده سازي مقاله علمی پژوهشی با نظارت جناب آقاي دكتر ارغان براي فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 58

 شهروندان( روان سالمت در شهری منظر و سیما نقش ) موضوع : ارزیابی

 

 وهشی با نظارت سركار خانم دكتر كركه آباديعلمی پژ. آماده سازي مقاله  55

 ای گردشگری در تأمین منابه درآمد پایدار شهرداری() موضوع : ارزیابی نقش فرصته

 

 . ترجمه كتاب ژئومورفولوژي شهري با نظارت جناب آقاي دكتر زند مقدم 51

 (8969لندفرم ها و فرآیند ها در شهر ، نوشته مری جی تورنبوش و کیسی دی آلن ،  ) موضوع :

 

 ارغاندكتر با نظارت جناب آقاي مديريت بحران هاي شهري كتاب  رجمهو ت تأليف.  53

 (پدافندغیرعامل و بحران مدیریت) موضوع : 
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 شهري با نظارت جناب آقاي دكتر زند مقدمبحران هاي طبيعی در برنامه ريزي كتاب  تأليف.  59

 (ساختمانی ژئومورفولوژی و مبانی) موضوع : 

 

 با نظارت جناب آقاي دكتر كاميابیمهندسی سازگاري اقليم در شهر كتاب  ترجمه.  53

 (آسایش حرارتی در مدیریت شهری ) موضوع : 

  

 كركه آباديدكتر  سركارخانمبا نظارت  "به سوي شهر سبز"كتاب و تأليف  ترجمه.  50

 ( آینده شهر های سبز در دنیا) موضوع : 

 

 مشاركت شهرداري مزداوند با "درآمدي بر جغرافياي مزداوند  "كتاب تأليف  نظارت در.  19

 ( جغرافیای شهری مزداوند) موضوع : 

 

ري سمنان هب عنوان نماینده مرکز تحقیقات شهرسازي و معماري امام رضا )ع( : آخرین مسئولیت  *   معرفي هب استاندا

 

 

 

 

 


