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 سوابق تحصيلي:
درجه تحصيلي

عنوان رشته

نام دانشگاه يا موسسه محل اخذ

معدل

تاريخ اخذ مدرك

کارشناسي

مهندسي شهرسازی

دانشگاه دولتي بجنورد

31/65

3111

کارشناسي ارشد

برنامه ريزی شهری و منطقه ای

دانشگاه دولتي کردستان

31/13

3113

دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد با درجه "عالي" و "نمره  "93/93با عنوان:

"قابليت سنجي و ارزيابي ايجاد مسيرهای پياده در بافت های تاريخي و کهن (مطالعه موردی :بافت مرکزی شهر تهران -منطقه ")31
استاد راهنما :دکتر کيومرث حبيبي (دانشيار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان)

استاد مشاور :دکتر کيومرث ايراندوست

(دانشيار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان)

 سوابق آموزشي:
تاريخ

عنوان درس

مقطع

بافت های فرسوده شهری

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3111

طراحي شهری

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3111

3111

کاربرد  GISدر شهرسازی

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3111

3116

دانشگاه کردستان

کاربرد  GISدر شهرسازی

کارشناسي /کارشناسي ارشد /متفرقه

3116

3111

موسسه آموزشي کيميا فکر بزرگ

درآمدی بر شهرشناسي

کارشناسي ناپيوسته /پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

کاربرد  GISدر شهرسازی

کارشناسي ناپيوسته /پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

آمار و روش های کمي در شهرسازی

کارشناسي ناپيوسته /پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

کاربرد رايانه در شهرسازی

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

مباني طراحي

کارشناسي ناپيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

مباني و روش های برنامه ريزی شهری

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

مديريت شهری

کارشناسي ناپيوسته /پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

طرح شهرسازی ()3

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

طرح شهرسازی ()1

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

طرح شهرسازی ()1

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

برنامه ريزی مسکن

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

1

نام دانشگاه يا موسسه

از

تا
3111

دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان

جغرافيای شهری
کاربرد مدل ها و روش های کمي در
شهرسازی
آموزش مقدماتي و پيشرفته  GISدر
شهرسازی

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

کارشناسي ناپيوسته /پيوسته شهرسازی

3113

ادامه

موسسه آموزش عالي اقبال الهوری مشهد

کارشناسي /کارشناسي ارشد /متفرقه

کاربرد مدل ها و روش های کمي در
شهرسازی
آمار در شهرسازی
مباني و روش های برنامهريزی شهری و
منطقه ای

شرکت فناوران توسعه امن ناجي

3111

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3116

ادامه

دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

کارشناسي پيوسته شهرسازی

3116

ادامه

دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

کارشناسي ناپيوسته شهرسازی

3116

ادامه

دانشگاه جامع علمي کاربردی شهرداری
مشهد

 سوابق حرفه ای:
محل

سمت

تاريخ

نام دانشگاه  /سازمان /شرکت

عنوان

تهران

کارشناس طرح

3115

مهندسين مشاور راه وند آبادی

تهران

کارشناس طرح

3115

مهندسين مشاور فجر توسعه

تهران

کارشناس طرح

3115

مهندسين مشاور راه وند آبادی

طرح ساماندهي بافت فرسوده شهر کاشمر

تهران

کارشناس طرح

3111

مهندسين مشاور پرداراز

طرح ساماندهي سکونتگاه های غير رسمي در شهر کرج

تهران

کارشناس طرح

3111

مهندسين مشاور پرداراز

عضويت دائم در کميته انظباتي دانشگاه بجنورد

بجنورد

عضو اصلي

3116 -3111

دانشگاه بجنورد

مشهد

مدرس و مشاور

3116 -3111

موسسه آموزشي کيميا فکر بزرگ

تهران

کارشناس طرح

3116

تهران

کارشناس طرح

3116

تهران

مدير طرح

3113 -3111

سنندج

دبير کميته اجرايي

3113

گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

مدرس و کارشناس

3113

گروه شهرسازی موسسه آموزش

شورا

(ادامه دارد)

عالي اقبال الهوری

طرح راهبردی توسعه گردشگری سد تبارك و دره يوسف خان
قوچان
مکانيابي مسير مناسب دسترسي به شهر سالم حمزانلو در
شهرستان بجنورد با استفاده از روش AHP
طرح ساماندهي زيرساخت های گردشگری و استقرار فعاليت-
های مختلف در محور شهيد کالنتری اروميه

برگزاری کالس های آموزشي و مشاوره تحصيلي در مقطع
کارشناسي ارشد
طرح ارزيابي اثرات اجتماعي ( )SIAپروژه پياده راه سازی
خيابان اللهزار نو
طرح ارزيابي اثرات اجتماعي ( )SIAپروژه پياده راه سازی
خيابان های باب همايون ،داور ،صور اصرافيل و ناصر خسرو
طرح ارزيابي اثرات اجتماعي ( )SIAپروژه ساخت مجتمع
ايستگاهي و پياده راه زيرگذر  36خرداد
کميته اجرايي همايش بين المللي طراحي شهری در ايران
عضو شورای آموزشي و پژوهشي گروه شهرسازی موسسه
آموزش عالي اقبال الهوری مشهد
طرح بهساز  – 6بهسازی و ساماندهي پياده روهای محور
شهيد صدر
گذراندن دوره مقدس خدمت سربازی در بخش فني و اجرايي
سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوی
نماينده سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوی در ستاد
توانمندسازی سکونتگاه های غير رسمي خراسان رضوی

مشهد
مشهد

مدير گروه مطالعات
شهرسازی
کارشناس فني و

مشهد

نظارت بر پروژه ها
عضو اصلي و دائم

مشهد

3111
3111 -3111
3111 -3111

نماينده سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوی در کارگروه
اقتصادی ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غير رسمي

عضو اصلي و دائم

مشهد

خراسان رضوی

2

3111 -3111

اداره کل مطالعات اجتماعي و
فرهنگي شهرداری تهران
اداره کل مطالعات اجتماعي و
فرهنگي شهرداری تهران
اداره کل مطالعات اجتماعي و
فرهنگي شهرداری تهران

مديريت طراحي و بهسازی محيط
شهری شهرداری مشهد
سازمان بسيج سازندگي خراسان
رضوی
استانداری خراسان رضوی
اداره کل تعاون و امور روستايي
خراسان رضوی

طرح مطالعات امکان سنجي پروژه تجاری – اقامتي – درماني
قصر سالمت
دبير گروه پژوهشي معماری و شهرسازی

مشهد

مدير طرح

مشهد

کارشناس پژوهشي

مديريت سرمايه گذاری و طرح های

3111

مشارکتي شهرداری مشهد

3111

پژوهشکده نوين شهر معنوی ثامن

(ادامه دارد)

 انتشارات:
الف) كتاب:

رديف

عنوان

نوع
ترجمه

ناشر

تاليف

تاريخ انتشار

3

31 Ways to Create Sustainable Neighborhoods
( 13روش برای ايجاد محالت پايدار)



در دست چاپ

1

The inventory of the historic city of Sana'a
A tool for urban conservation
(مروری بر تجربيات حفاظت از شهر تاريخي صنعا)



در دست چاپ

ب) مقاالت:

رديف

3

1
1

نمايه

عنوان مقاله

محل انتشار و نام مجله

ارزيابي اثرات طرح های توسعه شهری بر ساختار

فصلنامه مطالعات شهر ايراني  -اسالمي  -شماره 1

شکني و ارتقاء کيفي فضای شهر کهن ايراني

(علمي  -پژوهشي)

نقد و آسيب شناسي سياست گذاری و برنامه ريزی

فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی  -شماره 51

عملياتي مسکن مهر در ايران

(علمي  -ترويجي)

شهرهايي برای مردم (ترجمه)

فصلنامه سازمان نظام مهندسي استان کردستان

شده در
ISC
SID
SID
---

تاريخ انتشار

پاييز 3116
زمستان
3111
پاييز 3116

ج) مقاالت ارائه شده در كنفرانس های ملي و بين المللي:

رديف

عنوان مقاله
بررسي حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

3

(مورد پژوهي :پروژه مداخله در بافت فرسوده ميدان شهدا
مشهد)

1
1

1

عنوان همايش
اولين همايش ملي نوسازی و
بهسازی بافتهای فرسوده شهری

نقش مديريت شهری در حفظ هويت و ايجاد حس مکان

اولين کنفرانس بين المللي مديريت

(مورد پژوهي :شهر مشهد ،پايتخت معنوی ايران)

شهری با رويکرد توسعه پايدار

قابليت مکاني نگاهداشت جمعيت در برنامهريزی استقرار

اولين کنفرانس سکونتگاه های

سکونتگاه های روستايي

روستايي ،مسکن و بافت

ارائه راهکارهای مديريتي در جهت کنترل حاشيه نشيني و

دومين همايش ملي نوسازی و

کاهش پيامدهای اجتماعي آن بر شهرها (مورد پژوهي:

بهسازی بافت های فرسوده شهری

شهر مشهد)

و سکونتگاههای غير رسمي

سال

3111

نوع مقاله

کامل

3111

کامل

3111

خالصه

3111

خالصه

امکان سنجي ايجاد محورهای پياده به عنوان يک عرصه
6

همگاني و آسيب شناسي محورهای موجود از ابعاد برنامه

نخستين همايش توسعه شهری

ريزی و طراحي (مطالعه موردی :محور تربيت شهر تبريز و

پايدار

5

مطالعه نحوه توليد و تفکيک سفر در تحوالت آتي شهر
سنندج

عمران

3

شرکت مادر تخصصي
عمران و بهسازی شهری
مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه صنعتي شريف
بنياد مسکن انقالب
اسالمي
شرکت مادر تخصصي
عمران و بهسازی شهری
قطب علمي توسعه شهری

3111

خالصه

پايدار و پرديس هنرهای
زيبای دانشگاه تهران

محور جنت در مشهد)
ششمين کنگره ملي مهندسي

برگزار کننده

3111

خالصه

دانشگاه سمنان

1

ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح های توسعه شهری بر بافت-

همايش ارزيابي اجتماعي طرح های

های کهن شهری (نمونه موردی :شهر زنجان)

شهری در ايران

3111

خالصه

همايش ملي منظر شهری

3111

خالصه

4th International
Conference on Design
Principles and Practices

2010

Full
Paper

3116

کامل

ارزيابي و آسيب شناسي سيما و منظر بافت های جديد

1

شهری (مطالعه موردی :شهرك سعدی شهر سنندج)
Guidlines for Improving a Walkable Street:
A Single-Case Study of Jannat Street,
Mashhad, Iran
ارزيابي ميزان رضايتمندی جامعه از ايجاد مسيرهای پياده

1

در بافت های تاريخي و کهن (نمونه موردی :طرح پياده راه

36

همايش بين المللي زندگي پياده در
شهر

سازی خيابان  36خرداد شهر تهران
33
31

Historical Overview of Public Spaces in
IRAN

International Conference
of Urban Design

سرزندگي ،کيفيت گمشده فضای شهری امروز

همايش بين المللي طراحي شهری

(با تأکيد بر خيابان)

در ايران

مطالعه تجربيات موفق پياده راه سازی در بافت های

31

تاريخي شهری

معاونت اجتماعي و
فرهنگي شهرداری تهران
پژوهشکده فرهنگ و هنر
جهاد دانشگاهي
University of
Illinois, Chicago
سازمان زيباسازی
شهرداری تهران

2012

Full
Paper

University of
Kurdistan,
Sanandaj

3113

خالصه

دانشگاه کردستان

اولين همايش ملي فضاهای عمومي
شهری پايدار (مديريت شهری،

کامل

3111

دانشگاه هنر تهران

برنامه ريزی و طراحي)

 پروژه های تحقيقاتي (طرح های پژوهشي):
رديف
3

1

سمت

عنوان پروژه
بررسي راهبردی توسعه سکونتگاه های غير

همکار

رسمي شهرهای استان خراسان شمالي
کاربرد سيستم اطالعات مکاني ( )GISدر بهسازی

همکار

و نوسازی بافتهای کهن شهری

اصلي

ارزيابي ،تحليل و همسان سازی شرح خدمات
1

مدير طرح
دکتر حميده محمدزاده
تيتکانلو
دکتر کيومرث حبيبي

همکار

تهيه طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های

دکتر کيومرث حبيبي

اصلي

فرسوده و ناکارآمد شهری

کارفرما
استانداری خراسان شمالي

مدت انجام طرح
يک سال
()3111 - 3111

شرکت عمران و بهسازی

 1سال

وزارت مسکن و شهرسازی

()3113 - 3111

مرکز مطالعات شهرسازی و

 1سال

معماری کشور

()3113 - 3111

 زمينه های تحقيقاتي مورد عالقه:
رديف

عنوان

3

برنامه ريزی شهری و منطقه ای و مديريت شهری

1

سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISو کاربردهای آن در شهرسازی

1

فقر ،سکونتگاه های غير رسمي و بافت های فرسوده و کهن شهری

 افتخارات علمي:
نام موسسه

کشور

سال دريافت

رديف

عنوان جايزه

3

دانشجوی استعداد درخشان

دانشگاه بجنورد

ايران

3111 -11

1

دانشجوی برگزيده (ممتاز) دانشکده هنر

دانشگاه بجنورد

ايران

3111

1

دانشجوی استعداد درخشان

دانشگاه کردستان

ايران

3111 -16

1

پژوهشگر برتر دانشجويي دانشکده هنر و معماری

دانشگاه کردستان

ايران

3111

6

پژوهشگر برتر دانشجويي دانشکده هنر و معماری

دانشگاه کردستان

ايران

3116

4

 دوره/كارگاه آموزشي:
رديف

عنوان دوره/کارگاه

نام موسسه/سازمان

مدت دوره

زمان

3

ساماندهي سکونتگاه های غير رسمي

سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور

 35ساعت

3111

1

ارزيابي تأثير اجتماعي و فرهنگي طرح ها و پروژههای شهری

 11ساعت

3116

اداره کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

 1ساعت

3116

اداره کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

 1ساعت

3116

6

ارزيابي تأثيرات اجتماعي ( )SIAطرح های بوستان و پارك

اداره کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

 1ساعت

3116

5

شهرداری به منزله نهاد اجتماعي

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

 1ساعت

3116

1

حکمروايي خوب شهری

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

 1ساعت

3113

راهکارهای ارتقای امنيت اطالعات در فضای مجازی و نحوه

پليس فضای توليد و تبادل اطالعات (فتا) خراسان

پيشگيری از جرائم سايبری

رضوی

 1ساعت

3111

ارزيابي تأثيرات اجتماعي ( )SIAپروژه های بهسازی،

1

نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده
ارزيابي تأثيرات اجتماعي ( )SIAپروژه های ساماندهي

1

خيابان و پياده راه سازی

1

جهاد دانشگاهي تهران و معاونت امور اجتماعي و
فرهنگي شهرداری تهران

 عضويت در مجامع علمي:
رديف

نام مجمع

موقعيت

نام کشور

سال

3

جامعه متخصصين ايران

عضو

ايران

 3111تاکنون

1

انجمن تخصصي شهرسازان ايران

عضو

ايران

 3111تاکنون

1

سازمان نظام مهندسي خراسان رضوی

عضو

ايران

 3113تاکنون

1

بنياد ملي نخبگان ايران

در حال عضويت

ايران

3111

6

جامعه مهندسان شهرساز ايران

عضو

ايران

 3111تاکنون

 ميزان تسلط به زبان خارجي:
ميزان تسلط
نوشتن
عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

انگليسي

*

ضعيف

*

خواندن

متوسط

زبان

مکالمه

*

 مهارت های نرم افزاری و حرفه ای:
تسلط کامل به نرم افزارهای:
)…* Arc GIS 10 (Model Builder, Geo-statistical Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, 3D Analyst,
)* SPSS (Statistical Analysis Software
* Auto Cad Map
* Google Sketchup
(* Expert Choice (AHP Software Application
(* Super Decision (ANP Software Application
* People Estimate
)…* Microsoft Office Applications (Word, Excel, PowerPoint,
(* Windows XP/Vista/ 7/ 8.1 (Operating Systems
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:و تسلط کامل به
* Policy Analysis
* Statistical Analysis
* Multi Criteria Decision Making (MCDM)
* Environmental Impact Assessment (EIA(
* Social Impact Assessment (SIA(
* AHP (Analytical Hierarchy Process)
* Mathematical Urban and Regional Planning Models (Input-Output, Shift-Share, Allot, Garin-Lowery, Hansen, etc(
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