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سوابق تحصیلی:
کارشناسی مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی،1386،دانشگاه شهید باهنر کرمان
موضوع پایان نامه :طرح مرمت و احیا آرامگاه ارسالن جاذب و میل ایاز

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه امام رضا
موضوع پایان نامه :طرح ساماندهی و بهسازی فضاهای شهری با تکیه بر مشارکت های مردمی-نمونه
موردی :بازار فرش مشهد
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سوابق کاری :
 -1همکاری با شرکت مهندسین مشاور هورآوند ( )1386-1394در پروژه های زیر
 تدقیق محدوده کالبدی و تدوین ضوابط بافت تاریخی مشهد
 مطالعات پروژه طرح ساماندهی و بهسازی بازارچه و محله سرشور مشهد 
 مرمت و احیا عمارت ملك در بوستان وکیل آباد 
 مطالعات جامع قنوات وزوان و میمه 
 پرونده های ثبت جهانی قناتهای وزوان و میمه استان اصفهان 
 تهیه فیلم مستند از تجربیات خبرگان و مقنیان قنات های وزوان و مزدآباد 
 شناخت ،آسیب شناسی و طرح مرمت یخدانهای سبزوار 
 م طالعات بررسی و ارئه مبانی نظری حفاظت آثار تاریخی در محور ابریشم و تدوین ضوابط و مقررات خاص برای آنها و
نیز تهیه طرح راهبردی ساماندهی محور ابریشم 
 شناخت ،آسیب شناسی ،طرح مرمت و طرح توسعه حمام جهانیار فردوس 
 تعیین حریم  8اثر تاریخی در تایباد ،رشتخوار ،خواف ،باخرز و تربت حیدریه ،کارفرما :اداره کل میراث فرهنگی
خراسان رضوی
 طرح مرمت و بازپیرایی امامزاده محمد عابد کاخك 
 آسیب شناسی سردر قدمگاه نیشابور
 طراحی فضای شهری بقعه امامزاده ابراهیم رضا(ع) در بیرجند
 مطالعات تاریخی و جغرافیایی شهرستان شوشتر
 طرح ساماندهی حاشیه رودخانه کارون و منظومه آبی شهرستان شوشتر
 طرح مرمت و بازپیرایی سازه های آبی شوشتر
 شناخت ،آسیب شناسی و طرح مرمت پلبند گرگر(برای ثبت در فهرست میراث جهانی)
 شناخت ،آسیب شناسی و طرح مرمت پلبند میزان(برای ثبت در فهرست میراث جهانی)
 شناخت ،آسیب شناسی و طرح مرمت پلبند شادروان(برای ثبت در فهرست میراث جهانی)
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 شناخت ،آسیب شناسی و طرح مرمت تونل بلیتی(برای ثبت در فهرست میراث جهانی)
 طرح استحکام بخشی تونل بلیتی شوشتر
 طرح مرمت و بازپیرایی و استحکام بخشی سر در مجموعه تاریخی قدمگاه نیشابور
 برداشت و ترسیم طرح هندسی مقرنس سردر قدمگاه نیشابور
 بررسی و شناسایی سازه های تاریخی آبی در حوزه استانهای همدان ،قم ،کردستان ،لرستان ،کرمانشاه ،مرکزی ،کهگیلویه
و بویر احمد ،چهارمحال بختیاری ،ایالم
 شناسایی قناتهای شاخص در  9استان غرب کشور همدان ،قم ،کردستان ،لرستان ،کرمانشاه ،مرکزی ،کهگیلویه و بویر
احمد ،چهارمحال بختیاری ،ایالم
 مطالعات امکان سنجی گردشگری و طراحی مجموعه توریستی -تفریحی بند گلستان مشهد( کاوش پی مشهد)
 مطالعات و طرح مرمت بند گلستان مشهد
 طرح مرمت و بازپیرایی و استحکام بخشی امامزادگان فردوس
 طرح مرمت و بازپیرایی بنای گنبد سبز مشهد
 طرح توسعه امامزاده ابراهیم و محمد فردوس 

 -2همکاری با پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن به عنوان کارشناس ارشد گروه میراث فرهنگی ()1394

آشنایی با نرم افزار
Office (Word, Excel, PowerPoint( , Adobe Photo Shop, Auto CAD, Adobe
In Design, Adobe Illustraitor, Skech Up

زبان خارجی:


انگلیسی (عمومی و تخصصی در ارتباط با رشتههای مرمت و معماری و طراحی شهری)
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