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 -2سوابق تحصيلي:

 )1کارشناسی علوم اجتماعی-دانشگاه تهران1358-
 )2کارشناسی ارشد شهرسازی(برنامه ریزی شهری)-دانشگاه تهران1367 -
 )3دکترا -شهرسازی  -دانشگاه "هریوت – وات" – انگلستان – 1376

 -3سوابق علمي:

 )1مقاله علمی تحت عنوان"  ،" Language and Organization of the Built Environmentدر مجله
 ،Environmentsاز انتشارات دانشگاه واترلو ،کانادا ،ش1376 ،52.
 )2مقاله علمی " توسعه فرهنگی پایدار" مجله برنامه و بودجه ،ش1377 ،12 .
 )3مقاله علمی "نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی" ،مجله هنرهای زیبا ،ش13،1382 .
 )4مقاله علمی" بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی" ،مجله خیال" ،ش1382 ،8 .
 )5مقاله علمی " جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی" ،مجله باغ نظر ،ش1382 ،1 .
 )6مقاله علمی" باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی" ،مجله باغ نظر ،ش1383 ،2 .
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 )7مقاله علمی" چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن  ،"21مجله باغ نظر ،ش1386 ،6 .
 )8تالیف کتاب" زبان ،تفکر و فضا :پیش در آمدی بر نگره های بعد از مدرنیزم به محیط زیست" ،انتشارات سازمان شهرداری
های کشور1382 ،
 )9ترجمه مشترک کتاب" برنامه ریزی شهر سالم" نوشته هیو بارتون و کاترین زورو ،انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهرتهران ،در دست چاپ
 )10ترجمه کتاب " برنامه توسعه راهبردی شهری -1 :برنامه توسعه راهبردی شهر ورشو تا سال  ،"2020تهیه شده توسط
شورای شهر ورشو ،انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی1386 -
 )11ترجمه کتاب " برنامه توسعه راهبردی شهری -2 :برنامه توسعه راهبردی شهر سیدنی تا سال  -2030در دست چاپ
 )12انجام پروزه تحقیقاتی" اجزاء و عناصر محیطی در زبان فارسی و مقایسه لغات نمونه در زبان های فارسی ،انگلیسی و
فرانسه"  ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران1380 ،
 )13انجام پروژه تحقیقاتی " ذهنیت انسان در مورد محیط زیست شهری :مطالعه موردی شهر قزوین" ،دانشگاه بین المللی امام
خمینی1383 -
 )14انجام پروژه تحقیقاتی "هویت شهری در قزوین" ،معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین1384 ،
 )15مقاله علمی " چالش های رودرروی شهرسازی درایران در آستانه قرن ،"21فصلنامه باغ نظر ،ش .ششم ،پاییز و زمستان
1385
 )16کتاب " برنامه توسعه راهبردی شهری -3 :برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین تا سال  –" 1410انتشارات دانشگاه بین
المللی امام خمینی1386-
 )17کتاب " روانشناسی محیطی و کاربرد آن در برنامه ریزی و طراحی محیط زیست انسانی" در دست تالیف
 )18تالیف مشترک کتاب "روش تحقیق درپژوهش های محیطی ،شهرسازی و معماری" ،در دست تهیه
 )19مقاله علمی " بازخوانی تجربیات طرح های بازسازی شهرهای جنگزده :شهر مهران" مجله تخصصی صادرات خدمات
مهندسی ایران 1388-
 )20مقاله علمی"فرهنگ و تاثیر آن در رفتار انسان در زمان رانندگی در ایران" در دست چاپ
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 )21مقاله علمی " برنامه های توسعه راهبردی شهری راهی برای برونرفت از بحران شهرسازی در ایران" ،مجله معماری
منظر1388 -
 )22تهیه  12بولتن علمی در زمینه پروژه " تدوین برنامه توسعه راهبردی شهرقزوین" ،انتشار محدود ،معاونت طرح و برنامه
شهرداری قزوین1388-

 – 4سوابق آموزشي:

 )1عضو هیئت علمی گروه شهرسازی – دانشکده هنرهای زیبا -دانشگاه تهران 1368-1370 -
 )2عضو هیئت علمی گروه معماری – دانشگاه بین المللی امام خمینی – 1377-1380
 )3عضو هیئت علمی گروه شهرسازی  -دانشگاه بین المللی امام خمینی –  1380تا کنون
 )4تدریس متفرقه در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد قزوین

 – 5سوابق حرفه اي:

 )1عضو دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران1364-1370 -
 )2فعالیت در پروژه های مختلف(حدود سی مورد) شهرسازی  ،طرح هادی روستایی ،طرح هادی شهری ،طرح توسعه ناحیه ای ،طرح
نوسازی بافت تاریخی ،و طرح بازسازی شهرهای جنگ زده  ،طرح جامع (تهران)-گام اول ،برنامه توسعه راهبردی شمال شهرمشهد،
طرح آماده سازی زمینهای تعاونی پنجگانه شرق زرند و چندین برنامه و طرح دیگر
 )3عضو کمیته اجرایی برنامه ها و طرح های توسعه شهر تهران-معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران1382-1379 ،
 )4مدیریت پروژه تدوین برنامه توسعه راهبردی ( )C.D.Sشهر قزوین –  – 1387 – 1385شهرداری و استانداری قزوین

 -6سوابق مدیریتي

 )1مدیر واحد شهرسازی دفترفنی جهاددانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران1369-1370 -
)2مدیر گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین المللی امام خمینی 1383-1384 -
 )3عضو کمیته اجرایی تهیه و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه شهرتهران – معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران –
1382-1378
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 )3معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین المللی امام خمینی1385 -
 )5رئیس مرکز پژوهشهای شهری و روستایی -سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور – 1381-1383
 )6معاون فنی-پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران (نهاد تهیه کننده طرح جامع و طرح تفصیلی تهران) 1383-1384-
 ) 7ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال  1386تا کنون
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