« بسمه تعالي»
موضوع  :خالصه رزومه تحصيلي ،آموزشي و حرفه ای
رشتة تحصيلي و گرايش :معماری و طراحي شهری

 -1مشخصات:
نام و نام خانوادی :هادی پندار
نام پدر :حسن شماره شناسنامه 111 :محل تولد :قائمشهر تاريخ تولد 1531 :مذهب :شيعه تابعيت :ايران وضعيت تأهل :متاهل شماره كدد
ملي 1111111111 :تلفن همراه 31115531111 :تلفن منزل11313112:
نشاني كامل محل سكونت :تهران -سعادت آباد -خيابان ايثارگران شمالي -سهند-سبالن -پالک  5واحد1
وضعيت نظام وظيفه :معافيت دائم

 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي:
دانشگاه محل

كشورمحل-

تحصيل

تحصيل
ايران

1511
1515

1511

1511

1513

مقطع تحصيلي

رشتـه

معدل

كارشناسي

معماری

13.13

دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناسي ارشد

طراحي شهری

11.13

دانشگاه شهيد بهشتي

ايران

دكتری

طراحي شهری

19

دانشگاه شهيد بهشتي

ايران

تاريخشروع

تاريخ پايان
1515

-3سوابق آموزشي:
سوابق تدريس :مدرس دانشگاه مازندران؛ دانشكده هنرو معماری؛ گروه شهرسازی ( ، )59-6831دستيار آموزشي گروه طراحي شهری؛ دانشكده
معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهيد بهشتي  )59-6835( ،مدرس جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي ( )6835و مدرس گروه معماری
دانشگاه شهيد رجايي ( )38-6831و مدرس هنرستان امام علي تهران ()6885

دروس ارائه شده
دروس فني ساختمان (در هنرستان های تهران)
كارشناسي شهرسازی (در دانشگاه مازندران)  :مباني طراحي 6و ،2بيان تصويری 6و ،2آشنايي با كاربرد هندسه و پرسكتيو در شهرسازی ،آشنايي با
مباني معماری و ساختمان ،مباني و روش های طراحي شهری ،زبان تخصصي ،كارگاه شهرسازی 8
كارشناسي معماری (در دانشگاه شهيد رجايي تهران و مازندران)  :تحليل فضاهای شهری ،مباني برنامه ريزی كالبدی ،انسان -طبيعت و معماری
كارشناسي ارشد طراحي شهری (در دانشگاه شهيد بهشتي تهران)  :مباني و روش های طراحي شهری 6و ،2كارگاه طراحي شهری 6و8

1

رديف

نامدانشگاه-

عنواندرسهای تدريس شده

تاريـخ
شروع

يامؤسسه

نشاني مؤسسه
پايان

آموزشي
1
1
5

وپژوهشي
هنرستان امام علي
تهران
دانشگاه شهيد
رجايي تهران
دانشكده هنر و
معماری دانشگاه
مازندران

2

دانشگاه شهيد
بهشتي

3

جهاد دانشگاهي
دانشگاه شهيد
بهشتي
دفتر فني دانشگاه
شهيد بهشتي
سازمان نظام
مهندسي
دانشگاه صنعتي
مازندران

1
1
1

دروس فني ساختمان

1513

1511

درس انسان -طبيعت و معماری

1511

1511

هنرستان امام علي تهران،
منطقه  3آموزش و پرورش
تهران -لويزان

كارگاه آماده سازی زمين
تحليل فضاهای شهری
زبان تخصصي
مباني برنامه ريزی كالبدی
كارگاه طراحي شهری
مباني طراحي 1و1
بيان تصويری 1و1
آشنايي با هندسه و پرسكتيو
آشنايي با مباني معماری
مباني و روش های طراحي شهری
استاد راهنمای  12پايان نامه مقطع كارشناسي شهرسازی
دستيار آموزشي روش های طراحي شهری 1
دستيار آموزشي روش های طراحي شهری1
دستيار آموزشي كارگاه طراحي شهری1و5
دستيار آموزشي درس مسائل و چالش های طراحي شهری
آشنايي با هندسه و پرسپكتيو

1511

1513

بابلسر -دانشگاه مازندران

1511

1513

تهران -دانشگاه شهيد
بهشتي

1511

1511

تهران -دانشگاه شهيد
بهشتي

مدرس دوره های آموزشي طراحي در بافت های تاريخي

1511

1511

مدرس دوره آموزشي طرح انطباق ساختمان برای مهندسان شهرساز

1511

1511

راهنمايي  13پايان نامه كارشناسي معماری

1511

1513

تهران -دانشگاه شهيد
بهشتي
اصفهان -سازمان نظام
مهندسي استان
بابل -دانشگاه صنعتي
مازندران

 -4سوابق پژوهشي:
 -1-4مقاالت در نشريات علمي -پژوهشي
ي سرعت تغييرات کالبدی در محيط مسکوني از نگاه کاربران بر اساس معيار
ي عاطف ِ
پندار ،هادی .ذكاوت ،كامران ( )1513فرایند ارزیاب ِ
رضایتمندی .فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات شهری .شماره .11
پندار ،هادی .ذكاوت ،كامران ( .)1513تبيين معيارهای موثر بر رضایت مندیِ ساکنينِ اصيل از شدت تغييرات کالبدی در محالتِ با سابقهِ
روستایي .فصلنامه علمي-پژوهشي مسكن و محيط روستا .شماره زمستان ،سال .13
پندار ،هادی ( .)1513بازاندیشي در دگردیسي کالبدی محيطهای مسکوني از منظر ساکنين؛ نمونه موردی :محله نياوران ،تهران .فصلنامه
علمي-پژوهشي باغ نظر .دوره  ،3شماره .11
پندار ،هادی ( .)1513مناسب سازی تكنيک ظرفيت سنجي به منظور ارزيابي مهارت های طراحي شهری در ايران .فصلنامه جستارهای شهرسازی.
بهار .13

1

پندار ،هادی ( .)1513پويا شناسيِ شدت تغييرات كالبدی با تاكيد بر روايتِ ساكنين؛ راهنمای عمل طراحان در محله های مسكوني ،فصلنامه علمي-
پژوهشي صفه ،در حال داوری.
پندار ،هادی ( .)1513بكارگيری روش روايت شناسي جهت واكاوی چرخه های غير سلسله مراتبيِ مرتبط با تغييرات كالبدی در محيط مسكوني،
انجمن معماری و شهرسازی ،در حال داوری.
پندار ،هادی؛ آقاجاني ،هادی ( .)1513از شهر پياده گريز به شهر پياده مدار -نمونه موردی طراحي شبكه پياده راهي در شهر بابل ،فصلنامه مطالعات
شهری ،دانشگاه كردستان ،در حال داوری.
پندار ،هادی ( .)1513بازانديشي در الگوی توسعه روستا  -شهرهای لبه ای با فرايند رشد تدريجي مبتني بر كدهای زايشي؛ سطح كالن نمونه:
روستاهای پرجيكال و باال لموک ،قائمشهر ،فصلنامه فن و هنر بومي ،دانشگاه مازندران ،در حال داوری.

 -2-4مقاالتِ كنفرانس های تخصصي
پندار ،هادی ( .)1511هويت ويژه محلي ،معيار تعيين روش مداخله در بافتهای فرسوده واجد ارزش تاريخي با تاكيد بر ابعاد مرفولوژيک .همايش
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری  .مشهد :ايران.

پندار ،هادی؛ غفاری ،علي؛ قدس ،سميه ( .)1511بررسي نمونه های مداخله در بافت های تاريخي ،نمونه موردی بيت المقدس .همايش بافت های
تاريخي ،يزد :ايران.

ملكشاهي ،غالمرضا .پندار ،هادی .محمدی ،سيده سحر ( .)1511بررسي كيفيت سيمای راهها در شهر .نمونه مورد مطالعه :شهر بابلسر .خالصه مقاله
همايش ملي منظر شهری .تهران :ايران
پندار ،هادی ( .)1511نوزايي در بافت فرسوده واجد ارزش محلي بواسطه احياء محورهای اصلي و فضاهای باز در قالب مسيرهای سبز عملكردی-
تفريحي .همايش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری .شيراز :ايران.
نبي بخش ،نيوشا .قابوسي ،سپيده .پندار ،هادی ( .)1511تدوين الگوهای راهنمای جانمايي بازارهای هفتگي استان مازندران با رويكرد ارتقائ هويت
فضايي و گردشگریِ شهری .دومين همايش ملي هنر طبرستان (معماری بومي)  .بابلسر :ايران.
پندار ،هادی ( .)1512مناسبسازی طرح انطباق شهری ساختمان بهمنظور مكانيابي و طراحي روشمند ساختمانهای بلندمرتبه .همايش كنفرانس

بناهای بلند مرتبه .تهران :ايران.
پندار ،هادی ( .)1513رهيافت های مديريتِ مشاركت محورِ عرصه عمومي زمينه ساز تقويت فعاليت های اجتماعي .كنفرانس بين المللي معماری و
منظر پايدار ،مشهد :ايران.

پندار ،هادی (  .)1513مروری تحليلي بر مفهوم كد طراحي و محتوای اسنادی آن در نظام شهرسازیِ انگلستان جهت ايجاد زمينه های بكارگيری در
اسناد شهریِ ايران .كنفرانس بين المللي معماری و منظر پايدار ،مشهد :ايران.
پندار ،هادی ( .)1513مديريت الگو های توسعه و تغيير در محيط های روستا -شهری ؛ چالش ها و رهيافت ها .نمونه موردی :شهر قائمشهر.
كنفرانس افق های نو در معماری و شهرسازی ،بابلسر :ايران.
پندار ،هادی؛ آقاجاني ،هادی ( .)1513چالشها و راهبردهای مكانسازی در حوزههای ساحلي؛ مديريت زمانمحور عرصههای عمومي .نمونه موردی
ساحل غربي شهر بابلسر .كنفرانس افق های نو در معماری و شهرسازی ،بابلسر :ايران.
پندار ،هادی ( .)1513بازنگری در چارچوبِ محتوای آموزش مفاهيم منظر شهری به دانشجويان مهندسي شهرسازی؛ چالش ها و رهيافت ها  .دومين
همايش ملي منظر ،دانشگاه شهيد بهشتي .تهران :ايران.
پندار ،هادی؛ غالمي هتكه لوئي ،شقايق ( .)1513بكارگيری رويكرد عيان سازیِ زير ساخت های طبيعي در احيای هويت بومي و ارتقاء گردشگری.
نمونه موردی :شهر نور .دومين همايش ملي منظر ،دانشگاه شهيد بهشتي .تهران :ايران.
روحاني ،محسن .پندار ،هادی ( .)1513بكار گيریِ رويكرد روايت محور و مشاركتي در برنامه ريزی و طراحي منظر نواحي رودكناری  .نمونه موردی:
رودخانه سياهرود شهر قائم شهر  .دومين همايش ملي منظر ،دانشگاه شهيد بهشتي .تهران :ايران.

پندار ،هادی ( .)1513اصول حاكم بر مديريتِ جامعه محور وبوميِ تغييرات كالبدی مبتني بر ساختارهای حفاظتي در بافت های اندام واره ی شمال
ايران  ،كنفرانس ملي مديريت خردمندانه فضای سرزمين .دانشگاه مازندران ،بابلسر :ايران.

5

Pendar,Hadi. (2012). Courtyard transformation to block perimeter morphogenesis. New urban space
with small scale: Case study: old city of Gorgan, Iran. Conference of urban design. Bangkok, 2012.
Pendar,Hadi. (2008). Local Identity, Criteria for intervention procedural in rusty and valuable historic
context. Kofa University.
Pendar,Hadi. (2012). Hierarchical visioning and Conception treasures in urban design, urban change
conference, London.
Pendar, Hadi. (2016). Principles of regeneration in historical areas by taking advantage of the Link
theory. March 12. Istanbul Sabahattin Zaim University.

 -3-4داور نشریات علمی پژوهشی
فصلنامه علمي-پژوهشي باغ نظر
فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات معماری ،دانشگاه كاشان
فصلنامه انجمن علمي معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم وصنعت
فصلنامه معماری و شهرسازی پايدار ،دانشگاه شهيد رجايي
 -4-4پژوهش های انجام شده
پندار ،هادی و همكاران ( )11-1511مجری طرح پژوهشي" راهنمای طراحي معطوف به همجواری در بافت های مسكوني جهت تهيه طرح های
انطباق شهری ساختمان" .كارفرما :نظام مهندسي استان مازندران ،انجام شده.
تواليي ،نوين؛ پندار ،هادی و ساير همكاران ( ،)12-1511طرح پژوهشي كالبد در بافت تاريخي؛ نمونه موردی :بافت تاريخي ساری" كارفرما :مركز
مطالعات مسكن و شهرسازی ،نيمه تمام.
ذكاوت ،كامران ،پندار ،هادی ،كاظمي ،زيبا ( )12-1515طرح پژوهشي نوزايي بافت تاريخي؛ نمونه موردی :بوشهر و گرگان ،قطب علمي طراحي در
بافت های ارزشمند ،دانشگاه شهيد بهشتي ،اتمام.
پندار ،هادی و همكاران ( )1513مجری طرح پژوهشي" تهيه الگوی (نوشتاری – تصويری) چارچوب كنترل شهری ساختمان" .كارفرما :نظام
مهندسي استان مازندران ،در مرحله تهيه پروپوزال.
پندار ،هادی ( " )1313طرح پژوهشي بررسي تاريخي معماری و شهرسازی زنجيره شهرهای مازندران و همكاری با پروفسور المپونياني در دانشگاه
 ، ETHدر مراحل اوليه متوقف و به زمان ديگری موكول شده است.
" Iran’s Historical Urbanism Language Decoding” -Etymology and Syntax German’s 20th century
Architecture and Urbanism influences, as Urban Catalysts, in North of Iran Cities and their downtown’s
"spatial organization during 1926- 1942.

پندار ،هادی ( )1311شركت در دوره تابستاني  Urban living with waterدريافت مدرک عاليAustrian ،Innes University ،

 -5-4ترجمه کتاب
عنوان كتاب
What designers know
آنچه طراحان مي دانند.
كدهای زايشي؛ كاربست انديشه های كريستوفر
الكساندر در تكوين تدريجي محالت زنده
Shaping neighborhood

نويسنده
Bryan Lawson

محتوا
ترجمه

وضعيت
در حال ويرايش

هادی پندار

ترجمه و تاليف

ارسال برای داوری

Hugh Barton

Building for life

BFL

ترجمه با
همكاری دكتر
فرزين محمودی
ترجمه

ارسال برای داوری

ارسال برای داوری

Housing design quality

Matthew Carmona

ترجمه

در حال ترجمه

2

Graham shane

Urban design since 1945

در حال ترجمه

ترجمه با
همكاری دكتر
نيک اقبالي

 -1-2طرح های پژوهشی
رديف

نام سازمان

عنوان پژوهش

سال انجام

وضعيت

1

سازمان نظام
مهندسي مازندران

طرح پژوهشي "ضوابط طراحي شهری معطوف
به همجواری در بافت های مسكوني"

اتمام

از مهر  1513تا
ارديبهشت 1511

1

توليت حرم مطهر
علوی

عضويت در گروه طراحيِ اثر بديع معماری و شهرسازی و فاز
دوم " طرح توسعه پيراموني حرم حضرت علي؛ نجف اشرف"

اتمام

12-1515

5

منطقه ويژه
اقتصادی پارس

مدير طرح جامع شهرسازی منطقه پارس جنوبي منطقه ويژه
اقتصادی پارس /وزارت نفت ،مهندسين مشاور پارهاس و
همكاران؛ 12-1511

اتمام

12-1513

 -5افتخارات
1375برگزيده و عضو تيم المپياد دانش آموزی در رشته فيزيک
1377رتبه  291كشوری در كنكور سراسری
1382رتبه  66كشوری در كنكور كارشناسي ارشد
1388رتبه  8در كنكور دكترای تخصصي
1389رتبه برتر آزمون ورودی نظام مهندسي در كشور
1393-94و  35-6831عضويت در گروه طراحيِ اثر معماری و شهرسازی " طرح توسعه حرم حضرت علي و فضای شهری پيراموني؛ نجف
اشرف" انجام پروژه در تهران ،دفتر فني دانشگاه شهيد بهشتي و مهندسن مشاور معمار حرم.
1391-94همكار طرح جامع شهرسازی پايتخت انرژی كشور ،منطقه پارس جنوبي ،منطقه ويژه اقتصادی پارس ،وزارت نفت.

 -6سوابق حرفه ای
رديف

نام محلكار

واحد
سازماني

نوعمسئوليت

شهرستان

نشداندي

تاريخ

1

مهندسين مشاور
معماری طرح
پرهون

معماری

كارشناس
معمار

تهران

شروع
1511

پايان
1513

1

دفتر فني دانشگاه
شهيد بهشتي
مهندسين مشاور
پارهاس و همكاران

5

تلفددن

تهران -ميدان فلسطين –
ساختمان 113

1113312
3

شهرسازی

كارشناس
طراحي شهری

تهران

1511

1511

تهران -دانشگاه شهيد
بهشتي -دفتر فني

1125113
1

طراحي
شهری

مدير پروژه
طراحي شهری

تهران

1515

-

تهران -نياوران -سه راه
ياسر -كوچه ياس -پالک
 -1واحد1

1111151
5

3

2

شهرداری منطقه 1
تهران

طراحي
شهری

كارشناس
پروژه

تهران

1513

1511

تهران -ميدان قدس

-

3

مهندسان مشاور
معماری و شهرسازی

شهرسازی
و معماری

مشاور

تهران

1511

1511

-

-

6

پايددددده دو نظدددددام
مهندسي -معماری و
سه شهرسازی

طراحي و
نظارت

كسب حد
نصاب

نظام
مهندسي
استان تهران

ايران

1386
1511

-

-

 -7معرفان علمي
نام و نام خانوادگي

نوع رابطه و نحوه آشنايي

مدتآشنايي

شغل معرف

نشاني محل كار يا سكونت

تلفددن

كامران ذكاوت

استاد

 1سال

عضو هيئت
علمي

دانشگاه شهيد بهشتي

31111121131

علي غفاری

استاد

 13سال

عضو هيئت
علمي

دانشگاه شهيد بهشتي

31111111111

هادی نديمي

استاد

 1سال

عضو هيئت
علمي

دانشگاه شهيد بهشتي

31115131352

1

