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اعضای هیئت علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر
جهاد دانشگاهي
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مشخصات فردي:
نام : :جهانشاه
نامخانوادگي :پاکزاد

نشاني :تهران ـ خيابان انقالب ـ بين چهارراه وليعصر و خيبان فلسطين ـ پژوهشكده فرهنگ و هنر
تلفن همراه:
تلفن66970906 :
نمابر66970903 :
(پست الكترونيكي) drpakzad@yahoo.com : Email

سوابق تحصیلی
دکترای مهندسی شهرسازی (طراحی شهری) ،دانشگاه هانور ،آلمان
کارشناسی ارشد پیوسته معماری/شهرسازی (طراحی شهری) ،دانشگاه هانور ،آلمان
دیپلم ریاضی متوسطه ،دبیرستان بیسمارک هانور ،آلمان

رساله ها:
علل تغییر ساختار شهرهای سنتی ایران به شههر سهرهای داری ،بررای اذرد در ره
دکترای طراحی شهری ،دانشگاه هانور ،آلمان.
هشههت ش شهههر ر شهریشههینی در یشههورهای در ههها توسه  ،برررای اذررد در رره
کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هانور ،آلمان.
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سوابق یاری
استاد ر عضو هیأش علمی دایشتده ه ماری رشهرسازی ،دایشگاه شهید بهشتی
هسئو راه ایدازی درره یارشناسی شهرسازی در دایشگاه های هازیهدران )1380
ر گی ن )1383

سوابق هرف ای
1391

تهی طرح ارلی  ،اهتانسنجی ،پتایسیلیهابی ر یشهن ییازههای هن آه

زاد ارریهد،

شرکت سرمایهگداری و توسعه اروند
1390

طرح هاده سازی ر ه ماری هجموع هستویی  2200راهدی گرهدره ،شرکت ذانه
گستر یکم

1389-1390

طرح هاده سازی اراضی باغستان طاهر باد ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 1389ر 1388

طرح جاهع ه ماری ر طراهی شهری هریه شههر شهیری شههر ،مهندسرین مشراور
آرمانشهر

 1389ر 1388

طرح تفصیلی ر هاده سازی اراضی  35هتتاری شهر جدید هشهتگرد ،برا همکراری
دانشگاه فنی برلین ،مرکز تحقیقات ساذتمان و مسکن

 1389ر 1388

طراهی شهری گذر سنگ سیاه راقهع در بافهف فرسهوده ر تهاریهی شههر شهیراز،
مهندسین مشاور آرمانشهر

 1389ر 1388

طراهی ه ماری فاز  1ر  2ساختمانههای هسهتویی هحله  11شههر جدیدشهیری
شهر ،مهندسین مشاور آرمانشهر

1388ر 1386

طرح هاده سازی اراضی  64هتتاری شهر جدید شیری شههر اههواز) ،مهندسرین
مشاور آرمانشهر

...ر 1386

طرح تفصیلی هوزهی هیایی شرقی شهر هشهد ،مهندسین مشاور آرمانشهر

1386

طراهی شهری خیابان هدائ تهران ،مهندسین مشاور نقش محیط

1384

طراهی شهری ساهل رردخای تج ساری ،مهندسین مشاور نقش محیط

1380

طراهی شهری ر طراهی  850راهد هستویی در شهرک هیدان تیر تبری  ،مهندسین
مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1376

تهی یآش های فاز اجرایی شهرک یوثر ،مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران
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1375-1376

طراهی شهری ر طراهی  850راهد هستویی شههرک یهوثر در سهوهایت تههران،
مهندسین مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1374-1375

طراهی شهری ر طراهی  5000راهد هستویی برای شهرک یهاز یهر  ،مهندسرین
مشاور دکتر پاکزاد و همکاران

1380

طراهی شهری هری شهر بابلسر ،مهندسین مشاور نقش محیط

1372

طرح هادهسازی اراضی سیلت یاشان  638هتتار) ،مهندسین مشاور پاتیاو

1372

طرح هادهسازی شهرک سام ر زا در قشم  90هتتار) ،مهندسین مشاور آهون

1371

طرح هادهسازی در پارس باد هغان  39هتتار) ،مهندسین مشاور شباک

1371

طرح هادهسازی اراضی در شهر گرهی دشف هغان  80هتتار) ،مهندسین مشراور
شباک

1371

طرح هادهسازی اراضی شما بیل سوار دشف هغان 86هتتار) ،مهندسرین مشراور
شباک

1367-1368

هجتمع هستویی یریوید فوالد هباری

 28هتتهار) ،مهندسرین مشراور فرن و هنرر

(سورفاس سابق)
1366-1367

طرح هاده سازی اراضی شهرک شههید ههدیی همهدان  342هتتهار) ،مهندسرین
مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1366

طرح هاده سازی اراضی شهرک المهدی ههدیشهر  6/7هتتار) ،مهندسین مشراور
فن و هنر (سورفاس سابق)

1366

طرح هاده سازی اراضی شرق شاهررد  50ییلوهتر) ،مهندسین مشراور فرن و هنرر
(سورفاس سابق)

1364

طرح هاده سازی اراضی هستویی زعفرایی  2تبری  82هتتار) ،مشاور فرن و هنرر
(سورفاس سابق)

1357-1358

طراهی فاز یت ر در شهرک جمهوری اس هی ایران در ه ار راهد هایهار) ،مشراور
فن و هنر (سورفاس سابق)

1357

طراهی فاز یت ر در هحوط هجتمع هستویی ییرری هوایی در شیراز ،مشراور فرن و
هنر (سورفاس سابق)

1356

طراهی فاز یت ر در شهرک شوش تهران ریما) ،مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1356

طراهی فاز یت ر در هجتمع هستویی یارهندان برق هن آه ای اصهفهان ،مهندسرین
مشاور فن و هنر (سورفاس سابق)

1368

طرح بازسازی ،توس

ر تتمیل شهر رفیع در دشف زادگان ،دفترر فنری آموزشری
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پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
1366

طرح بازسازی ،توس

ر تتمیل ررستای ابوهمیظ در دشهف زادگهان ،دفترر فنری

آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
1362

طرح توسعه و تکمیل شهر بستان (بازسازی مناطق نگی) ،دفتر فنی هوزشی
پژرهشی دایشتده ه ماری ر شهرسازی شهید بهشتی

1362-1363

طرح جاهع ر تفصیلی شهرک یارینان هجتمع فوالد هباری اراضی یریوید) ،دفترر
فنی آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی

1359-1360

هتانیابی ر طراهی اردرگاهها جهف استان هوقف ههاجری جنگی در یجهن بهاد،
اصفهان ،باده ،ی ن  ،رارید ،قمصر ،یائی  ،بررج  ،بنیاد امور مها رین نگی

1357-1358

طراهی هحوط های شهرکهای شهید فتوری ،شههید ممهران ر پهارمی

تههران)،

شرکت رج کلهر ر موباگ انترناشنال
1356-1357

طرح جاهع شهر سمنان ،مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1356-1357

طرح جاهع ر تفصیلی شهر لنگررد ،مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1356-1357

طرح جاهع ر تفصیلی شهر الهیجان ،مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1356-1357

طرح تفصیلی شهر رشف ،مهندسین مشاور طرح و پژوهش

1354-1355

طرح جاهع هحل الیگ درررری بوخوم) ،شرکت راینهاردهسه در آلمان

1354-1355

طرح بهسازی شهر رردن ،شرکت راینهاردهسه در آلمان

1354-1355

هجتمع هستویی گاربس

هایور) ،شرکت راینهاردهسه در آلمان

پسف ها ر عضویفهای هرف ای
1389 -...

عضو شورای علمی سازمان زیباسازی
عضو شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس)

1387 -..

عضو شورای راهبری پروژه های معماری و شهرسازی دانشگاه فنی برلین در
ارتباط با ایران

1382-1388

مشاور عالی شرکت عمران شهر دید شیرین شهر

1388 -...

عضو کارگروه طراحی شهری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای دید

1388 -...

عضو شورای راهبری طرحهای علمی ر پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات
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ساذتمان و مسکن و دانشگاه برلین
1388

عضو هیأت داوری مسابقه طراحی میدان مرکزی تره بار تهران ،شهرداری تهران.

1387

عضو هیأت سیاستگزاری و داوری مسابقه طراحی کوچه مسکونی (ویژه
دانشجویان) ،شهرداری تهران

1387

عضو هیأت سیاستگزاری و داوری مسابقه کوچهی مطلوب از نگاه شهروندان،
شهرداری تهران

1386-1388

رییس هیأت مدیره انجمن طراحان شهری ایران

1386

عضو شورای علمی هزار شهر ایرانی ،فرهنگستان هنر

1385

عضو هیأت داوری مسابقه معماری ر شهرسازی طراحی اراضی  21هکتاری
حضرت ذضرنبی شهرقم ،سازمان مسکن و شهرسازی استان قم

1385

عضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی دانشگاه آزاد (دفتر گسترش آموزش
عالی)

1384

عضو هیأت هدایت و نظارت تدوین ضوابط مکان یابی ایستگاه های اتوبوس درون
شهری و الگوهای طراحی آن در کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور

1375-1380

مشاور طراحی شهری سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

1374-1375

مشاور عالی بنیاد تعاون ساحفا ا شهرک قائم سوهانک تهران

1372-1374

مشاور عالی شرکتهای تعاونی هفتگانه در شمال سعاتآباد

سمفها در هج ش
1389 - ...

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ر پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان

1389-...

عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و
صنعت ایران

1388 - ...

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ر پژوهشی آرمانشهر

1381-...

عضو هیأت تحریریه مجله هنرهای زیبا ،نشریه علمی ر پژوهشی دانشکده
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
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1381-...

عضو هیأت تحریریه مجله هفت شهر ،فصلنامه عمران و بهسازی شهری وزارت
مسکن و شهرسازی

سمفها در همایشها ر ینفرایسها
1391

عضو هیأت علمی همایش همایش بین المللی طراحی شهری ،دانشگاه کردستان

1389

عضو هیأت داوری همایش نما و سیمای شهر و مسابقه عکاسی بهترین نما،
شهرداری تهران

1387

عضو هیأت داوری نخستین همایش ملی و دانشجویی معماری ایرانی ،دانشگاه
کاشان

1387

عضو هیأت علمی همایش بافتهای فرسوده ،مناشدا و قطب علمی طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی 5 ،تا  7آذر ماه

1387

عضو هیأت علمی همایش دانشجویی معماری ایرانی ،دانشگاه کاشان21 ،و22
آذرماه.

1387

عضو هیأت علمی و ارائه سخنرانی در همایش علمی ا تماع محلهای و مشارکت
مردمی

1387

عضو هیأت علمی همایش سکونتگاههای زاگرس ،دانشگاه کردستان ،سنندج

1386

عضو هیأت علمی همایش زنان معمار ایرانی ،بنیاد علمی و پژوهشی معماری و
شهرسازی ایران

1386

عضو هیأت علمی همایش توسعه نظام ا رایی ،دانشگاه صنعتی شریف

1385

عضو هیأت علمی همایش شهر و ورزش ،دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان
تربیت بدنی ،شهرداری تهران 17-18 ،آبان

1384

عضو هیأت علمی همایش بین المللی شهرهای دید

1382

عضو هیأت علمی همایش سیماو منظر شهری ،تجارب هانی و چشم اندازهای
آن ،وزارت مسکن و شهرسازی
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هی گردها
1381

جایگاه طراهی شهری در یظام طرحری ی ر ههدیریف شههری یشهور ،مجلره هفرت
شهر ،سال سوم شماره 6و ،7زمستان  80ر بهار .81

1381

یآش فضاهای شههری در تهأهی اهنیهف اجتمهاعی ،ماهنامره پژوهشری ر آموزشری
شهرداریها ،شماره  ،41مهر .81

1380

شهررید ر هآوق شهرریدی زیربنای ت اهل فرهنگی ،مرکز بینالمللری گفرت و گروی
تمدنها ،سال اول ،شماره ،19نیمه دوم دی ماه .1380

1380

شهر ،هناسبتری هتان برای ای تاس گففرگو ،مرکز بینالمللی گفتوگوی تمردن-
ها ،سال اول ،شماره 6و 7زمستان  80ر بهار .81

سهنرایی در همایشها ،سمینارها ر ینفرایسها
1390

همایش یمای ساختمان ر سیمای شهر ،شهرداری منطقه  ،5تهران 30 ،و  31فروردین
ماه.

1389

همایش ساهایدهی ر توایمند سازی باففهای فرسوده ر ستویتگاههای غیهر رسهمی،
اهواز ،سازمان نظام مهندسی ذوزستان 22 ،آبان.
یورپردازی

1388

همایش تهصصی توس

پایدار شهرهای ساهلی دریای خ ر ،سازمان نظام مهندسی

ساذتمان مازندران ،موضوع :طراحی شهری و توسعه پایدار شرهرهای سراحلی دریرای
ذزر ،اردیبهشت ماه.
1388

همایش یتوداشف هفت جهایی ه مهاری ،شهرسهازی ر صهن ف سهاختمان ،دانشرگاه
کردستان 7 ،آبان.

1387

ینفرایس بی المللی ستویتگاههای زاگرس ،دانشگاه کردستان 11 ،تا  13اردیبهشرت
ماه.

1387

همایش سیمای شهری ،سازمان نظام مهندسی استان گیالن ،موضوع :نقش طراحان در
هویت بخشی به سیمای شهری ،شهریور ماه.

1384

یارگاه تهصصی بررسی دستارردهای هاصل در زهینه تهیه طهرح ههای سهیمای
شهری ،شهرداری مشهد ،معاونت شهرسازی و معماری 17 ،و  18اسفندماه.

1382

همایش سیما ر هنظر شهری تجارب جهایی ر مشمایداز ینده 26 ،و  27بهمن ماه.
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1381

جلوههای بصرییما در ه ماری ،سمیناریک روزه دانشجویی دانشگاه هنر ،دیماه .81

1380

تبادالش فرهنگ ه ماری ر شهرسازی ایران ر اتریش ،سمینار بینالمللی مرکرز برین-
المللی گفتوگوی تمدنها ،سال اول شماره 22ر ،23اسفند .1380

1380

شهرسازی ر ه ماری یماد عینی فرهنگها ر تمدنهای ههتلن ،سرمینار برینالمللری
مرکز ببنالمللی گفتوگوی تمدنها ،سال اول ،شماره ،21یمه دوم بهمن ماه .1380
اهتایاش ر هحدردیفهای هها در درک فرهنهگ همدیگر فارسهی ه ایگلیسهی ه
لمایی) .سمینار بینالمللی تبادالت فرهنگ معماری و شهرسازی.

تألیفاش :هآاالش علمی
ر پراکزاد ،هانشراه و سروری ،الهرام ( :)1390یهورپردازی شههری ر ررشههای ن،
آرمانشهر :نشریهی نشریهی علمی ر پژوهشی ،شماره  ،6بهار و تابستان20 :ر.13
ر پاکزاد ،هانشاه و سوری ،الهام ( :)1390هوازی طراهی یماهای هتان هحور ،مقالره
پدیرفته شده (ارائه شفاهی) در همایش نمرای سراذتمان و سریمای شرهر ،شرهرداری
منطقه  ،5تهران 30 ،و  31فروردین ماه.
ـ پاکزاد ،جهانشاه ( :)1389تأملی بر رویکرد خردباورانه به معضالت شهری ،ماهنامـ
منظر ،شماره  ،8تيرماه35 :ـ.32
ـ پاکزاد ،جهانشـاه ( :)1389مختصری در باب طراحی پل هلا ،ویـژه نامـ معمـاري و
شهرسازي همشهري ،بهمن ماه.32 :
پاکزاد ،هانشاه (  .)1386یظرسنجی خودهایی دربارهی عرص عموهی .مرا،
پاکزاد ،هانشاه (  .)1386طراهی شههری هریه شههر بابلسهر .آبرادی ،شرماره ،55
تابستان.
پاکزاد ،هانشاه (  .)1386صاهبنظران طراهی شههری ایهران مگویه ههیایدیشهند.
آبادی ،شماره  ،55تابستان.
پاکزاد ،هانشاه (  .)1385سیمای شهر ر یچ یوی لینچ از ن هی فهمیهد .آبرادی،
شماره  ،53زمستان.
پاکزاد ،هانشاه (  .)1384تأهلی بر هفهوم شهر درایران .اندیشه ایرانشرهر ،شرماره 6
زمستان.
پرراکزاد ،هانشرراه ( .)1383گره،هیههدان ،فلت ه  ،بررسههی ه ناشههناختی س ه را ه در
شهرسازی .ضمیمه نشریه شهرداری ها ،شماره ،67آذر.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1382بررسی ت بیآی شهرهای ایران ر اررپایی ریش یهابی هوایهع
تاریهی هشاریف هردهی .صفه ،شماره  ،37پاییز و زمستان.
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پاکزاد ،هانشاه ( .)1382پدیدار شناسی یمای ساختمانهای هستویی ر سیر تتوینی
توق اش از ن .هنرهای زیبا ،شماره  ،14تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1382اصو بافف سنتی شهرهای ایران .تازههای ترافیک
پاکزاد ،هانشاه ( .)1382عناصر ر ییفیف های هنظر یت فضای شههری .شرماره ،38
بهار.
پاکزاد ،هانشاه (.)1381ییفیف فضا ،آبادی ،شماره  ،37زمستان.
پاکزاد ،هانشراه (.)1381طهرح یهواب ،یاهه سرگشهاده بهاررن ار ن هوسهمان به
دبیرخای هجل  .فصلنامه معماری ایران ،دوره سوم ،شماره .9
پاکزاد ،هانشاه (.)1381ییفیف هحیط شهری ه البه ه وقه شههرریدان .فصرلنامه
مدیریت شهری ،شماره  ،9بهار.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1380فرهنهگ یارشناسهی ه فرهنهگ درم .فصرلنامه مردیریت
شهری ،شماره  ،8زمستان.
پاکزاد ،هانشاه (..)1380طراهی شهری ضرررش یا تجمهل .ماهنامره شرهرداریهرا،
ویژه نامه طراحی شهری ،شماره .23
پرراکزاد ،هانشرراه ( .)1379را ههههای ههندسههی راه ر سههاختمان .صررفه ،شررماره،31
پاییز و زمستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1379را ههای ه ماری .صفه ،شماره  ،31بهار و تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1379هبلمان شهری ر یظام توس

شهری .ماهنامه شهرداریهرا،

شماره  ،13ذرداد.
شههری .فصرلنامه مردیریت

پاکزاد ،هانشاه ( .)1379طراهی شهری دریظام توس
شهری ،شماره ،3پاییز.

پاکزاد ،هانشراه ( .)1378ه هاد فارسهی را هههای رایهم ه مهاری ر شهرسهازی.
فصلنامه صفه ،شماره  ،29پاییز و زمستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1378فرم ،شتل ،گشتالف .فصلنامه معماری و فرهنرگ ،شرماره
یک ،تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1376یوم های ه لوب طرح بهسازی یومه ههای هسهتویی).
فصلنامه آبادی ،شماره .26
پاکزاد ،هانشاه ( .)1376طراههی شههری میسهف  .فصرلنامه آبرادی ،شرماره ،25
تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1375هویف ر ای همایی با فضا .فصلنامه صفه ،شرماره  21و ،22
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بهار و تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1370ساده ر پیچیده ،در ق ب طراهی .فصلنامه صفه ،شرماره،3
تابستان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1369راهد همسایگی .فصلنامه صفه ،شماره  ،1تابستان.

تألیفاش ر ترجم ها :یتاب ها
پاکزاد ،هانشاه (در حال چاپ) .الفبای ررایشناسهی هحهیط بهرای طراههان شههری.
انتشارات آرمانشهر.
پاکزاد ،هانشاه ( :)1391شیوهههای ارائه بهرای ه مهاران ر شهرسهازان .انتشرارات
آرمانشهر.
پاکزاد ،هانشراه و سروری ،الهرام ( :)1390راهنمهای یهورپردازی هتهانههای شههر.
انتشارات آرمانشهر.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1390تاریخ شهر در ایران تا درره قاجار .انتشارات آرمانشهر.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1389تاریخ شهر اررپا تا ایآ ب صن تی .انتشارات آرمانشهر.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1388سهیر ایدیشه هها در شهرسهازی جلهد سهوم) ،انتشرارات
شهیدی.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1386سیر ایدیش ها در شهرسازی جلهد درم) ،انتشرارات شرهر
های دید.
پاکزاد ،هانشاه و حسینیون ،سرولماز ( .)1386تر مره کتراب هسهتند سهازی هنظهر
شهری ،انتشارات شهیدی ،زمستان (نظارت و ویرایش علمی تر مه).
پاکزاد ،هانشاه ( .)1386هجموع هآاالش در باب هفاهیم ه ماری ر طراهی شههری.
انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1386هجموع هآاالش در باب طراهی شهری .انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1386سیر ایدیش ها در شهرسهازی جلهد ار ) ،انتشرارات شرهر
های دید.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1385هبایی یظری ر فر یند طراهی شهری ،انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1383راهنمای طراهی فضاهای شهری ،انتشارات وزارت مسکن و
شهرسازی.
پرراکزاد ،هانشرراه ( .)1384سههرعف  ،)Tempo 30 30متررر م :هانشرراه پرراکزاد،
انتشارات سازمان شهرداریها.
گروتر ،یورگن ( .)1375زیباشناختی در ه ماری ،متر م :هانشراه پراکزاد ،انتشرارات
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دانشگاه شهید بهشتی.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1374ه ماری برای یوجوایان ،شهرررهی ،انتشارات کانون پرورش
فکری کودکان و نو وانان.
پاکزاد ،هانشاه ( .)1371ه مهاری بهرای یوجوایهان ،اههرام هصهر ،انتشرارات کرانون
پرورش فکری کودکان و نو وانان.

تألیفاش :ج ره های درسی
یحوههای بیان ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.
ررایشناسی هحیط ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.
ضوابط سازهان یوسازی ر تجهی ر توس

هدارس ،دانشکده معمراری و شهرسرازی،

دانشگاه شهید بهشتی.

تألیفاش :طرح های پژرهشی
طرح پژوهشی تدوین ضوابط و دستورالعملهای ساماندهی پیادهروهرای شرهر تهرران،
سازمان زیباسازی شهر تهران
تدوین ساذتار بانک اطالعاتی قطب علمی طراحی شرهری در بافرت هرای برا ارزش و
فرسوده دانشگاه شهید بهشتی
طرح پژوهشی تجدید نظر در برنامه درسی و شرح دروس رشرته کارشناسری طراحری
شهری
هدایت طرح پژوهشی شرح ذدمات اصالحی قرارداد تیر

 ،12طررح هرای توسرعه

عمران و حوزه نفوذ شهرها ،مرکز تحقیقات ساذتمان و مسکن.
ایگاه طراحی شهری در نظام برنامهریزی شرهری ایرران در همکراری برا مهندسرین
مشاور شارمند برای وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی
و معماری)
تدوین اصول و ضوابط طراحی فضاهای شهری برای وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز
مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری)
اثاثه (مبلمان) شهری در ایران برای وزارت مسرکن و شهرسرازی (مرکرز مطالعرات و
تحقیقات)
شهر آسیایی (تحقیق دانشجویی ر انتشارات دانشکده معماری هانور)
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درره های هوزشی برای یهادها
1389

بهبود ییفیف هحیط شههری ،راهبردهرا و راهکارهرا ،مردیران شرهری ،امعره
مهندسان شهرساز ،سرعین

1385

شنایی با طراهی فضاهای شهری ،مدیران ادارات زیبا سازی مناطق شهرداری
تهران ،سازمان زیبا سازی

1380

شنایی با ه ماری اس هی ،مدیران ادارات کل مسکن و شهرسازی استان یرزد،
یزد ،دیماه.

1381

طراهی فضاها ر هبلمان شهری ،اعضای شرورای شرهر ،مردیران و کارشناسران
شهرداریها ،پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،شهریور ماه.

1380

شنایی با طراهی شهری ،کارشناسان ارشرد ادارات کرل مسرکن و شهرسرازی
استان اصفهان ،اصفهان ،مهرماه.

1380

ساز ر یارها ر شیوههای شهرسازای تفتیت اراضی ،امعه مهندسان شهرساز.
تهران ،تیرماه.

1379

شنایی با طراهی شهری در شهرهای جدیهد ،مردیران ادارات کرل مسرکن و
شهرسازی ،آبان.

1378

شنایی با ه ماری ،مدیران و کارشناسان سازمانهای مسکن استانها ،مهر.
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