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عضَ ّیات علوی داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ بَییي زّرا
سوابق تحصیلی:

 فارغ التحصیل کارؼٌاظی ارؼذ هعواری از داًؽگاُ آزاد اظالهی لسٍیي هَضَع پایاى ًاهِ :هکاًی برای باّن بَدى ،ظاهاًذّی هحلِ اظفٌجاى ظوٌاى با رٍیکرد بِتَظعِ پایذار ؼْری
ظَابك پصٍّؽی
 همالِ طراحی فضاّای هعواری ٍؼْری با تکیِ بر ًیازّای زًاى ّوایػ هلی زى ٍ هعواری ظال1388
 همالِ بررظی کیفی خیاباى جذیذاالحذاث هحلِ اظفٌجاى ؼْرظوٌاى ّوایػ هلی عوراى ٍتَظعِ ؼْری ظٌٌذج
 -همالِ از هحلِ ظٌتی تا هحلِ پایذار کٌفراًط هلی تَظعِ پایذار ٍ عوراى ؼْری هؤظعِ آهَزغ

عالی داًػپصٍّاى  ،اصفْاى ظال1390
 همالِ هٌظرؼْری بافت لذین (ًوًَِ هَردی هحلِ اظفٌجاى ظوٌاى)ّ ،وایػ هلی بَم ّایبیاباًی ،گردؼگری ٍ ٌّرّای هحیطی ًجف آباد اصفْاى ظال1390
 چاپ همالِ باعٌَاى»Qualitative Survey of new street «Esfanjan » quarter in« Semnan
در هجلِ Advances in Natural and Applied Sciences
 چاپ همالِ باعٌَاى Revival of historical civic Esfanjan quarter in Semnanدر هجلِ Advances in Natural and Applied Sciences
 چاپ همالِ باعٌَاىStudy Of The Effect Of Newly Established Street In Esfenjan
Parish (district) Of Semnan City
در هجلِ Indian Streams Reserach Journal

ظابمِ تحمیماتی گرٍّی ٍ فردی :
پرٍشُ تحمیماتی ظاهاًذّی خیاباى ًَاب لسٍیي برای ظازهاى ًَظازی ٍ بْعازی ؼْرداری لسٍیيپرٍشُ تحمیماتی ظاهاًذّی هحلِ اظفٌجاى ظوٌاى برای ظازهاى هعکي ٍ ؼْر ظازی تْراىپرٍشُ ظاهاًذّی ٍ باز زًذُ ظازی خیاباى ظپِ لسٍیي (بِ عٌَاى اٍلیي خیاباى ایراى) برای ظازهاىًَظازی ٍ بْعازی ؼْرداری لسٍیي.
پرٍشُ ظاهاًذّی ٍ طراحی تابلَّای هیادیي ٍ بلَارّا ؼْر کرج برای ظازهاى ًَظازی ٍ بْعازیؼْرداری کرج.
 پرٍشُ ظاهاًذّی هبلواى حول ٍ ًمل ؼْری لسٍیي برای ظازهاى ًَظازی ٍ بْعازی ؼْرداریلسٍیي
طراحی کارخاًِ تَلیذ فرآٍردّای لبٌی برای حَهِ ؼْر ؼیراز.طرح ّادی رٍظتاّای اردن  ،هحوذ دُ ،عباض آباد ٍ لَؼچی از بخػ طارم ظفلی ؼْرظتاىلسٍیي.
طرح ّادی رٍظتاّای ظیاهاى  ،ؼالَار  ،چپذرُ  ،کَُ زیي ٍ ترکاًذُ از بخػ ظلطاًیِ ٍ ظٌبل آبادؼْرظتاى ابْر برای بٌیاد هعکي اًمالب اظالهی اظتاى زًجاى.
 طرح ّادی رٍظتاّای اصالًلَ  ،دُ ؼیر  ،کَظج آباد  ،تَتر قاى ،ظریي برای بٌیاد هعکي اًمالباظالهی اظتاى زًجاى
 ًفر ظَم در هعابمِ طراحی پارن ّ 9کتاری ؼْر هْرگاى لسٍیي طراحی پارن ّ 1.7کتاری ؼْر هْرگاى لسٍیي -طراحی پارن ّ 1.2کتاری ؼْر هْرگاى لسٍیي

