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 سوابق تحصیلی
 :1383. ؼْیس بْؽتی ؛ زاًؽگاُهٌْسظی هعواری کارؼٌاظی 

  :1387زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی. ؛ طراحی ؼْریکارؼٌاظی ارؼس 

  :1392طراحی ؼْری؛ زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی. زکترا 

 سابقة تذریس

  ،«ّا ٍ فٌَى طراحی ؼهْری  رٍغ»ٍ « کارگاُ یک طراحی ؼْری»زر پرزیط زاًؽگاُ تْراى برای زرٍض  استاد مذعو ●

  1394از 

، «ظویٌار تجهار  »ٍ « ظیر اًسیؽِ ّا زر ؼْرظازی»ض ٍزاًؽگاُ ٌّر تْراى برای زر زر پرزیط بیي الوللیاستاد مذعو  ●

 تاکٌَى 1393از  – «کارگاُ یک طراحی ؼْری»

  1393-94ًیوعال زٍم –« طراحی ؼْری 3کارگاُ »زر زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی برای زرض استاد مذعو  ●

  تاکٌَى 1393 – «تارید ؼْر»ٍ  «ّا زر ؼْرظازی ظیر اًسیؽِ»زر زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی برای زرض استاد مذعو  ●

 1کارگهاُ  »، «ظهیر اًسیؽهِ ّها زر ؼْرظهازی    »ض ٍزر پرزیط بیي الوللی زاًؽگاُ ؼهْیس بْؽهتی بهرای زر   استاد مذعو  ●

 تاکٌَى 1392 – «رٍاًؽٌاظی هحیطی»ٍ  « طراحی ؼْری 3کارگاُ » ، «طراحی ؼْری

زر گرٍُ کارؼٌاظی ارؼس طراحی ؼْری زاًؽهگاُ   دستیار آموزشیعٌَاى  ّوکاری با آقای زکتر جْاًؽاُ پاکساز، بِ ●

طراحهی   1کارگاُ »ٍ « آؼٌایی با طراحی ؼْری»، « ّا زر ؼْرظازی ظیر اًسیؽِ»، «تارید ؼْر»ؼْیس بْؽتی برای زرٍض 

 1393تا  1388از  -«ؼْری

ُ کارؼٌاظی ارؼس طراحی ؼهْری پهرزیط   زر گرٍ دستیار آموزشیّوکاری با آقای زکتر جْاًؽاُ پاکساز، بِ عٌَاى  ●

، «آؼٌایی با طراحهی ؼهْری  »، « ّا زر ؼْرظازی ظیر اًسیؽِ»، «تارید ؼْر»الوللی زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی برای زرٍض   بیي

 1393تا  1391از  -«بیاى تصَیری»ٍ « طراحی ؼْری 1کارگاُ »ٍ « رٍاًؽٌاظی هحیطی»

ٍ « زرک ٍ بیاى هحهی  ؼهْری  »، «تارید ؼْر جْاى»یالى برای زرٍض: زر زاًؽکسُ ؼْرظازی زاًؽگاُ گ استاد مذعو ●

 1389تا  1387از  –« زرآهسی بر ؼْرًؽیٌی»

ٍ ًیوعال  1388-89ًیوعال زٍم  -« ریسی کالبسی برًاهِ»الوللی زاًؽگاُ گیالى برای زرض  زر پرزیط بیي استاد مذعو ●

 1389-90زٍم 
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 1385از  –زر گهرٍُ ؼْرظهازی زاًؽهگاُ ؼهْیس بْؽهتی      « ّای تهاریری  قطب علوی طراحی ؼْری زر بافت»ّوکاری با  ●

 تاکٌَى

ّوکاری با جٌا  آقای زکتر جْاًؽاُ پاکساز )اظتاز ٍ عضَ ّیهت  علوهی گهرٍُ ؼْرظهازی زاًؽهگاُ ؼهْیس بْؽهتی  از         ●

 جلس : 3« )ّا زر ؼْرظازی ظیر اًسیؽِ»ّای  تا زر تتلیف ظری ک دستیار پژوهشی، بِ عٌَاى 1387تا  1384

هها در شررسهازی لدلهذ    سیر انذیشهه  . 1386ّوکاری زر جلس یکن: پاکساز، جْاًؽاُ ) -

 ، اًتؽارا  ؼْر ّای جسیس.اول(

هها در شررسهازی لدلهذ    سیر انذیشهه  . 1386ّوکاری زر جلس زٍم: پاکساز، جْاًؽاُ ) -

 ، اًتؽارا  ؼْر ّای جسیس.دوم(

هها در شررسهازی لدلهذ    سیر انذیشهه  . 1388ّوکاری زر جلس ظَم: پاکساز، جْاًؽاُ ) -

 ، اًتؽارا  ؼْیسی.سوم(

 ظال  ظاکي تْراى 23-35ًقػ فضای ّوگاًی زر َّیت هکاًی ؼْرًٍساى؛ زًاى جَاى ) عنوان رساله دکتری:  ●

 

 کتاب:

 1390رخ ٍ فرًاز فرؼاز. اًتؽارا  آرهاًؽْر. تْراى. . ترجوِ ؼویي گلؼْر زرذت ًیعت . 1964الکعاًسر، کریعتَفر ) ●

 1390. اًتؽارا  آرهاًؽْر. تْراى. قرارگاُ رفتاری، ٍاحسی پایِ برای تحلیل هحی  . 1390گلرخ، ؼویي ) ●

 مقاله:

پصٍّؽی  -، ًؽریِ علوی«بازاًسیؽی زر تعریف هفَْم فرظَزگی بافت، بر هبٌای فرظَزگی هکاى . »1391گلرخ، ؼویي ) ●

 94-79، صص 57صفِ )زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی ، ؼوارُ 

 -، ًؽهریِ علوهی  ««حهط ذهَز  »گیهری   هکاى ٍ َّیت ؼرصی: ًقػ هحهی  کالبهسی زر ؼهکل    . » 1392گلرخ، ؼویي ) ●

 108-97، صص 3ترصصی ؼْر ٍ هعواری بَهی )زاًؽگاُ یسز ، ؼوارُ 

 -، ًؽهریِ علوهی  «  ظاکي تْهراى 35-23ًاى جَاى )ابعاز َّیت هکاًی زر تجربِ فضای تجربی؛ ز . »1393گلرخ، ؼویي ) ●

 80-97، صص 66پصٍّؽی صفِ )زاًؽگاُ ؼْیس بْؽتی ، ؼوارُ 

ِ » . 1395پاکساز، جْاًؽاُ ٍ ؼویي گلرخ ) ● ُ   فْن تجربه ِ   حهط هکهاى  ی هکهاى؛   ی تغییهر یکبهار ی ذیابهاى   ظهاکٌاى ٍ کعهب

 70، ؼوارُ ؼْیس بْؽتی پصٍّؽی صفِ )زاًؽگاُ  -ًؽریِ علوی، «ؼْریَر 17ی راُ ؼسُ پیازُ
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: ظاهاًسّی ٍ ًَظازی هٌْسظاى هؽاٍر عوراى زاٍُ)زفتر هعواری ٍ طراحی ؼْری هرٍاریس قاظوی ٍ ّوکاراى   – 1388

ؼٌاض / تْراى / هعاًٍت ؼْرظازی ٍ هعواری  حرین بسرگراُ یازگار اهام حسفاصل ذیاباى آزازی ٍ هیساى حق

 ؼْرزاری تْراى. ظوت: کارؼٌاض طراح

اقتصازی اراضی باغ بْؽت / تْراى /  -زفتر هعواری ٍ طراحی ؼْری هرٍاریس قاظوی ٍ ّوکاراى: اهکاى ظٌجی فٌی -1390

 ؼرکت تَظعِ آیٌسُ پارض )ًوایٌسُ ظتاز اجرایی فرهاى اهام . ظوت: کارؼٌاض طراح

اى رؼت/ ؼْرزاری رؼت/ هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: طرح ظاهاًسّی بافت پیراهَى آراهگاُ هیرزا کَچک ذ -1390

 ظوت: کارؼٌاض طراح

ّا ٍ بٌاّای تاریری ؼْر تْراى/ هسیریت بافت  هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: تسٍیي ظٌس هسیریت ٍ حفاظت بافت -1390

 هعاًٍت ؼْرظازی ٍ هعواری ؼْرزاری تْراى. ظوت: کارؼٌاض طراحتاریری تْراى/ 

 بافت فرظَزُ هرکس ؼْر ابْر/ عوراى ٍ بْعازی/ ظوت: هسیر پرٍشُ هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: طرح ظاهاًسّی -1391

هعاًٍت هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: زبیرذاًِ ٍ عاهلیت چْارم بافت تاریری تْراى/ هسیریت بافت تاریری تْراى/  -1391

 ظوت: کارؼٌاض /ؼْرظازی ٍ هعواری ؼْرزاری تْراى

بافت تاریری بَؼْر/ ظازهاى هیراث فرٌّگی ٍ گرزؼگری بَؼْر/ هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: طرح ظاهاًسّی  -1392

 ظوت: کارؼٌاض طراح

ظوت: هٌْسظیي هؽاٍر راًَّسؼْر: طراحی هرکس تجاری بَؼْر )ذیاباى ّای ًَا  ٍ ًازری / ؼْرزاری بَؼْر.  -1393

 هسیر پرٍشُ

ی ٍ ٌقٌَا  تْراى/ ظازهاى هؽاٍر فا ٍ ّ رٍزذاًِ ر هازر طرح جاهع احیاءهٌْسظیي هؽاٍر یکن: هؽاٍ -تاکٌَى1394

 هٌْسظی تْراى/ ظوت: راّبری تین ؼْرظازی

بررظی عَاهل هؤثر بر تصَیر شٌّی ؼْرًٍساى از »ی  ریسی ؼْر تْراى، پرٍشُ هرکس هطالعا  ٍ برًاهِ -تاکٌَى 1394

 ، ظوت: ًاظر علوی«ّای فرظَزُ ٍ راّکارّای بْبَز آى بافت

 تْراى 12ی  ی هعاًٍت ؼْرظازی ؼْرزای هٌطقِ ّا، حَزُ ىًوای ظاذتوا ی عضَ کویتِ -1395

 

 
 


