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سوابق تحصيلي :

 کارشناسي ریاضي محض 3131-3131
 کارشناسي ارشد شهرسازی( طراحي و برنامه ریزی شهری )3136-3133
موضوع پایان نامه :بررسي عوامل تأثیرگذار بر هویت شهر در فضاهای عمومي شهری (میدان و خیابان)؛ مطالعه موردی :مرکز
شهر رشت

 پژوهشگر دکتری شهرسازی 3111
موضوع رساله :آفرینش مکان های شهری

مقاالت :
 "بررسي عوامل مؤثر بر هویت فضاهای شهری؛ مطالعه موردی :سبزه میدان رشت" ،مجله رشتت پژوهتي،مرکز پژوهش شورای اسالمي شهر رشت3133 ،
 "مؤلفه های هویتي شهر رشت" ،مجله فن و هنر ،سازمان نظام مهندسي استان گیالن3131 ، "گونه شناسي نشانه های شهری" ،همایش ملي عمران ،معماری و محیط زیست پایتدار -همتدان ،خترداد3111
 "بررسي و تحلیل ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلي شهر رشت" ،کنفرانس ملي شهرسازی ،مدیریت شهریو توسعه پایدار ،اسفند 3111
 "مکان سوم ،نیازی اجتماعي برای شهر" ،کنفرانس ملي شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،اسفند3111
 "توسعه پایدار و تجارب جهاني (نمونه مورد مطالعه :شهر وین)" ،کنفرانس ملي شهرسازی ،مدیریت شهریو توسعه پایدار ،اسفند 3111
 "منظر شهری و اقلیم" ،دومین همایش ملي پژوهش های کاربردی در مهندسي عمران ،معماری و مدیریتشهری3111 ،
 "شناخت و تبیین عناصر منظر شهری" ،دومین کنفرانس ملي معماری و منظر شهری پایدار ،خرداد 3111 "مطالعه تطبیقي وظایف شهرداری ها در ایران با سایر کشورها" ،کنفرانس بین المللي حسابداری و مدیریتدر هزاره سوم ،دی 3111
-"Urban Landscape and Climate", Current World Environment Journal
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کتاب :
 همکاری مستقیم با خانم دکتر مهرناز مولوی در تهیه کتاب تحلیل فضاهای شهری-

همکاری در تدوین کتاب "تلخیص پایان نامه های مدیریت شهری"

-

تألیف کتاب "رشت :شهر جشنواره ها" (در مرحله اصالحات نهایي جهت چاپ)

-

تألیف کتاب "راهنمای گردشگری خالق" (در مرحله اصالحات نهایي جهت چاپ)

سوابق شغلي :
شهرداری رشت :
 رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت-

مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت

-

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری رشت

-

سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری و جانشین معاون شهرسازی و معماری شهرداری
رشت

-

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

-

کارشناس شهرسازی حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت

-

کارشناس محاسب واحد فني منطقه  1شهرداری رشت

-

عضویت در کارگروه های شهرداری رشت :
عضو و نائب رئیس کارگروه تخصصي "رشت ،شهر دوستدار کودک"
عضوکارگروه فني منطقه  1شهرداری رشت
عضو کارگروه ممیزی امالک شهر رشت

رئیس کارگروه "مطالعه و پایش فرصت های توسعه شهری"
تشکیل دهنده و ناظر بر کارگروه های واحد مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری رشت تحت عنوان
کارگروه های "اقتصادی ،زیست محیطي ،فرهنگي -اجتماعي و ورزش و سالمت" با عضویت اساتید دانشگاهي

 همکاری با مرکز پژوهش شورای اسالمي شهر رشت (سال )3133 شرکت در سرشماری نفوس و مسکن سال  3131با عنوان کارشناس بازبین اشتغال در شرکت عمراني زرین طالئي نو ()3131سوابق تدریس :
سابقه تدریس در دانشگاه ،در مقاطع کارشناسي و فوق دیپلم از سال  3131تا کنون
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دانشگاه های :پیام نور رشت ،دانشگاه آزاد الهیجان ،دانشگاه آزاد رودسر و واحدهای مختلف دانشگاه علمي -کاربردی
دروس :شناخت فضای شهری ،مباني طراحي شهری و منطقه ای ،مباني برنامه ریتزی شتهری و منطقته ای ،درک و
بیان محیط شهری ،تاریخ شهر ،مدل های کمي در شهرسازی ،تحلیل فضاهای شتهری ،طترح شهرستازی ،شتناخت
روستا و ( ...در گروه های شهرسازی و معماری)
زمينه های عالقمندی در حوزه شهرسازی :
 شناخت فضاهای شهری (ایران و جهان) مطالعه در زمینه ارتقاء کیفیت فضاهای شهری موجود و آفرینش مکان های شهری مطالعه در زمینه ارتقاء کیفي منظر شهری -اصول و تئوری های طراحي شهری

شرکت در همایش ها و نشست ها :
 دومین همایش سیمای شهری با موضوع نقش طراحان در هویت بخشتي بته ستیمای شتهری ،ستازمان نظتاممهندسي ساختمان استان گیالن ،شهریور 3133
 دوره تخصصي آشنایي با "بهترین تجارب شهر پابدار " شهر پایلوت :وین اطریش ،تهران 31 ،شهریور 3111 نشست علمي-تخصصي "مدیریت ،نظارت مستمر و کنترل در زیباسازی شهری" ،سازمان زیباسازی شهرداریتهران ،تهران 13 ،دی 3111
 همایش دو روزه بین المللي "زندگي پیاده در شهر" ،سازمان زیباسازی شهرداری تهران ،تهران 31 ،و  36اسفند3111
 اولین همایش ملي "در جستجوی شهر فردا ،واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمي -ایراني" ،تهران 11 ،و 11مهر 3111
 کنفرانس ملي شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،تهران ،اسفند 3111 دومین همایش ملي پژوهش های کاربردی در مهندسي عمران ،معماری و مدیریت شهری ،تهران3111 ، همایش ملي "معماری و شهرسازی ایراني -اسالمي" ،دانشگاه پیام نور استان گیالن ،بندر انزلي 33 ،اردیبهشت3111
 کنفرانس بین المللي "حسابداری و مدیریت در هزاره سوم" ،رشت ،با مشتارکت متدیریت مطالعتات و پتژوهششهرداری رشت ،دی 3111
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