1ـ جشئیات ضخصی :
1ـ1ـ ًام ٍ ًام خاًَادگی  :هحود علی کاظن زاده رائف
1ـ2ـ ضوارُ تلفي 99166144296 :
1ـ3ـ پست الکتزًٍیکی ma.kazemzadehraef@gmail.com :

1ـ4ـ تاریخ تَلذ 1354/96/29:
2ـ تحصیالت و توانایی های علوی :
2ـ1ـ دوره ی آهوسش هتوسطه :
2ـ1ـ1ـ ًام دبیزستاى  :دکتر علی شریعتی اهواز
2ـ1ـ3ـ دٍرُ ی تحصیلی  ;7 :ـ;76:
2ـ1ـ4ـ هعذل کل سال چْارم 7:/8< :
2ـ2ـ دوره ی آهوسش عالی :

2ـ2ـ1ـ ًام داًطگاُ  :دانشگاه یسد
2ـ2ـ2ـ رضتِ ی تحصیلی  :هعواری
2ـ2ـ3ـ هقطع تحصیلی  :کارشناسی ارشد پیوسته
2ـ 2ـ4ـ دٍرُ ی تحصیلی 76;1-;= :
2ـ2ـ5ـ هعذل کل 79/=9 :

2ـ3ـ1ـ ًام داًطگاُ  :دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهواز
2ـ3ـ2ـ رضتِ ی تحصیلی  :هعواری

2ـ3ـ3ـ هقطع تحصیلی  :دکتری
2ـ 3ـ4ـ دٍرُ ی تحصیلی 76=9 -=< :

 2ـ3ـ سایز دوره های آهوسضی :
عىًان ديرٌ

برگسارکىىذٌ

مذت زمان ديرٌ

آشٌبیی ثب هجحث ًَزدّن هقررات هلی سبختوبى (صرفِ جَیی در

سبزهبى ثْیٌِ سبزی هصرف سَخت کشَر

 63ساعت

هصرف اًرشی)
آشٌبیی ثب هجحث  91هقررات هلی سبختوبى  ،صرفِ جَیی در هصرف

هرکس تحقیقبت سبختوبى ٍ هسکي

 63ساعت

اًرشی
صرفِ جَیی در هصرف اًرشی

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 42ساعت

اصَل ٍهجبًی طراحی ٍ هعوبری سبختوبى ّبی ثلٌذ هرتجِ

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 42ساعت

قَاًیي ٍ هقررات شْرسبزی ٍ هعوبری

ٍزارت هسکي ٍ شْر سبزی

 42ساعت

فٌبٍری ّبی ًَیي شْرسبزی ٍ هعوبری

ٍزارت هسکي ٍ شْر سبزی

 42ساعت

اصَل ٍ ضَاثط سبخت ٍ سبز ٍ آشٌبیی ثب قَاًیي شْر سبزی ٍ هعوبری

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 64ساعت

رٍشْبی تَاًوٌذسبزی ثبفتْبی هسألِ دار

ٍزارت هسکي ٍ شْر سبزی

 42ساعت

آشٌبیی ثب هصبلح ٍ فرآٍردُ ّبی سبختوبى

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 42ساعت

جسئیبت ٍ عٌبصر هعوبری

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 42ساعت

هقبٍم سبزی سبختوبى در ثراثر زلسلِ

سبزهبى هلی زهیي ٍ هسکي

 42ساعت

حقَق در هٌْذسی سبختوبى

سبزهبى هلی زهیي ٍ هسکي

 63ساعت

ثررسی رًٍذ تخریت در سبختوبى ّبی هسکًَی

سبزهبى هلی زهیي ٍ هسکي

 61ساعت

ّ ICDLفت هْبرت

اًستیتَ ایس ایراى

 661ساعت

آهَزش گسارش دّی

سبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِ ریسی استبى خَزستبى

 63ساعت

طراحی ٍ اجرای سبزُ ّبی چبدری ( غشبیی)

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 6ساعت

آشٌبیی ثب ًرم افسار اتَهبسیَى اداری

جْبد داًشگبّی استبى خَزستبى

 3ساعت

ثررسی عٌبصر سبزًذُ کبلجذ شْر ٍ هظبّر هعوبراًِ

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 2ساعت

ارتقبی حرفِ ای هٌْذسیي هعوبری ٍ عوراى

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 2ساعت

ٍظبیف ٍ هسئَلیتْبی هٌْذسبى سبختوبى در ایوٌی ٍ حفبظت کبرگبّْب

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَزستبى

 3ساعت

 3ـ سوابـق آهوسضـی :
 3ـ  1ـ تذریس در دانشگاه شهید چوراى اهواز >
 3ـ  1ـ  1ـ گشيٌ آمًصؿی  3 :ـ  1ـ  1ـ  1ـ کاسؿىاػی پیًػتٍ مُىذػی معماسی
 3ـ  1ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال =< 76تا 76=9

3ـ 2ـ تذریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد جاهع شوشتر >
 3ـ  2ـ  1ـ گشيٌ َای آمًصؿی  3 :ـ  2ـ  1ـ  1ـ کاسؿىاػی پیًػتٍ ي واپیًػتٍ مُىذػی معماسی  3ـ  2ـ  1ـ  2ـ کاسؿىاػی مُىذػی عمشان ـ عمشان  3ـ  2ـ  1ـ  3ـ کاسداوی واپیًػتٍ معماسی

 3ـ  2ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال  76<7لغایت <<76
 3ـ  2ـ  3ـ زهبى ّیأت علوی  :از سال  76<6لغایت <<76

 3ـ  3ـ تذریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهواز >
 3ـ 3ـ  1ـ گشيٌ َای آمًصؿی 3 :ـ 3ـ  1ـ 1ـ کاسؿىاػی پیًػتٍ ي واپیًػتٍ مُىذػی عمشان ـ عمشان 3ـ  3ـ  1ـ 2ـ کاسداوـی معمـاسی 3ـ  3ـ  1ـ  3ـ کاسداوی وقـٍ
کـی معماسی 3ـ  3ـ  1ـ  4ـ کاسؿىاػی اسؿذ معماسی
3ـ  3ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال  76<1لغایت =< 76و از سال  76=6تا کنوى(;=)76

 3ـ  4ـ تذریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد خرم آباد(کوالوند) >
 3ـ 4ـ  1ـ گشيٌ آمًصؿی 3 :ـ  4ـ  1ـ  1ـ کاسؿىاػی اسؿذ معماسی
3ـ  4ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال  76=6تا 76=9

 3ـ  5ـ تذریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد آباداى >
 3ـ 5ـ  1ـ گشيٌ آمًصؿی 3 :ـ  5ـ  1ـ  1ـ کاسؿىاػی اسؿذ معماسی
3ـ  5ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال  76=:لغایت ;=76
3ـ  6ـ تذریس در هؤسسه آهوزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستاى :
 3ـ  6ـ  1ـ گشيٌ َای آمًصؿی  3 :ـ  6ـ 1ـ  1ـ کاسؿىاػی پیًػتٍ ي واپیًػتٍ مُىذػی معماسی  3ـ  6ـ  1ـ 2ـ کاسداوی واپیًػتٍ معماسی
 3ـ  6ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال ;< 76تا کنوى(;=)76
 3ـ  6ـ  3ـ صمان َیأت علمی  :از سال << 76تا کنوى(;=)76
 3ـ  6ـ  4ـ آخشیه پایٍ َیأت علمی  :پایه <
 3ـ  5ـ تذریس در هجتوع عالی آهوزشی و پژوهشی صنعت آب و برق و خوزستاى :
3ـ  5ـ  1ـ گشيٌ آمًصؿی  3 :ـ  5ـ  1ـ  1ـ کاسداوی عمشان

 3ـ  5ـ  2ـ صمان تذسیغ  :از سال  76<1لغایت 76<6
 3ـ  6ـ تذریس در آهوزشکده فنی شهید صدوقی یسد :
 3ـ  6ـ  1ـ گشيٌ َای آمًصؿی  3 :ـ  6ـ  1ـ  1ـ کاسداوـی معمـاسی  3ـ  6ـ  1ـ  2ـ کاسداوـی عمـشان
 3ـ  6ـ  2ـ صمان تذسیغ  :سال ;;76
 3ـ  7ـ تذریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهیدیه :
 3ـ  7ـ  1ـ گشيٌ َای آمًصؿی  3 :ـ  7ـ  1ـ  1ـ کاسؿىاػی مُىذػی ؿیمی

 3ـ  7ـ  1ـ  2ـ کاسؿىاػی ؿیمی کاسبشدی

 3ـ  7ـ  2ـ صمان تذسیغ ؿذٌ  :سال =;76

 2ـ سوابق هذیزیت آهوسضی :
 4ـ  9ـ سوت  :هذیـر گـرٍُ
 4ـ 2ـ گزوه آهوسضی
 4ـ  2ـ 9ـ کبرشٌبسی ًبپیَستِ هعوبری
 4ـ  2ـ  2ـ کبرداًی ًبپیَستِ هعوـبری
 4ـ  3ـ دوره تصذی  6663 :ـ ( 6662داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ضَضتز) ٍ 6636ـ ( 6663هؤسسِ آهَسش عالی جْاد
داًطگاّی خَسستاى)

 5ـ انتطارات و هقـاالت :
تاریخ چاپ

عىـًان مقـالـٍ

عىـًان وشـریـٍ

تاریخچِ ًوایطگاُ ّای بیي الوللی در ایزاى ٍ جْاى

ًشریِ کارشىاس

فزٍردیي89

ومایؾ تمذن ي تکىًلًطی ملل دس اکؼپً  92ػًیل

هجلِ پیام مُىذسان خًزستان

سهستاى88

باغْای فزاًسِ ٍ اًگلیس در گذر سهاى

هجلِ مُىذس مشاير

سهستاى88

ؿُش سيمی ؛ مذیشیت  ،تًاومىذی ي تىًع

هجلِ پیام مُىذسان خًزستان

بْار 88

ًگاّی ًَ بِ ٌّز ٍ هعواری دٍراى پارتی

هجلِ پیام مُىذسان خًزستان

تحت چاپ

اَشام مصش ؛ اوذیـٍ َای کالبذ یافتٍ جُان باػتان

هجلِ پیام مُىذسان خًزستان

تحت چاپ

بقعِ ضیخ صفی ؛ گزاهیذاضت هزاتب خاًَادگی

ّفتِ ًبهِ پیبم اردثیل

فزٍردیي 85

تجاسب معماسی خاکی ایشان دس کشٌ صمیه ي ماٌ

رٍزًبهِ تفـبّـن

اسفٌذ 84

هقذهِ ای بز تاریخ هعواری ایزاى

رٍزًبهِ تفـبّـن

اسفٌذ 84

گىبذ دياس ي یادگاس ماوذگاس

رٍزًبهِ اثتـکـبر

اسفٌذ 84

هعواری چیست ؟

رٍزًبهِ تفـبّـن

اسفٌذ 84

ؿُشیاس دس مقبشٌ الـعشاء جايداوٍ خًاَذ ماوذ

ّفتِ ًبهِ فرٌّگی حیذر ثبثب

دی 84

تأثیز پذیزی آراهگاّْای هعاصز اس عٌاصز تاریخی هعواری

رٍزًبهِ ّوسبیِ ّب

دی 83

تشجمٍ مقالٍ ی ”“ VERTICAL PARK

هجلِ مجتمع معماری ي شُر سازی داوشگاٌ یسد

پائیش 76

جشٍُ رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی ساختواى

هؤسسِ آهَزش عبلی جْبد داًشگبّی خَزستبى

پائیش 88

وقؾ مشاػمات ي آییه َای مزَبی دس باصصوذٌ ػاصی فضاَای ًَیت بخؾ ؿُشی

هوایص هلی الگوی هعواری و ضهزساسی اسالهی-ایزانی
چکیذُ بزای ارائِ اصل هقالِ در اردیبْطت  92پذیزفتِ ضذُ ٍ در کتبة
چکیذُ هقبالت چبح شذُ است.

اردیبْطت 92

 3ـ سوابق پضوهطی و هطالعاتـی :
 3ـ  6ـ پضوهص در سهینه ی تاریخ هعواری ایزاى باستاى :
6ـ 1ـ  1ـ سيؽ پظيَؾ بش اػاع  :بشسػی مىابع مکتًب  ،مىابع الکتشيویکی ي باصدیذ میذاوی
6ـ  1ـ  2ـ وحًٌ اسایٍ  :ػمیىـاس
 6ـ  1ـ  2ـ  1ـ عىًان ػمیىاس  :ػیشی دس تاسیخ معماسی ایشان باػتان
 6ـ  1ـ  2ـ  2ـ مذت ػمیىاس  181 :دقیقٍ
 6ـ  1ـ  2ـ 3ـ وحًٌ اسایٍ ػمیىاس  :ومایؾ  173اػالیذ َمشاٌ با تًضیح ي تحلیل
 6ـ  1ـ  3ـ مذت ي صمان اوجام  6 :ماٌ 1377 ،
 6ـ  1ـ  4ـ محل بشگضاسی  :تاالس داوـکذٌ َىش ي معماسی داوـگاٌ یضد
 3ـ  4ـ نقذ و بزرسی فضاهای ضهزی وهعواری ضهز بزوص ( ّوایص سیٌوا ٍ هعواری )
 6ـ  2ـ  1ـ صمان اوجام  31 :مُش 1388
 6ـ  2ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  6ـ هویت در فضاهای هعواری ایزاى  ( :بِ هٌاسبت ّفتِ پژٍّص ٍ فٌاٍری )
 6ـ  3ـ  1ـ صمان اوجام  27 :آرس 1391
 6ـ  3ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  2ـ جایگاه هعواری ایزاى در جهاى  ( :بِ هٌاسبت رٍس هعوار )
 6ـ  4ـ  1ـ صمان اوجام  12 :اسدیبُـت 1391
 6ـ  4ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  6ـ اهویت فزم در هعواری هساجذ جهاى  ( :بِ هٌاسبت رٍس هٌْذسی )
 6ـ  5ـ  1ـ صمان اوجام  5 :اػفىذ 1391
 6ـ  5ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  3ـ سیز تحول هعواری هعاصز غزب  ( :بِ هٌاسبت رٍس هعوار )
 6ـ  6ـ  1ـ صمان اوجام  18 :اسدیبُـت 1392

 6ـ  6ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  7ـ سیز تحول هعواری هعاصز ایزاى :
 6ـ  7ـ  1ـ صمان اوجام  26 :آرس  (1392بٍ مىاػبت َفتٍ پظيَؾ ي فىايسی )
 6ـ  7ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  6ـ نقص علن و فلسفه قزى 19و 22هیالدی در ضکل گیزی هعواری هعاصز غزب :
 6ـ  8ـ  1ـ صمان اوجام  5 :دی 1392
 6ـ  8ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  3ـ عواهل اصلی پیذایص فزم های هعواری  ( :بِ هٌاسبت رٍس هٌْذسی )
 6ـ  9ـ  1ـ صمان اوجام  5 :اػفىذ 1392
 6ـ  9ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  61ـ اصول و هبانی طزاحی هعواری داخلی  ( :بِ هٌاسبت رٍس هعوار )
 6ـ  11ـ  1ـ صمان اوجام  9 :اسدیبُـت 1393
 6ـ  11ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  66ـ دواسده گام تا هعواری قزى بیست و یکن :
 6ـ  11ـ  1ـ صمان اوجام  31 :اسدیبُـت 1393
 6ـ  11ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان
 3ـ  64ـ هعواری هعاصز ایزاى در گذر سهاى :
 6ـ  11ـ  1ـ صمان اوجام  3 :خشداد 1396
 6ـ  11ـ  2ـ محل بشگضاسی  :تاالس اجتماعات مؤػؼٍ آمًصؽ عالی جُاد داوـگاَی خًصػتان

 7ـ عضویت در ضوراها و هجاهع علوی ـ تخصصی :
7ـ 9ـ سازمان وظام مُىذسی ساختمان استان خًزستان
7ـ 1ـ  1ـ هذت عضَیت  :اس سال  1389تا کٌَى()1397
7ـ 1ـ  2ـ پایِ پزٍاًِ اضتغال بِ کار هٌْذسی  :پایِ یک هعواری

 7ـ 2ـ کمیتٍ فىی سازمان مسکه ي شُرسازی استان خًزستان
 7ـ  2ـ  1ـ هذت عضَیت  :سال 1386
 7ـ  3ـ کمیتٍ تخصصی معماری مسکه مُر استان خًزستان
7ـ  3ـ  1ـ هذت عضَیت  :اس سال  1387تا 1388
 7ـ 4ـ کاوًن کارشىاسان رسمی دادگستری استان خًزستان
 7ـ  4ـ  1ـ هذت عضَیت  :اس سال  1388تا کٌَى ()1397
 7ـ  4ـ  2ـ رضتِ کارضٌاسی :راُ ٍساختواى ٍ ًقطِ بزداری( هعواری)
 7ـ  4ـ  3ـ هیشاى صالحیت ًِ :صالحیت
 7ـ  5ـ شًرای فىی مؤسسٍ آمًزش عالی جُاد داوشگاَی خًزستان
7ـ  5ـ  1ـ هذت عضَیت  :اس سال  1391تا سال 1393
 - 6 -7کمیسیًن مًارد خاص مؤسسٍ آمًزش عالی جُاد داوشگاَی خًزستان
 -1 – 6 -7هذت عضَیت  :اس سال  1391تا سال 1393

 8ـ تقذیـزناهـه و لـوح سپـاط :
< – 7 -دانشگاه یــسد ;;76
< – 1 -دانشگاه آزاد اسالهی واحد جاهع شوشتر76<6
< - 6 -دانشگاه آزاد اسالهی واحد جاهع شوشتر76<8
< - 8 -دانشگاه آزاد اسالهی واحد جاهع شوشتر76<9
< – 9 -سازهاى نظام ههندسی ساختواى استاى خوزستاى76=1
< - : -دانشگاه آزاد اسالهی واحد هاهشهر 76=7
< - ; -دانشگاه آزاد اسالهی واحد هاهشهر 76=1

