1ـ جسئیات شخصی :
1ـ1ـ ًام ٍ ًام خاًَادگی  :هحود علی کاظن زاده رائف
1ـ2ـ شوارُ تلفي 99166144296 :
1ـ3ـ پست الکترًٍیکی kazemzadeh@acecr.ac.ir :
1ـ4ـ تاریخ تَلد 1354/96/29:

2ـ تحصیالت و توانایی های علمی :
 -1-2زٍضُ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس :
2ـ1ـ1ـ ًام داًشگاُ  :دانشگاه یسد
2ـ1ـ2ـ رشتِ ی تحصیلی  :هعواری
2ـ1ـ3ـ هقطع تحصیلی  :کارشناسی ارشد پیوسته
2ـ1ـ4ـ دٍرُ ی تحصیلی 1372-79 :
 -2-2زٍضُ زوتطی
2ـ2ـ1ـ ًام داًشگاُ  :دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهواز
2ـ2ـ2ـ رشتِ ی تحصیلی  :هعواری
2ـ2ـ3ـ هقطع تحصیلی  :دکتری
2ـ2ـ4ـ دٍرُ ی تحصیلی 1395 -99 :

3ـ زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه :
هباًی ٍ هفاّین هعواری

تاریخ هعواری ایراى ٍ جْاى

هعواری دٍرُ اسالهی ایراى ٍ جْاى

فرٌّگَّ ،یت ٍ هعواری

آهَزش هعواری

فلسفِ درهعواری

هعواری هعاصر ایراى ٍ جْاى

هعواری هسکي

اصَل ٍ هباًی طراحی هعواری

هعواری بَهی

َّیت شْری

في آٍری ّای ًَیي در هعواری

 -4سایر دوره های آموزشی :
ػٌَاى زٍضُ

ثطگعاضوٌٌسُ

هست ظهبى زٍضُ

آقٌبیی ثب هجحث ًَظزّن همطضات هلی ؾبذتوبى (نطفِ جَیی زض ههطف اًطغی)

ؾبظهبى ثْیٌِ ؾبظی ههطف ؾَذت وكَض

 36ؾبػت

آقٌبیی ثب هجحث  19همطضات هلی ؾبذتوبى  ،نطفِ جَیی زض ههطف اًطغی

هطوع تحمیمبت ؾبذتوبى ٍ هؿىي

 16ؾبػت

نطفِ جَیی زض ههطف اًطغی

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 24ؾبػت

انَل ٍهجبًی ططاحی ٍ هؼوبضی ؾبذتوبى ّبی ثلٌس هطتجِ

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 24ؾبػت

لَاًیي ٍ همطضات قْطؾبظی ٍ هؼوبضی

ٍظاضت هؿىي ٍ قْط ؾبظی

 24ؾبػت

فٌبٍضی ّبی ًَیي قْطؾبظی ٍ هؼوبضی

ٍظاضت هؿىي ٍ قْط ؾبظی

 24ؾبػت

انَل ٍ ضَاثط ؾبذت ٍ ؾبظ ٍ آقٌبیی ثب لَاًیي قْط ؾبظی ٍ هؼوبضی

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 12ؾبػت

ضٍقْبی تَاًوٌسؾبظی ثبفتْبی هؿألِ زاض

ٍظاضت هؿىي ٍ قْط ؾبظی

 24ؾبػت

آقٌبیی ثب ههبلح ٍ فطآٍضزُ ّبی ؾبذتوبى

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 24ؾبػت

جعئیبت ٍ ػٌبنط هؼوبضی

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 24ؾبػت

همبٍم ؾبظی ؾبذتوبى زض ثطاثط ظلعلِ

ؾبظهبى هلی ظهیي ٍ هؿىي

 24ؾبػت

حمَق زض هٌْسؾی ؾبذتوبى

ؾبظهبى هلی ظهیي ٍ هؿىي

 16ؾبػت

ثطضؾی ضًٍس ترطیت زض ؾبذتوبى ّبی هؿىًَی

ؾبظهبى هلی ظهیي ٍ هؿىي

 11ؾبػت

ّ ICDLفت هْبضت

اًؿتیتَ ایعایطاى

 131ؾبػت

آهَظـ گعاضـ زّی

ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی اؾتبى ذَظؾتبى

 56ؾبػت

ططاحی ٍ اجطای ؾبظُ ّبی چبزضی ( غكبیی)

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 3ؾبػت

آقٌبیی ثب ًطم افعاض اتَهبؾیَى ازاضی

جْبز زاًكگبّی اؾتبى ذَظؾتبى

 6ؾبػت

ثطضؾی ػٌبنط ؾبظًسُ وبلجس قْط ٍ هظبّط هؼوبضاًِ

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 4ؾبػت

اضتمبی حطفِ ای هٌْسؾیي هؼوبضی ٍ ػوطاى

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 4ؾبػت

ٍظبیف ٍ هؿئَلیتْبی هٌْسؾبى ؾبذتوبى زض ایوٌی ٍ حفبظت وبضگبّْب

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

 6ؾبػت

قیَُ ًگبضـ ٍ اذص پصیطـ همبالت اًگلیؿی ٍ فبضؾی جْت هجالت ISC ٍ ISI

هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

4ؾبػت

ًگبضـ ػلوی همبالت پػٍّكی writhing scientific papers

هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

 4ؾبػت

 5ـ سوابـق آموزشـی :
 5ـ  1ـ تدریس در دانشگاه شهید چوراى اهواز :
 5ـ  1ـ  1ـ گريٌ آمًزشی  5 :ـ  1ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی پیًستٍ مُىدسی معماری
 5ـ  1ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9831تا 9811

5ـ 2ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد جاهع شوشتر :
 5ـ  2ـ  1ـ گريٌ َای آمًزشی  5 :ـ  2ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ مُىدسی معماری  5ـ  2ـ  1ـ  2ـ کارشىاسی مُىدسی عمران ـ عمران  5ـ  2ـ  1ـ  3ـ
کارداوی واپیًستٍ معماری
 5ـ  2ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9839لغایت 9833
 5ـ  2ـ  3ـ مدت زمان هیأت علمی  :از سال  9838لغایت 9833

 5ـ  3ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهواز :
 5ـ 3ـ  1ـ گريٌ َای آمًزشی 5 :ـ  3ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی ارشد معماری 5ـ 3ـ  1ـ 2ـ کارشىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ مُىدسی عمران ـ عمران 5ـ  3ـ  1ـ 3ـ کارداوـی
معمـاری 5ـ  3ـ  1ـ  4ـ کارداوی وقشٍ کشی معماری
5ـ  3ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9831لغایت  9831و از سال  9818لغایت 9813

 5ـ  4ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد خرم آباد (کوالوند) :
 5ـ 4ـ  1ـ گريٌ آمًزشی 5 :ـ  4ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی ارشد معماری
5ـ  4ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9818تا 9811

 5ـ  5ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد آباداى :
 5ـ 5ـ  1ـ گريٌ آمًزشی 5 :ـ  5ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی ارشد معماری
5ـ  5ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9811لغایت 9811
5ـ  6ـ تدریس در هؤسسه آهوزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستاى :
 5ـ  6ـ  1ـ گريٌ َای آمًزشی  5 :ـ  6ـ 1ـ  1ـ کارشىاسی ارشد معماری  5ـ  6ـ 1ـ  2ـ کارشىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ مُىدسی معماری  5ـ  6ـ  1ـ 3ـ کارداوی واپیًستٍ
معماری
 5ـ  6ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9831تاکنوى()9811
 5ـ  6ـ  3ـ مدت زمان َیأت علمی  :از سال  9833تاکنوى()9811
 5ـ  6ـ  4ـ آخریه پایٍ َیأت علمی  :پایه هشت
 5ـ  7ـ تدریس در هجتوع عالی آهوزشی و پژوهشی صنعت آب و برق و خوزستاى :

5ـ  7ـ  1ـ گريٌ آمًزشی  5 :ـ  7ـ  1ـ  1ـ کارداوی عمران
 5ـ  7ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :از سال  9831لغایت 9838
 5ـ  8ـ تدریس در آهوزشکده فنی شهید صدوقی یسد :
 5ـ  8ـ  1ـ گريٌ َای آمًزشی  5 :ـ  8ـ  1ـ  1ـ کارداوـی معمـاری  5ـ  8ـ  1ـ  2ـ کارداوـی عمـران
 5ـ  8ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :سال 9811
 5ـ  9ـ تدریس در دانشگاه آزاد اسالهی واحد اهیدیه :
 5ـ  9ـ  1ـ گريٌ َای آمًزشی  5 :ـ  9ـ  1ـ  1ـ کارشىاسی مُىدسی شیمی

 5ـ  9ـ  1ـ  2ـ کارشىاسی شیمی کاربردی

 5ـ  9ـ  2ـ مدت زمان تدریس  :سال 9811

 6ـ سوابق مذیریت آموزشی :
 6ـ  1ـ سمت  :مدیرگروه
 6ـ 2ـ گروه آموزشی
 6ـ  2ـ 1ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
 6ـ  2ـ  2ـ کاردانی ناپیوسته معمـاری
 6ـ  3ـ دوره تصذی  1366 :ـ(1364داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد جاهع شَشتر) و 1333ـ(1363هؤسسِ آهَزش عالی جْاد
داًشگاّی خَزستاى)

 5ـ انتشارات و مقـاالت :
 -1-5همبالت ًكطیبت ٍ هجالت
ػٌـَاى همـبلـِ

ػٌـَاى ًكـطیـِ

تبضید چبح

تبضیرچِ ًوبیكگبُ ّبی ثیي الوللی زض ایطاى ٍ جْبى

ًكطیِ وبضقٌبؼ

فطٍضزیي89

ًوبیف توسى ٍ تىٌَلَغی هلل زض اوؿپَ  92ؾَیل

هجلِ پیبم هٌْسؾبى ذَظؾتبى

ظهؿتبى88

ثبغْبی فطاًؿِ ٍ اًگلیؽ زض گصض ظهبى

هجلِ هٌْسؼ هكبٍض

ظهؿتبى88

قْط ضٍهی ؛ هسیطیت  ،تَاًوٌسی ٍ تٌَع

هجلِ پیبم هٌْسؾبى ذَظؾتبى

ثْبض 88

ًگبّی ًَ ثِ ٌّط ٍ هؼوبضی زٍضاى پبضتی

هجلِ پیبم هٌْسؾبى ذَظؾتبى

ثْبض 93

ثمؼِ قید نفی ؛ گطاهیساقت هطاتت ذبًَازگی

ّفتِ ًبهِ پیبم اضزثیل

فطٍضزیي 85

تجبضة هؼوبضی ذبوی ایطاى زض وطُ ظهیي ٍ هبُ

ضٍظًبهِ تفـبّـن

اؾفٌس 84

همسهِ ای ثط تبضید هؼوبضی ایطاى

ضٍظًبهِ تفـبّـن

اؾفٌس 84

گٌجس زٍاض ٍ یبزگبض هبًسگبض

ضٍظًبهِ اثتـىـبض

اؾفٌس 84

هؼوبضی چیؿت ؟

ضٍظًبهِ تفـبّـن

اؾفٌس 84

قْطیبض زض همجطُ الكؼطاء جبٍزاًِ ذَاّس هبًس

ّفتِ ًبهِ فطٌّگی حیسض ثبثب

زی 84

تأثیط پصیطی آضاهگبّْبی هؼبنط اظ ػٌبنط تبضیری هؼوبضی

ضٍظًبهِ ّوؿبیِ ّب

زی 83

تطجوِ همبلِ ی ”“ VERTICAL PARK

هجلِ هجتوغ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی زاًكگبُ یعز

پبئیع 76

 6ـ سوابق پژوهشی و مطالعاتـی :
 -1-6ؾویٌبض ،وبضگبُ پػٍّكی ٍ ؾرٌطاًی ػلوی
ػٌَاى ؾویٌبض یب ؾرٌطاًی

هىبى ثطگعاضی

ظهبى ثطگعاضی

وبضگبُ پػٍّكی "ططاحی هؼوبضی ؾبذتوبى ّبی ػوَهی ثب ؾجه ّبی تبضیری"

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

97/11/26

چْل ثٌبی قبذم لطى ثیؿتن

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1397/2/26

َّیت ٍ هؼوبضی

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1396/9/21

هؼوبضی هؼبنط ایطاى زض گصض ظهبى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1396/3/31

هطاحل تىَیي ضًگ زض هؼوبضی اؾالهی ایطاى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1394/9/23

زٍاظزُ گبم تب هؼوبضی لطى ثیؿت ٍ یىن

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1393/2/31

انَل ٍ هجبًی ططاحی هؼوبضی زاذلی

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1393/2/9

ًمف ػلن ٍ فلؿفِ لطى  21 ٍ 19هیالزی زض قىل گجطی هؼوبضی هؼبنط غطة

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1392/11/5

ؾیطتحَل هؼوبضی هؼبنط ایطاى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1392/9/26

ؾیطتحَل هؼوبضی هؼبنط غطة

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1392/2/18

اّویت فطم زض هؼوبضی هؿبجس جْبى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1391/12/5

جبیگبُ هؼوبضی ایطاى زض جْبى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1391/2/12

َّیت زض فضبّبی هؼوبضی ایطاى

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1391/9/27

ًمس ٍ ثطضؾی فضبّبی قْطی ٍ هؼوبضی زض فیلن ثطٍغ

آهفی تئبتط هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

1388/7/31

ؾیطی زض تبضید هؼوبضی ایطاى ثبؾتبى

تبالض زاًكىسُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی زاًكىبُ یعز

1377

 -2-6همبالت وٌگطُ ،وٌفطاًؽ ٍ ّوبیف ثیي الوللی ٍ هلی
ػٌَاى همبلِ

وٌگطُ ،وٌفطاًؽ ٍ ّوبیف

تبضید ثطگعاضی

ًمف هطاؾوبت ٍ آییي ّبی هصّجی زض ثبظظًسُ ؾبظی فضبّبی َّیت

اٍلیي ّوبیف هلی الگَی هؼوبضی ٍ قْطؾبظی

اضزیجْكت 1392

ثركی قْطی

اؾالهی ایطاى ـ جْبز زاًكگبّی لن

گًَبگًَی هؼوبضی ٍ هظبّط فطٌّگی الَام زض اجتوبع پصیطی هحیط

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هربططات طجیؼی ٍ ثحطاى ّبی

 23قْطیَض 1395

ظیؿت هحیطی ایطاى ،ضاّىبضّب ٍ چبلف ّب ـ
زاًكگبُ هحمك اضزثیلی
ططاحی وبًَى فطٌّگی ثب ضٍیىطز اضتمبء تؼبهالت اجتوبػی

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هربططات طجیؼی ٍ ثحطاى ّبی

 23قْطیَض 1395

ظیؿت هحیطی ایطاى ،ضاّىبضّب ٍ چبلف ّب ـ
زاًكگبُ هحمك اضزثیلی
ػَاهل هؤثط ثط اضتمبء تؼبهالت اجتوبػی زض فضبّبی فطٌّگی پبیساض

وٌفطاًؽ هلی هؼوبضی ٍ اًطغی ثب ضٍیىطز حفبظت
هحیط ظیؿت ٍ ثْطُ گیطی اظ اًطغی ّبی طجیؼی ـ

اضزیجْكت 96

زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس وبقبى
ططاحی وبًَى فطٌّگی الَام ذَظؾتبى ثب اضتمبء تؼبهالت اجتوبػی

وٌفطاًؽ هلی هؼوبضی ٍ اًطغی ثب ضٍیىطز حفبظت

پبیساض

هحیط ظیؿت ٍ ثْطُ گیطی اظ اًطغی ّبی طجیؼی ـ

اضزیجْكت 96

زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس وبقبى
ثبظقٌبؾی ظیجبیی ٍ جوبل زض ٌّسؾِ هؼوبضی هساضؼ تیوَضی

وٌفطاًؽ ثیي الوللی اظهیط تطویِ

 9آوَؾت 2118

ثبظقٌبؾی َّیت قْطی جْت تسٍیي الگَّبی هؼوبضی هؿىي

وٌفطاًؽ ثیي الوللی اظهیط تطویِ

 9آوَؾت 2118

زضن هفَْم اضظـ انبلت زض حفبظت پبیساض ثبفت ّبی تبضیری

وٌفطاًؽ ثیي الوللی زاًكگبُ تْطاى

هطزاز 1397

ؾٌجِ ّبی حفبظت اظ هٌظط فطٌّگی ثبفت تبضیری ذطم آثبز

وٌفطاًؽ ثیي الوللی زاًكگبُ تْطاى

هطزاز 1397

اهىبى ؾٌجی ذلك فضبّبی ًَؾتبلػیه ذبًِ ایطاًی ثِ ضٍـ فٌبٍضی

وٌگطُ ثیي الوللی نٌؼت ؾبذتوبى تجطیع

 15آشض 1397

ّبی ًَیي ؾبذتوبًی
ثبظقٌبؾی زٍضاى قىَفبیی وبًؿپت فطهی هؼوبضی ثبَّیت ایطاًی

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هؼوبضی ،هسیطیت ٍ تَؾؼِ

آشض 1397

قْطی زض ایطاى ـ تْطاى
ؾیطی زض ثبظقٌبؾی ػٌبنط هؼوبضی ؾبذتبض هحلِ ّبی تبضیری

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هؼوبضی ،هسیطیت ٍ تَؾؼِ

آشض 1397

قْطی زض ایطاى ـ تْطاى
اضظیبثی تطجیمی چْبض پطٍغُ هطهت قْطی قبذم زض ثبفت ّبی

ؾَهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی پػٍّف ّبی وبضثطزی

تبضیری اضٍپب

زض ػلَم ٍ هٌْسؾی ـ زاًكگبُ هبضهبضا اؾتبًجَل

 19زؾبهجط 2118

تطویِ
ًین لطى وبضثطز في آٍضی ًَیي ٍ تىٌَلَغی پیكطفتِ ؾبذتوبًی زض

ؾَهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی پػٍّف ّبی وبضثطزی

هؼوبضی هؼبنط ایطاى

زض ػلَم ٍ هٌْسؾی ـ زاًكگبُ هبضهبضا اؾتبًجَل

 19زؾبهجط 2118

تطویِ
ؾیطی زض تجبضة هطهت قْطی هَفك زض ثبفت ّبی تبضیری ثب تأویس

قكویي وٌگطُ ثیي الوللی تَؾؼِ ٍ تطٍیج ػلَم ٍ

ثط چْبض ًوًَِ قبذم ایطاًی

فٌَى ثٌیبزیي زض جبهؼِ ـ قیطاظ

ثبظقٌبؾی تأثیط فطم ٍ فضبی هؼوبضی ایطاى ثبؾتبى زض پیسایف

قكویي وٌگطُ ثیي الوللی تَؾؼِ ٍ تطٍیج ػلَم ٍ

ؾجه هلی زٍضاى پْلَی اٍل ثب تأویس ثط ؾِ ثٌبی قبذم وبخ

فٌَى ثٌیبزیي زض جبهؼِ ـ قیطاظ

1397/12/21

1397/12/21

قْطثبًی ،هَظُ ایطاى ثبؾتبى ٍ نٌسٍق پؽ اًساظ ثبًه هلی قؼجِ
هطوعی تْطاى
ثبظتؼطیف ػولىطزی هطاؾوبت هصّجی هؤثط زض َّیت ثركی

زٍهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ

فضبّبی قْطی هؼبنط

هسیطیت تَؾؼِ قْطی زض ایطاى ـ تْطاى

تَؾؼِ هؼوبضی هسضى ایطاًی ثب تأویس ثط ػولىطز هؼوبضاى اضهٌی

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هٌْسؾی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ

هطزاز 1398

قْطیَض 1398

ثبظآفطیٌی قْطی ـ تْطاى
ثطضؾی قبذم فضبیی هؤثط زض ثبظآفطیٌی للؼِ فله االفالن ذطم

وٌفطاًؽ ثیي الوللی هٌْسؾی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ

آثبز

ثبظآفطیٌی قْطی ـ تْطاى

پیسایف هؼوبضی پبیساض ایطاًی هتأثط اظ فطٌّگ اضظقوٌس ایطاًی

زٍهیي وٌفطاًؽ ػوطاى ،هؼوبضی ٍ قْطؾبظی

قْطیَض 1398

1398

وكَضّبی جْبى اؾالم -تجطیع
ثبظآفطیٌی ثبفت ّبی تبضیری ثط هجٌبی ظثبى الگَ

چْبضهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی پػٍّف ّبی

 19اوتجط 2119

وبضثطزی زض ػلَم ٍ هٌْسؾی – ثطٍوؿل ثلػیه
اهىبى ؾٌجی اؾتفبزُ هٌبؾت اظ زضذت ًرل زض اضاضی ٍ فضبّبی

چْبضهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی پػٍّف ّبی

قْطی اَّاظ

وبضثطزی زض ػلَم ٍ هٌْسؾی – ثطٍوؿل ثلػیه

الگَی حفبظت اظ هحلِ تبضیری ثبثبطبّط ذطم آثبز

ؾَهیي وٌگطُ ثیي الوللی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ

 19اوتجط 2119

زی 1398

قْطؾبظی هؼبنط  -تْطاى
هٌبؾت ؾبظی ثبفت تبضیری قْط ذطم آثبز ثط اؾبؼ اضظـ ّبی

ؾَهیي وٌگطُ ثیي الوللی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ

هحیطی ،هَضزپػٍّی  :هحلِ ثبثبطبّط

قْطؾبظی هؼبنط  -تْطاى

زی 1398

تحلیلی ثط قیَُ ّبی ایجبز انل هحطهیت زض پیىطُ ثٌسی ذبًِ ّبی

ّفتویي وٌفطاًؽ هلی پػٍّف ّبی وبضثطزی زض

ؾٌتی ایطاىً ،وًَِ هَضزی  :ذبًِ طجبطجبیی وبقبى

هٌْسؾی ػوطاى ،هؼوبضی ٍ هسیطیت قْطی -تْطاى

اهىبى ؾٌجی اؾتفبزُ اظ تجبضة آهَظـ هؼوبضی ثِ قیَُ ؾٌتی زض

اٍلیي وٌفطاًؽ هلی فٌبٍضی ّبی ًَیي زض هؼوبضی ٍ

ًظبم آهَظـ هؼوبضی ایطاى زض زٍضُ هؼبنط

قْطؾبظی ایطاى -تْطاى

ًگطقی ثِ ًوَز حطین ذهَنی ػٌبنط هؼوبضی زض ذبًِ ّبی ؾٌتی

ًرؿتیي ّوبیف هلی هؿىي پبیساض -زاًكگبُ ػلن ٍ

ایطاىً ،وًَِ هَضزی :ذبًِ ضؾَلیبى یعز

نٌؼت ایطاى ،تْطاى

اهىبى ؾٌجی اؾتفبزُ اظ تجبضة آهَظقی هسضؾِ ثبّبٍؼ زض قیَُ

ؾَهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی هٌْسؾی ػوطاى،

آهَظـ هؼوبضی زض ایطاى ثب تأویس ثط آهَظـ وبضگبّی

هؼوبضی ٍ قْطؾبظی -تْطاى

ؾیطی زض ضٍـ قٌبؾی آهَظـ هؼوبضی زض ؾِ زاًكىسُ هؼوبضی

ؾَهیي وٌفطاًؽ ثیي الوللی هٌْسؾی ػوطاى،

اٍلیِ ٍ ثطجؿتِ ایطاى

هؼوبضی ٍ قْطؾبظی -تْطاى

1399

1399

1399

تیط 1399

تیط 1399

 7ـ عضویت در شوراها و مجامع علمی ـ تخصصی :
قَضا یب هجوغ ػلوی ترههی

هست ػضَیت

ؾوت یب هطتجِ

ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ؾبذتوبى اؾتبى ذَظؾتبى

اظ ؾبل  1381تبوٌَى

پبیِ اضقس ططاحی هؼوبضی ،پبیِ اضقس ًظبضت هؼوبضی ،پبیِ زٍ اجطا

وبًَى وبضقٌبؾبى ضؾوی زازگؿتطی اؾتبى ذَظؾتبى

اظ ؾبل  1388تبوٌَى

زاضای زُ نالحیت وبضقٌبؾی زض ضقتِ ضاُ ٍ ؾبذتوبى(هؼوبضی)

ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى ذَظؾتبى

ؾبل 1386

ػضَ وویتِ فٌی ططح ّبی هلی ػوطاًی

ازاضُ ول ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾتبى ذَظؾتبى

اظ ؾبل  1387لغبیت 1388

ػضَ وویتِ ترههی هؼوبضی هؿىي هْط

هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

اظ ؾبل  1391لغبیت 1393

ػضَ قَضای فٌی ٍ ػوطاًی

هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی جْبز زاًكگبّی ذَظؾتبى

اظ ؾبل  1391لغبیت 1393

ػضَ وویؿیَى هَاضز ذبل

