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 معدل :  دانشگاه تهراندانشگاه محل تحصیل :  طراحی شهریناسی : رشته تحصیلی کارش

 معدل :  دانشگاه تهراندانشگاه محل تحصیل:  شهرسازیرشته تحصیلی کارشناسی ارشد : 

 معدل :  دانشگاه سیدنیدانشگاه محل تحصیل :  طراحی شهریرشته تحصیلی دکتری : 

 -سطح :  -: حوزه محل تحصیل  -رشته تحصیلی حوزوی : 

 در صورتیکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشید قسمت زیر را تکمیل کنید : 

 سال ورودی نام دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

- - -  

- 
  

 خیر                آیا هم  اکنون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه یا موسسه ای فعالیت می کنید؟     بلی  

   استاد       دانشیار      استادیار      مرتبه علمی  :           مربی 
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 نام محل کار
 تلفن محل کار تاریخ پایان تاریخ شروع شهر استان نوع استخدام نوع شغل

ی
عل

ف
 

زارت علوم و
تحقیقات و 

 فناوری

عضو حقیقی کمیسیون 
تخصصی فرهنگ و تمدن 

عالی علوم،  شورای
 تحقیقات و فناوری

از سال  تهران تهران 

1994 
- 

 

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوری

عضو هیات ممیزه مرکزی 
 علوم انسانی و هنر

از سال  تهران تهران 

1994 - 

 

دانشگاه علم و 
 صنعت ایران

عضو هیات علمی، دانشکده 
 معماری و شهرسازی

از سال  تهران تهران 

1965 
- 

 

انشگاه علم و د
 صنعت ایران

رئیس دانشکدۀ معماری و 
 شهرسازی

از سال  تهران تهران 

1995 - 
 

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوری

 یسیونکم یسعضو و رئ
گروه هنر و " یتخصص
 یزهمم یاته یمعمار
، وزارت علوم، "یمرکز

 یرانا یو فناور یقاتتحق

از سال  تهران تهران 

1994 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 محل کارنام 
 تلفن محل کار تاریخ پایان تاریخ شروع شهر استان نوع استخدام نوع شغل

ی
غل

 ش
ق
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س

 

ی
عل

ف
 

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوری

مسئول کمیته شهرسازی و 
عضو کارگروه معماری 

علوم  ءشورای تحول و ارتقا
انسانی و هنر، وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

از سال  تهران تهران 

1991 

- 

 

وزارت راه و 
 یشهرساز

وزارت علوم  یندهنما
در  یو فناور یقاتتحق

رشته ها  یهم ارز یتهکم
 یدر وزارت راه و شهرساز

 0931 تهران تهران 

- 

 

دانشگاه علم و 
 یرانصنعت ا

دانشکده  یزه،مم یاتعضو ه
 ی،و شهرساز یمعمار

 یراندانشگاه علم و صنعت ا

 0911 تهران تهران 

- 

 

وم وزارت عل 
تحقیقات و 
فناوری  
دانشگاه 
سیستان 
 بلوچستان

عضو و رئیس کمیسیون 
هنر و  تخصصی گروه

معماری هیات ممیزه 
ه سیستان و دانشگا

 بلوچستان

سیستان و  

 لوچستانب

 0931 زاهدان

- 

 

ی
قبل

ق 
واب
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از

ی 
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ب
 

 دانشگاه تهران
عضو شورای مدیریت 
دانشکده هنرهای زیبا، 

 دانشگاه تهران

  0913 0911 انتهر تهران 

 شهید دانشگاه
 بهشتی

عضو شورای مدیریت 
 ای،¬منطقه های¬طرح

 معماری دانشکده فنی دفتر
 شهید دانشگاه شهرسازی، و

 بهشتی

  0933 0931 تهران تهران 

دانشگاه شهید 
 بهشتی

سرپرست دفتر فنی جهاد 
دانشگاهی دانشکدۀ 
 معماری و شهرسازی 

  0910 0931 تهران تهران 

نشگاه علم و دا
 یرانصنعت ا

دانشکده  یاستر ینجانش
 ی،و شهرساز یمعمار

 یراندانشگاه علم و صنعت ا

  0911 0911 تهران تهران 

دانشگاه علم و 
 یرانصنعت ا

مدیر گروه شهرسازی، 
دانشکده معماری و 

شهرسازی، دانشگاه علم و 
 صنعت ایران

  0911 0911 تهران تهران 

دانشگاه علم و 
 یرانصنعت ا

مدیر گروه شهرسازی، 
دانشکده معماری و 

شهرسازی، دانشگاه علم و 
 صنعت ایران

  0910 0931 تهران تهران 

دانشگاه علم و 
 یرانصنعت ا

و  یمعاون دانشکده معمار
 و¬دانشگاه علم  ی،شهرساز

 ایران صنعت

  0910 0931 تهران تهران 
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شرح  هنام دانشگاه یا موسس

 مسئولیت

تاریخ  عنوان دروسی که تدریس نموده اید

 شروع

تاریخ 

 پایان

 وضعیت مدت تصدی عنوان پست

دانشگاه علم و صنعت 
 ایران

 استاد

دکترای  های منظرشهری،نظریه
روش  زیباشناسی شهری، شهرسازی، 

های آماده تحقیق پیشرفته )روش
و  و رساله دکتری(،  Proposalسازی

مبانی و دکترای شهرسازی  سایر در دوره
کارشناسی ارشد طراحی  طراحی شهری،

،  شهری، دانشکده معماری و شهرسازی
دردوره کارشناسی  زبان تخصصی و سایر

 ارشد

 استاد - 1965

بیش از 
 سال 93

 رسمی

و  یدانشکده معمار
دانشگاه  ی،شهرساز

 یزتبر یاسالم یهنرها
 استاد

 یمسائل شهرساز ی،اسالم یشهرساز
 یشرفتهپ یقروش تحق ،یرانر امعاص
و   Proposalیآماده ساز های¬)روش

 یدکتراو سایر در دوره (، یرساله دکتر
)شهر   یشهر یکارگاه طراح -یشهرساز

 یارشد طراح یو محله(، کارشناس
 یطراح های¬و روش یمبان، یشهر
(، یستیز یمجتمع ها ی)طراح یشهر

در دوره  و سایر یارشد معمار یکارشناس
 سی ارشدکارشنا

 استاد 1995 1993

 سال5

 مدعو

 استاد دانشگاه هنر اصفهان

ارشد  ی، کارشناس2یشهر یکارگاه طراح
تجارب  ، یزبان تخصص،  یشهر یطراح
دردوره  و سایری شهر یطراح یجهان

 کارشناسی ارشد

 استاد 1995 1993

 سال5

 مدعو

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

 یستیز های¬مجتمع یکارگاه طراح
ارشد  ی(، کارشناسیشهر یراح)ط

 یزیو برنامه ر یطراح یمبان، یمعمار
، و سایر یشهر های¬ساخت یرز

و  یشهر یزیارشد برنامه ر یکارشناس
  ای¬منطقه

 استاد 1973 1969

 سال7

 مدعو

سازمان نظام مهندسی 
 استان خراسان رضوی

 استاد 1999 1999 کارگاه انطباق شهری ساختمان استاد
- 

 افتخاری

ازمان نظام مهندسی س
 استان خراسان رضوی

و  استاد
مسئول 
برگزاری 

دورۀ 
 آموزشی

 استاد 1992 1992 "تفکیک اراضی شهرسازانه"کارگاه 

- 

 افتخاری

معاونت شهرسازی و 
معماری، اداره کل 

های شهرسازی و طرح
 شهری

 استاد

آموزش شهرسازی "کارگاه آموزشی 
 ،"عملی

 استاد 1992 1992

- 

 افتخاری

        و سایر 
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 مقاالت   جدید ترین  برخی از الف(  

سال  محل درج و انتشار  عنوان مقاله 

 انتشار 

 شماره

 کتاب  مجله  صفحات 

 ابرپردازه ها و چالش هم هویتی
همایش ملی بازخوانی تفکر و کتابچه 

 تجربه شهرهای جدید در ایران، شیراز
- 1996 - 

طراحی باغ موزه دفاع مقدس با تاکید بر اصول مکان سازی حقیقت 

 موردکاوی یادمان شهید باکری ،محور

-کتابچه همایش ملی مبانی طراحی موزه

 های دفاع مقدس 
- 1996 - 

 - 1995 - فصلنامه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به سوی گونه شناسی الگوا واره ای در معماری و شهرسازی

Regeneration of Historical- Tourism Axis of 

Isfahan With Emphasis on the Principles 

Governing the Formation of Urban Spaces 

International Conference of 

Civil Architecture & Urabn 

Planning Elites 
- 2316 - 

Iranian Contemporary Urban Design, From 

Culture to Modernity 

Oral Presentation in 

19thInternational Conference 

on Urban History 
- 2316 - 

Toward Elderly Friendly Place Making: 

Concepts and Steps 

International Conference  rd9
on Emerging Trends in 

Academic Research, 

Banjarmasin, Indonesia  

- 2316 - 

گردشگری جویباره در اصفهان با تاکید بر -بازآفرینی محور تاریخی

 اصول حاکم بر شکل گیری فضاهای شهری

کنفرانس بین المللی نخبگان کتابچه 

عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه 

 شهیدبهشتی

- 1995 - 

 درکی نوین از انگاشت اخالق حرفه ای در شهرسازی
 همایش ملی نظام مهندسی وکتابچه 

 ساختمان، استان آذربایجان شرقی
- 1995 - 

گونه شناسی مدل ها و آسیب شناسی روش های ثبت تصاویر ذهنی و 

 نقشه های شناختی از محیط

فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، باغ نظر، 

 ، سال دوازدهم،99شماره 
- 1994 99-12 

 حلیکیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضاهای سبز و باز م
فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری 

 شمارۀ پنجم
- 1999 115-131 

در پیشگیری و CEPTEDبررسی تاثیر مولفه های نسل اول رویکرد 

 کاهش جرایم شهری
 59 1999 - 99ماهنامه راه و ساختمان، شماره 

تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر داللت های 

 شهرداری تهران7ونه موردی: خیابان بهار، منطقه زیبایی شناسانه نم

دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، 

 1شمارۀ
- 1999 42-27 

 یویدد یها یشهاند یمکان، بررس یشناس یداربر فلسفه پد یجستار

 مکان یکدر رابطه با مفهوم خانه به مثابه  یمونس
 14-1 1999 - ، بهار،17 ۀ، شمار8 ۀشهر، دور یتهو

بر  یدبا تاک یخیتار یها یطدر مح یطیمح ینظام معان یزشناسبا

 رشت یقالن: محله صیمخاطبان مطالعه مورد یتحوالت اجتماع

، بهار، 6شماره  ی،فصلنامه مطالعات شهر

75 
- 1992  

بر  یدبا تاک یشهر یفضاها یطراح یفیک یهنجارها یتبارشناس

 یعموم یآنها در عرصه ها یداریپد یزانم

و  ییز، پا92شماره  ی،شهر یریتمد

 زمستان،
- 1992 57-83 

عامرانه در ادراک عمق و فاصله،  های¬یفتحر یهبر پا یشهر یطراح

 یکیاپت یکاربرد ینشانه تا خطاها یکرداز رو

و  ینقش جهان: مطالعات نظر

 ی،و شهرساز یمعمار یننو های¬یفناور

 سال چهارم شماره دو

- 1992 79-84 

 ینیبه منظور بازآفر یزبانم یدر فضا گذاری¬نهنشا یالگو یبررس

 ،": تهرانتو)کانادا(یمورد پژوه یفرهنگ یتهو

و  ینقش جهان: مطالعات نظر

 ی،و شهرساز یمعمار یننو های¬یفناور

 در نوبت چاپ ی،قطع یرشپذ

- 1992 - 

 یمتحک یبر تعامالت اجتماع یرگذارتاث های¬مولفه یابیو ارز ییشناسا

شهر: نمونه مورد مطالعه  های¬یاباندر خ یشهروندو توسعه روابط 

 سنندج

 17-28 1992 - ، تابستان:25، باغ نظر، شماره "



 

 
 .  پروژه های تحقیقاتی که به پایان رسانده اید و یا در دست اقدام دارید جدید ترین  برخی از( ب 

 عنوان پروژه
تاریخ 

 شروع
 همکاراننام  هدف اجرا محل انجام پروژه تاریخ پایان

تحلیل ارزیابی رویه های حقوقی و قانونی "

درارتباط با جایگاه شهرداری تهران جهت 

مدیریت، حفاظت و احیای بافت و ابنیه 

، مرکز مطالعات و برنامه ریزی "تاریخی

 شهرداری تهران

 ادامه دارد 1995
پژوهشکدۀ معماری و 

 شهرسازی پایدار

ساماندهی سازوکارهای 

اهای حقوقی نگهداشت فض

 تاریخی شهر تهران

- 

الگوی چارچوب طراحی شهری مشهد، نهاد 

 مطالعات و برنامه ریزی مشهد
1992 1995 

دانشگاه علم و صنعت 

 ایران

تدقیق چارچوب طراحی  

 شهری

- 

الگوی شهرسازی ایرانی اسالمی کالنشهر 

 1995 1992 نهاد مطالعات و برنامه ریزی مشهد، مشهد

دانشگاه علم و صنعت 

 یرانا

ارتقای کیفیت محیطی با 

تاکیدبر انگاره های اسالم و 

 تسلیم

- 

تبیین الزامات پدافند غیرعامل در آماده 

 سازمان ملی زمین و مسکن سازی زمین،
1992 1994 

دانشگاه علم و صتعت 

 ایران

ساماندهی وضعیت 

خودسازماندهی در پردازه 

های شهری با اتکا به اصول 

 پدافند غیرعامل

- 

 

 

 : آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در کنفرانسهابرخی از جدیدترین  (ج 

 نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه یا مقاله
تاریخ 

 انتشار
 عنوان و محل کنفرانس نام ناشر و محل انتشار

 1995 بازنمون طراحی شهری
موسسه علم معمار 

 یالرو
 

 1994 سرخ افق، تهران  یآب
سسه علم معمار مو

 یالرو
- 

 -  موسسه نشر شهر 1987  یشهرساز های¬برنامه و ها¬طرح

 - موسسه نشر شهر 1986   شهر تهران یتبه هو یشهر؛ نگاه یتهو

 -  یدی،نشر شه 1988 و فاضالب  یکتاب اول: آبرسان ی؛شهر های¬یرساختز

 یمترجم: مصطف یمرا مطالعه کن یهمگان یچگونه زندگ

 ر و همکاران، بهزادف
1995 

تهران، موسسه علم 

 .یالمعمار رو
- 

و  ریزی¬برنامه یاستانداردها" : یکاامر یانجمن شهرساز

بهزادفر و  ی، مترجم: مصطف"ساختارها ی،شهر یطراح

 همکاران

1987 
انتشارات جامعه 

 یرانمهندسان مشاور ا
- 

، مترجم: "یدارپا یشهرساز ینآئ" امریکا: یانجمن شهرساز

  یبی،حب یومرثبهزادفر، ک یطفمص
1989 

تهران. انتشارات 

 یمانمهرا
- 

 یسرزنده، اصول طراح یمرکز شهر ینشآفر": یسا یر،پام

 یباشک یربهزادفر و ام ی، مترجم: مصطف"ینیو بازآفر یشهر

 منش

1992 
انتشارات دانشگاه علم  

  یران،و صنعت ا
- 

و  ریزی¬هبرنام یاستانداردها" : یکاامر یانجمن شهرساز

 ی، مترجم: مصطف"سازی-مکان و ها¬مکان ی،شهر یطراح

 بهزادفر و همکاران

1986 
انتشارات جامعه 

 یرانمهندسان مشاور ا
- 

و  ریزی¬برنامه یاستانداردها": یکاامر یانجمن شهرساز

: مترجم ،"ها¬طرح انواع و ها¬طرح یهته ی،شهر یطراح

 بهزادفر و همکاران  مصطفی

1987 
امعه انتشارات ج

 یرانمهندسان مشاور ا
- 

 -انتشارات دانشگاه علم  1982، مترجم: "پاسخده یها یطمح "و همکاران:  یان یا ی،بنتل



چاپ  یران،و صنعت ا بهزادفر  یمصطف

 دهم.

های دفاع مقدس در طراحی نمادهای ها و ارزشتبلور آموزه

 ایثار و مقاومت
1996 

موزه انقالب اسالمی و 

 دفاع مقدس

های دفاع یش ملی مبانی طراحی موزههما

 مقدس

 1996 ابرپردازه ها و چالش هم هویتی
شیراز، شهر جدید 

 صدرا

همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای 

 جدید در ایران، شیراز

Iranian Contemporary Urban Design, From 

Culture to Modernity 
2316  

Oral Presentation in 

19thInternational Conference on 

Urban History 

Toward Elderly Friendly Place Making: 

Concepts and Steps 
2316 Banjarmasin, 

Indonesia 

International Conference on  rd9
Emerging Trends in Academic 

Research, Banjarmasin, Indonesia 

ر اصفهان با گردشگری جویباره د-بازآفرینی محور تاریخی

 تاکید بر اصول حاکم بر شکل گیری فضاهای شهری
 دانشگاه شهید بهشتی 1995

کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و 

 شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

 آذربایجان شرقی 1995 درکی نوین از انگاشت اخالق حرفه ای در شهرسازی،
 همایش ملی نظام مهندسی و ساختمان،

 جان شرقیآذربای

 یرازش 1994  یدار،پا یو سازندگ یاسالم ینسبت متقابل سازندگ
 یروزد یمایس یاسالم یرانیا یمعمار یشهما

 یرازچشم انداز فردا، ش

 یمعمار یاز سنت ها یریبهره گ یبرا یکپارامتر یوهکاربرد ش

  ی،اسالم یرانیا یو شهرساز
 یرازش 1994

 یروزد یمایس یاسالم یرانیا یمعمار یشهما

 چشم انداز فردا، 

عرصه  ینشبه منظور آفر یشهر یمورفولوژ یبرا یالگوواره ا

 سرزنده )شاد(،  یعموم
 تهران 1994

عمران و  یشهرساز یمعمار یمل یشهما

 یشهر یدارتوسعه پا یگردشگر

    
   

ی
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ت
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(1995ستاد نمونه کشوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری)ا  

(1995سوت سال، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران)شهرساز پیشک  

(1995دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران،از کرسی عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران)  

 2316Academic Brilliance Awards th4 (2316)در  Excellence In Researchبرندۀ جایزۀ بین المللی 

(1994یده آموزش و پژوهش در حوزه مطالعات شهر تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی)برگز  

(1992پژوهشگر برتر گروه هنر در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر)  

(1993راعات)های شهری با تعیین نقاط کلیدی و استراتژیک شهری، اداره ثبت اختاختراع فرآیند بهینه سازی شبکه  

 (1989)آ. اس. پ( در میگون) ASPکسب رتبه اول و برنده مسابقه طراحی ساختگاه و معماری پروژه شهرک فرهنگی ـ تفریحی 

 (1987کسب رتبه دوم طراحی امکان سنجی اراضی بهدشت چمستان، شرکت عمران و توسعه شاهد)

هکتاری پاکدشت )تهرانک(، شرکت بازرگانی سرمایه گذاری  153اضی کسب رتبه سوم مسابقه شهرسازی و معماری پروژه آماده سازی ار

 (1986مسکن)

 . 1985یجانآذربا سازی¬شرکت جهاد خانه یز،(، تبریار)شهر یانملک ک یدشهر جد یلیکسب رتبه اول و برنده مسابقه طرح تفص

 1984گستر. خانه  یدیشرکت تول یرپاکدشت،حصار ام یهکتار 83 یاراض یکسب رتبه دوم مسابقه طراح

 .1989یجهاد خانه ساز یز،تبر یان،ملک ک یدکسب رتبه اول و برنده مسابقه طرح جامع شهر جد

 1981. یرانا یدجد یبهارستان، اصفهان، شرکت عمران شهرها یدشهر جد یانیحوزه م یشهر یکسب رتبه اول و برنده مسابقه طراح

 1969ه و طرح حل مشکل مسکن، دانشگاه اصفهان. برنام ینبهتر یالملل ینب ی مسابقه ینشان طال ی رندهب

 و سایر

 

 



 

 زمینه های همکاری با دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی: 

 

 نقاد              نوآور                  مناظره گر                نظریه پرداز    

 نقادی کرسی ها          داوری  کرسی ها                      مدیریت جلسات                 می    ناظر عل             ارزیابی طرحنامه ها        
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 6111164661رقمی :  01کد پستی  

 http://www.iust.ac.ir/find.php?item=276765569852.fa      آدرس وب سایت  :
 

      2واحد 26ظبقه  13رج ب 9شهرک آتی ساز،فاز آدرس منزل :     

                             

  Behzadfar@iust.ac.irآدرس پست الکترونیک :     

         ریاست بخش، دانشکدۀ معماری و شهرسازی،  تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایرانآدرس محل کار :   

 

 44821318تلفن ثابت : 

 39129726954تلفن همراه: 
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