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 : سوابق آموزشی  -2 

 تدریس )غیر رسمی ( در هنرستان کارآموز ) نارمک( و دبیرستان جهان آراء، تشکیل و تفسیر قرآن در هیأت های مذهبی )فامیلی و   : قبل از انقالب -  

  مساجد تهران (      

 تدریس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسالمی، فلسفه هنر و زیبایی، معماری اسالمی )حکمت و روشها(، حقوق در معماری،   : بعد از انقالب -  

 ) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری( و    5، طراحی معماری  1بررسی تطبیقی معماری،سیر اندیشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری        

 سال ( در دانشگاه علم و صنعت   36  حدودکارشناسی و کارشناسی ارشد( و رساله های نهایی مقطع دکتری )مجموعاً      اهنمایی طراحی های نهایی مقاطعر     

 مشهد و دانشگاه آزاد. )ع(، دانشگاه بین المللی امام رضادانشگاه الزهراء، ایران، دانشکده هنر اسالمی تبریز      

  :ی تخصصیمسئولیتهااز برخی    -3 

 سال( 18دو تأسیس تا امروز )حدود ب از ریاست کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی  -1

  .از بدو تأسیس  قطب علمی معماری اسالمیمدیر  -2

 )حدود سه سال(  . 1391انسانی از سال رئیس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم  -3

  .سال ) سه دوره ( 14ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود  -4

 معاونت طرح و برنامه دانشگاه علم و صنعت ایران یک دوره .  -5

 معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایران ، یک دوره .  -6

 . سال 22ریاست مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود  -7

  . سال در سه دوره 15مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران حدود    -8

 )حدود دو سال( . 1391عضو شواری برنامه ریزی مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال  -9

  . 1391 از سال ونماد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایرانسر دبیر نشریه طرح  -10

 پژوهشی )پژوهشهای معماری اسالمی( .  –مدیر مسئول فصلنامه علمی  -11

 مؤسس ، مسئول و عضو بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران .  -12

 بنیاد فارابی.جشنواره بین المللی در ششمین عضو بنیاد نخبگان به عنوان نظریه پرداز برجسته ، منتخب  -13

 کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی . و ششمین ریاست کارگروه هنر و معماری و شهرسازی در پنجمین  -14
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 یک دوره   مسئول کمیته جنگ دانشگاه  -15

  سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نیروی زمینی سپاه پاسداران  -16

  عالیعضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش   -17

  فرهنگی انقالب عالی شورای  ارزشیابی و نظارت  هیأت آموزشی –عضو کمیته علمی   -18

  عضو کمیته گزینش اساتید دانشگاه علم و صنعت  -19

  عضو کمیته انضباتی اساتید دانشگاه. )از طرف نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه ( -20

  . عضو هیأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن -21

، هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ) مسئول گروه هنر و معماری( در شورای عالی انقالب  (مشورتی  -علمی) عضو کمیته   -22

   فرهنگی

  سال ( 1رئیس کار گروه معماری )از طرف وزارت علوم به مدت   -23

  91/ 27/1گاه علم و صنعت ایران از تاریخ عضویت کمسیون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هیات ممیزه دانش  -24

 : نظریات جدید و داوری و تأئید شده توسط کرسی های نظریه پردازی شورایعالی انقالب فرهنگی  -4

ل نظریه )تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری( منتخب ششمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان نظریه برجسته و عضو بنیاد نخبگان سا (1

1381 . 

 نیایشگاه مناسب و مطلوب(. -نظریه )خانه کعبه ، سلول بنیادی در طراحی شبستان مساجد (2

پنجگانه (3 مراحل  با  اسالم  )نسبت  مدلی)بنیادی    در  نظریه  طراح  شهرسازی(  و  معماری   ، هنری  آثار  نظیر   ، انسانی  در    –فرآیندهای   کاربردی( 

 کارها، راه حل ها و نقد آثار(.)ساختار، مراحل، فرآیندها و ارائه)راهبردها، راه 

  :تالیف کتاب   -5   

 (1465خورشیدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور) کد کتاب  1389مبانی نظری معماری  : تهران   (1
 مؤسسه انتشارات امیر کبیر . –خورشیدی  1393هندسی در معماری : تهران  -ابا ایده های فضایی انسان تعاملی ادراکی  (2
 فکر نو. انتشارات  –خور شیدی  1394برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری تهران  (3
هشگرد ، اندیشه ، عالیشهر و   در شهرهای جدید ارتقای هویت    ه)با توجه ب   و شهرسازی   در معماری (  اسالمی  –)ایرانی  تحقق پذیری هویت   (4

 . 1396 فکر نو انتشارات  –خورشیدی  1396تهران   –( شهرفوالد
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 (2341انتشارات دانشگاه پیام نور ) کد کتاب  –خورشیدی 1396انسان ،طبیعت ،معماری .تهران  (5
 خورشیدی   1396معماری ..مجموعات مقاالت از حکمت اسالمی در فرآیندهای هنری و  (6
 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین .–خورشیدی 1397( (.1) شماره  حکمت اسالمی در فرآیندهای هنری و معماری )مجموعه مقاالت مشترک  (7
 انتشارات جهاد دانشگاهی  –خورشیدی 1397.. 2الت مشترک( شماره هنر و معماری )مجموعه مقاحکمت اسالمی در فرآیندهای  (8
، برنده سه ساالنه بهترین  انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین    –خورشیدی  1397.  (ایرانی  –اسالمی  )تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت   (9

 کتاب گروه هنر و معماری از طرف وزارت ارشاد.
) سه نظریه جدید ، داوری و تأئید شده در کرسی های نظریه پردازی  شاملحکمت اسالمی در هنر ، معماری و شهرسازی  کتاب پنج رساله در   (10

تهران    در    مسجد ولیعصرطرح قدیم و جدید  نقد و ارزیابی    –مراه دو رساله : پیش نویس راه تمدن نوین اسالمی  به هی  گشورایعالی انقالب فرهن

 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین . –خورشیدی  1397( پارک دانشجو
 وزارت مسکن و شهرسازی ، انتشارات پیام سیما -1387درآمدی برهویت اسالمی در معماری و شهرسازی :  (11

 :  یتحقیقات کارهای  -6

 1390تحقیقاتی درآمدی بر هویت اسالمی باتأکید بر هویت در شهرهای جدید ، وزارت مسکن و شهرسازی سال ، طرح  (1
، وزارت مسکن   شهر( برای  و فوالد  )هشتگرد، اندیشه ، عالیشهر  با تأکید بر هویت در شهرهای جدید  (اسالمی  –ایرانی  )طرح تحقیقاتی معماری   (2

 1377-1378و شهرسازی  سال 

 1383، دانشگاه علم و صنعت ایران سال بررسی تطبیقی نیایشگاه های غربی ) یونان و روم( با مساجد (3
 1385بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ) هند و چین( با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال  (4
 1386بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی )ژاپن( با مساجد ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال  (5
 1381روم ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ، مقایسه و ارزیابی معماری مساجد با معابد یونان و  (6
 1381اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  –تأثیرات فرهنگی  (7
 1381انجام طرح تحقیقاتی ) روش تحقیق در علوم انسانی ، هنر و معماری( ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  (8
  –   1388، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  )منابع و مبانی(  با تأکید بر هویت در شهرهای جدید  (اسالمی   –ایرانی  )معماری    تحقق پذیری  (9

1390 
 1388هندسی در معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران سال ،  –بررسی تطبیقی در مورد ایده های فضایی  (10
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  )مستقل و مشترک(: مـقاالت  برخی از -7

 ترویجی(   –پژوهشی( و )علمی  –چاپ شده در مجالت )علمی  -

 
  1388ارزیابی دستاوردهای سه دهه از انقالب اسالمی و آینده ، مجله پیام ساختمان و تاسیسات ،   (1

  1388روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بینش اسالمی ، مجله طرح و نماد ،   (2

  1388فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، پیمایش در تبیین اصول طراحی   (3

  1389، آبادی وزارت مسکن، سالمجله  باز تولید کالبدی و محتوای هویت اسالمی در هنر ومعماری معاصر (4

  1389،آبادی وزارت مسکن  مجله بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هویت اسالمی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری  (5

  1388نسبت مکتب اسالم با فلسفه هنر و زیبایی و آثار معماری ، مجله بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران، (6

  1388تبیین مدل رابطه صفات خالقیت و برخی ایده ها ی خالقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی، (7

 علمی ،  بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن (8

 آرامش در دیدگاه اسالمی و تجلی آن در خانه های ایرانی، مجله انجمن علمی ،   (9

 ارزیابی رویکرد شالوده شکنی به معماری از دیدگاه اسالمی، مجله انجمن علمی ،   (10

 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری از دیدگاه اسالمی ، مجله انجمن علمی ،   (11

 معاصر ایران، مجله انجمن علمی،   تاثیر فرهنگ غربی بر هویت معماری   (12

  1387تعامل انسان با فضا در معماری) از منظر معرفت شناسی اسالمی( ، هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی ،  (13

 در معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران   (هندسی _فضایی )بررسی تطبیقی در مورد ایده های   (14

  1388مقاله فرهنگ و معماری، سال   (15

  1388تحقیق و ارزیابی آثار هنری، سال  روش   (16

  1388بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال  (17

  1388معماری مسجد از مفهوم تا کالبدحفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال   (18

  1388  سال ایران، اسالمی دوران شهرسازی  و معماری  بر آن تأثیر و الحرام اهلل بیت مجموعه( فضایی –تحلیل ساختار)هندسی   (19

  1388معماری و شهرسازی از منظر اسالمی، سال   (20

  1388نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زیبایی، سال   (21
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  1379ها و محالت مسلمانان «، سال تأثیر فرهنگ اسالمی بر »معماری خانه (22

  1385سال   رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، (23

  1387ماهشیخ بهایی و باید و نبایدهای معماری معاصر. مشهد، دی  (24

  1388نقش میراث معماری و شهرسازی اسالمی »دوران اسالمی« در دنیای معاصر، سال   (25

  1388معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال   (26

  1388شهر اسالمی، هنر، هنرمندی و آرمان  (27

  1388شهرسازی و شهرداری تهران از دیدگاه کارشناسان دانشگاهی ،   (28

  1388میزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،  (29

  1388فرازهایی درباره معماری از دیدگاه اسالم،   (30

  1381سازی در تهران ،تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی، فروش تراکم مسکونی ومشاع  (31

  1388المللی معماری دوران اسالمی های بینویژگی  (32

  1388به سئواالت هویت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، مکتوب   پاسخ   (33

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388های هنرمندان)معماران( ، آلها و ایدهسرچشمه ایده (34

  ) مشترک با دانشجویان ( 1386تحقیق در معماری،بررسی و نقد کتاب روش  (35

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388اسالمی در معماری مساجد،  -تبلور معماری ایرانی   (36

  ) مشترک با دانشجویان (  1388تأثیرات کالبدی شهرهای مدرن،   (37

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388ای در پرتو بینش اسالمی. )مجله انجمن علمی( ،روش پژوهش میان رشته  (38

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388سنتی ایران،  مفهوم و جایگاه کارکرد در معماری  (39

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388معماری »آموزش معماری« بر مبنای اندیشه اسالمی ،  (40

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388آرامش در دیدگاه اسالم و تجلی آن در معماری مساجد،   (41

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388خالقیت ، خیال ومثال«،   (42

   1388ای در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی ،های میان رشته سازی، روش مفید برای پژوهشمدل (43

 )مشترک با دانشجویان ( 1388مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ، (44
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)مشترک با   .JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 (  50 به زبان انگلیسی در مجله بین المللی دانشگاه علم وصنعت ایران ISC مقاله  (45

 دانشجویان (

اسالمی (،    _پژوهشی ( با عنوان ) تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری ( در فصلنامه) مطالعات شهر ایرانی    _) علمی    مقاله مشترک  (46

  ) مشترک با دانشجویان ( 1391

زیبا،  (47 هنرهای  مجله  در   ) مسکن  متن  های  الیه  شناختی  نشانه  تحلیل  پایه  بر   ، ایرانی  مسکن  سامانه  شناسی  مشترک    1388)آسیب  با  ) 

  دانشجویان(

  ) مشترک با دانشجویان ( 1388) تاملی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر ( نشریه معماری و شهرسازی،   (48

  ) مشترک با دانشجویان ( 1390)حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (،  (49

  همایش هنر و تمدن شیعی -1388شترک با دانشجویان ) گونه شناسی معماری مسجد با ...(، ) م   (50

  (.) مشترک با دانشجویان  13استان قم ، سال چهارم شماره    مقاله ارائه شده آن در نشریه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   (51

ان، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهر  (52

1390  

  1390سازمان فضایی شهرداری ابواب البر دوره ایلخانی ، ربع رشیدی و سلطانیه مطالعات معماری ایران ) کاشان ( ،    (53

 (  )مشترک 1390مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقلیم در شهر اصفهان . سال   (54

  .) مشترک با دانشجویان ( 1389در مساجد ، همایش هنر نبوی ، سال فناوری نوین   (55

  1389مدل سازی ، روشی مفید برای پژوهش میان رشته ای ، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال   (56

  انشجویان (د) مشترک با  1389خانه های قاجاری تبریز ، همایش هنر معنوی سال  شفافیت در معماری    (57

 . یط طبیعی بررفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیطبررسی تاثیر مح (58

  1389مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال   (59

  1388طبیعت توریسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال   (60

  . 1388معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال راز جاودانگی آثار   (61

  . حفاظت میراث فرهنگی در آموزه های اسالمی ، مجله هفت شهر  (62

  علم و صنعت ایران مقاله(به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه30مقاالتی با عنوان تامل برای تعامل )  (63
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   :فرهنگی -ارائه مقاله در همایش های علمی  -8 

  1388حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبیقی مکاتب زیبایی شناسی و هنر ) ،   (1

  1388های فضایی موجود در محورهای فرهنگی تاریخی شهرهای دوران اسالمی،جایگاه و ارزش  (2

  1388ها ( نظام مهندسی و حکمت عملی اسالم. )همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت  (3

  )مشترک(1388هنر نبوی(ی پست مدرن بر اساس مبانی اسالمی )همایششناس نقد زیبایی (4

  )مشترک(1388آوری نوین در مساجد همایش هنر نبوی، اصفهانفن  (5

 )مشترک(  : 1388ها در کلیساو مساجد همایش هنر نبوی، اصفهان مقایسه جمال و جالل در مبانی مسیحی و نبوی )اسالم( و تجلی آن (6

 )مشترک(  1388ایش هنر نبوی، اصفهان()همدر مسجد در طبیعت   (7

 )مشترک(  1388های قاجاریه تبریز در همایش، فرهنگ و هنر قاجار در تبریزشفافیت در معماری خانه  (8

در مواجهه با بحران زیست محیطی ( از منظر  ارائه مقاله در همایش ) ملی معماری در بستر فرهنگ ( با عنوان )راهکارهای فرهنگ اسالمی  (9

  . 1390شهرسازی ( معماری و

  دانشگاه اصفهان -(، همایش بین المللی معماری مسجداسالمی _عنوان مقاله )نمادهاو آرایه ها در معماری مساجد ایرانی  (10

همایش و کارگاه آموزشی برای مدیران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن    .اسالمی در معماری و شهرسازی (  _)ابعاد هویت ایرانی   (11

 و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله  

 ی زیبای دانشگاه تهران  دانشکده معماری پردیس هنرها ( در سوّمین همایش آموزش معماری، ) بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها  (12

  1386همایش بین المللی هنر نبوی ، اصفهان ،  _اصفهان دانشگاه هنر  باطن فضای قدسی، (13

گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید رجایی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و یژگی های   (14

  اسالمی _معماری ایرانی 

  1387 مشهد ید ها در فلسفه هنر و معماری همایش شیخ بهایی عنوان مقاله شیخ بهایی ، اسالم و باید و نبا (15

  1381اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده یا ویرانگر ، سال  (16

  . ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسالمیهمایش جامعه مهندسی و اساتید معماریو شهرسازی اصفهان   (17

  معماری و شهرسازی اصفهان ، اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسالمی همایش جامعه مهندسی و اساتید  (18

  1382همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسالم سال   (19
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  Islamic architecture , Preception to ethodologhy،  )مشترک(  1386همایش بین المللی معمار و هنرهای اسالمی ، هند   (20

اسالمی    (21 هنرهای  و  معماری  المللی  بین  هند)مشترک(همایش   ، Presenting a P roper pattern for thedesign of 

educational spaces ,based on eslamic architecture  

هند  (22  ، اسالمی  هنرهای  و  معماری  المللی  بین   The effect of sustainable design in 1386  )مشترک(  همایش 

ducationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats.  

 Creativiting andcrstion in Islamic architecture imam اسالمی هند )مشترک(همایش بین المللی معماری و هنرهای    (23

mosque. (1386)  

 مقاله و ارائه در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی   (24

 ترک(وم انسانی اسالمی )مشئی کلیساهای صلیبی با مساجد در پنجمین کنگره بین المللی علبررسی تطبیقی و محتوا (25

 بررسی تطبیقی زیبائی شناسی در فرهنگ اسالمی با فرهنگ معاصر غربی در پنجمین کنگره علوم انسانی اسالمی )مشترک(  (26

 : و وبینار  ین ارسخن   -10

  1390سخنرانی در اولین پیش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شیمی   (1

  . سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ) نسبت مکتب اسالم با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی (  (2

با عنوان )   21/2/1391و    20سخنرانی در)چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ( به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس    (3

  1391ریزی ، طراحی و مدیریت شهری (  نسبت اسالم با برنامه

 ارائه سخنرانی در همایش ) ملی معماری در بستر فرهنگ ( با عنوان ) راهکارهای فرهنگ اسالمی در مواجهه با بحران زیست محیطی ( از منظر   (4

  . معماری و شهرسازی 

مراکز شش استان )مازندران ، گلستان ، مشهد، اصفهان ، سخنرانی برای اعضاء بسیج مهندسین و مدیران و اساتید معماری و شهرسازی در   (5

 .(ایالم و خرم آباد

 و بینار برا ی اعضاء شورای مرکزی بسیج مهندسین مراکز استانها ، دو مرتبه .  (6

 از طریق دانشگاه سوره .اسالمی و بینار تحقق پذیری معماری و شهرسازی  (7
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 معماری و شهرسازی با دانشجویان دکتریرساله های در ارتباط  اینجانب    تحقیقاتی اُلویت های    -11 

  . اسالمی -تحقق پذیری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ایرانی    (1

  . بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها  (2

  . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی  (3

  . فضاهای مسکونی و محله محوری  معماری و شهرسازی در حوزه  (4

  . اسالمی در معماری و شهرسازی  -نظریه پردازی در حوزه هویت ایرانی   (5

  . هندسی ، آرایه ها و نمادها در معماری و شهرسازی  -ایده های فضایی    (6

  : مباحثی پیرامون آموزش معماری نظیر (7

  فرآیند طراحی در معماری  1/1 (8

  اسالمیاز منظر حکمت هنر ،زیبایی و معماری  2/2  (9

 و شهرسازی   پیرامون مباحث معماری  با صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانده ها سخنرانی و مصاحبه  (10

   :طراحی نظارت و اجرای آثار معماری 12

  .طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء )خیابان شریعتی، مسجد قباء ( (1

  . بهشتی )شریعتی، قلهک (طراحی منزل مسکونی شهید آیت ا... دکتر   (2

  .طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز )جاده قدیم کرج (  (3

 طرح ، نظارت و مدیریت پروژه چندین آپارتمان و خانه مستقل مسکونی در تهران و شهرستانها (4

  .طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی )خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکوال (  (5

  . طراحی چندین سایت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مناطق جنگی )به کمک دانشجویان (سرپرستی در   (6

  .همکاران (خان محمدی و  همکاری دکتر آقای طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول )ص( میدان رسالت )با    (7

  . ش جمهوری اسالمی ایران ) خیابان پاسداران (واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارت 32طراحی  (8

با همکاری َآقای  واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقالب اسالمی )طرح یا مهدی)عج((،) فرمانیه(،)  45طراحی    (9

  .(کتر خانمحمدی و همکاران د



11 
 

شهرهای سردشت، پیرانشهر، بانه ) به   سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبلیغات اسالمی ایران در  (10

  . (وسیله دانشجویان

  . (قره کاربا همکاری آقای دکتر سلمان ن طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسالمی ایران در مراکز استان ها به صورت چهار تیپ قابل تکرار ) (11

طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم در شهرستان ری شامل توسعه شبستانها، احداث مصلی  بر و نظارت  توفیق طراحی  (12

زه علمیه برهان، احداث دبیرستان  حو  توسعهسالن اجتماعات شهری    دارالحدیث،(  پژوهشی  –شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی )آموزشی  

وزه آستان ، مهمانسرا و سالن پذیرائی ، درمانگاه ، ساختمان خواهران و برادران ، کتابخانه مرکزی و م  معارف اسالمی، احداث مراکز فرهنگی

، )با همکاری آقای دکتر خانمحمدی ، آقای مهندس بیابانی و سایر  اداری ، مجموع خدمات بهداشتی و پیش بینی مزار در زیرزمین های مجموعه  

 همکاران(. 

  23حدود    مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ولیعصر)عج( واقع در جنوب پارک دانشجو ) تئاتر شهر( واقع در خیابان ولیعصر بااولیه  طراحی    (13

 )که بعد از اجرای برخی از اسکلت آن تا همکف با تغیر شهردار، طراحی آن به شخص دیگری واگذار و اجرا شد(. . هزار متر مربع زیربنا

 )اجرا شده است(  . هزار متر مربع زیربنا  7طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس)س( واقع در شمال خیابان نیایش با حدود   (14

هزار متر    6طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم)عج( واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خیابان کریم خان زند با حدود    (15

 )اجرا نشده است(  . مربع زیربنا

  . رسلمان نقره کادکتر طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات اسالمی در تهران)برنده اول مسابقه( با همکاری آقای    (16

  . طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها  (17

 با همکاری آقای )دکتر سلمان نقره کار( 88و خاتمه  84شروع انقالب اسالمی بنیاد شهید برای طراحی هفت تیپ ساختمانی اداری   (18

 سلمان نقره کار(طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی در تهران )با همکاری ، آقای دکتر   (19

)با همکاری آقای دکتر     .85) سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بین المللی ( شهرداری همدان شروع  شامل  تاالر بزرگ قرآن شهر همدان    (20

 ( و همکاران  تاجر

 طرح توسعه و نظارت بر اجرای مسجد الشهدای دانشگاه علم و صنعت ایران )با همکاری آقای مهندس بیابانی(  (21

 جرای آستان شهدای گمنام دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری )آقای مهندس خسروی(طرح و نظارت بر ا (22

23)  
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   :سیاسی  -اجتماعی سوابق  -31

  ( 42-49عضو مؤسس انجمن اسالمی دانشگاه شهید بهشتی.)   -

  . سابقه جلب به سازمان امنیت شاه در دوره دانشجویی -  

  . در کمیته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصیلی کوتاه مدت سابقه زندان  -  

 ؟  . . . مجروح در حادثه انفجار ساختمان ریاست جمهوری در سال -  

  . مجروح در حادثه تصادف هنگام عزیمت به منطقه جنگی در جهت تشکیل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران -  

  دفاع مقدس. ) عملیات مرصاد (در و بسیجی شرکت داوطلبانه  -  

  . بسیج اساتید، که از دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز شد، مسئول و عضو عضو مؤسس  -  

 ریاست هیأت اندیشه ورز در جهت تهیه سند راهبردی معماری و شهرسازی در جمهوری اسالمی ایران . -  

   :برخی از افتخارات -41   

 و )عضویت بنیاد نخبگان( 1391نظریه پرداز برجسته در ششمین جشنواره بین المللی فارابی در سال برگزیده به عنوان   (1

  . 1389پژوهشگر برگزیده از طرف استانداری تهران در سال   (2

  .1390بسیج اساتید کشور در سال  _مناطق استانی اول و دوم  _استاد بسیجی نمونه   (3

  . تهران، از طرف بسیج اساتید مرکز در استان 1391استاد بسیجی نمونه سال  (4

 برگزیده قلم نقره ای از طرف انجمن مفاخر اسالمی به مناسبت تألیف کتاب )درآمدی بر حکمت اسالمی در هنر و معماری(  (5

 ایرانی(  –برگزیده مؤلف برتر سه ساالنه وزارت ارشاد اسالمی به مناسبت تألیف کتاب ) تبیین معماری و شهرسازی با هویت )اسالمی  (6

 

  

 و من اهلل التوفیق 


