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تحصيالت
مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

محل تحصيل

دکتري

شهرسازي -برنامهریزي شهري و منطقهاي

دانشگاه شهيد بهشتی

تاریخ
شروع

خاتمه

٦٣3٦/14/1٦

٦٣36/٦1/٦١

معدل
٦3/٦3

عنوان رساله :واکاوي اثرات محيط نهادي خوشه هاي صنعتی بر توسعه منطقه اي ،مورد پژوهی :خوشه هاي صنعتی سنگ منطقه کالنشهري اصفهان.
استاد راهنما :دکتر محمدحسين شریف زادگان ،استاد دانشگاه شهيد بهشتی.

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

شهرسازي -برنامهریزي شهري و منطقهاي

٦٣33/14/1٦

٦٣31/1١/٦3

٦4/18

عنوان پایان نامه :سنجش کيفيت زندگی در کل و در قلمرو مسکن در بافتهاي فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی.
استاد راهنما :دکتر اسفندیار زبردست ،استاد دانشگاه تهران.

کارشناسی

دانشگاه بجنورد

مهندسی شهرسازي

٦٣36/14/1٦

٦٣33/1١/٣٦

٦4/8١

عنوان پروژه نهایی :تعيين تراکم ساختمانی بهينه در محله خاک سفيد تهران جهت ساماندهی آن.
استاد راهنما :دکتر حسن وحدانی ،عضو هيئت علمی دانشگاه بجنورد.

سوابق کاري
 سوابق اجرایی
ردیف

محل کار

مسئوليت

شروع

خاتمه

٦

دانشگاه هنر اصفهان

مدیر گروه شهرسازي ،دانشکده معماري و شهرسازي

33/٦1/1٦

ادامه دارد

1

دانشگاه هنر اصفهان

عضو هيات علمی گروه پژوهشی مطالعات کاربردي شهري و منطقهاي

3١/1٦/13

ادامه دارد

٣

دانشگاه هنر اصفهان

عضو هيات علمی گروه شهرسازي ،دانشکده معماري و شهرسازي

38/14/1٦

ادامه دارد

6

اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان

سرپرست اداره طرح هاي کالبدي ،مدیریت شهرسازي و معماري

38/1٦/٦8

38/1١/٣٦

1

سوابق کاري
8

اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان

ردیف

محل کار

کارشناس اداره طرح هاي کالبدي ،مدیریت شهرسازي و معماري

36/1٣/11

38/1٦/٦8

 سوابق حرفه اي
نام طرح/پروژه

شروع

خاتمه

 شناسایی و تهيه سند بازآفرینی محالت و محدوده هاي ناکارآمد شهر
خمينی شهر
 طرح امکانسنجی و توسعه اراضی مجتمع گردشگري آرانا
 طرح امکانسنجی و توسعه اراضی کمپ گردشگري شمال اصفهان
 شناسایی و تهيه سند بازآفرینی محالت و محدوده هاي ناکارآمد شهر
زازران
٦

شرکت مهندسين مشاور نقش آفرینان
فضا

 شناسایی و تهيه سند بازآفرینی محالت و محدوده هاي ناکارآمد شهر
زیار

34/16/٦4

ادامه دارد

 طرح امکان سنجی و انطباق کاربري سایت جنوب غربی شهر زیار
 طرح انطباق کاربري و تفکيکی کارخانه گلبافت شاهين شهر
 طرح انطباق کاربري و تفکيکی اراضی موقوفه نجف زاده شاهين شهر
 طرح انطباق کاربري اراضی محله گلبافت شاهين شهر
 طرح انطباق کاربري محله شمالی شهر بادرود
 طرح تفکيک اراضی ثبتی  1٣4و  1٣3در شهر گلپایگان
 طرح تفکيک اراضی کارگاه هاي توليد بتن گرگاب
 طرح تفصيلی شهر خورزوق

1

شرکت مهندسين مشاور پارامادان-
اصفهان

 شناسایی و تهيه سند بازآفرینی محالت و محدوده هاي ناکارآمد شهر
خورزوق

3١/16/1٦

ادامه دارد

 طرح هادي روستاي دره ساري؛ بویين و ميان دشت
 طرح هادي روستاي کرچ؛ بویين و ميان دشت
 طرح مجموعه شهري یزد
 طرح جامع حریم شهر یزد
 طرح جامع فرخشهر -چهارمحال و بختياري
 مطالعات تاثيرات فرهنگی -اجتماعی (متفا) طرح تجدید حيات،
بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسی

٣

شرکت مهندسين مشاور فرنهاد -اصفهان

 ساماندهی صنایع و مشاغل بارز آالینده و مزاحم شهر شيراز
 مطالعات امکانسنجی و مکانيابی شهرک هاي گردشگري در استان

31/13/1٦

ادامه دارد

مازندران
 طرح تفصيلی شهر پيربکران
 طرح تفصيلی شهر نياسر
 مطالعات امکانسنجی و تهيه طرح جامع منطقه نمونه گردشگري هفت
حوض مشهد
6

شرکت مهندسين مشاور نواندیشان
پيشگام

 طرح تفصيلی شهر علویجه

2

3١/1٣/1٦

ادامه دارد

سوابق کاري
8
١
4
3
3
٦1

٦٦
٦1
٦٣

معاونت شهرسازي و معماري

 طرح ارتقاي کيفی محله ناصر خسرو در منطقه  ٦1شهر اصفهان

38/1٣/1٦

ادامه دارد

شرکت مهندسين مشاور شهر و خانه-

 طراحی منظر پهنه بزرگ همجوار با رودخانه خرمدره شيراز

38/16/1٦

3١/16/1٦

شرکت مهندسين مشاور دیباچه ایوان

 طرح امکانسجی و توسعه مجتمع تفریحی ،توریستی و گردشگري بام

3١/1٣/1٦

3١/1١/1٦

3٣/1٦/13

3١/٦٦/٦١
31/٦1/٦4
3٦/1١/٣٦

شهرداري اصفهان
اصفهان

شوشتر -خوزستان

شهر
شرکت مهندسين مشاور چهارسوق-

 برنامه ریزي و طراحی توسعه خيابان ميرداماد نجف آباد

اصفهان

 طرح ميدان ميوه و تره بار شهر بهارستان

شرکت مهندسين مشاور فراطرح-

 برنامه تغيير کاربري اراضی محدوده جنوبی شاهين شهر

31/13/1٦

شرکت مهندسين مشاور شارستان-

 طرح ساماندهی بافت فرسوده کردآباد

31/18/11

اصفهان
اصفهان
شرکت مهندسين مشاور باغ شهر

 طرح جامع گلشهر
 طرح گردشگري استان گلستان

پردیسان -اصفهان

 طرح سایت صنایع دستی نطنز

شرکت مهندسين مشاور پرداراز -تهران

 طرح توانمند سازي محالت حصار ،سهرابيه و اخترآباد کرج

شرکت مهندسين مشاور راه وند آبادي-

 طرح ساماندهی زیرساخت هاي گردشگري و استقرار فعاليت هاي
مختلف در محور شهيد کالنتري اروميه

تهران

33/16/13

33/1١/٣٦

3١/٦1/٦8

34/1٦/٦8

3١/16/٦8

3١/1١/٦8

سوابق آموزشی
ردیف

محل تدریس

٦

دانشگاه هنر اصفهان

عنوان درس

مقطع تدریس

تاریخ
شروع

پایان

 آمار در شهرسازي
 برنامه ریزي حمل و نقل درون شهري
 طراحی شبکه حمل و نقل درون شهري
کارشناسی ارشد

 مبانی برنامه ریزي شهري براي طراحان
 کارگاه برنامه ریزي شهري 1

مهر ٦٣38

ادامه دارد

 کارگاه شهرسازي مقدماتی
 اصول  ITبا تاکيد بر GIS
 GIS پيشرفته
 پروژه نهایی
 برنامه ریزي منطقه اي
کارشناسی

 مبانی برنامه ریزي شبکه حمل و نقل درون شهري
 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهري
 طرح شهرسازي ٦
3

مهر ٦٣31

ادامه دارد

سوابق آموزشی
ردیف

محل تدریس

مقطع تدریس

1

دانشگاه شهيد بهشتی

کارشناسی ارشد

عنوان درس

تاریخ
پایان

شروع

 طرح شهرسازي 1
 روش هاي برنامه ریزي منطقه اي
 روش هاي برنامه ریزي شهري
 برنامه ریزي استراتژیک

بهمن ٦٣3٣

بهمن ٦٣3٦

 کارگاه برنامه ریزي شهري 1
 کارگاه برنامه ریزي شهري ٦
کارشناسی ارشد
٣

 کارگاه برنامه ریزي شهري 1
 برنامه ریزي حمل و نقل درون شهري

موسسه آموزش عالی

 اندیشه هاي شهرسازي با تاکيد بر رویکرد اسالمی

غيرانتفاعی دانش پژوهان

 پروژه نهایی
کارشناسی

 روش تحقيق
 مدل هاي کمی در شهرسازي

ادامه دارد

بهمن ٦٣36

شهریور ٦٣3٦

مهر ٦٣31

 زبان تخصصی شهرسازي
6
8
١

دانشگاه غيرانتفاعی شيخ
بهایی
دانشگاه آزاد اسالمی-
واحد دولت آباد
دانشگاه آزاد اسالمی-
واحد نجف آباد

کارشناسی ارشد

 مبانی برنامه ریزي شهري براي طراحان

بهمن ٦٣3١

تير ٦٣34

کارشناسی ارشد

 روش تحقيق علمی پيشرفته (تدوین پایان نامه)

بهمن ٦٣3١

تير ٦٣34

کارشناسی

 طرح شهرسازي 1

مهر ٦٣3٣

بهمن ٦٣3٣

 برنامه ریزي حمل و نقل درون شهري

سوابق پژوهشی
 کتب تاليفی
نورائی ،همایون .)٦٣36( .جلوگيري از جرایم شهري با استفاده از طراحی محيطی ( :)CPTEDرهيافتی نوین براي شناسایی و بهبود محدوده هاي بالقوه
٦

1
٣
6

براي وقوع جرم .فرماندهی انتظامی استان اصفهان ،انتشارات دفتر تحقيقات کاربردي.
ISBN: 978-964-218-188-9
نورائی ،همایون« .محيط نهادي» و «خوشه هاي صنعتی و کسبوکار» :عرصه هایی نوین در توسعه شهري و منطقه اي .انتشارات دانشگاه هنر اصفهان.
پذیرفته شده.
برگر ،مارتين .)11٦٦( .٦ساختار شبکه اي همکاري و رقابت شهرها :رویکردي نوین در توسعه منطقه اي .1ترجمه :مریم انتظام و همایون نورائی .انتشارات
دانشگاه هنر اصفهان .در دست داوري.
ابتکار طراحی شهرهاي جهانی ٦و دفاتر انجمن ملی حمل و نقل شهري .)11٦١( .1راهنماي جامع طراحی خيابان .٣ترجمه همایون نورائی .انتشارات دانشگاه
تهران .در دست داوري.

Martijn J. Burger
Structure and Cooptition in Urban Networks
4

1
2

سوابق پژوهشی
8

نورائی ،همایون .تاثير مکاتب فلسفی بر شهرسازي :از انقالب صنعتی تا ابتداي قرن بيست و یکم .در دست تهيه.

١

نورائی ،همایون .برنامه ریزي راهبردي شهري و منطقه اي در ایران و جهان .در دست تهيه.

4

نورائی ،همایون .برنامه ریزي و طراحی شبکه ارتباطی درون شهري .در دست تهيه.

 مقاالت مجالت
نورائی ،همایون )٦٣33( .تعيين و بهبود محدوده هاي بالقوه براي وقوع جرم در محله همت آباد اصفهان با استفاده از رهيافت "جلوگيري از جرایم شهري با
٦

استفاده از طراحی محيطی" ( .)CPTEDمجله مطالعات برنامه ریزي سکونتگاههاي انسانی ( ISCو علمی -پژوهشی) .دوره  ،٦6شماره ( ٣پياپی .)63
صص .4٦8-١34

1

نورائی .همایون .و کهن ،فردین .)٦٣34( .ارزیابی طرح مسکن مهر به لحاظ معيارهاي کمی و کيفی مسکنِ مناسب (مطالعه موردي :مسکن مهر شهرضا)،
پژوهش و برنامه ریزي شهري ( ISCو علمی -پژوهشی) .سال  ،3شماره  ،٣8صص.٦٣4-٦1٣ .

Nooraie, Homayoon., Yadegari, Ali., Ghorbani, Masoud. & Ghorbani, Sepideh. (2018). Evaluation of the
International Conference Center Mega-project in Isfahan Metropolis. Architecture, Civil Engineering,
Environment (ACEE) Journal (ISI). Volume 11, Number 1. pp. 43-57.
نورائی .همایون .و ستاري ،نيکو .)٦٣3١( .تحليل ميزان رویدادمداري مناطق  ٦8گانه کالنشهر اصفهان با تاکيد بر زیرساختهاي رویداد ،نشریه هنرهاي
6
زیبا -معماري و شهرسازي ( ISC ،Ulrich`s Periodical Directoryو علمی -پژوهشی) .دوره  ،11شماره  ،6صص.8١-68 .
3

8
١

زبردست ،اسفندیار .و نورائی ،همایون .) ٦٣38( .سنجش کيفيت زندگی در قلمروي مسکن در بافت هاي فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان .نشریه
هنرهاي زیبا -معماري و شهرسازي ( ISC ،Ulrich`s Periodical Directoryو علمی -پژوهشی) .دوره  .1٦شماره  .6صص.٣3-13 .
شریفزادگان ،محمدحسين .و نورائی ،همایون .)٦٣38( .واکاوي اثرات خوشه هاي صنعتی بر توسعه منطقه اي ،مورد پژوهی :خوشه هاي صنعتی سنگ
منطقه اصفهان .فصلنامه برنامه ریزي منطقه اي ( ISCو علمی -پژوهشی) .دوره  ،١شماره  ،16صص.66-14 .

Zebardast, Esfandiar. & Nooraie, Homayoon. (2018). Investigating the Relationship between Housing Satisfaction
and Quality of Life in the Decayed Historic Areas of Isfahan Using Path diagram. Indoor and Built Environment
(ISI). Vol. 27(5), pp. 645–657. DOI: 10.1177/1420326X17690795.
شریفزادگان ،محمدحسين .و نورائی ،همایون .)٦٣38( .واکاوي اثرات محيط نهادي درون بنگاه ها بر توسعه خوشه هاي صنعتی ،مورد پژوهی :خوشه هاي
3
صنعتی سنگ منطقه اصفهان .فصلنامه مطالعات اقتصادي کاربردي ایران ( ISCو علمی -پژوهشی) .سال پنجم ،شماره  ،11صص.111 -٦4٣ .
7

3
٦1
٦٦
٦1
٦٣
٦6

شریفزادگان ،محمدحسين .و نورائی ،همایون .)٦٣36( .واکاوي اثرات محيط نهادي درون بنگاه هاي خوشه هاي صنعتی بر توسعه منطقه اي ،مورد پژوهی:
خوشه هاي صنعتی سنگ منطقه اصفهان .فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انسانی ( ISCو علمی -پژوهشی) .سال هشتم ،شماره اول ،صص.١1 -6٣ .
شریفزادگان ،محمدحسين .و نورائی ،همایون .)٦٣36( .ویژگی هاي خوشه هاي صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه اي .فصلنامه نشاء علم ( ISCو
علمی -ترویجی) .سال پنجم ،شماره دوم ،صص.8٣ -63 .
شریفزادگان ،محمدحسين .و نورائی .همایون .)٦٣36( .بررسی تحوالت صنعت و توسعه صنعتی در ایران به منظور آسيب شناسی توسعه صنعتی ایران.
دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادي ( ISCو علمی -ترویجی) .سال چهارم ،شماره  ،4صص.١١ -6٦ .
نورائی ،همایون ،.طبيبيان ،منوچهر .و رضایی ،ناصر .)٦٣31( .تحليل امنيت در سکونتگاه هاي غيررسمی با تاکيد بر آسيبهاي اجتماعی (مطالعه موردي:
محله خاکسفيد تهران) .مجله هویت شهر ( ISCو علمی -پژوهشی) ،سال هفتم ،شماره  ،٦٣صص .1٣ -٦٦
نورائی ،همایون ،.طبيبيان ،منوچهر .و رضایی ،ناصر .)٦٣3٦( .تعيين تراکم ساختمانی بهينه در محالت حاشيهنشين با مالحظات اجتماعی -فرهنگی (مطالعه
موردي :خاکسفيد تهران) .دوفصلنامه آرمانشهر ( ISCو علمی -پژوهشی) ،سال پنجم ،شماره  ،3صص .1٣٦ -1٦4
طب يبيان ،منوچهر ،.رضایی ،ناصر .و نورائی ،همایون .)٦٣3٦( .تبيين آثار مهاجرت بر پایداري محيطهاي مسکونی (نمونه :محله کن -منطقه پنج تهران).
فصلنامه محيطشناسی ( ISC ،Scopusو علمی -پژوهشی) ،سال  ،٣3شماره  ،١٦صص .٦86-٦6٦

Nooraie, Homayoon. & Tabibian, Manuchehr. (2012). Quality of Life in the Decayed Historic Areas of Isfahan
(DHI) Using the World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL-BREF). Applied Research in
Global Designing Cities Initiative
National Association of City Transportation Officials
Global Street Design Guide
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سوابق پژوهشی
Quality of Life (ISI). Volume 7, Number 4. pp. 371-390. DOI: 10.1007/s11482-012-9172-z.
٦١
٦4
٦3
٦3
11
1٦
11
1٣

نورائی ،همایون ،.رضایی ،ناصر .و عباسپور ،رحيم علی .)٦٣31( .ارزیابی و تحليل مکانی کارایی شبکههاي ارتباطی محلی با مالحضات دفاع غيرنظامی پس
از زمينلرزه .مجله علوم و فناوريهاي پدافند غيرعامل ( ISCو علمی -پژوهشی) ،سال دوم ،شماره  ،8صص.٦١1 -٦8٦ .
نورائی ،همایون .) ٦٣34( .رهن ثانویه مسکن .شماره پنجم مجله شهر فردا (فصلنامه انجمن علمی شهرسازي دانشگاه بجنورد) ،سال سوم ،شماره  ،8صص.
.٦3-٦8
نورائی ،همایون .و یگانگی دستجردي ،وحيد .اثرسنجی تشکيل شورایاري ها در بهبود شاخصهاي توسعه پایدار محلی و چگونگی بهبود آن (مطالعه موردي
شورایاري محله شهر زیبا) .مجله اقتصاد و مدیریت شهري ( ISCو علمی -پژوهشی) .پذیرفته شده.
نورائی ،همایون .و طبيبيان ،منوچهر .تجزیه و تحليل نظریهها ي شهري موجود در جهان و جایگاه آن در محتواي برنامهریزي جامع در ایران .مجله انجمن
علمی معماري و شهرسازي ایران ( ISCو علمی -پژوهشی) .پذیرفته شده.
نورائی ،همایون .درآمدي بر تفاوتهاي روندکاري ميان برنامهریزيهاي ساختاري و محلی در بریتانيا و راهبردي و عمل در آمریکا با برنامهریزي راهبردي-
ساختاري در ایران .مجله ساخت شهر ( ISCو علمی -پژوهشی) .پذیرفته شده.
نورائی .همایون .و سرایيان ،سحر .مقایسه تطبيقی شهرهاي شهرستان فالورجان (پيربکران ،بهاران شهر ،فالورجان ،کليشاد و سودرجان ،ابریشم ،ایمانشهر،
قهدریجان ،زازران) بر مبناي رویکرد شهر خالق به منظور جذب گردشگر .جغرافيا (برنامه ریزي منطقه اي) ( ISCو علمی -پژوهشی) .پذیرفته شده.
نورائی ،همایون .بررسی تحوالت تجربی و نظري توسعه صنعتی به منظور دستيابی به چارچوب توسعه صنعتی روزآمد .فصلنامه سياستهاي مالی و اقتصادي
( ISCو علمی -ترویجی) .در دست داوري.
نورائی .همایون .و رضازاده ،امين .تحليل ضابطه ي تراکم تشویقی تجميع قطعات در شهر اصفهان از حيث دستيابی به مولفه هاي کيفی تحقق رویکرد
اسالمی در شهرسازي (با تأکيد بر آیات و روایات) ،شهر ایرانی اسالمی ISC( .و علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
نورائی .همایون .مختاري ملک آبادي ،رضا .و و رضازاده ،امين .تحليل ميزان سازگاري ضابطهي قدرالسهم خدماتِ تفکيک قطعات در شهر اصفهان با اصول

16

تحقق عدالت از منظر رویکرد اسالمی در شهرسازي (با تأکيد بر آیات و روایات) ،مجله پژوهش هاي معماري اسالمی ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست
داوري.

18
1١
14

تحليل ميزان سازگاري ضوابط نماسازي سطوح مشرف به فضاهاي آزاد قطعات مالکيت همجوار در شهر اصفهان با اصول تحقق عدالت از منظر رویکرد
اسالمیدر شهرسازي (با تأکيد بر آیات و روایات) ،فقه و حقوق اسالمی ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
یادگاري ،علی.؛ نسترن ،مهين .و نورائی ،همایون .ارزیابی و دسته بندي سنجههاي پایداري اجتماعی در شهر اصفهان .مجله مطالعات جامعه شناختی (ISC
و علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
نسترن ،مهين.؛ یادگاري ،علی و نورائی ،همایون .تأثير تراکم هاي ساختمانی بر پایداري اجتماعی در شهر اصفهان .فضاي جغرافيایی ( ISCو علمی-
پژوهشی) .در دست داوري.

Nooraie, Homayoon. & Kohan, Fardin. Comparative Analysis of Sofeh & Kaveh Terminals as the Inter-Provincial
Passenger Terminals in Isfahan Metropolis, Under Review in International Journal of Architecture and Planning.
Nooraie, Homayoon. & Kikavous Nejad, Laleh. Analysis of the Effects of Social and Economic Factors on Energy
29 Consumption, with Emphasis on Family Travel Patterns (Case Study: Malek-Shahr and Amir-Arab
Neighborhoods in Isfahan). Transportation in Developing Economies.
نورائی .همایون .و ميرزایی ،مریم .ارزیابی قابليت ماديهاي کالنشهر اصفهان جهت توسعه گردشگري شهري موارد پژوهی :مادي نياصرم ،فرشادي و شایج،
٣1
نشریه برنامه ریزي و توسعه گردشگري ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
28

٣٦
٣1
٣٣

نورائی .همایون .و شامحمدي ،مطهر .واکاوي رابطه تراکم واحد مسکونی و کيفيت محيط داخلی مجتمع هاي مسکونی (مورد پژوهی :شهرک سپاهان شهر
اصفهان) .نشریه صفه ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
نورائی .همایون .و شفيع ،فائزه .واکاوي ارتباط بين فقر اجتماعی-اقتصادي و محروميت کالبدي -کارکردي در مناطق  ٦8گانه شهر اصفهان .مجله جغرافيا و
برنامه ریزي محيطی ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
نورائی ،همایون .؛ نسترن ،مهين.؛ شکرانی ،سيد محمد.؛ عابدکوران ،سحر.؛ کشميري ،سجاد.؛ تدین ،فرشته .تحليل تطبيقی کيفيت محيط پيرامون ایستگاههاي
مترو (مورد پژوهی :ایستگاههاي متر و امام حسين و جابر انصاري کالنشهر اصفهان) .پژوهشنامه حمل و نقل ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
6

سوابق پژوهشی
٣6
٣8
٣١
٣4

نورائی ،همایون و خليل پرور ،محمدرضا .ارزیابی ریسک طرح توسعه فضاي شهري حرم امام زاده زینب (س) اصفهان با استفاده از تکنيک «تجزیهوتحليل
حاالت خطا و آثار آن» .فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي برنامهریزي شهري ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
نورائی ،همایون .مقایسه برنامه ریزي هاي شهري و ناحيه اي مبتنی بر نظریه ساختاري -راهبردي در ایران با برنامه ریزي هاي ساختاري و محلی در بریتانيا و
راهبردي و عمل در آمریکا .دوفصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي ( ISCو علمی -پژوهشی) .در دست داوري.
هيلی ،پيستی .منظر برنامهریز ي همکارانه .ترجمه همایون نورائی .نشریه آبادنامه (نشریه الکترونيکی برنامه ریزي و طراحی شهري) .در دست داوري.
نورائی ،همایون .مروري بر مقاله "منظر برنامهریزي همکارانه" .مجله جستارهاي شهري (فصلنامه تحليلی ،پژوهشی ،معماري و شهرسازي) .در دست
داوري.

 مقاالت همایشها و کنفرانسها
Nooraie, Homayoon & Gholami, Mahsa. (2019). Evaluation of the urban landscape in renewal plan of the eastern
part of Chahar-Bagh-Abbasi Street in Isfahan, Iran. The Second International Interdisciplinary Conference
"Russia and the East: Art, Philosophy and Culture", Russian Academy of arts.
نورائی .همایون .و سرایيان ،سحر .)٦٣33( .بررسی شاخص هاي شهر خالق جهت دستيابی به چارچوب ارزیابی تطبيقی شهرها در جهت گردشگري و
1
اولویت بندي آنها .ارائه شده به صورت سخنرانی در دومين کنفرانس بين المللی عمران ،معماري و شهرسازي ایران معاصر ،تبریز .دانشگاه تبریز.
1

Nooraie, Homayoon.; Rezaie, Naser. & Gholami, Mahsa. (2018). Investigating the Possibility of Using the
Principles of the Smart Growth Approach in the Empowerment of Spontaneous Settlements (Case Study:
3
KhakSefid District of Tehran, Iran). International Conference on Constructing an Urban Future: The
Sustainability and Resilience of Cities, Abu Dhabi University.
نورائی ،همایون .و موذن اصفهانی ،آرزو .) ٦٣3١( .بومی سازي و اولویت بندي شاخص هاي شهر خالق در مناطق  ٦8گانه شهر اصفهان .ارائه شده به
6
صورت سخنرانی در هفتمين کنفرانس بين المللی توسعه پایدار و عمران شهري ،اصفهان .موسسه آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی دانش پژوهان پيشرو.
8
١

نسترن ،مهين .نورائی ،همایون .و یادگاري ،علی .)٦٣3١( .بررسی شاخصهاي اجتماعی جهت دستيابی به چارچوب سنجش پایداري اجتماعی .ارائه شده در
هفتمين کنفرانس بين المللی توسعه پایدار و عمران شهري ،اصفهان .موسسه آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی دانش پژوهان پيشرو.
نسترن ،مهين .نورائی ،همایون .و یادگاري ،علی .)٦٣3١( .معایب و مزایاي تراکم کم و تراکم زیاد .ارائه شده در هفتمين کنفرانس بين المللی توسعه پایدار و
عمران شهري ،اصفهان .موسسه آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی دانش پژوهان پيشرو.
نورائی ،همایون .)٦٣3١( .جایگاه رویکرد "جلوگيري از جرایم شهري با استفاده از طراحی محيطی" ( )CPTEDدر ارتقاي امنيت محله هاي شهري و

4

ارائه چارچوبی جهت بکارگيري آن .ارائه شده به صورت سخنرانی در کنفرانس بين المللی عمران ،معماري و شهرسازي ایران معاصر ،تهران ،دانشگاه شهيد
بهشتی.

Tabibian, Manuchehr., Rezaie, Naser. & Nooraie, Homayoon. (2012). Explanation and Analysis of Effect of
Distribution Physical Index on Spatial Balance of Population (Case Study: District 5 of Tehran Metropolis).
International Conference on Urban Change in Iran, University College London (UCL).
نورائی ،همایون .و رضایی ،ناصر .)٦٣31( .ارزیابی تحقق پذیري و روند تغيير کاربري اراضی طرح جامع شهر فيروزآباد ( )٦٣43و تبيين عوامل مؤثر بر آن.
3
ارائه شده به صورت سخنرانی در کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهري ،اصفهان ،موسسه آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی دانش پژوهان.
8

نورائی ،همایون .عليزاده ،سمانه .و رضایی ،ناصر .)٦٣33( .بررسی امنيت در فضاهاي شهري محالت حاشيهنشين و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی (مورد
٦1

پژوهی :پارک گلشن محله خاکسفيد تهران) .ارائه شده در دومين همایش بهسازي و بازآفرینی بافتهاي تاریخی ،فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمی،
شيراز ،سازمان مسکن و شهرسازي.

٦٦
٦1
٦٣

نورائی ،همایون .) ٦٣33( .اثرسنجی تشکيل شورایارها در بهبود شاخص هاي توسعه پایدار محلی و چگونگی بهبود آن (مطالعه موردي شورایاري محله شهر
زیبا) .ارائه شده به صورت سخنرا نی در اولين کنفرانس بين المللی مدیریت شهري با رویکرد توسعه پایدار ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف.
نورائی ،همایون .)٦٣33( .بررسی آسيبهاي اجتماعی محالت حاشيه نشين و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی (مورد پژوهی :محله خاکسفيد تهران) .ارائه شده
به صورت سخنرانی در همایش منطقهاي حاشيهنشينی و آسيبهاي اجتماعی در منطقه  6شهر تهران ،تهران ،شهرداري تهران.
نورائی ،همایون .)٦٣33( .مدل سازي مکان یابی پادگان ها با استفاده از سامانه اطالعات مکانی ) (GISو فرآیند تحليل سلسله مراتبی ) .(AHPارائه شده
به صورت سخنرانی در همایش سراسري سامانه اطالعات مکانی ( ،)GISتهران ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

7

سوابق پژوهشی
 طرحهاي ملی یا تحقيقاتی
عنوان
مطالعات امکانسنجی تخریب و نوسازي بلندمرتبه هاي فوالدشهر با رویکرد بازآفرینی

٦

مطالعات ارزیابی معابر پيشنهادي طرح هادي شهر زازران مصوب  ٦٣38و تهيه طرح تفصيلی

1

معابر شهر
مطالعات ارزیابی پهنه هاي  3گانه تفکيکی و توسعه اراضی الحاقی شهر خورزوق

٣

مطالعات آسيب شناسی طرح تفصيلی شهر شاهين شهر مصوب  ٦٣36و تهيه طرح هاي موضعی و

6

موضوعی
تحليل فضایی جایگاه هاي سوخت رسانی خطی کالنشهر اصفهان

8

اثرات محيط نهادي خوشه هاي صنعتی بر توسعه منطقه اي ،مطالعه موردي :خوشه هاي صنعتی

١

سنگ منطقه اصفهان (محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد ،خمينی شهر)
آن در جهت ارتقاي امنيت محالت شهري مطالعه موردي :محله همت آباد اصفهان

3

طرح مجموعه شهري یزد

3

سنجش کيفيت زندگی در بافت هاي فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان
1

طرح مطالعاتی زیرساختهاي اطالعات مکانی ( )SDIشهرداري مشهد

٦1

شهرداري فوالدشهر

٦٣33

مجري

شهرداري زازران

٦٣33

مجري

شهرداري خورزوق

٦٣33

مجري

شهرداري شاهين شهر

٦٣33

مجري

دانشگاه هنر اصفهان

٦٣33

مجري

٦٣36

مجري

٦٣3٦

مجري

وزارت راه و شهرسازي

٦٣3٦

همکار

دانشگاه تهران

٦٣31

همکار

شرکت شهرکهاي صنعتی
استان اصفهان

شناخت رویکرد جلوگيري از جرایم شهري با استفاده از طراحی محيطی ( ٦)CPTEDو کاربست

4

متولی

سال طرح

سمت

بنياد ملی نخبگان ریاست
جمهوري

٦٣31

شهرداري مشهد

همکار

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه
ردیف

محل پژوهش

مقطع پایان-
نامه

عنوان پایان نامه
تحليل و سطح بندي مناطق  ٦8گانه شهر اصفهان بر مبناي

٦

عدالت دسترسی به حمل و نقل عمومی
تحليل و سطح بندي مناطق  ٦8گانه کالنشهر اصفهان با

1

بکارگيري رویکرد برنامهریزي شهري طبيعت محور

تاریخ

نقش در

دفاع

پژوهش

سحر عابد

-

استاد راهنما

سيد محمد شکرانی

-

استاد راهنما

نام دانشجو

ارزشيابی سياست هاي اجرایی شهر اصفهان در حوزه برنامه
٣

6

دانشگاه هنر

کارشناسی

اصفهان

ارشد

ریزي شهري حساس به آب در بازه زمانی سال هاي -٦٣3٣

راضيه کریميان

استاد راهنما

-

٦٣33
ارزشيابی سياست هاي اجرایی حمل ونقل شهري شهرداري
اصفهان بر پایه شهر کم کربن در بازه زمانی سال هاي-٦٣31

شقایق محمودي

استاد راهنما

-

٦٣33
طراحی شهري بافت پيرامون ایستگاههاي مترو با رویکرد
8

توسعه حملونقل محور (نمونه موردي :ایستگاه متروي

شکوه شاهين

استاد مشاور

-

شهري شهدا خمينی شهر)
Crime Prevention Through Environmental Design
Spatial Data Infrastructures
8

1
2

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه
ردیف

محل پژوهش

مقطع پایان-
نامه

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ

نقش در

دفاع

پژوهش

ارزیابی ميزان تاب آوري کالبدي وکارکردي در مواجهه با
بحران زلزله و ارائه پيشنهادهاي بهبود بخشی (مورد پژوهی:

١

احمد رحيمی

-

استاد راهنما

محله هاي مناطق  ٦و  ٣شهر اصفهان)
برنامه ریزي راهبردي مبتنی بر ترکيب رویکرد «توسعه
مشارکتی حمل و نقل» ( )TJDو رویکرد «توسعه حمل و

4

نقل عمومی محور» ( )TODدر ایستگاه هاي منطقه مرکزي

مهسا فتاحيان

-

استاد راهنما

خط  ٦مترو شهر اصفهان
طراحی شهري مبتنی بر ارزیابی توانش محيط در پاسخگویی
به الگو هاي رفتاري استفاده کنندگان .مطالعه موردي:

3

مرضيه شفيعی ورزنه

-

استاد مشاور

چهارباغ عباسی اصفهان
حریم حرم؛ ارتقاي کيفيت حریم هاي مقدس با رویکرد
قلمروپایی جامع (مطالعه موردي :بافت پيرامون حرم مطهر

3

شيرین اسالمی

-

استاد مشاور

حضرت معصومه (س))
طراحی شهري سالمت محور در مرکز تاریخی شهر (مطالعه

٦1

موردي :ميدان امام خمينی تهران)
ارزیابی رد پاي اکولوژیک در انواع وسایل نقليه در شهر

٦٦

اصفهان
آسيب شناسی بيمارستان هاي دولتی شهر اصفهان بر اساس

٦1

اصول پدافندغيرعامل و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی
تحليل نابرابري فضایی در نواحی خرد شهري بر پایه سنجش

٦٣

کيفيت زندگی(نمونه موردي محله هاي منطقه  6شهر اصفهان
ارزیابی وضعيت حمل و نقل عمومی (اتوبوس) در منطقه ٦

٦6

و  ٣اصفهان با رویکرد حمل و نقل دوستدار سالمند
ارزیابی کالبدي و کارکردي محور چهارباغ عباسی به لحاظ

٦8

رویکرد پياده مداري
برنامه ریزي کاربري زمين با استفاده از سيستم پشتيبان

٦١

٦4

تصميم گيري  ،What ifنمونه مطالعاتی :شهر خورزوق
کارشناسی

سارا حاتمی

-

استاد مشاور

ایمان یکدانه

33/٦٦

استاد راهنما

ميالد عبدي

33/16

استاد راهنما

شهرزاد صفوي نيا

33/1٣

استاد مشاور

حوریا مشتاقيان

-

استاد راهنما

آزاده جمشيدي

33/1١

استاد راهنما

پگاه اسالميان

33/1١

استاد راهنما

ارزیابی تطبيقی ترمينال کاوه و صفه اصفهان به لحاظ توسعه
حمل و نقل عمومی محور ( )TODو ارائه راهبردهاي

نازنين ضيائی

33/16

استاد راهنما

بهبودبخشی
٦3

آسيب شناسی طرح توسعه فضاي شهري حرم حضرت زینب

محمدرضا خليل

با استفاده از تکنيک  FMEAو ارائه راهبردهاي بهبودبخشی

پرور

34/1١

استاد راهنما

ساماندهی و مدیریت بافت هاي فرسوده و ناکارآمد با
٦3

رویکرد توسعه ميان افزا (درون زا) (مورد پژوهی :محله
ليمجير)
9

محمدرضا حقی

34/1١

استاد راهنما

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه
ردیف

محل پژوهش

مقطع پایان-
نامه

عنوان پایان نامه
ارزیابی تاثير پروژه هاي محرک توسعه در بازآفرینی بافت
هاي فرسوده و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی (مورد پژوهی:

11

محله منارجنبان)
بررسی پدیده جدایی گزینی فضایی در شهر اصفهان و ارائه

1٦

راهبردهاي بهبودبخشی
ارزیابی مکانی ایستگاه هاي دوچرخه و ارائه راهبردهاي

11

بهبودبخشی
بررسی کيفيت فضاي مسکونی در شهرک منظریه شهرکرد

1٣

نام دانشجو
مينا سادات
ميرمعصومی کرمی

تاریخ

نقش در

دفاع

پژوهش

34/1١

استاد راهنما

مهریار الفت

34/1١

استاد راهنما

زهرا روشنایی

34/16

استاد راهنما

احمد رحيمی

3١/1١

استاد راهنما

ارزیابی فضاهاي شهري اصفهان در جهت رویدادآفرینی
جشنواره کودک با مقياس ملی و بين المللی و ارائه

16

نيکو ستاري

3١/16

استاد راهنما

راهبردهاي بهبودبخشی
بررسی رابطه تراکم ساختمانی و کيفيت فضاي مسکونی در

18

سپاهان شهر و ارائه راهبردهاي بهبودبخشی
بازآفرینی بافت فرسوده در نواحی اسکان غير رسمی با

1١

رویکرد فرهنگ مبنا (نمونه موردي :محله زینبيه اصفهان)
تحليل اثرات فضایی تغييرات کاربري زمين در محله مرداویج

14
13

اصفهان
دانشگاه

کارشناسی

ارائه یک الگوي راهبردي جهت ساماندهی مشاغل آالینده و

اصفهان

ارشد

مزاحم شهري

مطهر شاه محمدي

3١/٦٦

استاد راهنما

سارا قجاوند

3١/16

استاد راهنما

ساناز هوایی

3١/٦٦

استاد راهنما

ظهير صادقی

3١/1١

استاد مشاور

امکان سنجی و توسعه شهرهاي شهرستان فالورجان
(پيربکران ،بهاران شهر ،فالورجان ،کليشاد و سودرجان،

13

ابریشم ،ایمانشهر ،قهدریجان ،زازران) بر مبناي رویکرد شهر
دانشگاه آزاد

٣1

اسالمی -واحد
نجف آباد

خالق به منظور جذب گردشگر
کارشناسی

تحليل عوامل موثر در تحقق پذیري طرح هاي توسعه

حميد عبداهلل نجف

ارشد

روستایی (مورد پژوهی :طرح هادي روستاي حاجی آباد)

آبادي

ارزیابی و سنجش شاخص هاي شهر سالم در  ٣شهر استان

٣٦

چهارمحالوبختياري (شهرکرد ,بروجن و فرخشهر)
امکانسنجی و تحليل گردشگري ورزشی در مناطق  ٦8گانه

٣1

کالنشهر اصفهان
دانشگاه آزاد

٣٣

اسالمی -واحد
دولت آباد

٣6
٣8

موسسه
آموزش عالی
غيرانتفاعی

سحر سرایيان

34/1١

استاد راهنما

راضيه شيرانی

33/1١

استاد راهنما

فرنوش فاتحی

33/1١

استاد راهنما

کارشناسی

برنامه ریزي راهبردي بافت فرسوده شهر زازران بر اساس

اميرحسين مغمومی

ارشد

رویکرد بازآفرینی شهري

نژاد

کارشناسی
ارشد

تحليل ميزان عدالت در امکانات حمل و نقل در مناطق  ٦و
 ٣شهر اصفهان
ارزیابی فرآیند تهيه برنامه اصفهان  ٦611به لحاظ اصول
11

-

استاد راهنما

33/1١

استاد راهنما

زهراترابی

33/٦٦

استاد راهنما

رضا برزگر

-

استاد راهنما

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه
ردیف

محل پژوهش
دانش پژوهان

٣١
٣4
٣3

مقطع پایان-
نامه

عنوان پایان نامه

ارزیابی پارک طبيعی ناژوان به عنوان ریه تنفسی کالنشهر
اصفهان با رویکرد کمربندسبز حفاظتی
ارزیابی طرح ترافيکی زوج و فرد در محدوده طرح ترافيک
اصفهان بر اساس اصول اجرایی و سياست هاي پشتيبان
ارزیابی تطبيقی محله شرقی و غربی رکن الدوله به لحاظ
هویتمندي اجتماعی
همگانی (مترو ،تراموا ،منوریل ،BRT ،اتوبوس) در هسته
مرکزي شهر اصفهان (منطقه  ٦و )٣

6٦
61
6٣
66
68
6١

دفاع

پژوهش

برنامه ریزي راهبردي

ارزیابی و قابليت سنجی سيستم هاي مختلف حمل و نقل
61

نام دانشجو

تاریخ

نقش در

ارزیابی تطبيقی ميزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهر جدید
شاهين شهر
واکاوي ارتباط بين فقر اجتماعی-اقتصادي و فقر کالبدي-
کارکردي در شهر اصفهان
ارزیابی تاثيرات توسعه گردشگري مذهبی در بازآفرینی
شهري پایدار (مورد پژوهی :محله زینبيه اصفهان)
برنامه ریزي راهبردي توسعه گردشگري شهر قمصر با تاکيد
بر اکوتوریسم
سنجش امکان پذیري امدادرسانی در وضعيت بحران با تاکيد
بر اطفاء حریق در مناطق  ٦8گانه شهر اصفهان
برنامه ریزي حمل و نقل مبتنی بر رویکرد  TODدر ميدان
آزادي اصفهان

محمدکریم کبيري

33/٦٦

استاد راهنما

محمدرضا مسائلی

-

استاد راهنما

علی سيدرضوي

33/٦٦

استاد راهنما

احمد محمودي
مطلق چري

33/1١

استاد راهنما

ساناز خاکی

34/٦٦

استاد راهنما

فائزه شفيع

34/٦٦

استاد راهنما

جعفر کوهستانی

34/٦٦

استاد راهنما

صفيه رزاززاده

34/٦٦

استاد راهنما

افروز اعظمی

34/1١

استاد راهنما

مهدیه جوانمردي

33/1١

استاد راهنما

بررسی سطح سرمایه اجتماعی در سه بافت قدیم ،بافت ميانی
64

و بافت جدید شهر اصفهان؛ مورد پژوهی :سه محله منتخب

سمانه اسفندیاري

33/1١

استاد راهنما

از بافت هاي قدیم ،ميانی و جدید
تحليل عوامل موثر و زمينه ساز در فراهم نمودن بستر مناسب
63

جهت سرمایه گذاري در بافت هاي فرسوده واجد ارزش

یحيی مهرابی

34/1١

استاد راهنما

تاریخی
ارزیابی امنيت به لحاظ ذهنی در محالت مرکزي و قدیمی
63

شهري و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن (مورد پژوهش:

علی شمسبگی

34/٦٦

استاد راهنما

محله آقا شهر شهرضا)
81
8٦

بررسی روش هاي تامين مسکن گروه هاي کم درآمد شهري
و شناسایی روش هاي بهينه در شهر شهرضا
ارزیابی ضوابط طرح تفصيلی شهر اصفهان با ویژگی هاي
شهر ایرانی -اسالمی
11

فردین کهن

3١/1١

استاد راهنما

امين رضازاده مبارکه

34/1١

استاد راهنما

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه
ردیف

محل پژوهش

مقطع پایان-
نامه

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ

نقش در

دفاع

پژوهش

بررسی تطبيقی فرم هاي شهري به لحاظ مصرف انرژي با
تاکيد بر مولفه هاي نظام حمل و نقل

81

الله کيکاوس نژاد

3١/٦٦

استاد راهنما

مورد پژوهی :بافت کهن و جدید شهر اصفهان
آسيب شناسی قوانين و مقررات مالک عمل شهرداري

سپيده قربانی

34/٦٦

استاد راهنما

8٣
86

سنجش وضعيت شهر اصفهان به لحاظ مولفه هاي شهر خالق

آرزو موذن اصفهانی

3١/1١

استاد راهنما

88

بررسی اثرات فضایی فروش تراکم در منطقه 8

حشمت اهلل مجيري

34/1١

استاد راهنما

مریم ميرزایی

3١/1١

استاد راهنما

84

سنجش وضعيت شهر اصفهان به لحاظ مولفه هاي شهر سالم

مهسا مشکات زاده

3١/٦٦

استاد مشاور

83

سنجش کيفيت زندگی در بافت قدیم وجدید شهرشهرکرد

نسيم صادقيان

3١/٦٦

استاد مشاور

علی یادگاري دهنوي

3١/1١

استاد مشاور

سميه صلح جو

3٦/1١

استاد راهنما

3٦/1١

استاد راهنما

سپيده قربانی

3٦/1١

استاد راهنما

مهين کبوتري

3٦/1١

استاد مشاور

سهيل امامی فر

3٦/1١

استاد مشاور

3٦/1١

استاد مشاور

3٦/1١

استاد مشاور

اصفهان در ارتباط با درآمدزایی پایدار

سنجش پتانسيل هاي محور مادي هاي اصفهان براي

8١

گردشگري

بررسی تاثير تراکم هاي ساختمانی بر پایداري اجتماعی شهر

83

اصفهان
سنجش کيفيت پياده راه خيابان خاقانی اصفهان و ارائه

١1

راهبردهاي ارتقاء بخشی

١٦

ارائه طرح ارتقاء بخشی

صدهزاري

مکان یابی ساختمان هاي بلندمرتبه با توجه به شاخص هاي

١1
١٣

سنجش کيفيت بصري و منظر جداره هاي محور سنگتراشها و

رسول زارع ،فائزه

توسعه پایدار در شهر نجف آباد
کارشناسی

بررسی و تحليل شاخص هاي محيطی مسکن در منطقه ٦6
اصفهان

١6

بررسی و ارزیابی تراکم ساختمانی در منطقه  ٣اصفهان

١8

توانسنجی شهر شيراز براي تبدیل شدن به شهر خالق

١١

ارزیابی مکانی پایانه هاي مسافربري موجود در شهر اصفهان

12

انسيه کمانی ،متين
ارمغان
مينا قاسمی ،مينا
چراغی

افتخارات و موفقيت هاي علمی و پژوهشی
ردیف

نوع افتخارات و موفقيت ها

٦

صاحب امتياز و مدیر مسئول نشریه مطالعات توسعه محلی و منطقه اي

1

عضو هيات داوران مسابقه ملی «ایده اي براي بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف اصفهان» ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران٦٣34 ،

٣

عضو کمي ته بررسی و تصویب طرح هاي آماده سازي ،اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان٦٣3١ ،

6

ناظر برگزاري امتحانات نيمسال دوم  3١-34دانشگاه هنر اصفهان

8

عضو هيات علمی و داوران چهارمين کنگره تاریخ معماري و شهرسازي استان اصفهان٦٣38 ،

١

لوح تقدیر از معاون وزیر و مدیرع امل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران در خصوص همکاري جهت تهيه سند بازآفرینی پایدار
شهري استان اصفهان٦٣36 ،

4

برگزیده سومين جشنواره ملی شهرپژوهی -اصفهان ،شهرداري اصفهان٦٣36 ،

3

برگزیده بورس تحصيلی شهيد دکتر شهریاري در دانشگاه شهيد بهشتی٦٣36 ،

3

برگزیده جایزه تحصيلی بنياد نخبگان ریاست جمهوري٦٣36 ،

٦1

عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتی٦٣36 ،

٦٦
٦1
٦٣

داوري مقاالت در مجله بين المللی  Journal of Housing and the Built Environmentبا ایندکس  ،ISIنشریه علمی -پژوهشی آرمانشهر،
مقاالت هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان و مقاالت نشریه علمی تخصصی توسعه پایدار شهري
رتبه یک پذیرفته شده در دکتري رشته شهرسازي -برنامهریزي شهري و منطقهاي در دانشگاه شهيد بهشتی
عضو بنياد ملی نخبگان و برخورداري از معافيت نخبگی (دانش آموخته برتر دوره کارشناسی ارشد رشته شهرسازي -برنامهریزي شهري و منطقهاي در
دانشگاه تهران)٦٣3٦ ،

٦6

عضو نظام مهندسی ساختمان اصفهان -داراي پروانه اشتغال پایه  1رشته شهرسازي

٦8

جزء ده درصد اول دانشآموختگی کارشناسی در گروه شهرسازي دانشگاه بجنورد

٦١

دبير انجمن علمی گروه مهندسی شهرسازي از تاریخ  38/4 /٦تا 3١/4 /٦

سوابق برگزاري نشست علمی و یا کارگاه هاي آموزشی
ردیف

عنوان نشست /کارگاه

تاریخ

محل نشست /کارگاه

٦

کارگاه آموزشی پروپزال نویسی و مقاله نویسی

٦٣34/13/11

دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده معماري و شهرسازي

1

کارگاه آموزشی پروپزال نویسی و مقاله نویسی

٦٣3١/13/16

دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده معماري و شهرسازي

٣

نشست بررسی روند توسعه در بافت پيرامونی حرم مطهر رضوي در 8
دهه اخير (همراه با نمایش فيلم نسيان)

٦٣3١/1٣/1٣

6

کارگاه آموزشی پروپزال نویسی و مقاله نویسی

٦٣38/٦٦/1٣

8

نشست هم اندیشی در خصوص حقوق مهندسين شهرساز

٦٣38/13/13

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانين و مقررات شهرسازي و معماري و
١

نحوه بررسی و تصویب طرح هاي توسعه و عمران از مقياس ملی تا
محلی
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٦٣38/1٣/14

دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده معماري و شهرسازي
با همکاري انجمن علمی گروه شهرسازي
دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده معماري و شهرسازي
دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده معماري و شهرسازي
با همکاري انجمن علمی گروه شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان -مدیریت
شهرسازي و معماري

زبان هاي خارجی
مطالعه و درک مطلب

مکالمه

نوشتن متن

زبان
کامل
انگليسی

خوب

نسبی

مختصر

×

کامل

نسبی

خوب

مختصر

کامل

×

خوب

نسبی

×

 داراي مدرک زبان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ) MSRT(MCHEبا نمره  77از .100
٦

 داراي مدرک زبان عمومی دانشگاه تهران ( 1)UTEPTبا نمره  73از .100

مهارت هاي نرمافزاري
ردیف

نام نرم افزار

توضيحات

٦

ArcGIS

در سطح پيشرفته

1

AutoCAD

در سطح پيشرفته

3

SPSS

نرمافزاري جهت تحليلهاي آماري – درسطح پيشرفته

6

AMOS Graphic

نرمافزاري براي مدلیابی معادالت ساختاري  -در سطح پيشرفته

8

GPS Utility

در سطح پيشرفته

6

Expert Choice

نرمافزاري جهت مدلسازي فرایند تحليل سلسله مراتبی – درسطح پيشرفته

7

Word, PowerPoint, Excel, Visio

در سطح پيشرفته

9

Photoshop

در سطح متوسط

01

LISREL

نرمافزاري براي مدلیابی معادالت ساختاري  -در سطح متوسط

٣

Ministry of Science Research and Technology
University of Tehran English Proficiency Test
)Analytic Hierarchy Process (AHP
14

1
2
3

مختصر

