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 :تحصیالت

 (1695 (فَق لیغاًظ هعواری ٍاحذ علَم تحمیمات وزهاى -

 داًؾگاُ آساد وزهاى -لیغاًظ هعواری -

 :تجربه کاری

 (لتا تحا 1635)ؽزوت ؽْزوْای صٌعتی اعتاى وزهاى  -

 ًاظز ؽْزعاسی پزٍصُ ّای طزاحی ؽْزوْای صٌعتیوت: وارؽٌاط فٌی ٍ ع

 (1639) ّوىاری تا هٌْذعیي هؾاٍر عزصِ ًگار -

ًوًَِ گزدؽگزی اهىاى عٌجی ؽْذاد  هٌطمِ  پزٍصُ 

 (1639) هٌْذعیي هؾاٍر گارًَ -

 .طزاحی ؽْزعاسی ؽْزوْای صٌعتی هزحلِ اٍل ٍ دٍم هطالعاتاًجام 

 (1636) هٌْذعیي هؾاٍر هشرا -

 ّوىاری در پزٍصُ طزاحی هغىي جْت رٍعتاّای وزهاى ..طزاح ٍ گزافیغت

 (1630) هٌْذعیي هؾاٍر ولیل -

  1922ّوىاری تا هؾاٍر جْت اًجام هطالعات ؽْزعاسی پزٍصُ وزهاى 

 (1632) هٌْذعیي هؾاٍر طزح عزػ -

 هَسُ صٌعتی(-هزوش هحلِ تِ تاغ هلل -)هجوَعِ اتزاّین خاى وزهاى هغتٌذعاسی ٍ رٍلَُ آثار تاریخی وزهاى

 :معماری

 (1693 ) وارٍاًغزای گٌجعلی خاى-طزاحی داخلی تا هصالح تَهی ٍ طثیعی غزفِ صٌایع دعتی گَجیٌَ -

 (1691) هعوار تَهی پزٍصُ تَاًوٌذعاسی جَاهع تَهی پزٍصُ گَجیٌَ در رٍعتای ؽفیع آتاد ؽْذاد  -

 (1693) تحمیك ٍ هطالعات هعواری تَهی هٌطمِ چاّذگال در فْزج وزهاى -
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  :گواهینامه ها

 ًظام هٌْذعی وزهاى-طزاحی هعواری 6دارای پزٍاًِ اؽتغال پایِ  -

 (1619) ؽىَُ ستاى هَعغِ–هذرن دیپلن ستاى اًگلیغی  -

 (1636) گزدؽگزیعاسهاى هیزاث فزٌّگی ٍ -ٍ راٌّوای تَر گَاّیٌاهِ گزدؽگزی -

    :جوایس وکارگاه ها ،همایش ها

 (1693) فزاًغِ-  Ecco terreهؾاروت داٍطلثاتِ در عاخت خاًِ رٍعتایی تا ؽزوت  -

   رٍعتای تَهی هعواری عٌَاى تا عخٌزاًی–یشد  -خؾتی   هعواری ؽزوت در اٍلیي وارگاُ تیي الوللی -

 (1691) گَجیٌَ پزٍصُ هعزفی ٍ آتاد ؽفیع

ؽٌاخت ٍ تْزُ ٍری داًؼ هعواراى تَهی در تن جْت آهَسػ پذیزفتِ ؽذى طزح پضٍّؾی تا عٌَاى  -

 اًغِ.در داًؾگاُ گزًٍَتل فز هعواری

TERRA EDUCATION III International seminar , June 4th - 5th 2018 
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طزاحی هزوش رٍعتا در رٍعتای ؽفیع آتاد وزهاى تا رٍیىزد پذیزفتِ ؽذى طزح پایاى ًاهِ ارؽذ  تا عٌَاى  -

 هزیىا در وٌفزاًظ تیي الوللی ًیَهىشیىَ، آ هعواری تَهی

Earth USA 2017, 9th international Earth building Conference , september 2017, Santa 

fe, New Mexico,USA 

 

تزرعی ( جْت عخزاًی همالِ تا عٌَاى 0219لْغتاى)  Szczecińskiؽزوت در وٌفزاًظ داًؾگاُ دٍلتی  -

 غن .ؽىل گیزی فزم ٍ فضای هعواری صخزُ ای تا تَجِ تِ رٍهاًتی عی

STUDY ON FORMATION AND SPACES IN TROGLODYTE ARCHITECTURE  

BASED ON ROMANTICISM  

 

واًَى هعواراى هعاصز -صفْهوارگاّی تزای عاختارّای سًذُ ،هؾاروت در عاخت رصذخاًِ رٍعتای ا -

 (1699ایزاى)

 (1690)حضَر در ّفتویي گزدّوایی راٌّوایاى گزدؽگزی )وادراجزایی( وزهاى  -

-هاّاى-داًؾگاُ پزدیظ-پذیزفتِ ؽذى همالِ جْت ارائِ پَعتز اٍلیي ّوایؼ تیي الوللی هعواری دعتىٌذ -

 (1691)الگَتزداری اس فزم ٍ فضای هعواری صخزُ ای در هعواری هعاصزوزهاى تا عٌَاى 

 (0211) تَویَ UIAوٌگزُ تیت الوللی -پذیزفتِ ؽذى همالِ جْت ارائِ پَعتز  -

 (1635)واؽاى -ر وٌگزُ هعواری ایزاًیپذیزفتِ ؽذى همالِ د -



 :جوائس هنری

 .وزهاى  -هغاتمِ ٌّزّای تجغوی در سهیٌِ طزاحی ًفز تزگشیذُ -

 وزهاى  -عیشدّویي هغاتمِ ٌّزّای تجغوی در سهیٌِ طزاحی ًفز عَم  -

 .وزهاىهَسُ ٌّزّای هعاصز ًَرٍس لَح تمذیز جْت ؽزوت در ًوایؾگاُ گزٍّی ًماؽیدریافت  -

 .وزهاى هَسُ ٌّزّای هعاصز ًَرٍس لَح تمذیز جْت ؽزوت در ًوایؾگاُ گزٍّی ًماؽیدریافت  -

هَسُ ٌّزّای  ًماؽاى ًَگزا اعتاى وزهاى-لَح تمذیز جْت ؽزوت در ًوایؾگاُ گزٍّی ًماؽیدریافت  -

 وزهاى هعاصز

  :سوابق هنری

 طزاحی جلذ وتاب ؽعز ٍ داعتاى  -

 تصَیز عاس هجلِ ادتی خَاًؼ -

 تصَیز عاس هجلِ ادتی حزٍف عزتی -

 تصَیز عاس هجلِ ادتی چتز -

    :عضویت در مجامع

 عضَ ایىَهَط ایزاى )ؽَرای تیي الوللی تٌاّا ٍ هحَطِ ّای تاریخی( -

 طزاحی( 6)پایِ عضَ عاسهاى ًظام هٌْذعی اعتاى وزهاى -

 عضَیت در اًجوي صٌفی راٌّوایاى گزدؽگزی اعتاى وزهاى -

 عضَیت در عاسهاى صلیة عزخ وؾَر فٌالًذ در تن تِ عٌَاى هتزجن -

    :فعالیت های پژوهشی

ارائِ -هغتٌذ عاسی وتیثِ ّا ٍ ًمَػ آثار تاریخی وزهاى تحت ًظز آلای دوتز غالهحغیي هعواریاى- 

 (1635)داًؾگاُ علن ٍ صٌعت تْزاى-ًوایؾگاُ اعوا همذط

 :چاپ مقاله در کتب مجله ها و روزنامه ها

  Trends in life sciencesچاج همالِ تا عٌَاى در هجلِ  -

STUDY ON FORMATION AND SPACES IN TROGLODYTE ARCHITECTURE  

BASED ON ROMANTICISM  

 عثش ؽزوت ؽْزوْای صٌعتی اعتاى وزهاى ًؾزیِ فضای-چاج همالِ در وتاب راُ عثش -

 (هاٌّاهِ خط فاصلِ آیٌذُ ها-تیذاری-اعتاى)اعتماهتهطثَعات  –چاج همالِ در سهیٌِ هیزاث فزٌّگی  -

 ؽعز وزهاى-چاج ؽعز در وتاب چمذر درخت چمذر پزًذُ -



 CHNّوىاری تا خثزگشاری هیزاث فزٌّگی وؾَر  -

  :تجربه تذریس

 (1631 )تذریظ راًذٍ ٍ اعىیظ–داًؾىذُ عوا وزهاى  -

 (1633 )تذریظ راًذٍ ٍ اعىیظ –هَعغِ علن ٍ صٌعت ایزاى  -

    :مهارت های نرم افساری

AutoCAD, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


