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 صیلیسوابق تح: 

  تا حال حاضر 1390 دانشگاه علم و صنعت تھران -دانشجوی دکتری شھرسازی
  1386، دانشگاه ھنر اصفھان، و منطقه اي برنامه ریزی شھری - شناسی ارشد شھرسازیکار

  گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینقشه برداری، دانش -کارشناسی  مھندسی عمران
  
 سوابق کاری: 

 تا حال حاضر 6/1391شگاه ھنر رسام، عضو ھیئت علمی دان
  تا حال حاضر 7/1391تدریس در دانشگاه ھنر تھران 

 تا حال حاضر 7/1391تدریس در دانشگاه خوارزمی کرج 
  تا حال حاضر 11/1387تدريس در دانشگاه علمي كاربردي شھرداري كرج، 

   6/1391تا  7/1390تدریس در دانشگاه پیام نور کرج 
  11/1388تا  7/1387شھريور كرج،  17فني  تدريس در آموزشكده

نقشه برداری و ھمکاری با شرکت  3عضویت در نظام مھندسی استان البرز، پروانه اشتغال پایه 
  النیز نقشه

  6/1391تا  10/1387حوزه معاونت خدمات شھري شھرداري كرج، كارشناس ارشد مشاور، 
  12/1390تا  5/1390رشد مشاور، حوزه معاونت فنی و عمرانی فرمانداری کرج، کارشناس ا

حفاظت بافت فرسوده تاریخی شھر یزد،  ھمکاری در تھیه طرح مھندسین مشاور آرمانشھر،
  11/1387تا  3/1387

تفصیلی بافت فرسوده غیرتاریخی شھر یزد،  طرح تھیه ھمکاری در مھندسین مشاور آرمانشھر،
  11/1387 تا 3/1387

ھمکاری در تھیه طرح راھبردی بافت فرسوده فھان، سازمان بھسازی و نوسازی شھرداری اص
  7/1378مارچین، 

 5/1386مھندسین مشاور آرمانشھر، ھمکاری در تھیه طرح راھبردی بافت فرسوده شھر یزد، 
   3/1387الی 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفھان، ھمکاری در تھیه طرح ھادی روستاھای سیان و 
  1386حیدرآباد جرقویه،

معاونت شھرسازی و معماری شھرداری اصفھان، ھمکاری در تھیه طرح سیمای شھر اصفھان، 
   3/1386الی  10/1385

  7/1385الی  5/1385مھندسین مشاور فرازمین، ھمکاری در تھیه طرح کاداستر میاندوآب، 
  
 سوابق پژوھشی: 

  ترجمه كتاب با عنوان كلیدي بر شھرھاي پايدار، انتشارات سوره مھر
در  GISسنجش و ارزیابی میزان پایداری بافت تاریخی شھری با استفاده از مقاله با عنوان  ارائه

   ھمایش مدیریت یکپارچه شھری، دانشگاه تھران
 در مواقع بحران بافت تاریخی شھری آسیب پذیری سنجش و ارزیابی میزانمقاله با عنوان  چاپ

  GIS با استفاده از
اركت در فرايند مديريت بحران، كنفرانس بین المللي مديريت ارائه مقاله با عنوان جايگاه مش

  بحران، تھران
  مجله شھرداريھا بررسي جايگاه مفھوم مشاركت در مجموعه قوانین شھريچاپ مقاله با عنوان 

ھمايش ملي بررسي فرصت مقاله با عنوان تبیین مباني و موانع مشاركت مردمي در ايران،  ارائه
  ھاي سرمايه گذاري

 ساختارھای شھری دستیابی بهن پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اصول و معیارھای تدوی
   پایدار

  
 مھارت در زبان خارجی:  

  TOLIMOو  IELTS داراي مداركزبان انگلیسی و  Advanceگذراندن دوره 
 
 مھارت در نرم افزار ھا:  

تسلط به نرم افزار ، تهپیشرف Arc GISو   Arc viewو مسلط به نرم افزار  GISآشنا به سیستم 
  Auto cadترسیمی 

  


