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کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری وشهرسازی  ،دانشگاه شهید بهشتی0631
کارشناسی معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشکده معماری و شهرسازی ؛ شهریور ماه 0631
کاردانی معماری ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده هنر و معماری ؛ شهریور ماه0630

فعالیت های آموزشی:
 تدریس هندسه ترسیمی) دوترم( ،درک و بیان معماری) سه ترم (در دانشکده انقالب اسالمی 0631 ،تا کنون
 تدریس مبانی نظری معماری و تحلیل فضای طراحی شهری ،موسسه پردیس معماری و شهرسازی ایرانیان 0631 ،تا0610
 تدریس مبانی نظری معماری و تحلیل فضای طراحی شهری ،انجمن علمی دانشگاه شیراز0631،
 تدریس اسکیس طراحی شهری ،با همکاری مهندسین مشاور عرصه سکونت  0631تا  0633و موسسه پردیس معماری و
 0631تا0610
شهرسازی ایرانیان
 تدریس اسکیس طراحی شهری ،انجمن علمی دانشگاه بین الملل ، 0633 ،انجمن علمی دانشگاه بابلسر ، 0631 ،انجمن علمی
دانشگاه شیراز 0633 ،تا 0611و0616
 تدریس اسکیس طراحی شهری ،موسسه مهراز هشت مشهد 0633 ،تا0610
 تدریس مبانی برنامه ریزی کالبدی ،تحلیل فضاهای شهری و طرح معماری  1در دانشگاه آزاد واحد رباط کریم  0610و0616
 مدیر دپارتمان شهرسازی موسسه پردیس ملی معماری و شهرسازی از تیرماه  0631تا0610
 مدیر فنی) مدیر مسوول (پردیس ملی معماری و شهرسازی از بهمن  0631تا0610

فعالیت های حرفه ای در همکاری با مهندسان مشاور معماری و شهرسازی:





کارشناس طراحی معماری  -پروژه مسکونی  -ویالیی  ، 005مهندسین مشاور ماهان طرح)مدیر پروژه مهندس مهران مطلق(،
0636
کارشناس طراحی معماری  -پروژه مسکونی  -ویالیی  ، 110مهندسین مشاور ماهان طرح)مدیر پروژه مهندس مهران مطلق(،
0636
سرپرست آتلیه معماری  -پروژه برج ولنجک ،مهندسین مشاور ماهان طرح)مدیر پروژه مهندس مهران مطلق(0636،
سرپرست طراحی معماری  -فاز یک و دو دانشکده فنی دانشگاه بجنورد ،مهندسین مشاور پژوهش) مدیر پروژه مهندس
سلحشور(0631،






















کارشناس طراحی معماری  -طراحی سایت پردیس دانشگاه بجنورد ،مهندسین مشاور پژوهش)مدیر پروژه مهندس سلحشور(،
0631
کارشناس طراحی معماری و شهرسازی آیستگاههای خط  0،6و  5متروی مشهد ،مهندسین مشاور پژوهش)مدیر پروژه دکتر
کلهری ،0631
کارشناس طراحی معماری ایستگاه های فضیلت ،چمران و میرزای شیرازی متروی شیراز ،مهندسین مشاور پژوهش)مدیر پروژه
دکتری کلهری(0631،
کارشناس طراحی معماری و شهرسازی خط  1متروی تهران ،مهندسین مشاور پژوهش)مدیر بخش شهرسازی مهندس
سلحشور(0633،
مدیر طراحی و نظارت نمای مجتمع فرهنگی ولیعصر) پاکدشت( ،مهندسین مشاور عرصه سکونت0633،
سرپرست آتلیه معماری و شهرسازی طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن مشهد ،مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی
ایران)مدیر پروژه مهندس
تقی زاده( 0633 ،و0631
مدیر پروژه طرح افزایش قانونی محدوده شهر اراک ،مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز0633،
مسئول مطالعات کالبدی  -فضایی) برنامه ریزی و طراحی شهری (طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر قدس با
رویکرد شهرنگر-،
مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز)مدیر پروژه دکتر صرافی(0631،
مسئول مطالعات کالبدی فضایی) برنامه ریزی و طراحی شهری (طرح توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس با
رویکرد شهرنگر-،
مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز)مدیر پروژه دکتر صرافی(0631،
مدیر پروژه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بهار ،مهندسین مشاور آمایش و توسعه البرز)ناظر پروژه دکتر صرافی(،
0611
عضو گروه طراحان مسابقه سایت تفریحی فرهنگی اربیل کردستان عراق) کسب تبه سوم( ،شرکت هرازراه0610،
کارشناس طراحی شهری طرح جامع مبلمان شهری کرج ،مهندسین مشاور پارت هاوس) ناظر پروژه دکتر ذکاوت(0610،
مدیر پروژه بخش سوم طرح جامع مبلمان شهری کرج طراحی شهری محور امامزاده) طرح پایلوت( ،مهندسین مشاور پارت
هاوس) ناظر پروژه دکتر-
ذکاوت(0610،
کارشناس شهرسازی طرح امکان سنجی پروژه شهید قندی ،مهندسین مشاور ارکان نقش0610،
مدیر پروژه طرح امکان سنجی پروژه سنندج ،مندسین مشاور ارکان نقش0616،

مقاله و کتاب









مقاله " هویت مکانی/اجتماعی – شناخت و توسعه عوامل درون زای آن در جهت رشد و بالندگیهویت انسانی" کنفرانس بین
المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس زاگرس 0631
بررسی پیوند میان سبک زندگی ایرانی و شکل مسکن با نگاه به مقوله ی فردیت ایرانی" اولین کنفرانس ملی مسکن ایرانی،
شیراز 0610
Studying Relation between Iranian Life Style & Housing Form, Considering Iranian
Individuality, Sixth International Conference on Design Principles and Practices, University
of California Los Angeles, USA 01-00 January 0100
مقاله »الگوی های فضایی سکونت در لبه شهری ،بایدها و نبایدها « اولین همایش شهر سازی و معماری در گذر زمان،
قزوین0610،
مقاله "بررسی سنجه های فقر شهری در شهر قدس " مظفر صرافی؛ کمال نوذری؛ نواب میرزایی ،هفت شهر ،تابستان0616





"اسکان خانوارهای کم درآمد شهر قدس و پدیده های توسعه شهری " مظفر صرافی؛ نواب میرزایی؛ کمال نوذری)دردست
بررسی)
مقاله " مدیریت استفاده از زمین در شهر بندرعباس« همایش شهر فردا ،کمال نوذری؛ نواب میرزایی0616،
کتاب  ، Persian Gardenمظفر صرافی؛ نواب میرزایی ،با پشتیبانی مالی شرکت مادر تخصصی ایران) دردست تهیه(i

تسلط بر نرم افزارها و زبان:



آشنایی به زبان انگلیسی در سطح  ، Intermediateزبان فرانسه در سطحA0
آشنایی به نرم افزارهای Indesign، Office ، Space Intax ، Sketch Up ، Photoshop ، GIS ، Autocad

