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 آدرس  -2

  
  مدارک تحصيلی -3

تحصيلیرشته   مقطع تحصيلی   رديف
 رياضی فيزيک  ديپلم 1  

راه و ساختمان -مهندسی عمران  ارشناسیک 2  

 بناها و بافت تاريخیو احيا  مرمت   کارشناسی ارشد 3  

 بناها و بافت تاريخی و احيا  مرمت  دکترا 4  

  
 سوابق پژوهشی -4

 تاليف کتاب -4-1

 نقش مجری  محل ارائه سال ارائه نام پژوهش نوع پژوهش رديف

  ويسندهن
  کتاب برگزيده

فرهنگ نامه واژگان کهن ساختمان و  1389 انتشارات گلدسته
 هنرهای وابسته

 تاليف کتاب
 

1 

  نويسنده  1392 در دست چاپ نوردی در گذر زمان تاليف کتاب 2 
 نويسنده فرهنگ نامه واژگان شهرسازی و  1392 انتشارات گلدسته

معماری اسالمی دوران قاجار
 3 تاليف کتاب

  

  

 مقاالت در مجالت4-2

 نقش مجری  محل ارائه سال 
ارائه

نام پژوهش نوع 
پژوهش

رديف

 نويسنده
 
 

مطالعات  علمی پژوهشیمجله 
 هنر اسالمی

1390 
 

تزيينات تنگ بری آرامگاه شيخ صفی الدين 
 اردبيلی

تاليف مقاله 1 

 نويسنده مرمت آثار علمی پژوهشی مجله 
 وبافت های تاريخی فرهنگی

1390  کارگيری مثلث هنجار در محاسبات ه ب
رياضی و پياده سازی هندسه در ساخت و 

اجرای معماری سنتی

تاليف مقاله 2 

مرمت آثار علمی پژوهشی مجله  نويسنده
 وبافت های تاريخی فرهنگی

تحليل ويژگيهای هندسی و رياضی در   1391
 ساختار چفد پنج اوهفت در معماری ايرانی

 3 تاليف مقاله

ميراث ملی تخصصیجله ی م نويسنده هندسه ی عملی در ساخت تاق های اهنگ  1391 
 آجری

 4 تاليف مقاله

  

پستی صندوق    آدرس شهر استان  کشور نوع آدرس  رديف

1744  شکده ندا -کوچه سنگ تراش ها -خيابان حکيم نظامی
مرمت دانشگاه هنراصفهان

اصفهان  1 محل کار ايران اصفهان



  مقاالت در همايش های بين المللی و ملی -4-3

نقش 
 مجری

 محل ارائه سال 
 ارائه

نام پژوهش نوع 
پژوهش

رديف

 International conference  of نويسنده
terra 

2003  A typology of Iranian architecture  تاليف مقاله 1 

 نويسنده International conference  of 
terra 

2003  Earthen Columbus vault is 
superior celling 

 تاليف مقاله
 

2 

 نويسنده دومين همايش آموزه هايی از باززنده 
مشهد -سازی  

1382  طرح باززنده سازی کارونسرای فرامرز 
خان

 تاليف مقاله 3 

 نويسنده يش آموزه هايی از باز زنده دومين هما
مشهد -سازی   

1382   طرح ساماندهی آرامگاه اسرار تاليف مقاله 4 

 قسبزوار کهن با نگرشی به بنای ربات تر 1386 مجموعه مقاالت هفته پژوهش نويسنده
 و آسيب شناسی آن

تاليف مقاله 5 

 نويسنده ميمه -دومين همايش معدن کاری 1386  کهن در کاه  آموزه هايی از کارريز های
های امروزی

تاليف مقاله 6 

 نويسنده اولين  همايش بررسی سازه ها در بناهای 
ميمه -تاريخی  

1386   ريخت شناسی ساخت و افزير در گنبدها تاليف مقاله 7 

 نويسنده اولين  همايش بررسی سازه ها در بناهای 
ميمه -تاريخی  

1386   چپيره سازی شاهکار مهرازی ايرانی تاليف مقاله 8 

 نويسنده مسکن و توسعه کالبدی  ملیاولين کنفرانس 
زاهدان -روستا  

1388  الگوهای خانه سازی روستايی کويری 
 ايران در بخش پوشش های ازگ

تاليف مقاله 9 

 نويسنده دانشگاه  -فناوری های بومی ملیهمايش 
تهران -علم و صنعت  

1388  شناخت پوشش دانش هنداچک در کاربرد 
  بومی ايرانهای 

تاليف مقاله 10 

 نويسنده جلوه های فرهنگی استان  ملیهمايش 
سنندج -کردستان  

1390  پل های تاريخی کردستان نماد هندسه 
زيبايی و پايداری

تاليف مقاله 11  

 نويسنده اراک -عمران ملیچهارمين کنفرانس  1390  کار گيری دانش هندسه در پوشش های ب
بومی ايران

تاليف مقاله 21  

 نويسنده بيرجند  -هنر اسالمی  ملیمايش ه 1390  نقش مايه های محرابی در آرامگاه شيخ 
صفی الدين اردبيلی

تاليف مقاله 31  

 نويسنده جغرافيا و برنامه ريزی  ملیاولين همايش 
مشهد -توسعه روستايی  

1390  سازه های ماندگار روستايی الگوپذيری 
هندسی

تاليف مقاله 41  

 نويسنده رويکردهای نوين در لی بين الملکنفرانس 
دانشگاه اميرکبير تهران -ت انرژینگه داش

1390   آسياب ها فناوری سازگار با طبيعت تاليف مقاله 51  

 نويسنده دانشگاه پيام  -شيخ آذریبين المللی همايش 
اسفراين نور   

1390   ساختار سبکی آرامگاه شيخ آذری تاليف مقاله 61  

 نويسنده زيبا کنار -هعمران و توسع ملیکنفرانس  1390  يخچال ها سازه های بومی پايدار و همساز 
با اقليم

تاليف مقاله 71  

 نويسنده زيبا کنار -عمران و توسعه ملی کنفرانس 1390  آتريوم راهکاری برای نگه داشت انرژی 
 در طراحی ساختمان اداری پايدار

تاليف مقاله 81  

 نويسنده توسعه بين المللی اولين کنفرانس 
زاهدان -يیروستا  

1390  مقاوم سازی معماری خشتی روستايی ايران 
 راهکاری به سوی توسعه پايدار

تاليف مقاله 91  

 نويسنده ساری -همايش معماری و مصالح ساخت 1390  بررسی شيوه های کهن استخراج مصالح 
در ايران

تاليف مقاله 20 

 نويسنده چالوس -سازه راه معماری  ملیهمايش  1390  های سبک چوبی در مناطق ه بررسی ساز
رشمالی کشو  

تاليف مقاله 12  

 نويسنده چالوس -سازه راه معماری ملی همايش 1390  بررسی پايداری و ايستايی در پل های تک 
 دهانه تاريخی شمال کشور

تاليف مقاله 22  



 نويسنده صنايع فرهنگی و نقش آن در  ملیهمايش 
 توسعه پايدار

1390  اشی های بررسی ويژگی های فرمی ک
معرق دوره تيموری با تاکيد بر کاشی های 

 معرق با نقوش گردان اصفهان

تاليف مقاله 32  

 نويسنده مفاخر شهرستان جام ملیهمايش  1390  پيوند هندسه عملی و نظری در ساختار پنج 
ضلعی منتظم با نگاهی به روش های ابو 

وفا بوزجانی

تاليف مقاله 42  

عماری و صد سال م ملیهمايش  نويسنده
 شهرسازی ايران

بررسی الگوهای هندسی درها درساختار  1391
معماری خانه ايرانی با نگاهی ويژه به خانه 

 بهشتيان اصفهان

تاليف مقاله 25 

 نويسنده طراحی شهری از بين المللی همايش 
 تئوری تا عمل در ايران

کبوترخانه ها، يادگاری از شهرهای سنتی  1391
ندر بافت های شهری نوي  

تاليف مقاله 26 

توسعه گردشگری  ملینخستين همايش  نويسنده
 مشگين شهر

1392  آرامگاه شيخ حيدر، ارزنده ترين بنای دوره 
 اسالمی مشگين شهر در جذب گردشگر

يف مقالهلتا 27 

فناوری سازه های  ملی نخستين همايش نويسنده
 سنتی با محوريت گنبد

1392  برای شناخت چپيره سازی و فنون اجرايی 
 حفظ و نگهداری آن

تاليف مقاله 28 

 -بناهای ماندگارملی  نخستين کنفرانس نويسنده
 مشهد

1392  نقش مقررات ملی ساختمان در مديريت 
 بحران

تاليف مقاله 29 

 -بناهای ماندگار ملینخستين کنفرانس  نويسنده
 مشهد

1392  راهکارهای پيشينيان در پايدار سازی و 
استحکام بخشی بناهای کهن در برابر 

نيروهای رانش،  الگويی در بهسازی لرزه 
 ای ساززه های خشتی و گلی

تاليف مقاله 30 

کرمان -انرژی پاک  ملیسومين کنفرانس  نويسنده  1392  اس بادها، سازه های بومی برای تامين 
 انرژی پاک

تاليف مقاله 31 

 1388 مجموعه مقاالت هفته پژوهش نويسنده تاليف مقاله گوشه سازی در پوشش های گنبدی 32 
 1388 مجموعه مقاالت هفته پژوهش نويسنده ساختار پوشش های گنبدی در هنر ايران 

 زمين
تاليف مقاله 33 

auth
or 

International Domes in the 
World 

2011 A Survey on the Geometrical 
Morphology of Transitional Zones 

in Iranian Domes 

Draft 
paper 

34 

auth
or 

Icomos Thailand- International 
Conference 

2011 A Review on changing procedure 
in the historic urban landscape of 
Isfahan, a long water axes and 
causes of their demolition 

Draft 
paper 

35 

auth
or 

Icomos Thailand  - International 
Conference 

2013 Considering the place of cistern in 
modern water supplying in Nain 

paper 36 

 نويسنده معماری و مرمت و  ملینخستين همايش 
همدان-شهرسازی پايدار  

1392  ساختار هندسی در طراحی ديوارهای 
آجری

تاليف مقاله 37 

 نويسنده اقليم، ساختمان و بهينه  ملیومين همايش د
 سازی مصرف انرژی

1392  تبيين ويژگی های معماری خانه های سنتی  
ايران، الگويی در پايداری معماری 

مسکونی معاصر

تاليف مقاله 38 

  

  
 ارائه ی سخنرانی های علمی -5

 تاريخ  مکان تشکيل  عنوان سخنرانی رديف
1388  ر اصفهاندانشکده مرمت دانشگاه هن رويکردی دگرباره به دانش ساخت کهن تاق و چپيره 1 

1390  دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان  گنبدهای ايرانی، معماری و سازه 2 

1389  دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان  تاق آهنگ آجری هندسه نظری و عملی 3 



1389  دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان گونه شناسی  -اری ايرانیپوشش های تاقی در معم
 هندسه فرم و چيدمان

4 

1387  دانشگاه آزاد اسالمی  تعاريف نوين ميراث فرهنگی 5 

دانشگاه هنر  -سخنرانی هفته پژوهش 1389
 اصفهان

پوشش های تاقی در معماری ايرانی، گونه شناسی 
 هندسه، فرم و چيدمان

6 

هيم نمادين در معماری هندسه و تناسبات به عنوان مفا  دانشگاه اصفهان 1391
 اسالمی

7 

1391  دانشگاه هنر  -سخنرانی هفته پژوهش
  اصفهان

تاق های سنتی در معماری ايران، الگويی پويا در 
 معماری امروز

8 

 

 راحی نرم افزارهای تخصصیط -6

 نقش مجری  مکان ارائه سال 
ارائه

عنوان پژوهش نوع پژوهش رديف

 طراحی نرم افزار  دانشگاه هنر اصفهان 1387  با  -طراحی  نرم افزار کمان ساز نيما
توانمندی محاسبات هندسی و رياضی 

قوس های ايرانی

طراحی نرم افزار 
محاسباتی معماری 

 سنتی

1 

 طراحی نرم افزار  دانشگاه هنر اصفهان 1390  طراحی نرم افزار مقايسه قوس های 
 ايرانی و ترسيم آن ها

افزار طراحی نرم 
ترسيمی معماری 

 سنتی

2 

 

 راع ابداع و اخت -7

 تاريخ  ويژگی عنوان طرح رديف
1385  روش ساده  با استفاده از دوربين با دقت بسيار خوب 

در پياده سازی تزيينات معماری اسالمی
شيوه ابداعی نگارنده در برداشت آرايه های 

پيچيده(مقرنس و کاربندی) در معماری اسالمی ايران
1 

1378-
1390 

طا در اين شيوه بر اساس هندسه عملی بدون خ
معماری و هنرهای وابسته بکار می رود. اين شيوه 
برای نخستين بار توسط نگارنده تکميل، اثبات و در 

نشريه علمی پژوهشی به چاپ رسيده است

يافتن و احياء روش مثلث هنجار و اثبات آن برای 
نخستين بار با تاييد استادان رياضی خانه رياضيات 

 اصفهان و استادان معماری

2 

1387-
1390 

و تبديل الزم برای   Arcoتغيير و ترکيب نرم  افزار 
محاسبات ميان تار رانش و ميزان نيروی رانشی و 

  نشست قو س ها و تاق های معماری ايرانی

معرفی و تغيير و ابداع الزم برای نخستين بار در نرم 
افزار محاسباتی قوس ها که توان تحليل قوس ها ی 

عرفی و آموزش آن برای معماری ايرانی را دارد و م
 برای نخستين بار در ايران توسط نگارنده

3 

1388-
1390 

ارايه نرم افزار کمان ساز نيما و نرم افزار طراحی 
قوس های ايرانی با قابليت کليه محاسبات هندسی و 
حجمی و وزنی برای تاق ها و قوس های معماری 

 ايرانی

نرم اين  -ارايه دو نرم افزار تخصصی معماری سنتی
افزارها  اولين و تنها نرم افزار های محاسباتی هندسی 

و طراحی قوس ها هستند که ويژه معماری ايرانی 
تهيه شده اند

4 

  
  

  فرهنگی ‐برپايی نمايشگاه های هنری -8

 تا  تاريخ  از تاريخ مکان تشکيل  عنوان نمايشگاه رديف
9/2/1385   2/2/1385   اصفهان اسالمی گره چينی و هندسه نقوش   1 

8/12/1386   1/12/1386   اصفهان  هندسه نقوش در هنر اسالمی 2 

2013 may 2013 may International workshop 
of mathematic and art 

Geometrical Islamic  pattern  3 

  


