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  :سوابق تحصیلی 

 

 
له یعقـوبی دیدگاه کالبدي (مطالعه موردي: مح بررسی اصول و معیارهاي محله پایدار از :ناسیکارش نامهپایانعنوان  •

 اکبري)دکتر رضا (استاد راهنما:  یزد) شهر
کرد توسعه ریزي توسعه فضایی گردشگري در شهر یزد با تاکید بر رویبرنامهکارشناسی ارشد:  نامهپایانعنوان  •

 تر ناصر براتی)گردشگري پایدار (استاد راهنما: دک

استاد راهنما: یزد) ( شهر :موردي اقلیم (نمونه با همساز فرم شهري بهینه الگوي ارائهنامه دکتري: عنوان پایان •
 دکتر لعال جهانشاهلو)

 
  :زمینه هاي کاري و موضوعات مورد عالقه 

ارتی و ي، آسایش حرشهررم ف)، CDSتوسعه پایدار، گردشگري، برنامه ریزي راهبردي، طرح هاي توسعه راهبردي شهر(
 همسازي با اقلیم
 

 هاي خارجی:زبان 
 زدی هاي خارجی بوعلی سیناکانون زباناز زبان انگلیسی  4E ،4PI ،4I ،6UIسطوح دارنده مدرك پایان  •
  95 با نمره 1392از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال  EPTزبان انگلیسی گذراندن آزمون  •

 معدل
شهر اخذ 

 مدرك
 سال موسسه اخذ مدرك

رشته تحصیلی/  
 گرایش

 مقطع تحصیلی

ف
ردی

 

 یزد 40/19
مجتمع آموزشی غیر انتفاعی 

 حضرت سید الشهداء
 1 لمدیپ یزیکف -ریاضی 1382

 2 کارشناسی شهرسازي 87-1383 دانشگاه سراسري یزد یزد 12/17

 قزوین    24/18
المللی امام خمینی دانشگاه بین

 قزوین
1387-89 

ریزي شهري برنامه
 ايو منطقه

 3 کارشناسی ارشد

 4 دکتري شهرسازي 96-1391 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تهران 74/18
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 هاي کامپیوتريمهارت: 
 AUTO CAD/ GIS ARC/ WORD/ EXCEL/POWERPOINT هاي نرم افزار مهارت استفاده از •
سري قم (طرح راساز دانشگاه  87,5با نمره  1درجه ي) مهارت هاي هفت گانه کامپیوتر( ICDL دورهدارنده گواهینامه  •

 غنی سازي دانش کامپیوتري اساتید کشور)
سراسري قم (طرح  از دانشگاه 87,5با نمره  2ي) درجه ت گانه کامپیوترمهارت هاي هف( ICDL دورهدارنده گواهینامه  •

 ر)غنی سازي دانش کامپیوتري اساتید کشو
 

 هاي آموزشی:ها و دورهشرکت در کارگاه 
 

 مکان تاریخ مدت نام دوره
-نریزي استراتژیک در سازماکارگاه آموزشی برنامه

 هاي شهري
32 

 ساعت
الی  4/1386/

15/4/1386 
 هنر و معماري دانشگاه یزدمجتمع 

 ARC GISدوره آموزشی نرم افزار 
50 

 ساعت
 اي استان یزدرفهح-سازمان فنی 1389پاییز 

دوره آموزشی مقدماتی سیستم اطالعات 
 در شهرسازي )GIS(جغرافیایی

18 
 ساعت

الی  12/3/1390
19/3/1390- 

پارك علم و فناوري یزد، شرکت 
 طرح و برنامه کلوان کویر

ه آموزشی آشنایی با سیستم امتیازدهی کارگا
زیست محیطی ساختمان طبق دستورالعمل 

LEED  آشنایی با مدلسازي اطالعات ساختمان"و 
BIM" 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 11/1391/ 14 -

یازدهمین گردهمایی سراسري گروههاي تخصصی 
شهرسازي سازمان هاي نظام مهندسی ساختمان 

 کشور
- 

الی  25/7/1392
26/7/1392 

 هتل صفائیه یزد

 کارگاه مقاله نویسی
12 

 ساعت
الی  19/12/92

20/12/92 
 دانشگاه یزد

 کارگاه آموزشی پیشنهادنامه هاي پژوهشی
32 

 ساعت
 تاکنون 1/5/93

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 استان یزد

 ساعت FANP  8آشنایی با روش
الی  28/9/1394

29/9/1394 
 ه تهرانپردیس هنرهاي زیبا دانشگا

ي) مهارت هاي هفت گانه کامپیوتر( ICDL دوره
 1درجه 

98 
 ساعت

 1394پاییز 
مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه 

 قم
ي) مهارت هاي هفت گانه کامپیوتر( ICDL دوره

 2درجه 
32 

 ساعت
 1394پاییز 

مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه 
 قم

سعه سومین کنگره بین المللی عمران، معماري و تو
 شهري

24 
 ساعت

ماه  دي 10الی  8
1394 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 آشنایی با حقوق و قوانین شهري
16 

 ساعت
ماه آبان  24الی  1

1395 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

 تفکیک اراضی شهري
16 

 ساعت
شهریور  24الی  23

1396 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد
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 :افتخارات 
  از دانشگاه یزد  83بین دانشجویان شهرسازي ورودي  در دومرتبه کسب 
  مینی قزوینخالمللی امام در دانشگاه بین 87در بین دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازي ورودي  رتبه اولکسب 
   در سازمان بهسازي و نوسازي شهر یزد پایان نامه کارشناسی ارشدثبت 
 1387-89هاي  در سال المللی امام خمینی قزویناه بیندانشگ دردکتر ناصر براتی  دستیار پژوهشی 

 
 ها:عضویت 
 عضویت در سازمان استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد 
 عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 

  1394الی  1391عضو شوراي تخصصی پژوهشی گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی یزد از سال 

 2(پایه  نظام مهندسی ساختمان استان یزدهندسی از سازمان دارنده پروانه اشتغال م( 
 کنونتا 1392 )اندیشان شهرجامعه هم(جهش  عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد 

  1398الی  1396از سال  سازمان نظام مهندسی ساختمان یزدعضو کمیسیون تخصصی گروه شهرسازي در 
  1398ن یزد از سال سازمان نظام مهندسی ساختماعضو کمیسیون بانوان 
  1399سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد از سال عضو کمیسیون مدیریت بحران 

 
 

 هاي علمی و پژوهشی:فعالیت  
 هاي پژوهشی:طرح •

با دفتر نهاد مقام معظم رهبـري دانشـگاه  نگی رشته شهرسازيفره-جهت گیري الهیهمکاري در تهیه کتاب کار  •
 1394آزاد اسالمی واحد یزد از بهار 

 
 :هاکتاب •

 1391انتشارات ساکو، تهران،  کتاب روش تحقیق در مطالعات محیطی،تالیف  •
 

از سـري ، دفـاع شـهري در کالنشـهر تهـرانهاي نظارت طبیعی و مصنوع بر فضاهاي بـیشیوهتالیف کتاب  •
 1391ریزي و توسعه شهري تهران، تابستان هاي دانش شهر، ناشر مرکز مطالعات برنامهمجموعه کتاب

 
انتشـارات  رهنگی در تدریس رشته مهندسی شهرسـازي، دوره کارشناسـی،ف-جهت گیري الهیتالیف کتاب  •

  1399دفتر نشر معارف، 
 

 پژوهشی:-مقاالت چاپ شده در نشریات علمی •
  جستاري پیرامون کارآمدي تکنیک سوآت در رشته شهرسازي (ارائه مدل جامع "چاپ مقاله با عنوان

 1394در مجله هویت شهر، تابستان  "ی قالب تحلیلی براي مسائل شهري)پیشنهادي با هدف طراح
 

 و  گرم اقلیم در شهري باز فضاهاي خرداقلیم بر شهري هايبلوك کالبدي فرم تاثیر" مقاله با عنوان چاپ
 1396، تابستان سالمیا -در نشریه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی "یزد شهر :موردي نمونه خشک

 
 ونهنم( شهري باز فضاهاي اسایش حرارتی بر شهري کالبدي فرم مولفه هاي تاثیر" با عنوان مقاله چاپ 

 1396ژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی، تابستان در نشریه علمی پ ")یزد شهراراضی پشت سیلو : موردي
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 مقاالت چاپ شده در نشریات تخصصی: •

 -نمـودار علـت"اي قدیمی شهري با بهره گیـري از هیابی بافترویکردي نو در مشکل"چاپ مقاله با عنوان  .1
یست ب، سال »آبادي«در فصلنامه شهرسازي و معماري  "(مطالعه موردي: بافت قدیم شهر یزد)"معلولی ایشیکاوا

 1390، تابستان71و یکم، شماره 
 

: خیابـان گرا و نقش آن در تحقق توسعه شهري پایدار (مطالعه مورديفضاي شهري بوم"چاپ مقاله با عنـوان  .2
 1390، دانشکده هنر و معماري یزد، بهمن »شهر و معماري بومی«در فصلنامه علمی  "هاي شهر یزد)

 
ریزي راهبردي توسعه گردشگري، رهیـافتی کارآمـد جهـت تحقـق گردشـگري برنامه"چاپ مقاله با عنوان  .3

 1393و زمستان  ، پاییز»هفت شهر« نشریه شهرسازي و معماريدر  "پایدار(نمونه موردي: شهر یزد)
 

4- Changes in urban physical spatial structure and explanation of factors affecting changes  
(Case Study: Yazd City).International Journal Of Architecture And Urban Development ,NO 
24 

 
 

 هاي داخلی و خارجی:مقاالت ارائه شده در همایش •
 در "شهر یزد) (مطالعه موردي: محله یعقوبی محالت قدیمی، شالوده پایداري شهر" مقاله با عنوان اصل رائهپذیرش و ا .1

 هران، ایران.تالمللی پژوهش و نشر یادآوران، ، شرکت بین1389آبان ماه  ،»به سوي معماري نوینالمللی همایش بین«
 

هريِ شـتوسعه شهري جدید جهتِ تبیین مفهـوم توسـعه  مقایسه توسعه شهري قدیم و"پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .2
المللـی ت بین، شرک1389آبان ماه  ،»المللی به سوي معماري نوینهمایش بین« در "پایدار (مطالعه موردي: شهر یزد)

 پژوهش و نشر یادآوران، تهران، ایران.
 

عه و هـاي جدیـد شـهري؛ آشـتی توسـطراحی فضاهاي شهري بوم گـرا در توسـعه" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .3
انشگاه تهران نخستین همایش توسعه شهري پایدار د« به صورت شفاهی در "هاي شهر یزد)پایداري (با تاکید بر خیابان

 ، پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران، ایران.1389آذرماه  ،»
 

بـه  DS ریزي شـهري (معرفـیدر برنامه شناسی توسعه پایدار شهري: رهیافتیشاخص"پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .4
ر دانشـگاه نخستین همایش توسعه شهري پایدا« در "عنوان ابزار گرافیکی سنجش پایداري) (مطالعه موردي: شهر یزد)

 ، پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران، ایران.1389آذرماه  ،»تهران 
 

یابـان قیـام خوانایی خیابان، رهنمودي به منظر شهري مطلوب (مطالعـه مـوردي: خ”مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .5
 یران.ا، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده نظر، تهران، 1389آذرماه  ،»نخستین همایش ملی منظر شهري« در ”شهر یزد)

 
ي امحلـه هاي کـویري از حیـث فضـاهاي سـبزبافت تاریخی شهر منظرآسیب شناسی "پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .6

انشـگاهی، ، جهاد د1389آذرماه  ،»نخستین همایش ملی منظر شهري« در "زد)ی شاه ابوالقاسممحله  :(مطالعه موردي
 پژوهشکده نظر، تهران، ایران.

 
 -زدیـغربـی شـهر  شمال(مطالعه موردي: ورودي  مظهر هویت شهر ورودي شهر،منظر "پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .7

 ، ایران.، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده نظر، تهران1389آذرماه  ،»تین همایش ملی منظر شهرينخس« در ")جاده سنتو
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 "رهـا)هـا، راهکاهیم، ویژگیفرهنگی (مفا -منظر شهري پایدار با تاکید بر ابعاد اجتماعی"پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .8
 هشکده نظر، تهران، ایران.، جهاد دانشگاهی، پژو1389آذرماه  ،»نخستین همایش ملی منظر شهري« در
 

 مـدیریت نیمبا تحلیل با فرسوده بافت در مشارکت جلب عملی راهکارهاي بررسی" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .9
هر هـاي فرسـوده شـدومین همایش ساالنه نوسـازي بافـت« به صورت شفاهی در ")تهران شهر: موردي مطالعه(شهري
 هاي شهري، تهران، ایران.زي شهر تهران، اندیشگاه بافت، سازمان نوسا1389، دي ماه »تهران

 
نمونه موردي: ( ارتقاي پایداري محالت قدیمی، گامی به سوي توسعه شهري پایدار" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .10

ن، ، گـیال، دانشگاه گـیالن1389، اسفند ماه »نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهري« در "محله یعقوبی شهر یزد)
 ایران.

 
العـه (مط هاي تـاریخی، راهـی بـه سـوي تـداوم حیـاتکشف راز جاودانگی منظر بافت"پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .11

 ن، ایران.، تهرا1390فروردین ماه  ،»همایش ملی نماي ساختمان و سیماي شهر« در "موردي: بافت تاریخی شهر یزد)
 

ونـه مـوردي: بردي توسعه گردشگري با تاکید بر گردشـگري پایـدار (نمریزي راهبرنامه"پذیرش چکیده مقاله با عنوان  .12
 ، تهران، ایران.1390اردیبهشت ماه  ،»المللی گردشگرياولین همایش بین« در "شهر یزد)

 
روایتگري  وهمایش ملی جوانان، رسانه « در "فضاي شهري؛ تجلیگاه هویت جمعی" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .13

 ، سازمان ملی جوانان، شیراز، ایران.1390، اردیبهشت ماه »ایرانیهویت اسالمی 
 

مـوردي:  ریزي توسعه گردشـگري بـا محوریـت گردشـگري پایـدار (مطالعـهبرنامه" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .14
ی، م، دانشـگاه آزاد اسـال1390بـه صـورت شـفاهی، تیـر مـاه » همایش ملی گردشگري و توسعه پایدار«در  "شهریزد)

 همدان، ایران.
 

اقع بحران پذیري در موایجاد شبکه امن شهري، رهیافتی جهت کاهش آسیب" مقاله با عنوان اصل پذیرش و ارائه .15
به » عالفهاي المللی ساخت و ساز در مجاورت گسلهمایش بین«در نخستین  "(مطالعه موردي: کالنشهر تهران)

 ، تبریز، ایران1390صورت پوستر، شهریورماه 
 

 پیاده و لیت دسترسیپویایِی محالت شهري در گروِ طرحریزي محله با رویکرد قاب" مقاله با عنوان اصل ذیرش و ارائهپ .16
 ران، تهران، ای1390به صورت پوستر، مهر ماه» المللی دوچرخه شهرياولین کنفرانس بین«در  "دوچرخه

 
ــوان  .17 ــا عن ــه ب ــد اصــل مقال ــذیرش و تایی  The urban ecology space design In New Urban "پ

Developments: a step toward the sustainable urban development “sample study: Yazd 
streets” " جهـت ارائـه بــه صـورت شــفاهی در» The International Conference on  Sustainable 

Systems and the Environment« ،23-24 March 2011 دانشگاه ،Sharjahدبی ، 
 

هرها شـتاملی بر عوامل هویت بخش فضاهاي شهري گذشته، حرکتی به سوي تداوم هویـت در "پذیرش مقاله با عنوان  .18
، 1392 ،»اولین همایش ملی شهرسازي و معماري در گـذر زمـان« در "در گذر زمان (مطالعه موردي: میدان خان یزد)
 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران

 
دي: مطالعه مور(دهی به هویت شهرهاي ایرانی هاي تاریخی در شکلنقش بافت"اصل مقاله با عنوان پذیرش و ارائه  .19

 یرانا، تهران، 1392، اسفند »کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازي و توسعه پایدار«در  "محله مروي تهران)
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دي نمونه مور(ر شهري ل توسعه پایدابازآفرینی بافت هاي فرسوده با تکیه بر اصو"پذیرش و ارائه اصل مقاله با عنوان  .20
 ، تبریز، ایران1392، اذر »همایش بین المللی عمران، معماري و توسعه شهري پایدار«در  "محله عودالجان، تهران)

 
در  "میناربري زارتقاء امنیت در فضاهاي شهري با تاکید بر برنامه ریزي ک"پذیرش و تایید اصل مقاله با عنوان  .21

 ، اصفهان، ایران1393، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، اردیبهشت »ي فرهنگ گراهمایش ملی شهرساز«
 

مونه رسوده و قدیم شهري (نفضایی بافت ف-سنجش عوامل موثر در رکود کالبدي"پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  .22
، »شهري رنخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماري و مدیریت پایدا«در  "موردي: بافت قدیم شهر مهریز)

 ، گرگان، استان گلستان، ایران1393تیرماه 
 

شهري  پایدار برنامه ریزي راهبردي توسعه گردشگري شهري، گامی به سوي توسعه"پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  .23
، 1394ه ، آذرما»ومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماري و توسعه پایدارد«در  "یزد)-(مطالعه موردي: شهر تفت

 ، ایراناه پیام نور یزددانشگ
 

(نمونه  م و خشکبررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر معماري و بافت شهرهاي اقلیم گر"پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  .24
 شهید شگاهدان ،1394 دیماه، »شهري توسعه و معماري عمران، المللی بین کنگره سومین«در  "موردي: شهر یزد)

 ، ایرانتهران بهشتی
 

 "زد)یام شهر ییابان قارزیابی آسیب شناسانه منظر خیابان هاي شهري (نمونه موردي: خ"ه مقاله با عنوان پذیرش و ارائ .25
 ، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران1394، اسفند »همایش ملی معماري و شهرسازي بومی ایران«در 

 
ازي، ي و شهرسالمللی معماردر همایش بین "نقش عوامل اقلیمی در طراحی شهري"پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  .26

 ، دانشگاه تهران، ایران95 خرداد
 

ر د "متفزار انويابا تاکید بر نرم  شهري اقلیم خرد سنجش نوین مدلهاي بر مروري"پذیرش و ارائه مقاله با عنوان  .27
، 95 بهمن ،شهرسازي و معماري عمران، مهندسی در نوین هاي فناوري و کاربردي هاي پژوهش همایش اولینهمایش 

 دانشگاه ازاد اسالمی تفت، ایران
 

 سوابق تدریس : 
 تاریخ مقطع نام دروس نام دانشگاه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

ي بهسازي و نوسازي بافتهاي قدیمی، کارگاه برنامه ریز
)، بهسازي و نوسازي شهري، سمینار 2) و (1شهري (

مسائل شهري، مدلهاي کمی در شهرسازي، تحلیل 
 ، آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبديشهريفضاهاي 

 کارشناسی ارشد
 کارشناسی

1391 -
1395 

 دانشگاه سراسري یزد
، )2)، طرح شهرسازي (2کارگاه برنامه ریزي شهري (

، مدلهاي کمی در شهرسازي، درك و بیان محیط شهري
 روش تحقیق در شهرسازي

 -کارشناسی ارشد
 کارشناسی

 تاکنون 1393

و هنر یزد دانشگاه علم   
 تحلیل فضاهايبرداشت از بناهاي تاریخی، )، 1روستا (
 ، آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبديشهري

-کارشناسی
 کارشناسی ارشد

تاکنون 1389  

زاد اسالمی تفتآدانشگاه  - 1389 کارشناسی)، روش تحقیق 2ازي (طرح شهرس )،1طرح شهرسازي ( 
1394 
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هري، )، سمینار مسائل ش3طرح شهرسازي (در شهرسازي، 
 مدلهاي کمی در شهرسازي

 مرکز آموزش عالی امام جواد (ع)
تحلیل فضاهاي  ،مبانی شهرسازي و برنامه ریزي شهري

 ، آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبديشهري
تاکنون  1394 کارشناسی  

 
 انشگاه علم و هنرد تخصصی معماري شناسی-مقاالت نشریه علمیداوري  -
 1393ه پیام نور استان یزد، بهمن مقاالت اولین همایش ملی عمران، معماري و توسعه پایدار، دانشگا داوري -
 پایان نامه کارشناسی شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت 20حدود  راهنمایی -

 پایان نامه کارشناسی شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت 30داوري حدود  -
 ري دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، طراحی شه پایان 50داوري حدود  -
 

 اي:سوابق حرفه 
 1391 ، خردادطرح مجموعه شهري یزددر شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي فرنهاد،  1کارشناس رتبه  -

 تاکنون
، ینی یزدطراحی شهري خیابان امام خم در شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي فرنهاد، 1کارشناس رتبه  -

 تاکنون 1391خرداد 
یور ، شهرطرح جامع حریم شهر یزددر شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي فرنهاد،  1کارشناس رتبه  -

 تاکنون 1392
طرح جامع فضاي سبز مجموعه در شرکت مهندسین مشاور معماري و شهرسازي فرنهاد،  1کارشناس رتبه  -

ر تفرحی-فرهنگی  تاکنون 1398، بهمن کوث
  1394، تابستان یزد کارشناس در شرکت مهندسین مشاور آمایش باغشهر -
 1398مدیر دفتر تسهیلگري و توسعه محله اي محله اسکان شهر یزد، خرداد و تیر  -


