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سىابق تحصیلی:
 فارؽ التحظیل از داوشکذي ٌىر َ مؼماری داوشگاي ضراضری یسد در رشتً "معماری" (ضال )1383 فارؽ التحظیل از داوشکذي ٌىر َ مؼماری داوشگاي ضراضری شیراز در رشتً "معماری" (ضال )1387 فارؽ التحظیل دکتری از داوشگاي پلی تکىیک میالن در رشتً "معماری ( طراحی شهری)"(ضال )1391سىابق حرفه ای:
 مؼمار در مشاَر فروٍاد مؼمار َ مطُل دفترفىی تىیاد مطکه در شٍرضتان کُار-

مؼمارَمطُل تخش طراحی -مؼماري شرکت راي پُیىذگان شیراز

 مؼمار در دفتر طراحی -مؼماري طرح کٍىذژ اوجام پرَژي ٌای متفرقً طراحی -وظارت َاجراسىابق علمی -پژوهشی:
"From earthquake crisis to more equal metropolis" accepted as presentation in
)"toward a just metropolis" conference, (2010, Berkeley-USA
""Historical exploring of economic effects on Boushehr’s urban transformation
accepted as presentation in "IPHS conference (URBAN TRANSFORMATION:
)CONTROVERSIES, CONTRASTS and CHALLENGES) (2010, Istanbul-TURKEY
International workshop on conservation of a Persian Caravanserai, Garmsar.
Attending the IFLA World Congress; from urban landscape to Alpine gardens.
اوجام طرح پژٌَشی "آضیة شىاضی مذارش پىج کالضً تُشٍر"
داَری طرح پژٌَشی "تشخیض آضیة ٌای رضیذي تً چُب"
داَری َ َیراضتاری کتاب "آب در مؼماری ایران"
مذرش کارگاي تخظظی مشترک گرَي مرمت داوشگاي تٍران َ داوشگاي پلی تکىیک میالن تامُضُع "
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سىابق آمىزشی:
تذریص درمقطغ کارشىاضی ارشذ ،داوشگاي آزاد اضالمی َاحذػلُم َ تحقیقات تُشٍر.
تذریص درمقطغ کارشىاضی ارشذ ،داوشگاي آزاد َاحذػلُم َ تحقیقات فارش.
تذریص درمقطغ کارشىاضی ،داوشگاي آزاد تُشٍر َاحذ ػالی شٍر.
تذریص درمقطغ کارشىاضی ،داوشگاي آزاد شیراز َاحذ طذرا.
تذریص درمقطغ کارشىاضی ،داوشگاي خلیج فارش
سىابق اجرایی:
 مذیریت گرَي کاشىاضی ارشذ داوشگاي آزاد تُشٍر َاحذ ػلُم َ تحقیقات. ػضُ کمیتً  5وفري راٌثردی وُضازی مذارش تُشٍر. ػضَُ دتیر گرَي تخظظی مؼماری ضازمان وظام مٍىذضی ضاختمان تُشٍر. ػضُ کمیتً تررضی پرَژي ٌای خاص ضازمان وظام مٍىذضی ضاختمان تُشٍر. ػضُ کمطیُن تررضی وقشً ٌای ضازمان وظام مٍىذضی ضاختمان تُشٍر. ػضُکمیتً فىی مؼماری شٍرداری تىذر تُشٍر. -ػضُ ٌیات مُضص َ وایة رییص کاوُن مؼماران تُشٍر.

