
 -1صفحه  -

 )رزومــه( ايهاي علمي، پژوهشي و حرفهعاليتفمعرفي 

 زادمحمد فرخ

 تهران  - 1356متولد: 
  گروه معماری دانشگاه گلستان، گرگان، ایران  15عضو هیأت علمی و استادیار پایه 

 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، ایران 

 های ارتقای و صالحیت آموزشی دوره)طراحی و نظارت(  1ی معماری پایة دارای پروانة اشتغال به كار مهندس
 از وزارت مسكن و شهرسازیپایه 

 تحصيالت:
  1387از دانشگاه شهید بهشتی، شهریورماه  07/18دكتری معماری با معدل 

  1381از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تیرماه  68/16كارشناسی ارشد پیوستة معماری، با معدل 

 1374، تهران، خردادماه 1از دبیرستان مفید  5/18فیزیك نظام قدیم آموزش و پرورش، با معدل  -لم ریاضیدیپ 

 هاي آموزشي گذرانده خارج از نظام آموزش عالي:دوره
 دورة آموزشی اتوكد مقدماتی، گسترش انفورماتیك ایران -1
 دورة آموزشی اتوكد پیشرفته، گسترش انفورماتیك ایران -2

 (3D Studio MAX)بعدی استودیوی سه دورة آموزشی -3

 ، مؤسسة پردازشگران صنعتPrimavera Project Planner (P3)افزار دورة آموزشی مدیریت پروژه با نرم -4

 ، مجتمع آموزشی مفید«ریزی درسی و تألیف طرح درس آموزشیبرنامه»افزایی كارگاه دانش -5

 مفید، مجتمع آموزشی «مدارآموزش پژوهش»افزایی دورة دانش -6

 خانة عمرانمؤسسة تحقیق و توسعه های ساختمانی، نظارت و اجرای پروژه -7

 مقررات ملی ساختمان، شورای مركزی نظام مهندسی استان تهران 19دورة آموزشی مبحث  -8

 ، مؤسساة صانعت«الزاماات عماومی معمااری»و « های ساختمانیمصالح و فرآورده»مهندسی با عناوین های ارتقای پایه نظامدوره -9
 ساختمان پویندگان

 ، مؤسسة تحقیق و توسعة خانة عمران«الزامات سازه، برق، مكانیك»مهندسی با عنوان دورة ارتقای پایه نظام -10

الزاماات همااهنگی و مادیریت و اجارای »و « بلندمرتباه یبناها یطراح یاصول و مبان»با عنوان  یمهندسه نظامیپا یارتقا یهادوره -11
 گلستان یسازمان نظام مهندس ،«هاگرا در بافتمعماری زمینه»و « ساختمان

ناده یف نمایشار ی، جهاد دانشگاه«Design Builderافزار ساختمان توسط نرم یانرژ یزیو مم یسازهی، شبیطراح» یدورة آموزش -12
 شركت نئون نروژ

 یمطالعات راهبرد یالمللنیمؤسسه ب، «افزار اكوتكتنرم یكارگاه آموزش»و « داریپا یبرج مسكون یتا طراح یاز مبان» یدورة آموزش -13
 رانیا یمعمار

 ، ویژه مدرسان معماری، قطب علمی معماری اسالمی، دانشگاه علم و صنعت ایران«افزایی مبانی نظری معماریدانش»كارگاه  -14

مؤسساه آماوزش عاالی دیردولتای (« Design Builderساازی انارژی در سااختمان )افازار مادلنارم»كارگاه آموزشی تخصصای  -15
 دیرانتفاعی میرداماد گرگان

 شركت مشاورین آرشیدز« Design Builder Simulation Training Course»كارگاه آموزشی  -16

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران« آموزش استراتژیك كاهش هزینه ها در سازمان»كارگاه  -17

 صنعتی امیركبیر تعاونی علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه« مدیریت پروژه»كارگاه آموزشی  -18

 ، مدیریت فرهنگی دانشگاه گلستان«GISسامانه اطالعات جغرافیایی »كارگاه آموزش  -19

 مجتمع فنی تهران« افزار رویت در معمارینرم»دوره آموزشی  -20

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان« پدافند دیرعامل»كارگاه آموزش  -21

 یشی استادان و نخبگان استان گلستانمركز هم اند« ایاخالق علمی و حرفه»كارگاه  -22

 



 -2صفحه  -

 :هاي آموزشي دانشگاهيفعاليت
 در واحدهای زیر: 1388 سال ازدانشگاه گلستان  -1

كشي ساختمان )كارداني مهندسيي ، نقشهكشي صنعتي )كارشناسي مهندسي برق(نقشه، رسم فني )كارداني مهندسي عمران(، كشي )كارشناسي مهندسي عمران(رسم فني و نقشه

سازي عددي و اتوكد )كارشناسي ، نقشهبرداري(نقشه -ريزي شهري )كارشناسي ناپيوسته عمرانمباني شهرسازي و برنامه، كشي اجرايي )كارداني مهندسي عمران(نقشه، عمران(

، هندسيه كياربردي )كارشناسيي معمياري(، مصيالح ، كارگاه مصالح و ساخت )كارشناسي معمياري(، درك و بيان محيط )كارشناسي معماري(برداري(نقشه -ناپيوسته عمران

، مصيالح سياختماني هاي فلزي )كارشناسي معماري(، طراحي معماري و شهرسازي )كارشناسيي عميران(ساختماني و آزمايشگاه )كارشناسي عمران(، مفاومت مصالح و سازه

مياري(، اسي معسيستم هاي ساختماني )كارشن)كارشناسي معماري(،  2ساختمان ، ماري()كارشناسي مع 2، تنظيم شرايط محيطي )كارشناسي معماري(، طرح معماري )معماري(

 ي)كارشناس ياو منطقه يشهر يزيردر برنامه ينيبشيپ يهاکيتکنفناوري هاي نوين ساختماني )كارشناسي معماري(، فضاهاي شهري )كارشناسي معماري(، يزي مباني برنامه ر

 يمعمار، )كارشناسي ارشد معماري( 2طرح معماري ، (يارشد معمار ي)كارشناس 1 ي، طرح معمارا(يجغراف ي)كارشناس يشهر يزيربرنامه يهاکي(، تکنيشهر يزيرارشد برنامه

هياي پيشيرفته سياخت ، روشريزي شيهري()كارشناسيي ارشيد برناميه يشهر يزيرد بر برنامهيبا تاك يريگميها و فنون تصم، مدل(يارشد معمار يم )كارشناسياقل همساز با

 و اقليم )كارشناسي ارشد معماري(، مراتب اجرايي ساختمان )كارشناسي ارشد معماري(، معماري (كارشناسي ارشد معماري)

 در واحدهای زیر: 1399تا  1398و در سال  1388تا  1379ه شهید بهشتی از سال ادانشگ -2
 پيوسيته آشنايي بيا كيامپيوتر )كارشناسيي ارشيد، )كارشناسي معماري( 3ساختمان ، )كارشناسي معماري( 2 هاي ارائهشيوه، كاربرد كامپيوتر در معماري )كارشناسي معماري(

نويسي و كاربرد كامپيوتر )كارشناسي برنامه، كاربرد كامپيوتر در شهرسازي )كارشناسي ارشد طراحي شهري(، اسي ارشد طراحي شهري(الگوسازي و مدلسازي )كارشن، معماري(

ري(، مقدمه اي بر )كارشناسي معما 6، طرح معماري آشنايي با كامپيوتر )دكتراي معماري(، كامپيوتر در مديريت پروژه )كارشناسي ارشد مديريت پروژه(، ارشد مديريت پروژه(

 )كارشناسي معماري( 4)كارشناسي معماري(، ساختمان  1)كارشناسي معماري(، تنظيم شرايط محيطي  7، طرح معماري رشته معماري )كارشناسي معماري(

 در واحدهای زیر: 1388 تا 1382دانشگاه هنر از سال  -3
هاي سازه، هاي فلزي )كارشناسي معماري(مقاومت مصالح و سازه، تر در شهرسازي )كارشناسي طراحي شهري(كاربرد كامپيو، كاربرد كامپيوتر در معماري )كارشناسي معماري(

و  2ساختمان ، )كارشناسي معماري( 1ساختمان ، )كارشناسي طراحي شهري( GISآشنايي با ، آشنايي با مصالح ساخت )كارشناسي طراحي شهري(، بتني )كارشناسي معماري(

 )كارشناسي ارشد معماري( 3طراحي معماري ، مصالح ساختماني )كارشناسي معماري(، طراحي فني )كارشناسي معماري(، رشناسي معماري()كاگزارش كارگاه 

 كاربرد كامپيوتر در معماري )كارشناسي معماري( در واحد: 1381-82سال دوم دانشگاه كاشان نیم -4

 در واحدهای: 1384تا  1383دانشگاه جامع علمی كاربردی از سال  -5
 )كارداني معماري( 3و  2كارگاه ساخت و ارائة ، مباني معماري )كارداني شهرسازي(، آشنايي با معماري جهان )كارداني معماري(

 در واحدهای: 1386-87سال اول المللی امام خمینی )ره( قزوین در نیمدانشگاه بین -6
 )كارشناسي مرمت آثار تاريخي( 2تنظيم شرايط محيطي ، )كارشناسي معماري( 2معماري  طرح

 كشي كامپيوتريدورة جامع آشنايي و كاربرد اتوكد در نقشه در: 1382جهاد دانشگاهی شریف در سال  -7

 در: 1388تا  1385جهاد دانشگاهی شهید بهشتی از سال  -8
)دورة  1طراحيي ، )دورة معماري داخلي و دكوراسييون( 3DS MAX، يون()دورة معماري داخلي و دكوراس 2كشي نقشه، )دورة معماري داخلي و دكوراسيون( 1كشي نقشه

طراحيي مبلميان )دورة معمياري داخليي و ، )دورة معماري داخليي و دكوراسييون( 1هندسه ، )دورة معماري داخلي و دكوراسيون( 2طراحي ، معماري داخلي و دكوراسيون(

 دكوراسيون(

 )كارشناسي معماري( 3معماري  طرح :واحد در 1385-86سال اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در نیم -9

 در واحدهای: 1387تا  1386از سال المللی چابهار دانشگاه بین -10
 طراحي فني )كارشناسي معماري(، تنظيم شرايط محيطي ،متره و برآورد، 2ساختمان ، 1ساختمان ، كاربرد رايانه در معماري، 1معماري  طرح

 طراحي فني )كارشناسي معماري( در واحد: 1387-88سال اول اد اسالمی واحد شیراز در نیمدانشگاه آز -11

 (يمعمار ي)كارشناس 1 يان معماريب در واحد: 1391-92سال دوم میراز در نیالملل دانشگاه شنیواحد ب -12

 در واحدهای: 1388از سال مؤسسة آموزش عالی دیرانتفاعی المعی گرگانی  -13
، روشهاي هاي نو/ معماري همساز با اقليم، سازه هاي فلزي )كارشناسي ناپيوسته معماري(، سازه2 يطيمح، تنظيم شرايط ، مباني نظري معماري4معماري  ، طرح3ي معمار طرح

 ي )كارشناسي ارشد معماري داخلي(فناوريهاي معماري داخل /، مراتب اجرايي ساختمان )كارشناسي ارشد معماري(2پيشرفته ساخت، طرح معماري 

 در واحدهای: 1388-89سال دوم در نیممؤسسة آموزش عالی دیرانتفاعی گلستان  -14
 )كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي(  2و  1عناصر و جزئيات ساختمان 

 در واحدهای: 1389-90سال اول مؤسسة آموزش عالی دیرانتفاعی استرآباد در نیم -15
 ، تاريخ معماري جهان )كارشناسي ناپيوسته مرمت(  2تنظيم شرايط محيطي

 در واحدهای: 1397تا  1389از سال  گرگان زش عالی دیرانتفاعی میردامادمؤسسة آمو -16
، هاي فعال و غيرفعال، معماري اقليم و آسايش، سيستم2، طرح معماري و انرژي 1ي و انرژي طرح معمار / )كارشناسي ناپيوسته معماري( 3ح معماري، طر2تنظيم شرايط محيطي

 جويي انرژي در تجارب معماري و شهرسازي )كارشناسي ارشد معماري و انرژي(افزار، اصول كاربردي صرفهكاربرد نرمسازي انرژي در ساختمان و شبيه ،سمينار

 



 -3صفحه  -

 در واحدهای: 1392تا  1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مازندران از سال  -17
 اري همساز با اقليم )كارشناسي ارشد معماري(معم ،هاي پيشرفته ساخت، روشهاي نو، سازه2طرح معماري ، 1طرح معماري 

 عناصر و جزئيات ساختماني )كارداني معماري( در واحد: 1390سال آباد در ای امام خمینی)ره( علیحرفهآموزشكده فنی و  -18

شناسيي ناپيوسيته )كار 2تنظييم شيرايط محيطيي  در واحاد: 1397تا  1391سال  ای دختران گرگان )مائده( ازحرفه آموزشكده فنی و -19

 معماري(

 در واحدهای: 1392تا  1390انشگاه آزاد اسالمی واحد گنبد كاوس از سال د -20
 هاي نو، معماري همساز با اقليم )كارشناسي ارشد معماري(، سازه1طرح معماري 

 معماري( دكتري) هاي آموزش و طراحي معماريروشدر واحد:  1393-94سال دوم انشگاه آزاد اسالمی واحد كرج نیمد -21

 رشته معماریو دكتری های متعدد در دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد نامهراهنمایی و مشاوره پایان -22

 ها:سخنراني
 1384در سال « تابش خورشيد و طراحي معماري»سخنراني در هفتة پژوهش دانشگاه شهيد بهشتي باعنوان  -1

در « محاسبه و كنترل آسايش حرارتيي در فضياهاي معمياري»ازي دانشگاه هنر باعنوان سخنراني در دانشکدة معماري و شهرس -2

 1384سال 

اقليمي دستورالعمل طراحي و اجراي پوسته خيارجي -طرح پژوهشي»سخنراني در هفتة پژوهش دانشگاه شهيد بهشتي باعنوان  -3

 1385در سال « ساختمان

 1386درسال « هاي ساختمانهاي حرارتي جدارهويژگي»حد زاهدان باعنوان سخنراني در هفتة معمار در دانشگاه آزاد اسالمي وا -4

« نقش سازه و تکنولوژي ساخت در فرآيند ذهني معمار»سخنراني در هفتة معمار در دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان باعنوان  -5

 1386در سال 

 1388در سال « ي، پيدايش و مشکالتجزيرة حرارتي شهر»سخنراني در هفتة پژوهش در دانشگاه گلستان باعنوان  -6

گيري نقش سازه و تکنوليوژي سياخت در شيکل»سخنراني در هفتة معمار در دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبد كاوس باعنوان  -7

 1389در سال « معماري معاصر

 1389در سال « ريآشنايي با منابع پژوهشي ديجيتال در حوزه معما»سخنراني در هفتة پژوهش در دانشگاه گلستان باعنوان  -8

 1390در سال « هاي دوجداره در گرگانمطالعة موردي كاربرد پنجره»سخنراني در هفتة پژوهش در دانشگاه گلستان باعنوان  -9

 1391در سال « ها در معماريهاي بادي و كاربرد آنمعرفي سازه»سخنراني در هفتة پژوهش در دانشگاه گلستان باعنوان  -10

 1394در سال « معماري ايران باستان از عيالم تا ماد»دانشگاه گلستان باعنوان  سخنراني در هفتة پژوهش در -11

در سيال « ميدان مشق تهران، نمادي از سير معماري قاجيار تيا پهليوي»سخنراني در هفتة پژوهش در دانشگاه گلستان باعنوان  -12

1395 

معماري سنتي گرگيان و سيازگاري بيا »ا عنوان سخنراني در كنگره استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ب -13

 1395در سال « طبيعت

در « نگرش اقليمي به خانيه ايرانيي»سخنراني در همايش ملي خانه ايراني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبد كاوس با عنوان  -14

  1396سال 

 



 -4صفحه  -

 تأليفات:
اي وزارت آميوزش و پيرورش در ش فني و حرفهبه سفارش مركز آموز« كشي معماريكاربرد كامپيوتر در نقشه»كتاب درسي  -1

 مرتبه تجديد چاپ شده يازده – 1387سال 

 )دو مؤلف( 1391ويژة دورة كارداني پيوستة معماري به سفارش انتشارات فاطمي، « 1ايستايي»كتاب  -2

 )دو مؤلف( 1392ويژة دورة كارداني پيوستة معماري به سفارش انتشارات فاطمي، « 2ايستايي»كتاب  -3

 1388، انتشارات عصر كنکاش، «اتوكد براي معماران» كتاب -4

)چهيار  1388، انتشارات عصير كنکياش، «مجموعه سؤاالت آزمون كارشناسي ارشد معماري )معماري، معماري منظر(»كتاب  -5

 مؤلف(

 1389، انتشارات عصر كنکاش، «اي ساختمانهاي سازهسيستم»كتاب  -6

هياي كشيور، وزارت ها و دهياريسازمان شهرداريبه سفارش « هاي شهريرههاي خياباني در گنحوه طراحي پاركينگ»كتاب  -7

 )دو مؤلف( 1390كشور، 

 چهيار) 1390اي وزارت آموزش و پرورش در سيال به سفارش مركز آموزش فني و حرفه« كشي تأسيساتنقشه»كتاب درسي  -8

 مرتبه تجديد چاپ شده هشت – مؤلف(

 )دو مؤلف( 1391نتشارات عصركنکاش، ، ا«شناسي و مصالح ساختمانيزمين»كتاب  -9

 )دو مؤلف( 1394، انتشارات عصركنکاش، «مصالح ساختمان، از سنگ تا نانو فناوري»كتاب  -10

، نويسنده: مايکل براون، انتشارات دانشيگاه گلسيتان، «ي معمارانه: فرآيند طراحي و چشماني در انتظارانديشه»كتاب ترجمه  -11

 )دو مترجم( 1395

 :ژوهشيعلمي و پ مقاالت
و  يناما  مم اار يپژوهشا-ي، مجلا  عل ايبااد يهاا سازهيفشرده  يهوا يهاسازه، زاد، محمدفرخاکبر، ي، عليدريح -1

 87-67، صص 6، ش اره 1390، دانشگاه هنر، يشهرساز

 براساا  يشاهر يتوسام  کالباد يمکان يسازمدل، زاد، محمدفرخ، جمفر، يرکتوليرضا، مي، مظاهر، قراگوزلو، عليبيطب -2

 45-38، صص 19، ش اره 1391ساخت شهر،  يپژوهش-ي، مجل  عل : شهر گرگان(ي)مطالم  مورد يطيمحستيتوان ز

  هنر، دانشگاه سوره، دور سوم، ي، فصلنام  رهپو، اکبر، ي، عليدريح -3

 76-63، صص 1391و بهار  1390، زمستان 20و  19 يهاش اره

، کنکاشي در اصول طراحي فضاهاي باز باا توجا  با  پيشاينم مم ااري و شهرساازي اياراندوم، اي ان،  ، مديريزاد، محمدفرخ -4

  95-81، صص 1393تابستان ، 16پژوهشي مطالمات شهر ايراني اسالمي، سال چهارم، ش اره -فصلنام  عل ي

بااز در  يو فضاا دهيسرپوشا يبسات ، فضاا يفضا يگوندگر ريس، محمد ،زادفرخ ،حسن ،ي، رجبملرضا ،يخ ر انيپاس -5

، دوفصلنام  عل ي پژوهشي مرمت و مم اري ايران، دانشگاه هنار اول يب  پهلو  يگرگان از دوره قاجار يخيتار يهاخان 

 91-106، صص 1396 بهار و تابستان ،13، ش اره 7اصفهان، دوره 

بر مبناي اصاول مم ااري پايادار جهات کااهف مصاری انار ي پناه طراحي بناهاي خاک، زاد، محمدفرخعرب، مريم،  -6

ريایي انار ي، هاي سياستگذاري و برنام ، فصلنام  پژوهفساخت ان در اقليم گرم و خشک: مطالم  موردي شهر شاهرود

 147-173، صص 1396، پاييی 8سال سوم، ش اره 

، ر محيط شهري: مطالم  موردي شاهر تهارانهاي ناشي از حضور انسان دانر ي، زاد، محمدفرخحقيقت خرازي، اح د،  -7

 135-169، صص 1397، بهار 10ريیي انر ي، سال چهارم، ش اره هاي سياستگذاري و برنام فصلنام  پژوهف
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سنجي و بسترسازي توسم  شهر الکترونياک امکان، زاد، محمدفرخزاده، حسين، بیي، خدارحم، ميرکتولي، جمفر، موسي -8

، پاييی و 2، مجل  جغرافيا و توسم  فضاي شهري، سال چهارم، ش اره لم  موردي: شهر گرگان(اي )مطادر شهرهاي منطق 

 152-168، صص 1396زمستان 

ساازه  يدر آموزش طراحا متياز طب يرگيبهره، پناهي، سيامک، زاد، محمدفرخروحيیاده، اميررضا، حافظي، مح درضا،  -9

 59-72، صص 1397ن ، به 68، ش اره 15، مجل  باغ نظر، سال يدر مم ار

، مجلا  آماايف پناه در اساتان سا نانيابي اقامتگاه بين راهي با رويکرد مم اري خاکمکان ،زاد، محمدفرخعرب، مريم،  -10

 198-181صص ، 1398جغرافيايي فضا، تابستان 

، گرگاان  کن شاهريامس فضايي در -هاي کالبديسنجف شاخص، صياد ساالر، ياسين، زاد، محمدفرخمم ري، ابراهيم،  -11

 144-135، صص 1398، زمستان 39، ش اره 10سال ي، شهر يیيمجل  پژوهف و برنام  ر

راهکارهاي سازگاري با تغييرات اقلي ي در کنترل مصاری انار ي ، حسيني، سيدعرفان، زاد، محمدفرخخواجوي، فائیه،  -12

هااي نشاري  پاژوهفموردي: شهر گرگاان، هاي مرطوب، ن ون  گيري از نفوذ هوا در اقليمها، با ت رکی بر بهرهساخت ان

 54-33، صص 1399، بهار 1تغييرات آب و هوايي، دانشگاه گلستان، سال اول، ش اره 

راهبردهاي مم اري ه ساز با ب  ت دستيابي جهزيست اقلي ي در ايران پيشنهاد اطلس روشن، غالمرضا، ، زاد، محمدرخف -13

 69-45، صص 1401بهار ، 34، ش اره 14دوره نام  مم اري و شهرسازي، دانشگاه هنر، ، اقليم

14- Modiri Dovvom, Iman, Farrokhzad, Mohammad, An Explore in the Concepts and Structure of 

Iranian Garden with Surveying, Comparing and Classification of Existing Cases, Vitae Revista 

de la Facultad de Quimica Farmaceutica, 2014,Vol. 21, No. 1, pp 255-275 

15- Farrokhzad, Mohammad, Torkjazi, Milad, Pirhayati, Mehdi, Roots of Compatibility with 

Nature in Traditional Architecture of Gorgan, Philippine Scientist Journal, 2014, Issue 51, No. 2, 

pp 83-91 

16- Roshani Yasaghi, Somayyeh, Farrokhzad, Mohammad, Context Improvement Margin Gorgan 

City; (Case Study: Mohtasham Area), Applied mathematics in Engineering, Management and 

Technology, The special issue in Management and Technology (Jun. 2014): pp 201-211 

17- Montazerian, Hossein, Farrokhzad, Mohammad, An Investigation on Similarities between 2 

Arts of Cinema and Architecture, Applied mathematics in Engineering, Management and 

Technology 2 (5), 2014: pp 1-8 

18- Okhovvat, Maryam, Farrokhzad, Mohammad, Sustainable development of rural vernacular 

architecture (Case Study: Ziarat village in Iran), International Journal of Scientific Research, 

2014 

19- Farrokhzad, Mohammad, Nayebi, Zohreh, Double skin glass façade and its effect on saving 

energy, International Journal of Architecture & Urban Planning (IJAUP), Vol. 24, No. 2, 2014, pp 

65-74 

20- Farrokhzad, Mohammad, MousaZadeh, Hosein, Zangiabadi, Zeynab, Khodadad, Mehdi, To 

examine performance of small towns in country of Gorgan, DU Journal, Humanities and Social 

Sciences, May 2015, Vol 8 (5(1)), pp 795-808 

21- Roshan GR, Farrokhzad M, Attia S. Defining thermal comfort boundaries for heating and 

cooling demand estimation in Iran's urban settlements. Building and Environment. 2017;121: 

pp168-89 

22- Sadeghifar, Mostafa, Pazhouhanfar, Mahdieh, Farrokhzad, Mohammad, An exploration of the 

relationships between urban building façade visual elements and people’s preferences in the city 

of Gorgan, Iran, Architectural Engineering and Design Management, Nov 2018, DOI: 

10.1080/17452007.2018.1548340 

23- Roohizadeh, Amir Reza, Farrokhzad, Mohammad, A review of educating historical structure 

subjects in academic courses of architecture, Science and Education, Special Issue, 3, 2017, pp 

439-450 
24- Roshan GR, Farrokhzad M, Attia S. Climatic clustering analysis for novel atlas mapping 
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 :هاها و همایشکنفرانسمقاالت 
، پنج اين ه اايف دستورالم ل طراحي و اجراي پوسات  خاارجي سااخت ان، ي، عليد، کناري، امي، صابرزاد، محمدفرخ -1

)انتخااب مقالا  با  عناوان بهتارين  1385 تهران، سازي مصری سوخت کشور،سازي مصری سوخت کشور، سازمان بهين بهين 

 مقال  در حوزه مم اري(

، دوماين کنفارانس ملاي هاي فضايي در خلا  آااار مم ااريهاي سازهگوناگوني فرم، زاد، محمدفرخاکبر، ي، عليدريح -2

 1386 تهران، هاي فضاکار، دانشگاه تهران،سازه

، اولاين کنفارانس ساازه و مم ااري، دانشاگاه اولين تجربم آشنايي دانشجويان با سازه، زاد، محمدفرخاکبر، ي، عليدريح -3

 1386 تهران، ،تهران

سيري بر طرح و ساخت بناهاي ع ومي روستا با تأکيد بر ، زاد، محمدفرخ، يدمح د مهدي، سياکبر، ساجدي، عليدريح -4

 1389هاي روستايي، بنياد مسکن انقالب اسالمي، تهران، ال للي سکونتگاه، اولين کنفرانس بينهاي ع ومي روستاييح ام

ها، دانشاگاه ساازي ساازه، اولين کنفرانس ملي صنمتيسازينگرش مم اران  ب  صنمتي، اکبري، عليدري، حزاد، محمدفرخ -5

 1389صنمت آب و برق )شهيد عباسپور(، تهران، 

، کنفارانس هاي انساانيريیي ساکونتگاهپيشنهاد يک نگرش جديد اقلي ي در برناما ، شهرام، ي يهي، پوردزاد، محمدفرخ -6

 1389ال للي پژوهف هنر و مم اري، تهران، رکی بينال للي ب  سوي مم اري نوين، مبين

سازي مقاررات نخستين ه ايف بومي، مالحظات بومي در ساختار مبحث نوزدهم مقررات ملي ساخت ان، زاد، محمدفرخ -7

 1391، سازمان نظام مهندسي ساخت ان گلستان، گرگان، ملي ساخت ان

نخستين ه اايف ، هاي سنگيطراحي، ساخت و نگهداري ساخت ان اراي  الگويي براي، زاد، محمدفرخاکبر، ي، عليدريح -8

 1391، سازمان نظام مهندسي ساخت ان گلستان، گرگان، سازي مقررات ملي ساخت انبومي

، گيري هويت شهري با بررسي ن ون  موردي شهر گرگانبررسي نقف مم اري در شکلالد، ي، مي، ترکجیزاد، محمدفرخ -9

  1391 راز،ي، شگيري هويت ملي، دانشگاه آزاد اسالمي شيرازنقف ميراث فرهنگي در شکل ال للياولين کنفرانس بين

ف ي، ه اانيمماصر باا ضاوابط تاردد مملاول يانطباق شهرساز يازسنجين ، يفان، س ي، مائده، شري، شمبانزاد، محمدفرخ -10

 1391ی، يی، تبريام نور مرکی تبريران، دانشگاه پيمماصر ا يو شهرساز يمم ار

و  يمم اار يف ملاي، ه اارانياا يو شهرساز يدر مم ار ياسالم -يرانيت اينقف هو، زاد، محمدفرخالد، ي، ميکجیتر -11

 1391خاوران،  ي، مؤسسم آموزش عالياسالم-يرانيا يشهرساز

، يرانايا يو مم اار يشهرسااز ييفضاا ينقف فرهنگ در ساازماندهالد، ي، مي، ترکجیزاد، محمدفرخوشا، ينامور راد، ن -12

 1391خاوران،  ي، مؤسسم آموزش عالياسالم-يرانيا يو شهرساز يمم ار يف مليه ا

و  يمم اار يف ملاين ه ااي، نخساتيمم ار يريدر فراگ يگاه آموزش مجازيجا يبررسم، ي، اخوت، مرزاد، محمدفرخ  -13

 1391، تهران، ييد رجاير شهيت دبيشهر تهران، دانشگاه ترب يباسازيدار، سازمان زيشهر پا

 ي، کنفرانس ملايدار شهريب  توسم  پا يابيدر جهت دست ياو منطق  يشهر يیيربرنام ، زاد، محمدفرخالد، يم ،يترکجی -14

 1391پژوهان، اصفهان، دانف يمؤسسم آموزش عال، يران شهر دار و عيتوسم  پا

، يدار شاهرياسام  پابا  تو يابيدسات يم و راهکارهاايمفااه يبررساوشاا، ي، نامور راد، نزاد، محمدفرخالد، ي، ميترکجی -15

 1391پژوهان، اصفهان، دانف ي، مؤسسم آموزش عاليدار و ع ران شهريتوسم  پا يکنفرانس مل

16- Farrokhzad, Mohammad, Choubdarsadabad, Azade, Passive solar systems in the 

vernacular architecture of hot and humid climate of Iran, 2nd Conference on Emerging 

Trends in Energy Conservation, Tehran, 2013 
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مصاری  يساازن يناو در به يدر سااخت ان راهکاار يديخورش يهاسامان  يريب  کارگ، زاد، محمدفرخالد، ي، ميترکجی -17

 1391، تهران، ين در نگهداشت انر ينو يکردهايرو يال للنين کنفرانس بي، دوميانر 

، رانياا ومرطاوب گارم مياقلا يباوم مم ااري در رفماليغ دييخورش هايستميسزاده، آچوبدارسمداباد،  زاد، محمد،فرخ -18

اصافهان،  اصافهان، ياساتاندار دار(،يپا توسم  کرديانر ي )بارو مصری سازين يبه و ساخت ان م،ياقل يمل فيه ا نيدوم

1392  

 سااخت ان م،ياقل يمل فيه ا ني، دومدارپاي مم اري و پايدار توسم  ب  گامي طبيمي منابع، زاد، محمدفرخ ، مح د،يجان -19

  1392اصفهان، اصفهان،  يدار(، استانداريپا توسم  کرديانر ي )بارو مصری سازين يبه و

دفاع شهري )مطالما  ماوردي: بافات فرساوده يناامن و ب يبررسي فضاها ، يفان، س ي، مائده، شري، شمبانزاد، محمدفرخ -20

سا ا واحاد  ياو حرفا  ي، آموزشاکده فنا«خشت اول» يدار و شهرسازيپا يار، مم يف مم ارين ه اي، اولشهرگرگان(

 1392ذه، يذه، ايا

دار باا اساتفاده از ياپا يدر بلناد مرتبا  سااز يشاهر يل فضااهاياتحل، زاد، محميدفيرخ ، ي، سا ي، مظاهر، تجريبيطب -21

AHP,SAW  وGIS ،1392، مشهد، يکنفرانس ملي مم اري و فضاهاي شهري پايدار، دانشگاه فردوس اولين  

 با  توجا  و نادهيآ ي)مم اار يمم ار يفضاها خل  در بريسا يفضا مفهوم يريبکارگ، زاد، محمدفرخالد، ي، ميترکجی -22

 1392، ي، ساريسار نيمهندس نده، کانونيآ ساخت ان (يساالن  )مل فيه ا ني، اولانسان( يکيیيف ريغ وجوه

ل با  توسام  ياجهات ن يگام يميدر حفاظت از منابع طب يرکت مردماز مشا يريگبهره، زاد، محمدفرخالد، ي، ميترکجی -23

 1392، بوکان، يدار و توسم  شهريپا يف مم اري، ه ايدار شهريپا

 ياساتگذاريدر نحاوه س LEEDو  LCA يهاس  شاخصيمقا، يقصاب محل ، عل ي اني، تاجر، بهنود، سلزاد، محمدفرخ -24

 1392، تهران، ين در نگهداشت انر ينو يکردهايرو يال للنين کنفرانس بيوم، سسبی يمم ار يطراح

 يال للانين کنفارانس بيوم، ساهاسااخت ان ينانو در کنترل مصاری انار  يگاه فناوريجاره، ي، مني ي، کرزاد، محمدفرخ -25

 1392، تهران، ين در نگهداشت انر ينو يکردهايرو

 ين کنفارانس ملاي، اولايرانايدر خلا  آااار ا يسالما يم مم اريها و مفاهن ود ارزش، فرزان ، يجرجان ،زاد، محمدفرخ -26

ت گ شاده آن، ياو هو ياساالم -يرانايا يدار با گذر از مم ااريپا يشهر ي ايم سيو ترس ياسالم يو شهرساز يمم ار

 1392زاهدان، 

 ينس ملن کنفراي، اوليبوم يساز مم ارتيهو يحضور فرهنگ در الگوها ،ميآباد، مریدانيمقدم  ييفخرا ،زاد، محمدفرخ -27

ت گ شاده آن، ياو هو ياساالم -يرانايا يدار با گذر از مم ااريپا يشهر ي ايم سيو ترس ياسالم يو شهرساز يمم ار

 1392زاهدان، 

، ارتياز يروساتا ياز مم اار ييهامؤلف  يبر مبنا يرانيا يل مم اريت اصيبازشناخت هو ،زاد، محمدفرخم، ياخوت، مر -28

و  ياساالم -يرانايا يدار باا گاذر از مم ااريپا يشهر ي ايم سيو ترس ياسالم يو شهرساز يمم ار ين کنفرانس ملياول

 1392ت گ شده آن، زاهدان، يهو

و  ياساالم يو شهرساز يمم ار ين کنفرانس ملي، اولر فرهنگ بر آنيمسکن مطلوب و تأا ،زاد، محمدفرخم، ياخوت، مر -29

 1392ت گ شده آن، زاهدان، يو هو ياسالم -يرانيا يدار با گذر از مم اريپا يشهر ي ايم سيترس

، داريپا يگرگان در جهت توسم  مم ار يبوم يمم ار يالگوها يبازشناس، زاد، محمدفرخم، يآباد، مریدانيمقدم  ييفخرا -30

 1393 ، ه دان،يست شهريط زي، ع ران و محيمم ار يف ملين ه اياول

، يمم اار يف ملاين ه ااي، اولايشاهر اساالم يتجلدر  ياسالم يمم ار يرهن ودها، زاد، محمدفرخ، ، فرزان يجرجان -31
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 1393 ، ه دان،يست شهريط زيع ران و مح

کارد يبا استفاده از رو يت شهريارتقاء نظم و امند، ياس اکوش، ح ين، عطا، بهنام، ع ونيزاده، حسي، موسزاد، محمدفرخ -32

cpted ) 1393، ران، تهرانيا ييايف علوم جغرافين ه اي، اول)مورد مطالم  شهر کالل  

، توسم  صنمت گردشگري با طراحي فضااهاي اقاامتي در بافات تااريخي ،زاد، محمدفرخم، يآباد، مریدانيمقدم  ييفخرا -33

 1393ال للي سازه، مم اري و توسم  شهري، تبريی، دومين کنگره بين

، دوماين کنگاره ايراني-يبازشناسي الگوهاي مم اري شهر گرگان در تجلي منظر اسالم ،زاد، محمدفرخ، جرجاني، فرزان  -34

 1393ال للي سازه، مم اري و توسم  شهري، تبريی، بين

تحليل تأايرات اکوتوريسم بر توسم  پايدار روساتاها، ن ونا  پاژوهف: روساتاي زياارت ، زاد، محمدفرخطبيبي، مح د،  -35

بع طبيماي، محايط زيسات و ها با محوريت کشااورزي، منااال للي توسم  پايدار، راهکارها و چالف، کنفرانس بينگرگان

  1393گردشگري، تبريی، 

: يماورد ن ونا  ،يآپارت اان يدر ساخت انها ديخورش يتابش ياز انر  يريگبهره، (1394) محمد زاد،فرخ ؛دهيسپ ،يدالهي -36

تهاران،  ،يو توسام  شاهر يع اران، مم اار يال للانيکنگاره با ني، سومدر منطق  آبک تهران يمج وع  مسکون يطراح

 يبهشت ديدانشگاه شه ،يشهر م و توس يع ران ، مم ار يال للنيکنگره ب يدائ   رخانيدب

، انباوه يمساکون يواحادها يدر طراحا ديتابف خورش يانر  يريمدل ب  کارگ، (1394) محمد زاد،فرخ ؛دهيسپ ،يدالهي -37

 نيمب يفرهنگ رانيتهران، موسس  سف دار،يو فرهنگ شهر پا يمم ار يال للنيکنفرانس ب نيدوم

 ،يگردشاگر يسااختها ريااساتان گلساتان از لحاا  ز يشهرستانها يبندسطح، (1394) ميابراه ،يمم ر، محمد ،زادفرخ -38

بر اساتان گلساتان، گرگاان، موسسا   ديبا تاک ياو توسم  منطق  نيسرزم فيدر آما يعلوم گردشگر گاهيجا يمل فيه ا

 گرگان يجرجان ميحک يآموزش عال

 swot يلاياستفاده ازمدل تحل با ييدرمناط  روستا سمياکوتور يتوانها يبررس، (1394) ميبراها ،يمم ر، محمد ،زادفرخ -39

 طرح دانف انيشرکت ک ی،يتبر ،يو توسم  شهر نيعلوم زم يمل فيه ا ني، اولآبادکتول ي: شهرستان علين ون  مورد

ي در روساتاها ن ونا  پاژوهف: روساتا ساميتوسم  اکوتور يراهبرد يیيربرنام ، (1394) محمد ،زادفرخ ،مح د ،يبيطب -40

 نيمب يفرهنگ رانيموسس  سف دار،يو توسم  پا ايجغراف يال للنيب في، ه اگرگان اءيعل ش وشک

ده با هدی تهوي  طبيماي هاي پاسخطراحي جداره، (1395) محمد ،زادفرخ ؛فاط   ،ح يدرضا؛ اسدي قاضدهي ،رضازاده -41

 هاي جديد مم اري و شهرسازي، تهران، دانشگاه تربيت مدر  سومين کنگره بين ال للي اف ،در ساخت ان

ساومين  ،ساازيتحليلي بر میايا و ممايب بلندمرتبا ، (1395)پريسا  ،اعتصاميان ؛مح د پارسا، ؛ حسن زادهمحمد ،زادفرخ -42

 هاي جديد مم اري و شهرسازي، تهران، دانشگاه تربيت مدر ال للي اف کنگره بين

هااي شاهري هاي ناشي از حضور انسان در محايطبرداري از انر يبهره، (1395) محمد زاد،فرخ ،اح د ،حقيقت خرازي -43

 ال للي اف  هاي جديد مم اري و شهرسازي، تهران، دانشگاه تربيت مدر سومين کنگره بين ،مماصر

 

غيرمساکوني(، پنااه در ع لکردهااي ج ماي )(، تحليلي بر انتخااب مم ااري خااک1395) زاد، محمدفرخعرب، مريم؛  -44

 هاي نوين در ع ران، مم اري و شهرسازيال للي پژوهفپنج ين کنفرانس بين

راهکارهاي ارتقاي سطح کيفاي آکوساتيک دراساتوديوهاي ، (1395) مح د شانچي، ،مسمود ،؛ بیي جوانمحمد ،زادفرخ -45

ی مطالمات راهباردي مم ااري و ال للي انسان، مم اري، ع ران و شهر، تبريی، مرکدومين کنفرانس بين ،کوچک ضبط صدا

 شهرسازي
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دوماين  ،رياتااق صادا و تصاو يکينکاات آکوسات يبررسا، (1395) مح د شانچي، ،مسمود ،؛ بیي جوانمحمد ،زادفرخ -46

 ال للي انسان، مم اري، ع ران و شهر، تبريی، مرکی مطالمات راهبردي مم اري و شهرسازيکنفرانس بين

ارزيابي عوامل ادراک ساخت ان هااي بلناد در منظار ، (1395) محمد ،زادفرخ ارسا؛، مح دپپريسا؛ حسن زاده ،اعتصاميان -47

 سومين کنفرانس بناهاي بلند، تهران، وزارت راه و شهرسازي ،شهري

 ي ايبلندمرتبا  بار سا يااار سااخت ان هاا يابياارز، (1395) محمد ،زادفرخپريسا؛  ،اعتصاميان ، مح دپارسا؛حسن زاده -48

 بناهاي بلند، تهران، وزارت راه و شهرسازيسومين کنفرانس  ،شهر

کنکاشي در سير تحاول و کاارکرد ميادانهاي شاهري باا نگارش ماوردي با  ، (1395) محمد زاد،فرخ ؛زهرا ،حسن زاده -49

ال للي گرا، مشهد، موسس  بينال للي و دومين ه ايف ملي مم اري و شهرسازي هويتاولين ه ايف بين ،ميدانهاي ايراني

 سازي مهراز شهرمم اري، شهر

 ميبافات قاد يمم اار يريااساترآباد در شاکل گ يقيموس تينقف و اه ، (1395) زهرا ،ييرضا يحاج؛ محمد ،زادفرخ -50

 يو شهرسااز يتهران، موسس  مم ار ،يشهر تيريو مد يشهرساز ،يمم ار يهاکنفرانس ساالن  پژوهف ني، دومگرگان

 يراه مهراز رانيسف

 - يکنفارانس سااالن  عل ا ،رانياا يفرهنگا يدر گردشگر يقينقف موس، (1395) زهرا ،ييرضا يحاج ؛محمد ،زادفرخ -51

داناف  شاانيباساتان و مماصار، تهاران، موسسا  فاراز اند رانيدر ا ايو علوم جغراف يشهرساز ،يع ران، مم ار يتخصص

 ال للنيب

عوامل مؤار بار تحقا  شاهر  يبندتياولو، (1395) زاد، محمدفرخ ؛جمفر ،يرکتولي؛ منيحس ،زاده يخدارحم؛ موس ،يبی -52

تهاران،  ،ياقتصااد شاهر يال للانيب في، ه اAHP يسلسل  مراتب ليتحل نديشهر گرگان با استفاده از مدل فرا کيالکترون

 رانيا ياقتصاد شهر يانج ن عل 

 دارياند پاتوسم  شهر هوشا  يسنجامکان، (1395) زاد، محمدفرخ ؛جمفر ،يرکتولي؛ منيحس ،زاده يخدارحم؛ موس ،يبی -53

 رانيا ياقتصاد شهر يتهران، انج ن عل  ،ياقتصاد شهر يال للنيب في، ه ا: شهر گرگانيمطالم  مورد

 نيساوم ،يو شهرسااز يدر مم اار ياجت اع يداريپا يهابر شاخص يمرور، (1396) محمد ،زادفرخ ؛زهرا ،حسن زاده -54

راه  رانيساف يو شهرسااز يموسسا  مم اار راز،يشا ،يشهر تيريو مد يشهرساز ،يمم ار يهاکنفرانس ساالن  پژوهف

 يمهراز

در دوره  يفارح آبااد ساار يخيتاار يمج وعا  يشاهر يدر مم ار يکنکاش، (1396) زاد، محمدفرخ؛ زهرا ،حسن زاده -55

و  يموسسا  مم اار راز،يشا ،يشاهر تيريو ماد يشهرسااز ،يمم اار يکنفرانس سااالن  پاژوهف هاا نيسوم ، يصفو

 يمهرازراه  رانيسف يشهرساز

مروري بر عوامل مؤار در مکانياابي و ساازماندهي مجت اع هااي (، 1396، نظيف، حسن )زاد، محمدفرخخوري، زينت،  -56

 ي نوين در نگهداشت انر ي )ايتک(ال للي رويکردها، هفت ين کنفرانس بينمسکوني با رويکرد مديريت مصری انر ي

هااي طراحاي اقلي اي سااخت انهاي مساکوني در شاهر خصشا(، 1396، نظيف، حسن )زاد، محمدفرخخوري، زينت،   -57

 دانشگاه شهيد بهشتيال للي ع ران، مم اري و توسم  شهري، ، پنج ين کنگره ساالن  بينگرگان

(، کنتارل دساتيابي با  ناور طبيماي روز در آترياوم هااي ميااني 1396) فر، مهدي پژوهان، زاد، محمدفرخاقبالي، فاط  ،  -58

 ال للي ع ران، مم اري و توسم  شهري، دانشگاه شهيد بهشتيگره ساالن  بينساخت انها، پنج ين کن

، دوماين کاربرد آتريوم ها در بهينا  ساازي مصاری انار ي سااخت انهاي پايادار، (1396) زاد، محمدفرخاقبالي، فاط  ،  -59

 کنفرانس بين ال للي هنر، مم اري و کاربردها، روسي ، مسکو
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پنااه منااط  هاي خااکمديريت مصری انر ي در ساخت ان(، 1397) فر، مهدي پژوهان، زاد، محمدفرخکوهستاني، سحر،  -60

ساازمان نظاام و  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان، اولين ه ايف ملي ساخت ان پايدار و انر ي، کويري )گرم و خشک(

 مهندسي ساخت ان استان اصفهان

هااي منطقا  شاهداد جهات احاداث برداري از کلاوتبهره(، 1397) فر، مهدي پژوهان، زاد، محمدفرخکوهستاني، سحر،  -61

، شش ين ه ايف ملي مطالمات و تحقيقات نوين در حاوزه علاوم جغرافياا، مم ااري و شهرساازي پناههاي خاکاقامتگاه

 ايران

ساخت ان در  يدو پوست  در کاهف مصری انر  ينقف ن اها(، 1399فر، مهدي  )، پژوهانزاد، محمدفرخاح دي، فاط  ،  -62

، هفت ين کنفرانس ملي پژوهف هاي کاربردي در مهندسي ع ران، مم اري و مديريت شهري، دانشگاه صنمتي يادار يها

 خواج  نصيرالدين طوسي

دوپوسات  در  ياساتفاده از ن اهاا يايبر ضوابط و میا يمرور(، 1399فر، مهدي  )، پژوهانزاد، محمدفرخاح دي، فاط  ،  -63

و صانمت  يع اران مم اار نيناو يها افت ي يال لل نيو کنفرانس ب يمج ع توسم  فناور نيچهارم، يادار يساخت ان ها

 ، تهرانرانيساخت ان ا

 يباوم يدر مم اار رگاذاريتأا يکالباد يالگوهاا يبررس(، 1400)نورتقاني، عبدال جيد  ،زاد، محمدفرخسهيال،  مح دي، -64

ع اران، توسام   يمهندسا يکنفرانس مل نياول، کردستان تخت : منطق  اورامانين ون  مورد ران،يا يسرد و کوهستان مياقل

 دانشگاه گلستان، گرگان، داريپا يهاستميهوش ند و س

فرم ساخت ان در منااط  سارد و  رگذاريعوامل تأا يبررس (،1400)نورتقاني، عبدال جيد  ،زاد، محمدفرخسهيال،  مح دي، -65

، دارياپا يهاساتميع ران، توسم  هوشا ند و س يمهندس يکنفرانس مل نياول، يکاهف مصری انر  يدر راستا يکوهستان

 دانشگاه گلستان، گرگان

در کاروانساراهاي مم ااري پايادار ارزيابي مميارهاي (، 1400) بهنام، ليچ خانيق ،زاد، محمدفرخ ،کانلو، س يرابلخاش  ع -66

 دانشگاه گلستان، گرگان، داريپا يهاستميع ران، توسم  هوش ند و س يمهندس يکنفرانس مل نياول، تاريخي مناط  سرد
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 :پژوهشي -ايهاي حرفهفعاليت
سازي مصرف سوخت كشور در سال سازمان بهينهسايت اينترنتي جهت وب« معماری با حداقل انرژی» طراحي سايت اينترنتي -1

 صفحة وب 580 با حدود 1381

 70با حيدود  1382سازي مصرف سوخت كشور در سال بهينه جهت ارائه به سازمان «های كاراپنجره» طراحي سايت اينترنتي -2

 صفحة وب

 1383در سال تهران  10سایت شهرداری منطقة وب طراحي -3

به سفارش سپاه پاسداران انقالب  نجستاندر مهندسين مشاور نار 1375در سال  «های سپاهطراحی معماری پادگان» مطالعات -4

 اسالمي

 1380سازمان ميراث فرهنگي در سال  36جهت ارائه به دفتر تبصره  «كاشان -ها مرمت خانه عامری»طرح پژوهشي  -5

، بيه سيفارش سيازمان  84و  83هاي در سيال« دستورالعمل طراحی و اجرای پوسته خارجی ساختمان»پروژة مطالعاتي  -6

 «هاي نو، معماريكاوش، انرژي»زي مصرف سوخت كشور در مهندسين مشاور سابهينه

سيازي و مطالعة استانداردهاي توليد آن به سفارش سازمان بهينه «های دوجادارهبانك اطالعاتی تولیدكنندگان پنجره»تهية  -7

 «هاي نو، معماريكاوش، انرژي»در مهندسين مشاور مصرف سوخت كشور 

بيراي  «گردشاگری تفتاان-سنجی تفرجی سایت پروژة احداث مجتمع رفاهیمكانیابی و قابلیت»لعاتي انجام پروژة مطا -8

 1385سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان در سال 

  جويي در مصرف انرژي(:)صرفه مقررات ملي ساختمان 19آموزشي مبحث  هايتدريس در دوره -9
، مؤسسه  1388و  1386دوره( سهال  2، شههرداري و ظاهام مهسيسهو برشههر  1386، شهرداري ورامين استان تهران سال 1386روزآباد استان فارس سال شهرداري في

ابههر سهال ، شههرداري 1387دوره( سهال  2، شهرداري قزوين  1387و  1386دوره( سال  2، مهسيسين مشاور مبسا تهران  1386صسعت ساختمان پريسيگان تهران سال 
، شهركت ملهو 1387، مركز آمرزش پااليشهااه گهاز بييبلسهي در خرزسهتان سهال 1387هاي ظفتو تهران سال ، مركز آمرزش شركت ملو پااليش و پخش فرآورده1387

، 1388م مهسيسهو اردبيهس سهال ، سازمان ظاا1388، مصلو امام خميسو در تهران سال 1388هاي ظفتو در تربت حييريه خراسان رضري سال پااليش و پخش فرآورده
، سازمان ظاام مهسيسو اروميهه 1388، شهرداري كاشان سال 1388دوره( سال  3، سازمان ظاام مهسيسو اراك  1388داظشااه آزاد اسالمو بيرجسي خراسان جسربو سال 

، مركز تربيت معله  شهريعتو سهاري سهال 1389اهراز سال خيز جسرب در ، مركز آمرزش شركت ملو مساطق ظفت1388، سازمان ظاام مهسيسو قزوين سال 1388سال 
1390 

سيازي ساختمان دولتي در شهر منجيل به سفارش شهرداري منجيل و نظارت سازمان بهينه 5همکاري در پروژة مميزي انرژي  -10

 «هاي نو، معماريكاوش، انرژي»در مهندسين مشاور  سوخت كشور

با مديريت دكتر شهرام پورديهيمي جهت معاونيت پژوهشيي دانشيگاه شيهيد « قلیمیمقیاس ا»همکاري در پروژة تحقيقاتي  -11

 1387، اتمام در سال بهشتي

 با مديريت دكتر علي اكبر حيدري جهت معاونت پژوهشي دانشگاه هنير« معبد آناهیتا كنگاور»همکاري در پروژة تحقيقاتي  -12

 1388اتمام در سال 

امة توسعه )ده سااله( كتابخاناة دانشاكده معمااری و شهرساازی دانشاگاه شاهید برن»همکاري در پروژه تحقيقاتي  -13

 1391اتمام در سال ، با مديريت دكتر علي عاليي جهت معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي« یبهشت

شي جهت معاونت پژوه «های معماری برای دانشجویانراهنمای انتخاب سیستم سازه در طرح»انجام پروژة تحقيقاتي  -14

 1388سال  ، اتمام دردانشگاه هنر

 ياد مسکن انقالب اسالميجهت بن «ییروستا یمعمار یطراح»س تحت عنوان ياسک يتخصص يكارگاه آموزش يبرگزار -15

 1391در دانشگاه گلستان، سال  گلستان

جهت معاونت « ینرژا یوراز نظر بهره یدوجدارة ساختمان یهاپنجره یفیك یابیمدل ارز»انجام پروژة تحقيقاتي  -16

 1391سال  ، اتمام درگلستانپژوهشي دانشگاه 



 -13صفحه  -

استان گلستان در جهت كاهش مصرف  یآموزش یفضاها یمیاقل ین ضوابط طراحیتدو»انجام پروژة تحقيقاتي  -17

سال  م در، اتماز مدارس استان گلستانيتوسعه و تجه يبه سفارش اداره كل نوساز گلستانجهت معاونت پژوهشي دانشگاه « یانرژ

1393 

جهت فر ه پژوهانيت خانم دكتر مهديريبا مد« در گرگان یشهر یهادرک شهروندان از پارک» يقاتيدر پروژه تحق يهمکار -18

 1393سال  ، اتمام درگرگان يسبز شهردار يها و فضاسازمان پاركسفارش گلستان به معاونت پژوهشي دانشگاه 

، اتمام گلستانجهت معاونت پژوهشي دانشگاه « معماری ایران از عیالمیان تا مادها شناسیسبك»انجام پروژة تحقيقاتي  -19

 1394سال  در

جهت معاونت « شناسی معماری مجموعه عمارت قزاقخانه میدان مشق در بافت قدیم تهرانسبك»انجام پروژة تحقيقاتي  -20

 1395سال  ، اتمام درگلستانپژوهشي دانشگاه 

، معاونت پژوهش و «آجرچینی اصل كلیت و منطق الگوریتمیك در ساختار چیدمانی فضایی»وزشي برگزاري كارگاه آم -21

 1395فناوري دانشگاه گلستان، انجمن صنفي مهندسان معمار استان گلستان، 

های اجرای سقف و كارگاه آموزشی آشنایی با بافت و مسكن روستای شاهكوه دوره آموزشی روش»برگزاري  -22

 ت پژوهش و فناوري دانشگاه گلستان به سفارش بنياد مسکن انقالب اسالمي استان گلستان، معاون«سفلی

، معاونت پژوهش و فناوري («DesignBuilder) سازی انرژی در ساختمانافزار مدلكارگاه آموزشی نرم»برگزاري  -23

 1397دانشگاه گلستان، خرداد 

، معاونت آموزشي و («DesignBuilder) سازی انرژی در ساختمانلافزار مدكارگاه آموزشی پیشرفته نرم»برگزاري  -24

 1398تحصيالت تکميلي دانشگاه گلستان، ارديبهشت 

 رفعالیفعال و د یطراح یراهبردها تیریدر جهت مد رانیا یمیاقلستیز یبندپهنه»انجام پروژه تحقيقاتي  -25

معاونت علمي و فناوري رياست ن و فناوران كشور، ، صندوق حمايت از پژوهشگرا«یها و كاهش مصرف انرژساختمان

 1398جمهوري، بهمن 

آمایش سرزمین بر مبنای پتانسیل های زیست هواشناسی شهر اصفهان به منظور دست یابی »انجام پروژه تحقيقاتي  -26

ي اصفهان، دي ماه ، مهندسين مشاور پژواك طرح ايرانيان، شهرك علمي و تحقيقات«به توسعه پایدار شهری در حوزه انرژی
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 اجرایي: -ايهاي حرفهفعاليت
 1378تا  1377/ زمان: از سال  ن مشاور نارنجستانمهندسی
 های انجام شده:فعالیت
  نمايشگاه دائمي دستاوردهاي وزارت نيرو»طراحي معماري داخلي » 

 هاي سپاهطرح توسعه و بازسازي يکي از بهداري 

 هاي سپاهگانطراحي بخش اداري يکي از پاد 
 تاكنون 1381سال از / زمان:  )دفتر مركزی تهران و نمایندگی استان گلستان( ن مشاور ایده و اجرامهندسا
 های انجام شده:فعالیت
  حرم امامزاده قاسم»طراحي بناي جديد» 

  آزمايشگاه مركزي پااليشگاه آبادان» 2طراحي فاز» 

  آمل شمال مجموعة ورزشي و استخر مجتمع دانشگاهي»طراحي» 



 -14صفحه  -

  آمل شمال مسجد و مجموعة فرهنگي مجتمع دانشگاهي»طراحي» 

 يپروژه فرحزاد يدار در طراحيپا يمعمار ياثرات مبان» يطرح مطالعات» 

 نور يتجار -يپروژه مسکون يدر طراحم شهر تهران ياثرات اقل» يطرح مطالعات» 

  ،قم يكاربرد يقات هواشناسيمركز تحق»ک و دو طرح يفاز صفر» 

 شهر سنندج « مسجد الزهراء» فاز يک و دو احيطر 

  به سفارش شهرداري گرگان«هتل شهرداري گرگان»طرح مطالعاتي توجيهي ، 

  به سفارش شهرداري گرگان«تله كابين ناهارخوران گرگان»طرح مطالعاتي توجيهي ، 
 1384تا  1383از سال  / زمان: تهران 16به عنوان مشاور طرف قرارداد معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقة 

 های انجام شده:فعالیت
  نماي پارك بهمنآب»طراحي » 

  فضاي بازي كودكان پارك سردار جنگل»طراحي» 

  نماي فلکة چهارم خزانهآب»طراحي» 

  پارك كنارة بلوار شهيد دستواره»طراحي» 

 آبادعلي –كتابخانة عمومي ايثارگران »و « آبادفرهنگسراي ياغچي»بعدي سازي كامپيوتري سه» 
 1388تا  1387گروه مهندسین انگاره نقش پارس / زمان: سال 

 های انجام شده:فعالیت

  يادمان شهداي دانشگاه شهيد بهشتي»مطالعات فاز صفر و طراحي فاز يک و برآورد  » 

 تاكنون 1393آفرین / زمان: از سال مهندسین مشاور كارشیو طرح
 های انجام شده:فعالیت
  گردي جزيره آشوراده به سفارش استانداري گلستانساماندهي طبيعتطرح مطالعاتي 

 تاكنون 1397سال شركت مهندسین انرژی پژوهان مهرازی / زمان: 
 های انجام شده:فعالیت

  شركت مهندسين مشياور يادگيار سيبز، اداره كيل به سفارش  فني و اقتصادي مجموعه گردشگري جنگل ابر، مطالعاتيتوجيهي طرح

 نگي، گردشگري و صنايع دستي استان سمنانميراث فره

 )طرح توسعه و بازسازي مسجد جامع تاريخي لواسان بزرگ )امام حسن عسکري ع 

 ع( بابلسر يامام عل يو پژوهش يآموزش مركز انيمجموعه دانشگاه فرهنگ ياصالحات كالبد شنهاديطرح پ( 

 ل گرگانطراحي فاز يک مجتمع فرهنگي مذهبي چهارده معصوم شهرك سروش جنگ 

 ع( بابلسر يامام عل يو پژوهش يآموزش مركز انيمجموعه دانشگاه فرهنگ سايت ورزشيراحي ط( 

  ع( بابلسر يامام عل يو پژوهش يآموزش مركز انيمجموعه دانشگاه فرهنگاني سالن بدنسازي و آبدرمطراحي( 

 

 های شخصی:سایر فعالیت
 قزوين-هاي طرح منطقة نظامي ارتش در اتوبان تهرانترسيم و ساماندهي نقشه 

  آباد نياورانطرح فاز يک و دو مجتمع مسکوني شش طبقه واقع در جمالهمکاري 

  در منطقة قزوين« مسجد روستاي كاروانه»طراحي بناي جديد 

  روستاي كاروانه قزوينطراحي فاز يک و دو منزل مسکوني در 

 در تهران )اطلس خودرو( طراحي چيدمان مبلمان و دكوراسيون داخلي بخش اداري ساختمان دوطبقه شركت كياموتورز 

 طراحي معماري داخلي و دكوراسيون دفتر تشريفات كارخانه دنا صنعت ياسوج در تهران 

  بناي مسکوني و يک ساختمان اداري در شهر گرگان چندينطراحي 
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