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 سوابق آموزشی -1

  1385-1391دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتي تهران،  -

بهرام کتر دو اساتید مشاور پورديهیمي، شهرام ، تحت راهنمايي دکتر "معنای مسکن، مدل يابي انتظام معنای مسکن ترکمن"عنوان رساله 

 25/19نمره  درجه عالي و ، دفاع بانظریعبدالحمید ، دکتر صدق پور صالح

  1385-1377کارشناس ارشد پیوسته معماری از دانشگاه شیراز  -

 85/19نمره درجه عالي و ، دفاع با ، دکتر کاظم معمارضیاءتحت راهنمايي دکتر پورديهیمي "هويت مسکن شهری "عنوان پايان نامه 

 .1376سال هید مطهری گنبد کاووس،ديپلم رياضي و فیزيک، دبیرستان ش -

 

 سوابق علمی و پژوهشی -2

 افتخارات 

 دانشگاه گلستان. گمنامیادمان شهید طراحي و نظارت  -

 . دانشگاه گلستان1395در پنجمین جشنواره تجلیل از اعضای هیات علمي برگزيده هفته آموزش سال  استاد برترکسب عنوان  -

 . دانشگاه شهید بهشتي تهران در رشته معماری 1385آزمون دکترای  رتبه اولکسب  -

 . تهران دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتيدر استعداد درخشاندانشجوی  -

 معماری دانشگاه شیراز  . دانشکده هنر و 1384سال  پژوهشگر نمونه -

 معماری دانشگاه شیراز  . دانشکده هنر و 1383سال  کارآفرین نمونه -
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 و اجرایی مطالعاتیو  های پژوهشی طرح 

 پروژه های پژوهشی ملی  

، کارفرما: وزارت میراث فرهنگي، گردشگری جهاني گنبد قابوسطرح پژوهشي مديريت حفاظت، مرمت و ساماندهي پايگاه میراث مجری  -

 .1400و صنايع دستي کشور، تهران، 

همکار اصلي طرح پژوهشي تدوين مباني و راهکارهای مقابله محیطي با بیماری همه گیر کرونا در طراحي مدارس، سازمان نوسازی  -

 . 1400مدارس استان هرمزگان، 

، کارفرما: وزارت میراث فرهنگي، گردشگری جهاني گنبد قابوسطرح پژوهشي مديريت حفاظت، مرمت و ساماندهي پايگاه میراث مجری  -

 .1399و صنايع دستي کشور، تهران، 

امام،  100مجری طرح بهسازی بافت ارزشمند روستای چلي سفال فاز صفر و فاز يک و دو، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمي فرمان  -

 .1399استان گلستان، 

امام،  100، کارفرما: بنیاد مسکن انقالب اسالمي فرمان و دو طرح بهسازی بافت ارزشمند روستای کندآب فاز صفر و فاز يک مجری -

 .1398استان گلستان، 

 بانک ساماندهي و بررسي پايش، نظارت، و مرمت و حفاظت پژوهش و مطالعه و معماری سيمهند و فني نظارت خدماتطرح مجری  -

 .1397، کارفرما: سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کشور، تهران، قابوس گنبد جهاني میراث اسناد و اطالعات

 ساماندهي بانک و بررسي پايش، نظارت، و مرمت و حفاظت پژوهش و مطالعه و معماری مهندسي و فني نظارت خدماتطرح مجری  -

 .1396قابوس، کارفرما: سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي کشور، تهران،  گنبد جهاني میراث اسناد و اطالعات

 

  استانی:پروژه های پژوهشی 

 .1398پارک علم و فناوری استان گلستان، طرح کارخانه نوآوری گرگان، مجری  -

ايثارگران استان گلستان، کارفرما: بنیاد شهید و مطالعه، برنامه ريزی و طراحي باغ درماني تفريحي سه هکتاری جانبازان و طرح مجری  -

 .1396ايثارگران استان گلستان، 

 .1395، مطالعه، برنامه ريزی و طراحي پارک هفت هکتاری داريوش در گنبدکاووس کارفرما: شهرداری گنبدکاووسمجری  -

ان رود به طول يک کیلومتردر گنبدکاووس مطالعه، برنامه ريزی و طراحي و ساماندهي منظر و فضای شهری حريم رودخانه گرگمجری  -

 .1395، به مساحت نه هکتار، کارفرما: شهرداری گنبدکاووس

 .1394، کارفرما: دانشگاه گلستان توسط دانشگاه فردوسي مشهد، "R&D با رويکردطرح جامع پرديس دانشگاه گلستان "در تهیه  همکار -

 .1392ان، با دانشگاه گلست" استمرار و تغییر در فضای زندگي بومي روستايان با تحلیل نحوی پیکربندی خانه"طرح پژوهشي مجری  -

با مرکز  "بازارهای روز شیراز  جهت سازماندهي سازماندهي طراحي و ساخت غرفه متحرک متناسب با اقلیم "مجری طرح پژوهشي  -

 .1384کارآفريني دانشگاه شیراز؛ 

 

 

  چاپ شدهمقاالت, JCR  Scopus  وISC: 

 

- Sharghi, A., Nourtaghani, A., Ramzanpour, M. et al.(2021). Low-income housing location based 

on affordable criteria Using AHP Model and GIS Technique (Case Study: Babolsar City). 

Environ Dev Sustain. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01870-7 
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- Hadizadeh, A., Nourtaghani, A. (2021). Sense of place in the process of changing the 

configuration and activity of rural housing types. Journal of Asian Architecture and Building 

Engineering TABE. https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1941998 

- Behnam Kalantari, Abdolmajid Nourtaghani, Mohammad Farrokhzad (2020). An Educational 

model of Creativity Enhancement in Design Studios Using Prior Researches. Space Ontology 

International Journal. Volume 9, Issue 3 (15).  

- Hoseini,h., Nourtaghani,a., Pazhouhanfar, m. (2019). Assessment of privacy by the meaning 

structure method in Mashhad socialhousing, Iran Volume 29, Issue 2 (12). 

- Ramezanpour, M., Nourtaghani, A. (2018). Impact of Four Physical Design Factors in Mixed-

Income Housing. Journal of Architectural Engineering. 

- Ramezanpour, M., Nourtaghani, A. (2018). Affordability Principles for Low-Income Housing 

Based on Residents' Attitude (Case Study: Babolsar Mehr Housing). International Journal of 

Architecture & Urban Planning (IJAUP). 

- Memari, S., Pazhouhanfar, M., & Nourtaghani, A. (2017). Relationship between Perceived 

Sensory Dimensions and Stress Restoration in Care Settings. Urban Forestry & Urban Greening. 

شناسي مسکن روستايي اشکورات ها در تغییرات گونهالگوی فعالیت (. انطباق: راهکار استمرار1400. )نورتقانی, عبدالمجید ؛هاديزاده, علیرضا -

 doi: 10.22059/jrur.2021.318807.1617 .607-590 ,(3)12 ,پژوهشهای روستائي .گیالن

 .القهای معیشتي خانوارهای روستايي در سیل شهرستان آقپذيری سرمايه(. تحلیلي بر آسیب1399) نورتقانی, عبدالمجید.صحنه, بهمن,  -

 doi: 10.22067/jgrd.2021.68260.1006 239-272 ,(2)18 ,جغرافیاوتوسعه ناحیه ای

بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول (. 1398) عبدالمجید ،نورتقانی ؛هادی ،ايواني ؛میکائیل ،هندو -

 .۴2- 19صص ، 3۶پژوهشنامه خراسان بزرگ، پیاپی . تا امروز )سده اخیر( با رویکرد نحو فضا

اسالمي  -(. بازشناسي مولفه های معنايي کوچه های شهر ايراني1399عبدی ملک کاليي، رسول ) ؛عبدالمجید، نورتقانیسعدوندی، مهدی؛  -

 . 63-55، ص40موردی: بافت تاريخي شهر ساری. مجله فصلنامه شهر ايراني اسالمي، شماره  مطلعه

ش های مدل يابي نظری ارتباط مولفه های مسکن با خانواده در بستر پژوه(. 1399) عبداهلل، ابراهیمي ؛عبدالمجید، نورتقانی ؛پرژک ،محمدپور -

 .24-5، ص 90مجله صفه، شماره  .پیشین

اقتصادی -سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زني سطح اجتماعي(. 1399) مهدیه، پژوهانفر ؛ورتقانی, عبدالمجیدن ؛کوثر ،گلدسته -

 .147-135، ص1398، پاییز و زمستان 2، شماره 7دوره پایدار،  . مجله معماری و شهرسازیساکنان

، مجله مطالعات نامۀ معماری ايران؛ بازخواني مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوسقابوس (.1398)عبدالمجید ،نورتقانی ؛جعفر ،طاهری -

  .۴5-27(، ص 15)8معماری ایران، 

جمعیت شناختي در محالت شهری )مطالعه موردی:  ارزيابي تعلق مکاني و تاثیر متغیرهای(. 1398, )ورتقانی, عبدالمجیدن ؛رفیق, مژده -

 50-35(، ص 35)10، مجله آمایش جغرافیایی فضا .بافت تاريخي گرگان(

های ساختار معنايي و های خصايص ترجیحي ساکنان مسکن در پژوهشمولفه(. 1397) پژوهانفر، مهديهنورتقانی، عبدالمجید؛ اکبری، سعید؛  -

 پذيرش چاپ.، مجله آرمانشهر، غايت-ابزار

http://soij.qiau.ac.ir/article_677321.html
http://soij.qiau.ac.ir/article_677321.html
http://ijaup.iust.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Pazhouhanfar
http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-484-en.html
http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-484-en.html
https://www.magiran.com/volume/165631
https://www.magiran.com/paper/2171713
https://www.magiran.com/paper/2171713
http://journals.srttu.edu/?_action=article&au=27975&_au=%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1++%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://journals.srttu.edu/?_action=article&au=24948&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87++%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1
http://journals.srttu.edu/article_1258_2f92d164cf49bb8d8b8be70b9ed4128c.pdf
http://journals.srttu.edu/article_1258_2f92d164cf49bb8d8b8be70b9ed4128c.pdf
http://journals.srttu.edu/issue_217_245_.html
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jias.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ريه نش های جمعي و پیکربندی خانه های کوهدشت با رويکرد نحو فضا.ابطه سیستم فعالیت(. ر1396) نورتقانی، عبدالمجید؛ جاسمآزادبخت,  -

 .74-65(, 1).22, دانشگاه تهران معماری و شهرسازی-هنرهای زيبا

ساخت، رواسازی، پاياسازی ابزار رمزگشايي (. 1395؛ صالح صدق پور، بهرام؛ نظری، عبدالحمید )شهرام پورديهیمي،؛ نورتقانی، عبدالمجید -

 .156. مسکن و محیط روستا، شماره ترکمن انتظام معنای مسکن

محیط مسکن و  .مدل نظری رابطه هويت ساکنین و محیط مسکوني ارائه هويت در مسکن؛ (.1392) دیعبدالمجنورتقانی،  شهرام؛ پورديهیمي، -

 .18-3ص ، 32شماره  ;روستا، تهران

صفه، تهران، پذيرش . معماری ارزشي، کاربست مفهوم قناعت در ارتقاء وجوه کیفي معماری. (1394) دیعبدالمجنورتقانی،  سعدوندی، مهدی؛ -

 .برای چاپ

 

 علمی و تخصصی:  مقاالت چاپ شده در مجالت 

سال هجدهم، . فصلنامه آبادی، تهران، ستحکام بخشي بافت های تاريخي با تحريک توسعها(. 1387) دیعبدالمجنورتقانی،  رحیمي، روح اله؛ .1

 .120ص ، 59شماره 

بخشي سازه های چوبي غیرمسلح با استفاده از کامپوزيتهای  استحکام .(1387) نيالدشمس شمسايي،  نورتقانی، عبدالمجید، رحیمي، روح اله؛ .2

 .18 و 17 یهاشمس، تهران، در شماره ( در برابر زلزله. FRP) یمریپلپايه 

بهمن و  هفده و هجده، شماره چهارم، سال شمس،. سازه های کنشي و ايمني در برابر زلزله(. 1384، روح اله )يمیرح نورتقانی، عبدالمجید؛ .3

 .رانيا ،تهران اسفند،

 23زبان الگوی بافتهای تاريخي. فصلنامه معماری ايران )ما(، تهران، شماره  (. مدل هنجارآوری1385اله )رحیمي، روح  نورتقانی، عبدالمجید؛ .4

 .24 و

، تهران، فصلنامه معماری و شهرسازی. فضاهای گمشده در بستر بافت های فرسوده کشف (.1385) دیعبدالمجنورتقانی، رحیمي، روح اله؛  .5

 .85شماره 

 .52ماه علوم و فنون، سال پنجم، شماره  کتاب. اجتماعي فضا منطق (.1390)نورتقانی، عبدالمجید  .6

 .52شماره  مرداد، کتاب ماه علوم و فنون، سال پنجم،. رياضیاتِ معماری در آثار کاشاني دانش مقاله:ترجمه (. 1390)نورتقانی، عبدالمجید  .7

فاده . استحکام بخشي سازه های چوبي غیرمسلح با استشمس الدين شمسايينورتقانی، عبدالمجید. ؛ شمسايي، شمس الدين؛ رحیمي، روح اله .8

 .18 و 17( در برابر زلزله. شمس، تهران، در شماره FRP) یمریپلاز کامپوزيتهای پايه 

 یمریلپرحیمي، روح اله. مقاوم سازی سازه های بنايي غیر مسلح با استفاده از کامپوزيتهای پايه  نورتقانی، عبدالمجید،؛ شمسايي، شمس الدين .9

(FRP در برابر زلزله. شمس، تهران، در شماره )22و  21. 

 

 

 :ی بین المللیمقاالت ارائه شده در کنفرانس ها -

، گیالن، ششمن (؛ معماران بومي: روايتي از طراحي و ساخت خانه های روستايي اشکورات1397)نورتقانی، عبدالمجیدهادی زاده، علیرضا؛  -1

 تهران.، شهری توسعه و معماری عمران،کنگره 

 صنعت المللي بین کنگره مدوالر، اولین ی ساخته پیش مسکن طراحي در پیمون اهمیت (؛1397) عبدالمجید ،نورتقانی رضا؛ گرجي، باقری -2

 . تبريز، ساختمان

 کنگره پنجمین، وساز ساخت صنعت و مسکن در سازی پیش اهمیت (؛1396) فرخزاد، محمد؛ عبدالمجید ،نورتقانی رضا؛ گرجي، اقریب -3

 ، تهران.شهری توسعه و معماری عمران، المللي بین

بررسي همبستگي مولفه های هويت مکاني و معماری پايدار (. 1395)مهدی ،سعدوندی  ؛عبدالمجید ،نورتقانی  ؛رسول ،عبدی ملک کاليي -4

 .چهارمین کنگره بین المللي عمران ، معماری و توسعه شهری، )نمونه موردی مازندران(

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&queryWr=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04_1442=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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بازخواني اصول و ضوابط طراحي مسکن در بافت های تاريخي)نمونه موردی: (؛  1395)فاطمه  ،مظفری ؛عبدالمجید ،نورتقانی؛ مژده  ،رفیق -5

 ، تهران.اولین همايش بین المللي و دومین همايش ملي معماری و شهرسازی هويت گرا، فت تاريخي گرگان(با

های مسکوني و تاثیر آن بر حفظ سیمای  بررسي محله و نما در مجموعه(؛  1395)فاطمه  ،مظفری ؛عبدالمجید ،نورتقانی ؛مژده  ،رفیق -6

 ، تهران.اولین همايش بین المللي و دومین همايش ملي معماری و شهرسازی هويت گرا، شهری

بررسي کارکرد محرمیت در معماری خانه های ايران)نمونه موردی: خانههای (؛  1395)فاطمه  ،مظفری ؛عبدالمجید ،نورتقانی؛ مژده  ،رفیق -7

 ، تهران.ن همايش ملي معماری و شهرسازی هويت گرااولین همايش بین المللي و دومی، سنتي گرگان(

 ،سنتي بر ايجاد احساس امنیت ساکنانبررسي تاثیر فضاهای باز در معماری (؛  1395)فاطمه  ،مظفری ؛عبدالمجید ،نورتقانی؛ مژده  ،رفیق -8

 ، تهران.اولین همايش بین المللي و دومین همايش ملي معماری و شهرسازی هويت گرا

کنگره بین  چهارمین،  (؛ تبیین ماهیت و نیازهای رواني به خلوت در مسکن1395) عبدالمجید، نورتقانی ؛ ساداتنصراله حسیني، هديه  -9

  ، تهران.شهید بهشتي، دانشگاه شهرسازیمهندسي عمران، معماری و المللي 

ها: نمونه موردی  فرهنگي در طراحي ساختار خانه -باز انديشي عوامل اجتماعي  (؛1395)جاسم ، آزادبخت ؛عبدالمجید ،نورتقانی -10

 ، کنفرانس بین المللي پیشرفت علوم و تکنولوژی، وين، اتريش.کوهدشت

 ؛ کنفرانستي با معیارهای مقرون به صرفه گي در شهر بابلسرمکان يابي مسکن حماي (؛1395) عبدالمجید، نورتقانی ؛مهرناز ،رمضانپور -11

  بین المللي پیشرفت علوم و تکنولوژی، وين، اتريش.

اولین ، های مسکوني بررسي نقش هويت و تعامل ساکنین در مجموعه(؛  1395)فاطمه  ،مظفری ؛عبدالمجید ،نورتقانی؛ مژده  ،رفیق -12

 ، تهران.ماری و شهرسازی هويت گراهمايش بین المللي و دومین همايش ملي مع

خشي به سکونت، در مسکن: تبیین جايگاه و ضرورت آن در کیفیت ب خلوت؛ (1394سادات )نصراله حسیني، هديه ؛ عبدالمجید، نورتقانی  -13

 .دومین کنگره بین المللي افق های جديد در معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

 :ی ملیمقاالت ارائه شده در کنفرانس ها -

، بررسي تأثیر معماری بومي در طراحي ساختمانهای مسکوني درمناطق معتدل ومرطوب(؛ 1395) عبدالمجید، نورتقانی رفیق، مژده؛  .1

 ، تهران.دومین کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری

 پانزدهمیندرآمدها، به صرفگي؛ معیار سنجش کیفیت مسکن حمايتي کم  مقرون(؛ 1394مهرناز )، رمضانپور؛ عبدالمجید، نورتقانی .2

 همايش سیاست های توسعه مسکن در ايران، پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران، تهران.

دومین ، مکان يابي مسکن حمايتي کم درآمدها با معیارهای مقرون به صرفه گي(؛ 1394مهرناز )، رمضانپور؛ عبدالمجید، نورتقانی .3

 ، تهران.کنفرانس ملي جغرافیا و زمین شناسي

جستاری بر خلق کانسپت در روند طراحي معماری با استفاده از نماد های فرهنگي (؛ 1394) دیعبدالمج، نورتقانی؛ تینا، زوارئي  .4

 ، تهران.کنفرانس ساالنه تحقیقات در مهندسي عمران، معماری و شهرسازی و محیط زيست پايدار، خاص

رويکرد سیستم های پیش ساخته در مسکن انعطاف پذير، کنفرانس ملي مهندسي  (؛1394) نورتقانی، عبدالمجیدادبخت، جاسم؛ آز .5

 .معماری، عمران و توسعه کالبدی، کوهدشت

همايش ملي شهر،  اولینتاثیرات گونه مسکن بر پايداری اجتماعي،  بررسي(؛ 1394زهرا )؛ محمدزماني، عبدالمجید، نورتقانی .6

 زندگي، آرامش، مینودشت.

نخستین همايش ملي  .اجتماعي به استحکام بخشي بافتهای تاريخي یکرديرو (.1384اله )رحیمي، روح  نورتقانی، عبدالمجید؛ .7

 ايران. شیراز، استحکام بخشي ساختمانهای بنايي غیر مسلح و بناهای تاريخي،
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 پذيری جوامع روستايي )مطالعه موردی روستاهای سیل زده شرق استان گلستان(تحلیل و سنجش آثار اسکان مجدد بر زيست -16

 (نمونه موردی شهر سمنان) ای شهری، جهت رضايتمندی شهروندانبررسي نقش عنصر آب و فضای سبز در طراحي فضاه -17

 بررسي تاثیر پذيری الگوی مسکن روستايي از سبک زندگي روستايیان در شهرستان نکا -18

 نامه همدان(ارزيابي کیفیت زيبايي در منظر شهری با رويکرد ديدهای پیوسته )نمونه موردی: مسیر گردشگری گنج -19

 Vikor و SAW ز مدل هایحلیل طبقه بندی کیفیت پیاده روهای شهر لیکک با استفاده ات -20

 (.نمونه موردی شهر سمنان)بررسي نقش عنصر آب و فضای سبز در طراحي فضاهای شهری، جهت رضايتمندی شهروندان  -21

 .راهي در مناطق شمالي کشور )نمونه موردی استان گلستان(سنجي و توجیه مراکز رفاهي ، گردشگری)کمپینگ( بینفاصله -22

23- ...  
 

 

 کتاب چاپ 

. مسکن حمايتي کم درآمدها، از نظريه تا کاربست، انتشارات دانشگاه گلستان، (1396؛ رمضانپور، مهرناز)عبدالمجیدنورتقانی،  -

 .داوریدر دست 

 

 

  و فرهنگی ترویجیاجرایی، فعالیت های 

 مدير پايگاه میراث جهاني گنبد قابوس از سوی معاونت میراث فرهنگي کشور. -

 ریاست جمهوری. به 1398گزارش ملی سیالب  ،و میراث فرهنگيعضو اصلي کارگروه شهرسازی، معماری  -

 .قابوس گنبدعضويت در شورای راهبردی پايگاه پژوهشي میراث جهاني  -

 شور.کمدير پايگاه ملي شهر باستاني گرگان از سوی معاونت میراث فرهنگي  -

 نماينده دانشگاه در تهیه طرح جامع دانشگاه گلستان در سايت سرخنکالته توسط دانشگاه فردوسي مشهد. -

 ان.دانشگاه گلستان در برگزاری دوره های ارتقاء پايه مهندسدانشکده فني و مهندسي همکاری نظام مهندسي و  دبیر  -

 طراح و ناظر پروژه يادمان شهدای گمنام در محل دانشگاه گلستان. -

 عضويت در بسیج نخبگان استان گلستان. -
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 .1390گانه تهران، 22همکاری در برگزاری دوره های آموزش برنامه ريزی و طراحي مسکن شهری برای مديران شهرداری های مناطق  -

 .1383، اصفهان، سوم ارديبهشت ماه "های متحرک بازار روزغرفه"شیخ بهايي با ارائه طرح  شرکت در اولین جشنواره کارآفريني -

 .1381برگزاری نمايشگاه و گردهمايي اساتید دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با محققان دانشگاه لندن و موسسه آقاخان، در شهريور  -

 .1380میلر از دانشگاه کالیفرنیا، در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزاری نمايشگاه معماری منظر و سخنراني پروفسور  -

 .1378طراحي و برگزاری نمايشگاه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز در باغ ارم شیراز به مناسبت هفته پژوهش، بهار  -

 

 تشکیل کارگاه آموزشی 

 .1395در دانشگاه گلستان، ارديبهشت ماه ، "تفکر طراحي"آموزشي دو روزه کارگاه دبیر علمي،  -

کارشناسان حوزه  برای  "ارزش شاهکوه سفلي آشنايي با معماری روستای دارای بافت با"آموزشي دو روزه کارگاه  دبیر علمي، -

 .1394شهريور ماه  22ستان، ، در دانشگاه گل بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان مسکن روستايي

 20در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس،  "روش ها و تکنیک های طراحي مسکن اجتماعي "کارگاه يک روزه با عنوان برگزاری  -

 .1394 ارديبهشت ماه

 

  آموزشی دوره هایشرکت در 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی  "مصالح و فناوری های نوين در صنعت ساختمان "دوره آموزشي  -

 .1393خرداد ماه  18و  17ساعت در تاريخ  16به مدت 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه  "معماری پايدار و روش های صرفه جويي انرژی در ساختمان "دوره آموزشي  -

 .1393اد ماه خرد 12و  11ساعت در تاريخ  16و شهرسازی به مدت 

موسسه آموزشي جهاد دانشگاهي به مدت  "بکارگیری استانداردها و مقررات ملي و راهنماهای طراحي در معماری "دوره آموزشي  -

 .1393ماه  آذر 14و  13ساعت در تاريخ  16

ارديبهشت ماه  15، دانشگاه گلستان،  "مواد مختلف آيین نامه های ترفیع و ارتقاء آشنايي با روند امتیازدهي"کارگاه آموزشي  -

1393. 

 .1393شهريورماه  15، دانشگاه گلستان، "نقش دانشگاه در تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتي"کارگاه آموزشي  -

 .1393ارديبهشت ماه  ، دانشگاه گلستان،"آشنايي با مباني حفاظتي در همايش های بین المللي"کارگاه آموزشي  -

 .1393شهريور  24لغايت  19ساعت، دانشگاه گلستان،  16به مدت  "اخالق علمي و حرفه ای "کارگاه دانش افزايي استادان  -

 .1393شهريور  18لغايت  15ساعت، دانشگاه گلستان،  16به مدت  "تاريخ و تمدی اسالمي "کارگاه دانش افزايي استادان  -

 .1394 ارديبهشت ماه در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، "روش ها و تکنیک های طراحي مسکن " يک روزهآموزشي کارگاه  -

 

 سخنرانی های علمی 

 .1395، دانشگاه گلستان، گرگان در کارگاه دو روزه تفکر طراحي، ،"لويي کان، از فرم تا مکان "سخنراني با موضوع  -

http://bmgolestan.ir/news/1976/
http://bmgolestan.ir/news/1976/
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، نخستین همايش بین المللي شهرسازی و نورپردازی "فضاهای شهری ساحلي بازطراحي، فضا تا مکان "موضوع سخنراني با  -

 .1394ارديبهشت،  16شهرهای ساحلي، فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان، 

 1393، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان، "تحوالت مسکن در اکوسیستم سکونت"سخنراني با موضوع  -

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد "ساز و کار رابطه فرهنگ و محیط ساخته شدهفرهنگ در معماری، بررسي "سخنراني با موضوع  -

 1393شیروان، 

 1393، مرکز آموزش علمي کاربردی گنبدکاووس، "تفکر طراحي"سخنراني با موضوع  -

دانشگاه  رگان،گ، بنیاد مسکن انقالب اسالمیاستان گلستان، معماران طراح مسکن روستايي آموزش تخصصيکارگاه سخنراني در  -

 .1391گلستان،

 .1390سخنراني در همايش خانه ايراني، گنبد کاووس، دانشگاه آزاد،  -

 1389هفته معمار؛  روزه 3سخنراني در دانشگاه پیام نور در همايش  -

 ؛1384 سخنراني و ارائه مقاله در تاالر مرکزی دانشگاه شیراز، به عنوان پژوهشگر نمونه در هفته پژوهش -

 

 

 تدریسسوابق  -3

 مقطع کارشناسی

 دانشگاه گلستانمعماری  ي( کارشناسطراحي معماری پنچ )طراحي مجموعه های مسکوني . 

 ،دانشگاه گلستانکارشناسي معماری  برنامه ريزی کالبدی معماری . 

 گلستان دانشگاه معماری  ي( کارشناسطراحي معماری دو )طراحي واحد مسکوني. 

  دانشگاه گلستان . ، آشنايي با روستای يک و روستای دودرس 

 . درس انسان، طبیعت و معماری، دانشگاه گلستان 

 معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتي، سال  ي( کارشناسطراحي معماری پنج )طراحي مجموعه های مسکوني
87-1386. 

 ( کارشناسطراحي واحد مسکونيطراحي معماری دو )1387 -88 دانشگاه فردوسي مشهدشهرسازی معماری در دانشکده معماری و  ي 

 ( کارشناسطراحي مجموعه های مسکونيطراحي معماری پنج )89دانشگاه فردوسي مشهد معماری در دانشکده معماری و شهرسازی  ي- 
1388 

  1387-88، سال دانشگاه شهید بهشتيکارشناسي معماری، دانشکده معماری و شهرسازی  طرح نهاييپروژه. 

 1386 -87نیمسال دوم  دانشگاه بین المللي چابهار،کارشناسي معماری در دانشکده معماری  معماری يک و دو مقدمات طراحي. 

 ،گروه معماری دانشکده هنر و  همکار تدريس دکتر پورديهیمي، طراحي معماری پنج )طراحي مجموعه های مسکوني( کارشناسي معماری
 .1383-85تحصیلي،  ترم 4معماری دانشگاه شیراز به مدت 
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 مقطع کارشناسی ارشد

 گلستاندانشگاه معماری،  ي ارشدکارشناس ،نظريه و روش های طراحي . 

 گلستان دانشگاه  ،معماری ي ارشدکارشناس ،طراحي معماری دو. 

 گلستاندانشگاه  ،، در دوره کارشناسي ارشد معماریروان شناسي محیط .  

 1390-92نیمسال  2، به مدت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرديس مازندرانکارشناسي ارشد معماری  ،طراحي معماری يک 

 1389-91نیمسال  4، به مدت دانشگاه آزاد بمدر دوره کارشناسي ارشد معماری دانشکده معماری  ،طراحي معماری يک 

 1390-92نیمسال  3، به مدت دانشگاه آزاد گنبد کاووسدر دوره کارشناسي ارشد معماری دانشکده معماری  ،طراحي معماری يک 

 1390-92نیمسال  2، به مدت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرديس مازندرانکارشناسي ارشد معماری  ،روان شناسي محیطي 

 1389-91نیمسال  4، به مدت دانشگاه آزاد بمدر دوره کارشناسي ارشد معماری دانشکده معماری  ،روان شناسي محیطي 

 1390-92نیمسال  3، به مدت دانشگاه آزاد گنبد کاووسکارشناسي ارشد معماری  ،روان شناسي محیطي 

 مقطع دکترا

 1394-95دانشگاه آزاد ساری،  معماری دکترای، هپیشرفت روش تحقیق تدريس. 

 

 فوق لیسانس پایان نامه راهنمای

  گرگان، دانشگاه گلستاننامه معماری در  انيپا12 بیش ازدفاع شده  استاد راهنمای 

   گرگان، دانشگاه گلستانپايان نامه معماری در  8استاد راهنمای در حال انجام 

  دانشگاه فردوسی مشهدپايان نامه معماری در  2در حال انجام و مشاور استاد راهنمای دوم 

  تهران ،شهید بهشتیدانشگاه پايان نامه مرمت در  1استاد راهنمای دوم در حال انجام 

 

 :دکتریرساله  راهنمای

   دفاع نهايي انجام شدهدانشگاه هنر اصفهان، دانشجو رسول عبدی رساله دکتری راهنمای دوماستاد ،. 

   در حال انجام ،دانشگاه شهید رجایی تهراندانشجو مهرناز رمضانپور،  رساله دکتریمشاور اول استاد. 

   ،دفاع نهايي انجام شدهدانشگاه آزاد ساری، دانشجو سعید اکبری، استاد راهنما. 

  انجام شده نهايي دفاعآماده ، دانشگاه آزاد ساری، استاد راهنما، دانشجو حسن کالنتری. 

   ،انجام شده آماده دفاع نهايياستاد راهنما، دانشجو خانم محمدپور، دانشگاه آزاد ساری. 

 


