
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7316س مهندسی معماری از دانشگاه تهران سال فوق لیسان 

  پوترای مالزیدانشگاه معماری منظر از دکتری(UPM)  4172سال 

 

 

  7317-7311در طرح مجموعه مسکونی کارکنان الیروبی بهمنشیر در سال ح اطرکمک  

  7313سینمایی دفاع مقدس در شرکت کوشا پایدار در سال طراحی کتابخانه سایت 

 همکاری و طراحی وکارشناسی با مهندسین مشاور: طرح و بنا، رای فن، خط، منا آذربایجان غربی 

  7311طراحی و نظارت بر بخشی از محوطه فرهنگسرای خاوران در سال 

  7311و  7311در سال بوستانهای محلی جماران واسکویی درمنطقه یک شهرداری تهران طراحی. 

  پروژه ساختمانی برای شرکت بیمه دانا جهت صدور بیمه نامه مهندسی ساخت  311کارشناسی بیش از

 .7311الی  7311یا تعیین خسارت در سالهای 

 7311و  7317تا  7311از سال  زیباسازی شهرداری مناطق یک و شش تهران رئیس 

 

 

 147-44111743   :تلفن

  1174-7221771: تلفن همراه

                         sharghi@sru.ac.ir :ایمیل

 لویزان، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده معماری و شهرسازیتهران، آدرس: 

 

 

علی شرقیدکتر     
   

 

 

 تحصیالت

 فعالیت های اجرایی و حرفه ای
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 7311تا  7314طقه شش از سال شهرداری من دفتر فنی و طرح های عمرانی رئیس. 

  ،مدیریت پروژه یا نظارت عالیه بر پروژه های خانه مرکز مشارکت های مردمی در خیابان ورشو تهران

 و ... 6، نمای ساختمان و آبنمای میدان اسدآبادی در شهرداری منطقه محوطه بوستان ایرانشهر

  تهران شهرمسکونی در  ساختمانمعماری بیش از سی مورد طراحی یا نظارت و اجرای. 

  شهرداری تهران. 6عضو هییت علمی کمیته نماهای شهری تهران و منطقه 

  تا  7313معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید رجایی از آبان ماه

 کنون.

 ماه  ناز بهم دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سرپرستی گروه معماری

 .12تا شهریور 7313

 

 

 

 7316از سال  عضو گروه آموزشی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیو  عضو هئیت علمی   

  7312از سال  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیعضو موسس و مدیر رشته معماری منظر   

  مختلفتا حال در مقاطع  7361دروس مهندسی معماری از سال تدریس.  

  7312تا  7314از سال علمی کاربردی تدریس در دانشگاه 

  16لغایت  12تدریس دروس مختلف تخصصی معماری دانشگاههای آزاد تهران در سالهای 

  11و  16تدریس دروس مختلف تخصصی معماری در دانشگاه شهاب دانش قم در سالهای 

  شرکت های بیمه دانا و بیمه در روشهای ارزیابی و صدور بیمه نامه های مهندسی ساختمان تدریس

 7311و  7316 هایسالسامان برای کارشناسان مرتبط در 

 معماری تا کنونمهندسی پایان نامه دانشجویان کارشناسی  716 یراهنمای هدایت و. 

 معماری تا کنونمهندسی ارشد پایان نامه دانشجویان کارشناسی  41 ییراهنما هدایت و. 

 و پایه یک طراحی و نظارت عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران. 

 عضویت در سازمانهای حرفه ای و صالحیت ها وآموزشی  پیـشینه علمی،



 7311انجمن متخصصان محیط زیست ایران از سال عضو. 

 

 

 

  ترجمه کتاب" With People in Mind, Design and Management Every Day Nature "   7311در سال 

در انتشارات شده چاپ  و  "پیرامون از نگاه مردم طراحی و مدیریت منظر در طبیعت "به فارسی با عنوان 

 .(7313)تجدید چاپ در سال  شهید رجائیتربیت دبیر دانشگاه 

  ترجمه کتاب" Language of Space and Form "   و "زبان فضا وفرم "به فارسی با عنوان  7316در سال 

 .(7316)در سال  شهید رجائیتربیت دبیر چاپ شده در انتشارات دانشگاه 

  علوم و :ژوهشیپ -فصلنامه علمی 41شماره  11-11صفحات در  " نمای سبز " مروری-علمی مقالهچاپ 

  .7312در سال  تکنولوزی محیط زیست

  ر د انبا همکار " همزیستی یا تقابل درختان چنار با معماری انسان-خیابان ولی عصر تهران "چاپ مقاله

 .7311در سال  محیط زیست انسان و ترویجی: -فصلنامه علمی)دوره جدید(  4شماره  72-41صفحات 

  نظریۀ کارکردی تحلیل) آن آموزشی کاربرد بر دانشگاهی پردیس منظر معماری کیفیت تأثیر "مقاله چاپ 

 -فصلنامه علمی 71شماره  17-64در صفحات  "( باز فضای در دانشجویان مطالعۀ و ذهنی تمرکز بازسازی

 .7311در سال  باغ نظرژوهشی: پ

  با  "بر باغسازی ایرانی "جنات تجری من تحت االنهار"کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی  "مقاله چاپ

 741-721صفحات در  تکنولوزی محیط زیست علوم و :ژوهشیپ -در فصلنامه علمیهمکاری محمد تیموری 

 .7317در بهار  72دوره  7شماره 

  مقاله شفاهی ارائه" Vali-e-Asr Street of Tehran, Encounter or Coexistence Sycamore with 

Human Architecture  "  بین المللی ساختار محیطی در کشورهای  کنفرانسبه پنجمین  4177دسامبر  1و  6در

 محمد حسین محتشمی. همکاریبا  مالزی -در حال توسعه در پنانگ 

 در مجالت علمی و کنفرانس ها االتمقکتاب، 

 



  چاپ مقاله"Evaluation of Parental Satisfaction of Children’s Spaces Within High Rise 

Apartment Environments "  مجله علمی  1دوره  4شماره  11-14با همکاران در صفحاتJournal of 

Landscape Ecology 4172 آگوستدر  کشور جمهوری چک. 

  چاپ مقاله" Evaluating Status of Global Indices of Age-Friendly City In Tehran Metropolis 

(AFC)"  مجله علمی  1دوره  3شماره  64-21با همکاران در صفحات“Architecture  Civil 

Engineering  Environment" ACEE   4176کشور لهستان در آگوست. 

 نهنمو، یخیتار یو درون بافت شهر ایرو به در رداریشناش یهاخانه یدارید میحر لیتحل " پذیرش چاپ مقاله 

در قالب ، 8931 پاییز در نقش جهانژوهشی در مجله علمی پ" بوشهر میلبه ساحل در بافت قد یها: خانهیمورد

 .راحیل ندومیراهنمایی پژوهشگر دکتری خانم 

 قالب راهنمایی دانشجویان ارشد و دکتری معماری در مجالت علمی  پژهشی دیگر در -مقاله علمی 81اپ بیش از چ

 .ISIو   ISC پژوهشی

  دیگر. بین المللی در ایران و کشورهای مقاله در همایشهای ملی و 06شرکت و چاپ بیش از 

 

 

  دانشگاه شهید امکان سنجی و برنامۀ فیزیکی احداث دانشکده معماری و شهرسازی  "طرح پژوهشی

 7311در سال  شهید رجاییتربیت دبیرزیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه  " رجائی

  تا کنون 7311از سال  و علمی ترویجی هشیله علمی پژوامق 741بیش از داوری. 

 7311الی  7311اختراعات و ابداعات جشنواره ملی خوارزمی در سالهای  و سرداوری داوری 

 یدسمهن وستهیکارشناسی ناپ بازنگری و تدوین برنامه درسی دورهانشگاهی: دوهشی برون طرح پژ 

 .7313در سال  یمعمار

 از زبان   "طاق وقوس در معماری ایران "یک کتاب معکوس ترجمهوهشی درون دانشگاهی : طرح پژ

  7311 در سال فارسی به زبان انگلیسی

 طرح های پژوهشی
 



 مقایسه های اجتماعی بر اساس فاکتورهای کیفیت مسکن و محیط وهشی درون دانشگاهی : طرح پژ

 7311در سال  همگنمسکونی و تاثیر ان بر عزت نفس ساکنین در محیطهای مسکونی نا

 ارتقاء مبنای بر دانشگاهی های سایت باز فضاهای طراحی اصول" درون دانشگاهی رح پژوهشیط 

 هید رجاییشتربیت دبیردانشگاه زیر نظر معاونت پژوهشی  "(مقدماتی فاز) دانشجویان آموزش کیفیت

 7311در سال 

 

 .تهران. علی شرقی31 پاییزتهیه شده در 


