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 مربی مرتبه علمی

 ی:لیتحص سوابق

 باغبانیعلوم  -کشاورزی کارشناسی:

 طراحی محیط -مهندسی و فنی کارشناسی ارشد

 - دکترای:

 یی:اجرا سوابق
  سال 2زباله کرج مربوط به سازمان بازيافت به مدت مهندس ناظر فضای سبز مرکز دفن 

  تهران در زمینه طراحی محیط و منظر و فضای سبز پروژهای  4مشاور معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه

 عمرانی

 مشاور دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت تهران 

 زيره قشمنماينده پژوهشکده محیط زيست پژوهشگاه صنعت نفت کل کشور در ج 

 مدير امور اجرايی پژوهشکده مجازی محیط زيست دانشگاه تهران  

  مدير پروژه طراحی منظر و محیط زيست مهندسین مشاور پارت 

  همکاری با دفتر فنی دانشکده محیط زيست دانشگاه تهران در زمینه مطالعات زيست محیطی و طراحی سايت

 موزه 

  سال 1فضای سبز به مدت همکاری با شرکت هادی در زمینه طراحی 

  ماه 3تهران  به مدت  4ناحیه  6کارشناس پیمانکار فضای سبز منطقه 

 احداث فضای سبز و جنگل کاری درمرکز دفن زباله کرج 

  همکاری با مهندسین مشاور شهر و خانه اصفهان در زمینه تهیه طرح جامع ساختاری، عملیاتی استان

 چهارمحال و بختیاری 

 وسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاریهمکاری با شرکت ت 

 اجرايی طراحی پارک و فضای سبز با شهرداری بندر امام خمینی )ره( -مجری طرح پژوهشی 

  اجرايی طراحی بلوار امام خمینی)ره( شهر پلدختر استان لرستان-مجری طرح پژوهشی 

 امینطراحی و نظارت بر اجرايی محوطه های دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ر 

 اجرای فضای سبز محوطه سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 

  12-11تهران در سال  4مشاور طراحی محیط و منظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 

 ناظر و مشاور مجموعه پارک ساحلی دانشگاه رامین خوزستان 

 گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه  کشاورزی و منابع طبیعی رامین  مسئول پیگیری ايجاد و راه اندازی

 خوزستان

 کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان عضو کمیته فضای سبز دانشگاه 



 انجمن متخصصین فضای سبز و منظر ايران یالملل نیو ب یمل یدر جوامع و انجمن ها تیعضو

فدارسیون بین المللی طراحان منظر و فضای سبز 

 IFLAامريکا 

پارکهای تماتیک يا -منظر و فضای سبز شهری : رشته مهندسی فضای سبزفعالیت های پژوهشی 

محوطه های  -منظر شفابخش -موضوع محور

کهای پار -بیمارستانی، دانشگاهی، صنعتی، تجاری

پارکهای گیاهشناسی و گیاهان خشکی  -ساحلی

 زی

 وسايل خزانه گیاهان فضای سبز -آتلیه طراحی : امکانات

تأسیس رشته مهندسی فضای سبز در سال  :یمعرف

 2ش. آغاز شد و در حال حاضر دارای  1378

و اساتید  مربی –نفر عضو هیئت علمی 

 مقطع در تنها که است سرويسی و مدعو

 .پذيردمی دانشجو کارشناسی
آموزند که بتوانند متخصصان اين گرايش می رشته: هدف

ای هماهنگ میان محیط انسان ساخت توسعه

و محیط زيست طبیعی برقرار کنند و تعادل 

های شهری و محیط طبیعی را در حوزه

ای تداوم بخشیده، با شناخت عناصر منطقه

محیط طبیعی به مرمت و بازسازی اين عناصر 

ند. با در فضاهای شهری و غیر شهری بپرداز

طراحی فضای سبز در مقیاس خرد و کالن و 

پارکهای درون شهری و برون شهری، فضاهای 

های تفريحی، محوطه سازيهای، مجموعه

ورزشی و صنعتی، تقسیم و تفکیک اراضی و 

های طراحی فضاهای طبیعی در مجتمع

های مسکونی و جز اينها تا زيستی و مجموعه

هری را های شحدی روح سرد حاکم بر توسعه

هايی که طراحی تغییر داده با تفرجگاه

های کنند نشاط و شادابی حاصل از محیطمی

های انسان ساخت عرضه طبیعی را در محیط

 کنند. 

 


