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سوابق تحصیلی
8031

دکتری معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

8033

کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

8011

کارشناسی ،معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز

رتبه  8ورودی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس در سال 8033

سوابق تدریس


 8031-8035تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی ارشد معماری ،دانشکده
هنر و معماری ،دانشتتگاه ستتوره (روش تحقیق و تدوین پایان نامه ،نظریه و روشتتهای ارا،ی،
روانشناسی محیط)



 8031تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی ارشتد معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه تربیت مدرس (ارح  0معماری)



 8030تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی ارشتد معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه تربیت مدرس (نظریه ها و روشهای ارا،ی -سیر اندیشه های معماری)



 8030تدریس به عنوان استتتاد مدعو در دوره کارشتتناستتی ارشتتد ارا،ی محیط ،دانش تکده
مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز (اصول و مبانی ارا،ی محیط -تکنیکهای ارا،ی
محیط)



 8030تدریس به عنوان استتتاد مدعو در دوره کارشتتناستتی ارشتتد معماری ،دانشتتکده هنر و
معماری ،دانشگاه غیرانتفاعی آبا (نظریه ها و روشهای ارا،ی)



 8032تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی ارشتد معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه تربیت مدرس (سازههای نو)



 8033-8032تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشتگاه آزاد اسالمی وا،د هشتگرد (ارا،ی معماری  – 2زبان تخصصی معماری،
تنظیم شرایط محیطی)



 8033-8032تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی وا،د رباط کریم (ارا،ی معماری 8و)0



 8033-8038تدریس به عنوان استتاد مدعو در دوره کارشتناستی معماری ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی کاشان (ارا،ی معماری )0



 8018-8013تدریس به عنوان استتتاد مدعو در دوره کارشتتناستتی معماری ،دانشتتگاه غیر
انتفاعی توسعه (زبان تخصصی معماری – اشنایی با معماری جهان – تنظیم شرایط محیطی –
ساخت و ارائه  8و )0

سوابق پژوهشی و اجرایی


ناظر ارح تحقیقاتی " اصول و مبانی ساماندهی بافت ،اشیه ای بزرگراه های شهری در محدوده
تالقی با بافت های قدیمی شهری" ،سازمان زیباسازی شهر تهران8035 ،



مدیر برنامهریزی و دبیر علمی همایش بینالمللی و کارگاه آموزشی با عنوان "میراث صنعتی:
بازآفرینی اقتصادی – فرهنگی صنایع و مشاغل آالینده" ،انجمن علمی معماری هوشمند
دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس -شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر،
تهران 82 ،و  80اسفند 8031



مدیر برنامهریزی و دبیر اجرایی کنگره بین المللی افق های نوین در معماری و شهرسازی با
مرکزیت "هویت اسالمی ایرانی تهران آینده" ،انجمن علمی معماری هوشمند دانشکده هنر
و معماری دانشگاه تربیت مدرس -معاونت شهرسازی و معماری  -شهرداری تهران ،تهران،
 81و  83بهمن 8031



مدیر برنامهریزی و دبیر علمی همایش و نشست علمی بینالمللی با عنوان "زیباسازی و نماد
های شتهر ایرانی استالمی" ،انجمن علمی معماری هوشمند دانشکده هنر و معماری دانشگاه
تربیت مدرس -سازمان زیباسازی شهر تهران ،تهران 5 ،آبان 8031



مدیر برنامهریزی و دبیر علمی نشست علمی با عنوان "نقش فناوری های دیجیتال و هوشمند
در نورپردازی شتتهری" ،انجمن علمی معماری هوشتتمند دانشتتکده هنر و معماری دانشتتگاه
تربیت مدرس -سازمان زیباسازی شهرداری کرج ،تهران 5 ،خرداد 8031



دبیر علمی اولین همایش و کارگاه بین المللی تخصصی معماری و شهرسازی شهرهای سا،لی
(معماری؛ شهرسازی و نورپردازی شهرهای سا،لی)؛ بندرعباس 81 ،و  88اردیبهشت 8031



برگزاری کارگاه تخصتصتی و آموزشی « فرایند ارا،ی معماری پارامتریک و نرم افزار گرس
هاپر» و «فرایند ارا،ی معماری هوشمند و کامپیوتیشن» در اولین کنگره بین المللی افق های
جدید معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس 88 ،و  81دی ماه 30



داوری مقاالت در اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شتتهرستتازی ،دانشتتگاه
تربیت مدرس 88 ،و  81دی ماه 30



برگزاری کارگاه تخصتتصتتی و آموزشتتی «نقش مواد و مصتتال هوشتتمند در فرایندهای نوین
ارا،ی» و «فراینتد ارا،ی معماری دیجیتال» در همایش بین المللی داده پردازی و معماری
دیجیتال ،دانشگاه تربیت مدرس ،مهرماه 8030



داوری مقاالت نشتتریه تحلیلی-پژوهشتتی آرایه ،نشتتریه انجمن علمی پژوهش هنر دانشتتگاه
تربیت مدرس8030 ،



ناظر ارح تحقیقاتی اولویت شتناسی هنر و معماری اسالمی ایرانی در شهر تهران ،کنگر بین
المللی علوم انسانی اسالمی8030 ،



سخنران همایش بین المللی «داده پردازی و معماری دیجیتال»  -دانشگاه تربیت مدرس ،مهر
ماه 8030



داوری مقاالت در همایش بین المللی «داده پردازی و معماری دیجیتال»  -دانشتتگاه تربیت
مدرس ،مهر ماه 8030



همکار اصتتلی ارح در ارح تحقیقات ملی «بازشتتناستتی و تحلیل گرایش های تجدید،یات
گرایانه در معماری معاصر کشورهای اسالمی» ،مورد ،مایت صندوق ،مایت از پژوهشگران
و فناوران کشور8030 ،



تولید دانش فنی ارا،ی و ستاخت الگوهای صتفحه گسترده در ماکت های معماری و اجرای
نمونه ای آن و فروش آن به دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس ،دی ماه 8030



دبیر اجرایی همایش بین المللی «داده پردازی و معماری دیجیتال»  -دانشتتگاه تربیت مدرس
 -سازمان زیباسازی شهر تهران ،مهر ماه 8030



همکاری در تهیه و تدوین پروژه پژوهشتی «فضتاهای مک

شهری»  -نمونه موردی :خیابان

ولیعصر تهران ،سازمان زیباسازی شهر تهران8030-8032 ،


ویراستتتار فنی و ادبی کتاب مرجع کامل  ، VRay 2.20مترجم :مصتتطفی محمدی ،محستتن
علینژاد .انتشارات :جهاد دانشگاهی وا،د تهران8032 ،



همکاری در تهیه و تدوین مطالعات ارح جامع منطقه گردشگری قرهقشون ،بناب ،آذربایجان
شرقی8032 ،



دستیار پروفسور پورجعفر در تدوین درس سیر اندیشه های شهرسازی برای دانشگاه مجازی
امام رضا – ارح درس و آپلود مطالب درسی به صورت مجازی در سایت دانشگاه امام رضا
(8033 – )PowerPoint

سوابق فرهنگی
اسالمی در-ضتور فعال در کرسی های آزاد اندیشی « تجلی سبک زندگی ایرانی، شترکت و



»معماری

سوابق حرفه ای
به...  میادین و، مستتاجد:تهیه الگوی نورپردازی موقت فضتتاهای مختلش شتتهر تهران نظیر



8031 ، سازمان زیباسازی شهر تهران،مناسب عید سعید فطر
رکتی و پیاده به مناسبت اعیاد قربان و، تهیه ضوابط و راهنمای نورپردازی موقت محورهای



8031 ، سازمان زیباسازی شهر تهران،غدیر خم در شهر تهران

مقاالت و همایشهای بینالمللی
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مقاالت فارسی و همایشهای داخلی


محمد مهدی موالئی ،گالره شاه ،سینی ،سمانه دباغچی ،تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها
در بستر مؤلفه ها و عوامل کلیدی اثرگذار ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده هنر و معماری ،پاییز 8035

 ستمانه دباغچی ،میترا کریمی ،محمدمهدی موالیی ،ستیر تحول استخوانبندی شهرهای تاریخی ایران در
روند توستعه ،نمونه موردی :شتهر های یزد و کاشتان ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر ،پژوهشکده
هنر ،معماری و شهرسازی نظر( ،8035 ،پذیرش شده)


محمتد مهتدی موالیی ،محمتد رضتتتا پورجعفر ،محمتد رضتتتا بمتانیانIntroduction of Interactive ،
 ، Architecture and Its Role in the Adaption of Architectureدوفصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان،
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنر و معماری ،زمستان 8031



محمدرضا پورجعفر ،علی پورجعفر ،محمد مهدی موالیی ،سارا پورجعفرRetrieval of Iranian-Islamic ،
vocabulary of urban design in the existed literatures with an emphasizes on Shiraz school of
 ،thought of urban designدوفصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنر
و معماری( ،8031 ،پذیرش شده)



محمد مهدی موالیی ،محمد رضتا پورجعفر ،محمد رضا بمانیان ،جایگاه مفهوم قلمرو در انعطاف پذیری
شهر اسالمی ،دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی( ،علمی-پژوهشی)8032 ،



محمتد مهدی موالیی ،خلق فضتتتاهای انعطاف پذیر به منظور براورده ستتتاختن فعالیتها و عملکردهای
مختلش در فضای معماری ،اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت
مدرس 88 ،و  81دی ماه 30



ا،مد علی نامداریان ،محمد مهدی موالیی ،پیاده ستتازی شتتهرها ،پیاده محوری شتتهرها ،نشتتریف فنی-
تخصصی دانش نما8038 ،

کتب فارسی


ترجمه  :فناوری های هوشــمند و کاربردهای آن در معماری و طراحی ،دکتر محمد
جواد مهدوی نژاد – دکتر محمد مهدی موالیی ،انتشتتارات مرکز تحقیقات ستتاختمان و مستتکن،-
( ،8038چاپ شتتده) ( Smart Materials and New Technologies for Architecture and
)Design Professions

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد


آرش عدالت رفتارزاد پور« ،ارا،ی دانشکده معماری با استفاده از مصال هوشمند در راستای جنبه های
زیست محیطی معماری پایدار در تهران بزرگ» ،)35/31/21( ،دانشگاه آزاد اسالمی وا،د بین المللی
کیش ،کیش



مهبد مدیری « ،ارا،ی ساختمان اداری با رویکرد بهینه سازی انرژی در تهران بزرگ»،)35/31/21( ،
دانشگاه آزاد اسالمی وا،د بین المللی کیش ،کیش



فروزان صدری « ،ارا،ی هتل بیمارستان با رویکرد معماری هوشمند» ،)35/30/81( ،و استاد مشاور:
آقای دکتر محمدرضا لیلیان ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا ،آبیک ،قزوین



نیلوفر محمدزاده« ،ارا،ی مرکز کارآفرینی زنان با رویکرد نقش جنسیت بر کیفیت فضا»،)35/30/81( ،
و استاد مشاور :آقای دکتر محمدرضا لیلیان ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا ،آبیک ،قزوین

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد


نعیمه جدیری ،یدری« ،نقش مصال هوشمند در افزایش خالقیت و پویایی در فضای آموزش؛ نمونه
موردی :ارا،ی فضای آموزشی در شهر پرند» ،)31/31/28( ،و استاد راهنما :آقای دکتر محمدرضا
لیلیان ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا ،آبیک ،قزوین

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد


رضوان دالوند « ،بازآفرینی ساختارهای ابیعی در بافت تاریخی شهر های ایران(،نمونه موردی :رودخانه
شتتهر خرم اباد)» ،)35/88/23( ،استتتاد راهنما :آقای دکتر محمد ستتعید ایزدی -آقای دکتر مهرداد
کریمی مشاور ،استاد مشاور :آقای دکتر ،سن سجادزاده ،دانشگاه بوعلی سینا



مریم ،میدی نیا« ،پیشتتبرد اهداف بازآفرینی شتتهری از اریق ارتقاف کیفیت فضتتاهای عمومی(نمونه
موردی :محله ستیروس در بافت تاریخی شهر تهران)» ،)35/88/23( ،استاد راهنما :آقای دکتر محمد
سعید ایزدی ،استاد مشاور :آقای دکتر ،سن سجادزاده ،دانشگاه بوعلی سینا



مینا عراقچیان« ،میزان اثرگذاری مولفه های کالبدی-فضتتایی بر تقویت ،س مکان در مستتکن معاصتتر
(نمونه موردی مجتمع مسکونی سعیدیه و مجتمع های مسکونی بلوار آیت آاله کاشانی)،)35/88/81( ،
استاد راهنما :آقای دکتر سعید علیتاجر ،دانشگاه بوعلی سینا



محمدرضتتا مقیمی « ،باز آفرینی الگوی مستتکن در بافت فرستتوده محله ی اتابک بر استتاس هویت
اجتماعی افراد این محله» ،)35/31/88( ،استتتاد راهنما :آقای دکتر محمدرضتتا بمانیان ،استتتاد مشتتاور:
آقای دکتر محمدجواد مهدوی نژاد ،دانشگاه تربیت مدرس.



ستتعیده جداری« ،روش های مقداری در بهینه ستتازی اندازه بازشتتوها ،ارا،ی موردی :مرکز ااالع
رسانی دانشگاه تربیت مدرس» ،)35/31/81( ،استاد راهنما :آقای دکتر محمدجواد مهدوی نژاد ،استاد
مشاور :آقای دکتر خسرو دانشجو ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.



ستارا نعمت الهی« ،بازارا،ی فضتاهای باز مجموعه های مسکونی با رویکرد تعدیل دما؛ نمونه موردی:
مجموعه مسکونی عسلویه ،در اقلیم گرم و مراوب» ،)31/82/81( ،استاد راهنما :آقای دکتر محمدرضا
بمانیان ،استاد مشاور :آقای دکتر مهدی ،قیقت بین ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.



ستید،سین نقوی« ،بررسی روشهای اجرا در محل نماهای پارامتریک؛ نمونه ارا،ی :ساختمان مسکونی
در تهران» ،)31/82/33( ،استاد راهنما :آقای دکتر محمدرضا بمانیان ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.

