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 سوابق تحصیلی :  -2

مقطع 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی 

نام واحد  مدت تحصیل  گرایش 

 آموزشی 

کشور / شهر 

 محل تحصیل

 معدل 

 تا  از 

دانشگاه آزاد  1519 1556 عمران  عمران  لیسانس 

 اسلامی 

 31/16 مشهد

 16/13 بابل   صنعتی 1599 1511 سازه  عمران  فوق لیسانس 

 

  



 پایان نامه کارشناسی ارشد : -5

 مدل سازی رفتاری دیوارهای متعامد در سازه های بلند تحت اثر بارهای جانبی

 1/1/1599حاجی کاظمی استاد محترم گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ :  حسنبه راهنمایی آقای دکتر

  زمینه های مورد عالقه تحصیلی : -8

که در این زمینه پس سیستمهای بابر جانبی با عنایت به موضوع پایان نامه و علاقه به تحقیق بیشتر در زمینه سازه های بلند و

کاری استاد راهنمای محترم پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشهایی هم در زمینه دیوارهای پس از پایان نامه و در ادامه هماز

پرداخته ام و  FRPو   GFRPبرشی انجام و در زمینه تقویت آنها نسبت به ترجمه کتاب مقاومت و ظرفیت جابجایی دیوار برش 

 علاقه مند به ادامه روند و پژوهش در این مورد می باشم.

 نامه از اساتید :توصیه  -3

  

  

 

  سوابق تدریس : -6

 نوع همکاری سال تدریس دروس تدریس نام دانشگاه

 حق التدریس تا کنون 90از  مقررات ملی ساختمان دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

 حق التدریس تا کنون 90از  ساختمان روشهای اجرایی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

آشنایی با مقررات ملی  دانشگاه علمی و کاربردی

ساختمان و زیر ساخت های 

 شهری

 حق التدریس تا کنون 99از 

آشنایی با ضوابط و  دانشگاه علمی و کاربردی

 زیرساختهای شهری

 حق التدریس تا کنون 99از 

 حق التدریس تا کنون 99از  متره و برآورد دانشگاه علمی و کاربردی

 

 

 

 سوابق پژوهشی :  -5



 ترجمه کتاب –الف      

 ترجمه کتاب : -1

Strength and Drift Capacity of GFRP-Reinforced Concrete Shear Walls  

  December 2013سال تالیف :   Nayera Ahmed Abdel-Raheemنویسنده : 

  GFRPمقاومت و ظرفیت جابجایی دیوار برش 

 ترجمه کتاب : -2

Structural Systems for Tall Buildings  

 ,Ryszard M. Kowalczyk, Robert Sinn, Max B Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Committee Editoral groupنویسنده : 

 سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند 

 ترجمه کتاب :  -5

Building for Life: Understanding the Human-Nature Connection   

  Stephen R. Kellertنویسنده : 

 طراحی و درک ارتباط انسان و طبیعت  –ساختمانی برای زندگی 

 ترجمه کتاب :  -8

Architecture and the Urban Environment   

  July 2012سال تالیف :      Derek Thomasنویسنده : 

 محیط شهری و معماری چشم انداز عصر جدید 

 

 

 

 طرحهای تحقیقاتی: -ب

 



 کارفرما انجام تحقیقزمان  عناوین تحقیق

متر انجام  -29طرح تحقیقاتی بررسی خروج آب از گودبرداری زیر تراز -1

 شهرداری( 1شده در منطقه بافت مرکزی مشهد مقدس )منطقه 

 مشهد 1شهرداری منطقه  1595تابستان 

طرح بررسی و آسیب شناسی بافت فرسوده اطراف حرم از لحاظ مبحث  -2

 )پدافند غیر عامل(مقررات ملی ساختمان  21

 مشهد  1شهرداری منطقه  1595پاییز 

و امکان سنجی سرمایه  فرسودهطرح تحقیقاتی ارزیابی و سنجش بافت  -5

 گذاری در توسعه پایدار شهری 

پاییز و زمستان 

1592 

 شهرداری مشهد 

شناسایی مسائل ، فرصتها و نیازهای محله های )دانش ، سراب ، سلام ،  -8

 1منطقه  ضد و ده دی(

دبیرخانه اجتماعی شورای  1592پاییز 

 محلات مشهد 

طرح تحقیقاتی گردآوری و تهیه و تنظیم گزارش عملکرد چهارساله  -3

 ( 12-13شهرداری مشهد )

 شهرداری مشهد  16فروردین 

 

 ج :ارائه مقاالت : 

نام نویسنده یا  زمان انتشار ارائه کنفرانس نام مقاله منتشر شده

 نویسندگان

 محل چاپ یا ارائه

Modeling behavior of shear walls 

in high rise structures under 

lateral loads 

ISI 2016  علی  –رضا ناظران

دکتر  -مرادی

 حاجی کاظمی 

Indian Journal of Science 

and Technology 

دیوارهای متعامد در  یمدلسازی رفتار

سازه های بلند مدت اثر بارهای 

 جانبی 

ارائه سخنرانی و 

چاپ مقاله در 

 CDکتاب و 

 چکیده مقالات

رضا ناظران ،  1592آذرماه 

حسن حاجی 

 کاظمی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 تبریز 

کنفرانس بین المللی عمران ، 

 معماری و توسعه پایدار شهری 

 یبهسازی لرزه ای دیوار متعامد برش

T  شکل براساس تغییر مکان جانبی

 در سازه های بلند 

ارائه سخنرانی و 

چاپ و مقاله در 

 CDکتاب و 

اسفندماه 

1592 

رضا ناظران ، حامد 

علیمرادی ، دکتر 

حسن حاجی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 میبد یزد 

اولین همایش ملی مصالح 



ساختمان و تکنولوژی های  کاظمی   چکیده مقالات 

 نعت ساختمان نوین در ص

 Uمدل سازی رفتاری دیوار برش 

شکل در ساختمانهای بلند تحت اثر 

 بارهای جانبی 

ارائه سخنرانی و 

چاپ مقاله در 

کتاب چکیده 

 مقاله 

رضا ناظران ، حامد  1592اسفند 

علیمردانی ، دکتر 

حسن حاجی 

 کاظمی 

 دانشگاه آزاد اسلامی میبد یزد 

اولین همایش ملی مصالح 

ساختمانی و تکنولوژی های 

 نوین در صنعت ساختمان 

 Uرفتار دیوار برش بررسی عملکرد 

شکل در ساختمانهای بلند و جانمایی 

 بهینه قرار گیری آن در ساختمان

ارائه سخنرانی و 

چاپ مقاله در 

کتاب چکیده 

 مقاله

رضا ناظران ، حامد  1595تیرماه 

علیمردانی ، دکتر 

 حسن حاج کاظمی 

نخستین کنفرانس ملی 

مهندسی عمران ، معماری و 

مدیریت شهری پایدار استان 

 گلستان

بررسی رفتار و آسیب شناسی طراحی 

و ساخت سازه های فولادی تحت اثر 

بارگذاری انفجاری با رویکرد پدافند 

 غیر عامل 

ارائه پوستر و 

در چاپ مقاله 

کتاب چکیده 

 مقاله

شهریور 

1595 

رضا ناظران ، سارا 

خانعلی زاده ، الهه 

 رحیمی 

سومین همایش ملی فناوری 

های نوین صنعت ساختمان 

 مشهد مقدس 

بررسی و مقایسه روشهای طراحی 

رویکرد توسعه  اهای دو طرفه بدال

 پایدار

چاپ در مجموعه 

 مقالات 

 رضا ناظران ، 1595آذرماه 

 ندا رافتی سخنگو 

اولین کنگره ملی آمایش 

سرزمین در هزاره سوم با 

 تاکید بر جنوب شرق ایران

 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 

تحلیل و ارزیابی ایمنی در کارگاههای 

 12ساختمانی با رویکرد مبحث 

مقررات ملی ساختمان )نمونه موردی 

 شهرداری مشهد( 1ناحیه یک منطقه 

چاپ در مجموعه 

 الات مق

 رضا ناظران ، 1595آذرماه 

ندا رافتی سخنگو  

، مهدی عامری ، 

 الیاس مرادیان 

اولین کنگره ملی آمایش 

سرزمین در هزاره سوم با 

 تاکید بر جنوب شرق ایران

 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

تمهید بالا آمده سطح سفره آب 

زیرزمینی در حفظ بناهای ماندگار و 

کزی شهر توسعه پایدار بافت مر

شهریور  ارائه سخنرانی 

1595 

 رضا ناظران ،

ندا رافتی سخنگو  

 ، حامد علیمرادی 

اولین همایش ملی نقش برنامه 

ریزی و طراحی شهری بر 

سیلاب شهری دانشگاه هزار 



 آمل  مقدس مشهد 

بررسی و آسیب شناسی مبحث 

دوازدهم مقررات ملی ساختمان 

 )ایمنی در کارگاه ساختمانی(

رضا ناظران ، ندا  1595اسفند  ارائه پوستر 

رافتی سخنگو ، 

علی سمیعی نسب 

 ، محمد 

دومین همایش معماری پایدار 

و توسعه شهری با رویکرد 

پدافند غیر عامل در معماری و 

 شهرسازی استان قم 

امنیتی در  –تحلیل ملاحظات دفاعی 

مراکز حیاتی و حساس درمانی با 

)مطالعه  رویکرد پدافند غیر عامل

موردی ناحیه یک منطقه هشت شهر 

 مشهد مقدس(

 رضا ناظران  1595اسفند  ارائه پوستر 

 سلیمه عباسی 

دومین همایش معماری پایدار 

و توسعه شهری با رویکرد 

پدافند غیر عامل در معماری و 

 شهرسازی استان قم 

تحلیل و آسیب شناسی شبکه معابر 

شهری در بافت مرکزی کلانشهر 

مشهد از منظر پدافند غیر عامل 

 1)نمونه موردی ناحیه یک منطقه 

 مشهد مقدس( 

 رضا ناظران  1595اسفند  ارائه پوستر 

 ندا رافتی سخنگو 

 آیدا نصیری 

دومین همایش معماری پایدار 

و توسعه شهری با رویکرد 

ل در معماری و پدافند غیر عام

 شهرسازی استان قم 

آسیب پذیری و ایمن سازی مدارس 

با رویکرد پدافند غیر عامل )نمونه 

شهرداری  1موردی ناحیه یک منطقه 

 مشهد(

 رضا ناظران  1595اسفند  ارائه سخنرانی 

ندا رافتی سخنگو 

، حمیده ضیائی 

 پور 

دومین همایش معماری پایدار 

و توسعه شهری با رویکرد 

افند غیر عامل در معماری و پد

 شهرسازی استان قم 

مقایسه تطبیقی سیاستهای کارایی 

انرژی و آئین نامه ایران و دیگر 

مقررات  19کشورها با رویکرد مبحث 

 ملی ساختمان

ارائه پوستر و 

درج در لوح 

فشرده مجموعه 

 مقالات

آبان ماه 

1595  

 رضا ناظران 

 ندا رافتی سخنگو 

ی ، مهدی نوروز

 محمد قائمی فرد

ششمین کنفرانس ملی برنامه 

ریزی و مدیریت شهری شورای 

 اسلامی شهر مشهد مقدس 

بررسی سیستم آبیاری سبز شهری با 

رویکرد بهینه سازی مصرف آب در 

جهت توسعه پایدار )نمونه موردی 

ارائه پوستر و 

درج در لوح 

فشرده مجموعه 

آبان ماه 

1595  

 رضا ناظران 

 ساناز محمد زاده 

ششمین کنفرانس ملی برنامه 

ریزی و مدیریت شهری شورای 

 اسلامی شهر مشهد مقدس 



 مقالات مشهد( 1شهرداری منطقه 

ارزیابی و سنجش شاخصهای بافت 

فرسوده و امکان سنجی سرمایه 

گذاری در توسعه پایدار شهری )نمونه 

 موردی ناحیه یک شهرداری مشهد(

 رضا ناظران  1592اسفند  ارائه سخنرانی 

 امین خوران 

اولین همایش ملی جغرافیا و 

 پایداری محیط دانشگاه رازی 

مدیریت محله محور در تحقق توسعه 

 پایدار شهری 

 تشخیص مسائل محله با مردم 

 رضا ناظران  1592بهمن  ارائه پوستر 

 وحید نعمت نیا 

 عفت امیر فولادی

اولین کنفرانس ملی معماری و 

لامی مرکز علمی شهرسازی اس

 کاربردی زاهدان 

 

  عناوین و افتخارات :-1

 اهدا کننده زمان عنوان

مشارکت موثر در اجرای طرح و ارائه متمرکز 

 خدمات فنی و شهرسازی 

 مدیر طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد  1595اسفند 

سیستم مدیریت کیفیت  ءعضویت در کمیته ارتقا

ISO 9001 2008 

 مدیر تشکیلات ، بهبود روشها و آموزش شهرداری مشهد  1519آذر 

 سید محمد پژمان  –شهردار مشهد مقدس  1519آبان  تلاش و همت در اجرای پروژه های عمران شهری 

مدرس نمونه دانشگاه علمی و کاربردی 

 شهرداریهای خراسان رضوی 

اردیبهشت 

1592 

مدیر موسسه تحقیقات ، آموزش و مشاوره شهرداریهای 

 خراسان 

تلاش و زحمات ارزشمند در زمینه پیشبرد اهداف 

 عالیه شورای بهداشت 

اردیبهشت 

1592 

 1مدیر مرکز بهداشت شهرستان مشهد و شهردار منطقه 

 مشهد 

تلاش مجدانه و خستگی ناپذیر حضور در کمیته 

 فنی و اجرایی 

شهریور 

1592 

 مشهد مقدس  1ردار منطقه شه

 عضویت در شورای برنامه ریزی راهبردی

 مشهد مقدس 1منطقه  شهرداری

 مشهد مقدس  1شهردار منطقه  1592اسفند 

عضویت در کمیته تخصصی سیستم مدیریت 

 کیفیت براساس استاندارد 

شهریور 

1599 

 شهردار منطقه مشهد مقدس 



ISO 9001 : 2008 

 

 سوابق حرفه ای :  -9

 دوره های آموزشی گذرانده : 
 میزان ساعات دوره  سال  محل آموزش سطح  نام دوره 

ETABS 2015  
 دوره تخصصی 

مرکز آموزش مهندسین خانه  تکمیلی و پیشرفته 

 عمران 

 ساعت  28 1598شهریور 

مدیریت بهداشت ،  HSEدوره تخصصی 

 ایمنی و محیط زیست

 ساعت  69  1598شهریور  موسسه آموزش عالی آزاد امین 

 دوره تخصصی 

QA and QC 
بازرسی فنی و کنترل 

 کیفی 

فروردین  موسسه آموزش عالی آزاد امین 

1598 

 ساعت  39

کارگاه آموزش آشنایی 

 با پدافند غیر عامل 

سازمان نظام مهندسی  دوره پودمان آموزشی

 ساختمان خراسان رضوی 

اردیبهشت 

1595 

 ساعت  69

طراحی و بازرسی 

 اتصالات پیچ و مهره 

سازمان نظام مهندسی  دوره تخصصی 

 ساختمان خراسان رضوی 

 ساعت  6 1591آذر 

آشنایی با سیستم های 

 نوین ساختمانی

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی 

اردیبهشت 
1592 

 ساعت 5

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی  خانه هوشمند 

 ساختمان خراسان رضوی 

اردیبهشت 
1592 

 ساعت 5

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی  مقاوم سازی سازه ها 

 ساختمان خراسان رضوی 

 ساعت  3 1592مهرماه 

مقررات ملی  11مبحث 

 ساختمان

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی 

 ساعت  3 1592آبان ماه 

آشنایی با آئین نامه 

LEED  و مدلسازی

 BIMاطلاعات 

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی 

اردیبهشت 

1592 

 ساعت  5

آشنایی با ممیزی 

 ارزشی در ساختمان 

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی 

اردیبهشت 
1592 

 ساعت  5

ضوابط شهرسازی در 

طراحی نقشه های 

 ساختمانی 

سازمان نظام مهندسی  سمینار آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی 

 ساعت  3 1592مهرماه 

مبحث نوزدهم مقررات 

ملی ساختمان با نگرش 

به راهکارهای بهینه 

 سازی انرژی 

سازمان نظام مهندسی  دوره اموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 عت سا 1 1591آذرماه 

کارگاه آموزشی پدافند 

 غیر عامل 

سازمان نظام مهندسی  کارگاه آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  19 1592آبان 



اخلاق حرفه ای در 

 مهندسی 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  3 1592تیرماه 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی  فناوری بتن سبک 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  1 1599دی ماه 

نقش مهندسی ارزش 

 در پروژه های عمرانی 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  1 1599آبان 

مدیریت پروژه 

 مقدماتی 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  12 1511دی ماه 

موفقیت در آزمون 

 تخصصی جوش 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  28 1516دی 

برنامه ریزی و مدیریت 

 شهری 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  16 1595آبان 

دوره ارتقا پایه 

 مهندسی 

سازمان نظام مهندسی  دوره آموزشی 

 ساختمان خراسان رضوی

 ساعت  16 1595اسفند 

 

 

 شرکت در رویدادهای علمی و همکاری با مراکز پژوهشی و انجمن های علمی : -19

 تاریخ برگزاری مسئول برگزاری  عنوان

کنفرانس بین المللی عمران ، شرکت در

 معماری و توسعه پایدار 

 1592آذر  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 

سومین همایش بین المللی شرکت در

 فناوری نوین صنعت ساختمان 

 1595شهریور  مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 

ششمین کنفرانس ملی برنامه شرکت در

 ریزی و مدیریت شهری 

 1595آبان ماه  شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 

اولین همایش ملی جغرافیا و شرکت در

 پایداری محیط 

 1592ند اسف دانشگاه رازی 

اولین کنفرانس ملی معماری و شرکت در

 عمران و شهرسازی 

  1592بهمن  مرکز علمی و کاربردی زاهدان 

دومین همایش معماری پایدار و شرکت در

  عامل توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر
 1592اسفند  دانشگاه قم 

اولین همایش ملی نقش برنامه شرکت در

 ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری 

 1595شهریور  دانشگاه هراز 

اولین کنگره ملی آمایش شرکت در

سرزمین هزاره سوم با تاکید جنوب شرق 

 ایران 

 1595آذر  دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 

 1595تیرماه  استان گلستان نخستین کنفرانس ملی شرکت در



مهندسی عمران ، معماری و مدیریت 

 پایدار شهری 

اولین همایش ملی مصالح شرکت در

ساختمانی و تکنولوژی های نوین در 

 صنعت ساختمان 

 1592اسفند  دانشگاه میبد یزد 

مدیریت استراتژیک با رویکرد شرکت در

 شهری 

مدیریت استانداری و دانشگاه علمی و 

 کاربردی شهرداریها 

 1592آبان 

نخستین همایش بین المللی شرکت در

 معماری شهرها و تغییرات آب و هوایی

 1599مهرماه  نظام مهندسی خراسان رضوی 

اولین و دومین همایش بین شرکت در

 المللی معماری و توریسم 

نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 

 ضوی ر

  1595خرداد 

سمینار آموزشی آشنایی با شرکت در

مبانی و روشهای عایق بندی صوت در 

 ساختمان 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 خراسان رضوی 

 1591بهمن 

سمینار آموزشی ایمنی و شرکت در

 محاسبات دودکشی های ساختمانی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 خراسان رضوی 

 1591بهمن 

همایش مهندسی پلهای کابلی شرکت در

 )ایستا(

مدیریت آموزشی و روشهای شهرداری 

 مشهد 

 1513دی ماه 

همایش جایگاه عناصر دینی در شرکت در

 توسعه شهری 

  1591خرداد ماه  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 


