
 خالصه وضعیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی 

 

 

 

 :مشخصات  .1

دانشدووی   :مددک  حصیدی ی   معتمدی نژاد :نام خانوادگی مریم  :نام

 دکتری

 شهرسازی:کشته حصیی ی

 
 

 

 

  :سوابق استخدامي  .2

 موکد حیدیپست  نوع استخدام مدت همکاکی   سال شروع  نام دستگاه

- - - - - 

 

 

 

 
 

 :سوابق تحصيلي .3

 کشوک دانشگاه مصل حصییل کشته و گرایش حصیی ی 
 حاکیخ

 معدل
 خاحمه شروع

دانشگاه آزاد واحد  معماری كارشناسي 

 مشهد

 01.18 0831 0831 ایران

 دانشگاه آزاد اسالمي طراحي شهری كارشناسي ارشد 

 مشهد

 03.13 0833 0831 ایران

دانشگاه آزاد اسالمي  شهرسازی دكتری 

 مشهد

 03.00 تاكنون 0833 ایران

 

 :سوابق آموزشي .4

 آدکس مصل حدکیسح فن  حاکیخ پایان حدکیس حاکیخ شروع حدکیس عناوین دکس/عنوان نام مصل حدکیس کدیف

دانشگگگگگگاد    اد  1

 اسالمی مشهد

روش هد و فنون 

 2طراحی شهری 

 قدسم  بدد  تد کنون 1411مهر

طراحی فضدی  دانشاد  سجدد 2

 شهری

 جالل  ل احمد  تد کنون 1411مهر 

موسسگگآ  مگگو ش   3

 عدلی سلمدن

-2مقدمدت طرح

بیدن -اسکیس

طراحی -معمدری

 1ارشد معمدری

 الدن  تدکنون 1311بهمن

 



 

 

 

 

 

 

 

 :سوابق پژوهش وفناوری .5

 پژوهشي -مقاله های علمي: الف

 نام نشریه نام مقاله ردیف

 نشریه ( نمایه) اعتبار

JCR 
WOS 

SCOPUS 
 (پژوهشی -علمی) 

IF 
در صورتیکه )

JCR   باشد) 

نویسنده )  اسامی نویسندگان مقاله

مشخص  #مسئول با عالمت 

 (شود

 تاریخ چاپ

ار یدبی تدثیرات بصری نمدی  1

سدختمدن هد بر منظر 

بلوار :نمونآ موردی)طبیعی

 (نمد مشهد

مجلآ علوم و تکنولوژی 

 محیط  یست

 مریم معتمدی نژاد#  
 ساناز سعیدی

1041 

1       

3       

0       

5       

6       

 

 :سمينار/همایش: ب  

ف
ردی

 

 عنوان مقاله، نام مولفین، نام همایش

سطح همایش 

ای، ملي یا بین منطقه)

 (المللي

 نوع ارائه سال

1 
 ،مریم معتمدی نژاد(بررسی موردی خیدبدن امدم رضد مشهد)طراحی خیدبدن پدیدار

 چاپی 1931 بین المللی

 چاپی 1931 بین المللی دی نژاد،مریم معتممحیط  منظر اکولوژیک در جهت ارتقدی  یست پذیرینقش ) 2

9 
مریم استددی،فدطمآ محمد نیدی قرائی، مریمی معتمدی (تحول مفهوم ارتبدط و همدهنای در نمدی شهری)

 نژاد
 چاپی 1931 بین المللی

4 
 یاسالم -یرانیشهر ا شآیدر اند تیبر اصل هو دیبد تدک یشهر ینمدهد طراحی بد تولید مولفآ هدی

 
 چاپی 1411 ملی

5     

6     

 

 :های تحقيقاتي طرح: ج       

ف
ردی

 

 سال اجرا عنوان طرح
 نوع طرح

 ..(ای ملي، منطقه)
 همکار/مجری سازمان طرف قرارداد

بررسی عملکرد کمیتآ نمد موضوع  0

دستورالعمل اجرایی ضوابط و "مصوبآ

در  "مقررات نمدهدی شهری مشهد

 تحقق سیمد و منظر مطلوب شهری

  شورای شهر منطقه ای 0833

مندسب سد ی فضدی شهری برای  2

 درمحلآ ارشدد مشهد، ندن
  شهرداری مشهد منطقه ای 0833



 یفرهنا یاجتمدع یامکدن سنج 8

بآ  لیپتدنس یکدرکرد معدبر دارا رییتغ

 را  دد یپ

 

  شهرداری مشهد منطقه ای 0011

 

 

 ندارد :تأليف یا ترجمه کتاب: د       

ف
ردی

 

 (ان)همکار تعداد صفحات ناشر سال نشر عنوان اثر

 -     

      

  

 

 :عنوان پایان نامه و  رساله متقاضي( و       

 عنوان پایان نامه و  کساله  مقطع حصیی ی

 طراحي هنرستان معماری كارشناسي

تدوین راهنمای طراحي شهری در جهت  ایجتاد همتاهنگي و ارت تا  در نمتاهي شتهری بتا رویکترد طراحتي شتهری            كارشناسي ارشد

 (خیابان امام رضا مشهد: نمونه موردی )ارت اطي

 ... دكتری

 

 

 ندارد: های خاصمندیها و توانابتکارات، ابداعات، ویژگي .6

 عنوان کدیف

 - 

  

 

 

 ندارد :پایان نامه/راهنمایي رساله .7

 تعداد راهنمدیی

 دانشاد  خدرج داخل دانشاد 

 دکتری حخییی ارشد دکتری حخییی ارشد

0    

    

 

 

  :سوابق اجرایي .1

 حاکیخ احمام حاکیخ شروع سازمان مصل اشتغال عنوان پست

 تا كنون 0833شتترك  مشتتاور توستتعه طتترح  تتویش  مدیر شهرسازی



 اروند

 تا كنون 0833 اریماژشرك  ش طراح شهری

 0838 0832 شرك  گام طرح ثامن طراح

 0831 0831 شرك  ایمان سازه توس امکان طراح

 

 ندارد: کارگاه های دانش افزایي و توانمند سازی اعضای هيات علمي .3

 

 

 هاشرح سایر فعاليت  .11

 

 عنوان فعالیت کدیف
 حاکیخ 

 انوام 

 ساعات

 انوام  
 برگزاک کنندهمرجع 

  -    

     


