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 :و تحصیلی مشخصات فردی

     زهراالسادات اردستانی  :خانوادگی نام و نام

 

 دانشگاه تربیت مدرس -دكتری: شهرسازی 

 دانشگاه تربیت مدرس -كارشناسی ارشد: شهرسازی برنامه ریزی شهری

 

  :زبان خارجی 

 مسلط به زبان انگلیسی -

 زبان فرانسه اآشنایی ب -

 

   و افتخارات پژوهشی سوابق: 

   ۷۹۳۱فناور برتر استان البرز در سال  -

 وزارت راه و شهرسازیشركت عمران و بهسازی شهری  ۷۹3۱پژوهشگر نمونه سال  -

 مخترع پنجره تولید كننده اكسیژن با استفاده از میکروجلبکها -

 طرح پژوهشی مدیریت ارزش تقاطع های غیرهمسطح كالن شهر كرج  -

 – LBCS اطالعات كاربری اراضيی شيهری براسياس اسيتانداردتهیه پایگاه  طرح پژوهشی -

  دانشگاه تهران  -قطب علمی شهرسازی

 ، مردم و مکان ها و ...مدیریت نوسازی شهریچندین كتاب از جمله نظارت علمی كتاب  -

 و مجله علمی پژوهشی آموزش مهندسی ایرانهفت شهر مجالت داور  -

 



   اجرایی سوابق: 

 خوارزمی  عضو هیات علمی دانشگاه -

 شركت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی در  معاون طرح، برنامه و بودجه -

 دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی معاون آموزشی  -

 مشاور امور بین الملل دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی  -

 صی عمران و بهسازی شهری ایران در شركت مادر تخص كارشناس شهرسازی -

در شركت مهندسان مشاور  GISكارشناس برنامه ریزی شهری و تهیه نقشه های مشاور و  -

 نقش پیراوش

 مدرس زبان انگلیسی  -

 مدرس دانشگاه -

 

 تاليفات و مقاالت ليست: 

 -؛ نمونيه ميوردی: روسيتای لواسيانروسيتایی نواحی ریزی برنامه در توریسم اثرات بررسی -

 وهشهای جغرافیایی دانشگاه تهرانمجله پژ

مجليه  -هرم بازآفرینی و مشاركت مردم ، معیار ارزیابی برنامه های توسعه درونيزای شيهری -

 هویت شهر

انتقال حق توسعه رویکردی جهت مشاركت بخش خصوصيی در فراینيد حفا يت زیسيت " -

 مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی – "محیطی

 مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست –منظر  محیط و راحیط آموزش الگوهای از تحلیلی -

 -TDRبررسی شیوه حفا ت زیست محیطی در طرح های توسيعه شيهری بيا اسيتفاده از  -

 علوم و تکنولوژی محیط زیستمجله 



)نمونيه ميوردی  GISارزیابی توان اكولوژیکی به منظور پهنه بندی سرزمین بيا اسيتفاده ار  -

 له ساخت شهرجم -شهرستان بجنورد(

كنفرانس بین المللی مدیریت انسجام اقتصيادی در  -حفا ت محیط زیست از دیدگاه اسالم -

 توسعه شهری 

ارائه  -كنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری -سیمای شهروند در شهر اسالمی -

 و چاپ مقاله

 –ل ایيران همایش ملی فرماندهی و كنتير –فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی -

 ارائه و چاپ اصل مقاله

توسعه شهر و ایجاد فضاهای شهری با استفاده از  –همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر  -

 ارائه و چاپ اصل مقاله  –رویکرد رشد هوشمند 

تأثیر ابعاد اجتماعی و اقتصادی در احیای بافت های  –همایش سیاست های توسعه مسکن  -

 مقاله چاپ اصل  –فرسوده شهری 

نگاهی به رویکرد رشد هوشمند در استفاده بهینه از اراضی  –همایش توسعه اقتصاد شهری  -

 چاپ اصل مقاله –شهری 

جایگيياه مشيياركت مردمييی در  –بهسييازی و نوسييازی بافتهييای فرسييوده شييهری همييایش  -

 چاپ اصل مقاله –ساماندهی بافتهای فرسوده شهری 

 -"یایی در بازآفرینی بافت هيای فرسيوده شيهریفاده از سیستم اطالعات جغرافتاس"مقاله  -

 مجله چشم انداز زاگرس 

 چاپ مقاله بررسی روند شوراهای شهر در مجله ساختمان و كامپیوتر  -

- _ Evaluation and recognition of distressed areas for urban regeneration by 

using fuzzy AHP (Case Study: Sector 12 of Tehran ) 

 اي اخذ شده:دوره ه 

 گذراندن دوره اصول محوری نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده -



گذراندن دوره آموزشی آشنایی با فراینيد گيردش كيار آمياده سيازی پيروژه هيای اجرایيی  -

 توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی 

 بهسازی بافت های فرسوده شهری گذراندن دوره -

 سعه مشاركتیتوانمندسازی و تو گذراندن دوره -

 MISمدیریت اطالعات  گذراندن دوره -

 آموزشی تجارت الکترونیك گذراندن دوره -

 پایگاه اطالعات مکانی داده ها  گذراندن دوره -

 گذراندن دوره آموزشی تشریح تجربیات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی  -

 آموزشی نظامات كارگزاری گذراندن دوره -

قيانون اساسيی جمهيوری اسيالمی  44زی و سیاست های اصل گذراندن دوره خصوصی سا -

 ایران 


