سوابق تحصیلی:
•

دکتری معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی  UTMمالزی ()1396

•

کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ()1380
سوابق آموزشی:

•

استاد گروه معماری دانشکده دکتر شریعتی ،انستیتو هنر و معماری دانشگاه فنی و حرفه ای تهران ( 1391و )1397

•

مدیر مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری استان قم ()1386 - 1388

•

عضو کمیته منتخب هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم ()1386 - 1388

•

عضو هیأت ممیّزه بررسی اولیه صالحیت علمی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم ()1386 - 1388

•

عضو کمیته نظارت و ارزیابی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم ()1386 - 1388

•

استاد گروه معماری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری استان قم ()1384 - 1388
سوابق اجرائی:

•

احراز پروانه پایه یک مهندسی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ()1392

•

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور معماری و سازه ارکان نقش ،دفتر قم ()1384 - 1388

•

مدیر عامل و عضو هیأت مؤسس شرکت تعاونی آسمانشهر هلیا ()1386 - 1387

•

مدیر دفتر جذب سرمایه گذاری شهرداری استان قم ()1385 - 1386

•

مدیر بخش معماری شرکت مهندسین مشاور شهرسازی و معماری آرمان شار ()1384 - 1385

•

عضو و ناظر معماری کمیته فنی اداره کل پشتیبانی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کل کشور ()1383 - 1385

•

عضو و ناظر معماری کمیته فنی گلزارهای شهداء سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ()1382 - 1384

•

عضو و ناظر معماری کمیته فنی پروژه های شهری شورای اسالمی شهر قدس ()1382 - 1384

•

مهندس معمار شرکت مشاور شهرسازی امکو ()1380 - 1382

•

دبیر کمیسیون سازماندهی و مشارکت های مردمی امور ایثارگران سازمان ملی جوانان در همایش ایثارگران و شوراهای
اسالمی شهر ()1380

•

کارشناس امور ایثارگران سازمان ملی جوانان ()1379 - 1380

•

عضو گروه کارشناسان حوزه مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران ()1378 - 1379
تألیفات وپژوهش ها:

•

چاپ و ارایه بیست مقاله علمی به زبان انگلیسی در کشورهای ایران ،مالزی ،کره جنوبی ،ویتنام و تایلند ()1388 -1396

•

ارایه مدل ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین خانههای عمومی با مطالعه مسکن مهر استان قم  -به عنوان رساله دکتری
معماری ()1396
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سوابق تحصیلی ،علمی و اجرایی
•

کتاب تنظیم شرایط محیطی در یک مجلد  -مطابق با سرفصل دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ()1387

•

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان در دو مجلد  -مطابق با سرفصل دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ()1386

•

طرح استانداردسازی فضاهای اداری و ابنیه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران ،در شش مجلد ()1385

•

طرح احیاء و ساماندهی وادی السالم  -قدیمی ترین آرامستان استان قم ،در چهار مجلد ()1384

•

طرح توجیهی احداث نخستین پارکینگ مکانیزه استان قم ()1383

•

طرح توجیهی احداث موزه مطبوعات اسالمی استان قم ()1383
جوایز و افتخارات:

•

فرزند شهید بسیجی ابوالقاسم (حسن) ترابی

•

دریافت بورسیه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی  UTMمالزی ()1390 - 1391

•

دریافت هزینه سفر به پنجمین و ششمین کنسرسیون سیتوک در کشورهای ویتنام و تایلند به نمایندگی دانشگاه صنعتی
 UTMمالزی ()1390 - 1391

•

طراحی یادمان شهدای روستا های خورآباد و ابرجس ،استان قم ()1383

•

طراح برتر مسابقه بناهای یادمانی سه تا ده مزاری شهدای گمنام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کل کشور ()1382
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