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 بسمه تعالي
مهرزو  

 
 

 

 : مشخصات فردي -1

 رضا قاضینام و نام خانوادگی:  حسین: پدرنام  0921481136: کدملی

 11/06/1370تاریخ تولد:  مشهدمحل تولد:  اسالم/تشیع: دین/مذهب

اخذ پروژه جایگزین خدمت از  وضعیت نظام وظیفه:

بنیاد ملی نخبگان/سازمان: مرکز تحقیقات نیروي 

 امی خراسان رضويانتظ

 :مجازيدر فضاي آدرس کانال/صفحات 
 وضعیت تاهل:   مجرد

 متاهل 

 1، پالک36مشهد، میدان شهدا، خیابان عبادي، عبادينی محل سکونت: نشا 09158985615تلفن تماس: 

 -نشانی محل کار فعلی:  -تلفن محل کار: 

 09155022460تلفن تماس ضروري:  r91.ghazi@gmail.comپست الکترونیکی: 

نی مقدم ، جایزه شهید تهرا(طرح جایگزین خدمت سربازي) عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی، 1393در آزمون ارشد سال  6کسب رتبه  افتخارات:

 از بنیاد ملی نخبگان کشور (خرید مسکنو تسهیالت فرهنگی ) (فناورانه و دانش بنیان جذب در نهادهاي)

 

 : سوابق تحصیلی -2

 نام واحد آموزشی موضوع پایان نامه معدل
 مدت تحصیل

ع تحصیلیمقط رشته تحصیلی گرایش  
 از تا

16.48 - 1388 1393 دانشگاه فردوسي مشهد بهسازی سکونتگاه های غیررسمي با رویکرد توانمند سازی؛ نمونه موردی شهرک نوده مشهد   سانسلی مهندسي شهرسازی   

17.44  
ظرفیت سنجي بازتوسعه میان افزای اراضي موقوفه در مناطق شهری؛ نمونه مطالعاتي: منطقه6 

 شهرداری مشهد 

دانشگاه تهران-کسب رتبه 

1393 6 آزمون ارشد   نهایي 
 فوق لیسانس مهندسي شهرسازی برنامه ریزی شهری 1393 1395

 ت
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 : کاريسوابق   -3
 * لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاری

 سمت
علت قطع 

 رابطه
مجموع به  تا از پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره ر دارید؟امکان ارائه گواهي سابقه کا

 ماه سال ماه سال ماه

 وقت تمام       خیر بلي  همکار 1 05 1396 04 1396 پژوهشکده شاروند/دانشگاه امام رضا)ع(

 تمام وقت       خیر بلي  همکار 11 04 1397 06 1396 شرکت مهندسین مشاور شهر زیبا/مشهد

 

 :پژوهشی سوابق   -4

 عنوان طرح پژوهشي

 مشخصات طرح

 کارفرما سمت

همکاران به  نام 

 ترتیب مشارکت

 وتخصص

 تا از توضیحات

دی
نیا

ب
ی 

رد
ارب

ک
ی 

ه ا
سع

تو
 

 ماه سال ماه سال

ر راستای بررسي کالبدی محالت شهری د

 CPTEDارتقای امنیت محیطي با رویکرد 

 )نمونه موردی: محله حجت مشهد(

 مجری * * * 06 1398 03 1397

فرماندهي 

انتظامي 

خراسان 

 رضوی

دکتر براتعلي 

 خاکپور

طرح مذکور از بنیاد ملي نخبگان و 

دانشگاه دفاع ملي نیروهای مسلح به 

اینجانب بعنوان پروژه جایگزین خدمت 

 15اگذارشده است و به مدت سربازی و

 ماه درحال انجام مي باشد.

 یدر قلمرو يزندگ یفیتک یشاخص ها یینتع

و محالت شهر زابل  ينواح یابيمسکن و ارز

 بر اساس آن

1396 08 1397 12  *  
همکار 

 اصلي
 دانشگاه زابل

دکتر ابوالفضل 

 حیدری
 درحال انجام

، آباد یلخل یشهر و شهردار یطرح راهبرد

 مشهد (عدانشگاه امام رضا )/فریمان ریوش،
1396 04 1396 05  *  

کارشناس 

برنامه ریزی 

 شهری

شهرداری 

 خلیل آباد
صیامي قدیردکتر  انجام شده 
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 :مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  -5

 عنوان مقاله

نام مولف و همکاران به 

و  ترتیب مشارکت

 تخصص

 توضیحات مشخصات مجله

* رتبه مجله عنوان مجله  
محل  كشور

 چاپ
سال و ماه 

 چاپ
  شماره مجله

مهاجران در  یيفضا -ياجتماع هایگزینيیيجدا يبررس

 شهر مشهد

-دکترمجتبي رفیعیان

 رضاقاضي-محمدقضایي

مطالعات و 

 یقاتتحق

در  ياجتماع

 یرانا

B 1397بهار  ایران 
، 7دوره

 1شماره
 چاپ شده

ل لواز س با استفاده یمناسب توسعه شهر یپهنه ها یيشناسا

در  FUZZY – AHP( و روش CAخودکار ) یها

 یهناح ی)نمونه مورد ی؛لرزها یریپذ یبجهت کاهش آس

 سه منطقه سه مشهد(

-دکترفرشادنوریان

سجادعبداهلل -رضاقاضي

 پور

 1396بهار ایران B خراسان بزرگ
، 7دوره

 26شماره
 چاپ شده

ش رب یافزا در پهنه ها یانتوسعه م یراهبردها یبند یتاولو

 شهرمشهد( 6: منطقهي)نمونه مطالعات یشهر ينواح يعرض

-دکتر فرشاد نوریان

-سجادعبداهلل پور

 رضاقاضي

مطالعات 

 شهری
B 1397پاییز  ایران 

، 7دوره

 28شماره
 چاپ شده

 موقوفه شهر مشهد ياراض یافزا یانبازتوسعه م
-دکتر فرشاد نوریان

 رضاقاضي
 ایران B آرمانشهر

در دست 

 چاپ

در دست 

 چاپ

پذیرش شده 

مستخرج از پایان نامه 

 کارشناسي ارشد

 یربر تصاو یدبا تاک يدر عرصه جهان و رقابت ینگبرند

 شهروندان مشهد يذهن

-دکترمجتبي رفیعیان

 رضاقاضي-محمدقضایي

تازه های علوم 

 شناختي
B ایران 

در دست 

 چاپ

در دست 

 چاپ
 پذیرش شده

 یت هاباف یریپذ یستبر ز یتاحساس امن یرتاث یابيارز

آن )نمونه  یارتقا یو ارائه راهبردها یفرسوده شهر

 : محله انصار شهر مشهد(يمطالعات

-دکتر فرشادنوریان

-سجادعبداهلل پور

 محمدقضایي-رضاقاضي

 ایران B ارمانشهر
در دست 

 چاپ

در دست 

 چاپ
 پذیرش شده

 پذیرش شدهدر دست در دست  ایران Bمطالعات -دکترفرشادنوریانشهر شاد در محالت مشهد  یابعاد و شاخص ها یابيارز
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و محله فارغ  یمدر بافت قد يرس: محله طبي)نمونه مطالعات

 (یددر بافت جد یالنالتحص

سجادعبداهلل -رضاقاضي

 پور

 چاپ چاپ شهری

 یزیربر برنامه یدبا تأک یشهرجامع یهاطرح بندییتاولو

 ی: طرح جامع شهرهاي)مورد پژوه یشهر هاییرساختز

 ه و خرمشهر(ماکو، ساو

-دکتربراتعلي خاکپور

-سعیدموسوی

-سجادعبداهلل پور

 رضاقاضي

معماری و 

شهرسازی 

 پایدار
B ایران 

در شرف 

 پذیرش

در شرف 

 پذیرش
 در شرف پذیرش

Identifying and Evaluating the 

Components of Happy City in Mehr 

Housing Projects, Case Study: Aftab 

Town, The City of Parand, Iran 

-دکتر فرشاد نوریان

-سجادعبداهلل پور

 رضاقاضي

Housing, 

Theory 

and 

Society 

A بریتانیا 
درحال 

 داوری

درحال 

 داوری
 درحال داوری

 .باشد، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی مروری میISIمنظور از رتبه مجله،  *

 

 

 

 :و فرهنگی یهای علمها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش -6

 عنوان مقاله
نام مولف و همكاران 

 به ترتيب مشاركت

 توضیحات یشهما یامشخصات کنفرانس 

 -)داخلیسطح برگزاری  زمان برگزاری عنوان كنفرانس
المللی(بين   -ملی -ایمنطقه  

نوع ارائه 
)سخنرانی،پوستر،چاپ در 

(مجموعه مقاالت  

 

ده در بافت فرسو عوامل وقوع جرم یبند یتو اولو یابيارز

 (ي: محله طبرسیشهر مشهد )نمونه مورد

رضا -سجادعبداهلل پور

 يالناز تکامل-يقاض

امنیت، پیشرفت و توسعه 

پایدار مناطق مرزی، 

 سرزمیني و کالنشهرها

 سخنراني بین المللي 1397آبان 
 شرفدر 

 برگزاری

 داریاحمل و نقل پ یمولفه ها یبر مبنا ینزم یکاربر یابيارز

 یلي: طرح تفصي)نمونه مطالعات یتوسعه شهر یح هادر طر

 شهر تهران( 3منطقه 

رضا -الدن رحم دل

 زهرا افشار-يقاض

امنیت، پیشرفت و توسعه 

پایدار مناطق مرزی، 

 سرزمیني و کالنشهرها

 سخنراني بین المللي 1397آبان 
 شرفدر 

 برگزاری

)نمونه  یينوشهرگرا یکردبا رو یميمحالت قد يسامانده

 (یهاروم یي: محله دره چایمورد

-یکائیليم یمهد

 يمحمدعل-يرضاقاض

 یاعتماد

امنیت، پیشرفت و توسعه 

پایدار مناطق مرزی، 

 سرزمیني و کالنشهرها

 سخنراني بین المللي 1397آبان 
 شرفدر 

 برگزاری
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ز ا یریبا بهره گ یشهر ینيبازآفر یبرا یيارائه راهبردها

 ل(شهر باب یمفت قد: باي)نمونه مطالعات یياصول نوشهرگرا

سجادعبداهلل پور، 

و رضوان  يرضاقاض

 هنرفر

 یندهو آ یریرقابت پذ

 یتحوالت شهر
 سخنراني ملي 1397مهر 

 شرفدر 

 برگزاری

 یننش یهدر محالت حاش یشهر ياراض یافزا یانتوسعه م

 : محله نوده مشهد(ي)نمونه مطالعات

و  يسحر رفعت

 يرضاقاض

 يکنفرانس مل یننخست

 ياسالم-یرانيشهر ا
 برگزارشده سخنراني ملي 1397تیر 

)مورد  یفرسوده شهر یهابافت یریپذ یستز یزانسنجش م

 : محله نوده مشهد(يمطالعات

 یان،دکتر فرشاد نور

و الهام  يرضا قاض

 يروح یانرضائ

 يالملل ینکنگره ب

 یو شهرساز یمعمار

در  یشرومعاصر پ

 ياسالم یکشورها

 برگزارشده رانيسخن بین المللي 1397اردیبهشت 

)نمونه  یفرسوده شهر یدر بافت ها يزندگ یفیتسنجش ک

 : محله نوغان مشهدیمورد

الهام  یان،فرشاد نور

و رضا  یبداغ آباد

 يقاض

 يالملل ینکنگره ب

 یو شهرساز یمعمار

در  یشرومعاصر پ

 ياسالم یکشورها

 برگزارشده سخنراني بین المللي 1397اردیبهشت 

)نمونه  یدجد یسالم در شهرهامسکن  یسنجش شاخص ها

 شهر پرند 5: فازیمورد

 یرینش یان،فرشاد نور

 يو رضا قاض یدیجاو

 يالملل ینکنگره ب

 یو شهرساز یمعمار

در  یشرومعاصر پ

 ياسالم یکشورها

 برگزارشده سخنراني بین المللي 1397اردیبهشت 

 براساس اصول یتوسعه شهر یطرح ها یهته یندفرآ یابيارز

 ی: طرح راهبردی)نمونه مورد یدر شهرساز یااخالق حرفه 

 یزدبافت فرسوده شهر 

خاکپور،  يدکتر براتعل

و سجاد  يرضا قاض

 عبداهلل پور

 يکنفرانس مل ینپنجم

 یکاربرد یپژوهش ها

عمران،  يدر مهندس

 یریتو مد یمعمار

 یشهر

 برگزارشده سخنراني ملي 1396دی 

 برنامه یابافت ه یلرزه ا یریپذ یبآس یزانبر م یليتحل

 یبرکار یزیبرنامه ر یارهایبر مع یدبا تأک یشده شهر یزیر

 مشهد یوسفي)نمونه مطالعه: محله استاد ینزم

 یان،دکتر فرشاد نور

 يرضا قاض

 يکنفرانس مل ینپنجم

 یکاربرد یپژوهش ها

عمران،  يدر مهندس

 برگزارشده سخنراني ملي 1396دی 
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 یریتو مد یمعمار

 یشهر

با  یفرسوده شهر یدر بافت ها یتسنجش احساس امن

 : محله نوده مشهدي)نمونه مطالعات CPTED یکردرو

 يمرتض ي،رضا قاض

الهام  ي،گلشاه

 يروح یانرضائ

 يمل یشهما ینسوم

 یدارو شهر پا یمعمار
 برگزارشده سخنراني ملي 1396اسفند 

 بریهبا تک یشهر یهابافت یریپذ یستز یزانم یابيارز

 GISمسکن با استفاده از  یلبدو کا ياجتماع یهاشاخص

 مشهد یهو امام ی: محالت نوده،عباديمطالعات یها)نمونه

و سحر  يرضاقاض

 زرکک يرفعت

 يمل یشهما ینسوم

 یدارو شهر پا یمعمار
 برگزارشده سخنراني ملي 1396اسفند 

( و TODتوسعه حمل و نقل محور ) یمفهوم الگو یینتب

 هوشمند و رشد یارتباط آن با نوشهرساز يبررس

الهام  ي،رضا قاض

 يروح یانرضائ

 يکنفرانس مل یناول

 يدر مهندس یدارتوسعه پا

و  یعمران ، معمار

 یتبا محور یشهرساز

 یرانيا یفرهنگ معمار

 ياسالم

 برگزارشده سخنراني ملي 1396اسفند 

 یو حمل ونقل شهر ینزم یبر رابطه متقابل کاربر یليتحل
الهام  ي،رضا قاض

 يروح یانرضائ

فرانس ملي مهندسي کن

عمران، معماری و 

 مدیریت شهری

 برگزارشده سخنراني ملي 1396اسفند 

 مشهد یبرنقاط گردشگر یشهر یریتنقش مد يبررس
و رضا  یيمحمد قضا

 يقاض

 يکنفرانس مل یناول

 ی،مدیریتشهرساز

 یدارو توسعه پا یشهر

 برگزارشده مجموعه مقاالت ملي 1393اسفند

 وینار یمنطقه گردشگر یستز یطرمحاثرات توسعه ب یابيارز

 طرقبه

و رضا  یيمحمد قضا

 يقاض

 يکنفرانس مل یناول

 ی،مدیریتشهرساز

 یدارو توسعه پا یشهر

 برگزارشده مجموعه مقاالت ملي 1393اسفند

 یيفضا یعتوز یکوچک درمتعادل ساز ینقش شهرها

 یرانا یشبکه شهر یتجمع

و رضا  یيمحمد قضا

 يقاض

کنفرانس 

  ریتی،مدیشهرساز
 برگزارشده مجموعه مقاالت ملي 1393اسفند
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 :فعالیت های فرهنگی واجتماعی -7

 مسئولیت در فعالیت سازمان همکار مکان اجرا عنوان طرح نام فعالیت ردیف

 عراق-ایران  1394شرکت و همکاری در پیاده روی اربعین  1

 يانجمن دانشگاه

 - يتوسعه علم

عتبات  يفرهنگ

یاتعال  

ر امور همکاری د

مختلف نظیر اجرای 

برنامه های زیارت و دعا 

 خواني، تغذیه و...

 عراق-ایران  1395شرکت و همکاری در پیاده روی اربعین  2
ستاد اربعین دانشگاه 

 تهران

همکاری در زمینه تشرف 

بانوان به حرم های مطهر، 

 تغذیه، نظم و انضباط و...

3 
ی همکاری در بسیج دانشکده معماری و شهرساز

 (92-1388سال ) 4دانشگاه فردوسي به مدت 
 

دانشکده معماری و 

شهرسازی دانشگاه 

 فردوسي مشهد

بسیج دانشگاه 

 فردوسي مشهد

همکاری در امور 

مختلف نظیر برنامه های 

روضه خواني، نماز، 

 مولودخواني و...

 کوی دانشگاه تهران  همکاری با بسیج کوی دانشگاه تهران 4
بسیج دانشجویي 

اه تهراندانشگ  

همکاری در زمینه بازدید 

از مکان های تفریحي 

تهران و برگزاری 

مجالس شادی و عزا در 

 مسجد کوی دانشگاه
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 :دوره های آموزشی گذرانده  شده/ برگزار شده -8

 سمت در دوره مدت زمان دوره سازمان برگزار کننده زمان برگزاری عنوان دوره ردیف

1 
موضوعي وزشي و آمدر سلسله جلسات شرکت 

 بازآفریني شهری
1394-1395 

شرکت عمران و بهسازی 

شهری ایران 

 )مادرتخصصي(

  ساعت 20

2 
حضور در همایش بین المللي  معماری و شهرسازی 

 معاصر پیشرو در کشورهای اسالمي
19-20/2/1397 

دانشکده معماری و 

شهرسازی دانشگاه 

 فردوسي مشهد

  ساعت 16

3 
کنفرانس ملي شهر آموزشي حضور در کارگاه های 

 ایراني اسالمي
13/04/1397 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و 

معماری جهاددانشگاهي 

 تهران

  ساعت 9

4 

حضور در کارگاه های آموزشي همایش ملي پژوهش 

های کاربردی در مهندسي عمران، معماری و مدیریت 

 شهری

13-14/10/1396 
دانشگاه خواجه نصیرالدین 

 طوسي تهران
  ساعت 16

5 
حضور در کارگاه های آموزشي سومین همایش ملي 

 معماری و شهرپایدار
15/12/1396 

دانشگاه شهید رجایي 

 تهران
  ساعت 12

  امضا:     25/07/1397 :تاریخ تکمیل                               

 


