هشخصبت فزدی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :الْبم عزکزدُ یی
اعتبدیبر ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًشکذُ هٌْذعی هؼوبری ٍ شْزعبسی داًشگبُ صٌؼتی شبّزٍد.
هتَلذ  25شْزیَر .1356
هلیت :ایزاًی.
دیي :اعالم /شیؼِ.
فبرؽ التحصیل رشتِ ریبضی فیشیک اس دثیزعتبى  19دی شبّزٍد در عبل .1374
قجَلی در آسهَى کٌکَر ثب کغت رتجِ  428هٌطقِ دٍ در عبل .1374
ٍرٍد ثِ داًشگبُ ػلن ٍ صٌؼت در رشتِ هؼوبری ٍ شْز عبسی هْز هبُ .1374
فبرؽ التحصیل هقطغ کبرشٌبعی ارشذ پیَعتِ در رشتِ هؼوبری ٍ شْزعبسی ،آثبى هبُ .1381
اطالػبت توبط:
رایبًبهِsarkardehi@shahroodut.ac.ir :
sarkardehi@gmail.com
تلفي023-2455،32392205 :

شزح حبل:
ایٌجبًت در تبریخ  82/6/22ثب هزتجِ هزثی ٍ ثصَرت پیوبًی ثِ اعتخذام داًشگبُ صٌؼتی شبّزٍد درآهذم ،در تبریخ
 91/12/1در داًشگبُ ٌّز اصفْبى ثزای هقطغ دکتزی هبهَر ثِ تحصیل شذُ ٍ در تبریخ  97/2/27تحصیالت خَد را ثِ
اتوبم رعبًذم.
سهیٌِّبی هَرد ػالقِ:
طزاحی هؼوبری اقلیوی ٍ ثزرعی ػَاهل هَثز ثز ػٌبصز هؼوبری ثب ّذف اعتفبدُ حذاکثزی اس اًزصیّبی تجذیذ پذیز.
ثْزُگیزی اس تجزثیبت هؼوبری ثَهی در طزاحی هؼوبری ٍ تلفیق آى ثب ایذُّبی هَفق هؼبصز.
اًزصی ٍ شْزعبسی.

عَاثق آهَسشی:
ػضَ ّیئت ػلوی داًشگبُ اس  1381تب کٌَى ٍ تذریظ درٍط:
کبرشٌبعی:
طزاحی هؼوبری هغکًَی.
طزاحی هؼوبری آهَسشی.
طزاحی هؼوبری فزٌّگی.
طزاحی هؼوبری ثیوبرعتبى.
تٌظین شزایط هحیطی.
درک ٍ ثیبى هحیط.
ثیبى هؼوبری.
هقذهبت طزاحی.
ٌّذعِ تزعیوی.
ًزمافشارّبی کبرثزدی.
توزیيّبی هؼوبری.
رٍعتب.
کبرشٌبعی ارشذ:
هجبًی هؼوبری هجوَػِ ّب.
طزح .1

پزٍصُ تحقیقبتی:
طزاحی ٍ عبخت عبختوبى اقلیوی  4طجقِ در شبّزٍد .1386

طزح پضٍّشی:
" ثزرعی راّکبرّبی تَعؼِ هلکزد ثبدگیز در فصَل هختلف عبل ثِ هٌظَر دعتیبثی ثِ عیغتن غیز فؼبلی کبرآهذ در
طزاحی هؼوبری اقلیوی"

هقبلِ کٌفزاًغی:
 "ثزرعی هَاد هَرد اعتفبدُ درعبسُ ّبی غشبیی ٍهقبیغِ خَاص آًْب" الْبم عزکزدُ یی ،هحوذرضب هجبّذی -اٍلیي ّوبیش ػوزاى ،هؼوبری ٍشْزعبسی کزهبى 27 -الی 29فزٍردیي 1384

"ًقش طجیؼت درٌّزهٌْذعی عبسُ" هحوذرضب هجبّذی ،الْبم عزکزدُ یی -اٍلیي کٌفزاًظ عبسُ ٍهؼوبری ٍدٍهیي کٌفزاًظ هلی عبسُ ّبی فضب کبر،داًشگبُ تْزاى 30 -اردیجْشت الی 2خزداد 1386
"کبرثزد پَشبًِ ّبی ETFEدرعبخت پَعتِ ّبی اقلیوی ٍ َّشوٌذ"ً-" -خغتیي ّوبیش ثیي الوللی فٌبٍرّبیًَیي صٌؼت عبختوبى تْزاى  9خزداد 1387
"تحقق فزم ّبی ًَیي ثِ کوک عبسُ ّبی غشبیی" -اٍلیي ّوبیش عزاعزی تکٌَلَصی ّبی ًَیي عبختوبى،عبسهبىًظبم هٌْذعی اعتبى قشٍیي.
"-ثزرعی اًَاع عقفْبی ثبس ٍ ثغتِ شًَذُ ٍ هالحضبت هزتجط ثب آًْب" – اٍلیي ّوبیش هلی فٌبٍریْبی ًَیي در
ػلَم هٌْذعی -هشْذ اردیجْشت 1389
"ػَاهل تبثیزگذار ثز ثْجَد کیفیت سًذگی داًشجَیبى خَاثگبّی" ،اٍلیي ّوبیش سًذگی داًشجَیی ،فزصت ّب ٍ
آعیت ّب ،ایزاىّ ،وذاى17-07-2019 ،
"تأثیز طزاحی هؼوبری هحیطّبی آهَسشی (داًشگبُ) ثز رًٍذ یبدگیزی داًش¬آهَختگبى" ،دٍهیي ّوبیش هلی
هؼوبری فضبّبی داًشگبّی ،ایزاى ،یشد07-01-2020 ،

هقبلِ پضٍّشی:
ثزرعی ػولکزد گلخبًِ جٌَثی ثز هیشاى کبّش اتالف حزارت آپبرتوبًی درشْز شبّزٍد .هٌْذط الْبم عزکزدُئی،
آقبی دکتز هحوذرضب ثقفی ٍ آقبی دکتز فزشبد ًصزاللْی .هجلِ ػلوی پضٍّشی اًجوي ػلوی ٍ شْزعبسی داًشگبُ
ػلن ٍ صٌؼت ایزاى .ثْبر ٍ تبثغتبى .1397
ارسیبثی تأثیز ساٍیِ دیَار جٌَثی ،ثب هحَر قبئن ،ثز هیشاى ًیبس حزارتی ٍ هصزف اًزصی عبختوبىّبی هغکًَی در یشد"،
فصلٌبهِ پضٍّش ّبی عیبعت گذاری ٍثزًبهِ ریشی اًزصی27-04-2019 ،227-197 ،14 ،14 ،

تزجوِ کتبة:
"عبسُ ّبی پبرچِ ای کششی"-تبریخ اًتشبر ّ -1390وکبراى :آقبی دکتز گالثچی ٍ آقبی دکتز هحوذ رضب هجبّذی.
ًبشز :هَعغِ اًتشبرات داًشگبُ تْزاى ،تؼذاد صفحِ.360

دانشگاه هنر اصفهان
دانشکذه معماری و شهرسازی
گروه معماری

رساله دکتری خانن الهام سرکرده یی
تحت عنواى:
اهکاىسنجی ترکیب دو ساهانهی (سرهایشی -گرهایشی) ایستا با هدف صرفهجویی در
هصرف انرژی ساختواىهای هسکونی یزد.
نمونهی موردی؛ ترکیب بادگیر و گلخانهی جنوبی در ساختمانهای مسکونی ( 1تا  3طبقه) یسد.

اساتید راهنوا:

دکتر هحوودرضا ثقفی
دکتر فرشاد نصراللهی

1317

