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 )2سوابق تحصیلی


دکتری شهرسازی -برنامهریزی شهری و منطقهای از دانشگاه شهید بهشتی (5625-26؛ رتبة  6کنکور ،معدل
 .)51/52رساله :اثرات سیاستهای شهری بر نابرابری فضایی در شهر تهران .به راهنمایی دکتر زهره عبدی دانشپور



کارشناسی ارشد شهرسازی -برنامهریزی شهری و منطقهای از دانشگاه شهید بهشتی (5616-21؛ رتبة  1کنکور).
عنوان پایاننامه :امکانسنجی بکارگیری برنامهریزی ارتباطی در نواحی خرد شهری (محلّة فرحزاد شهر تهران) .به
راهنمایی دکتر محمدحسین شریفزادگان



کارشناسی شهرسازی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ( .)5616-16عنوان پایان نامه :آسیب شناسی
اجتماعی پروژه خیابان نواب تهران .با مشاورة دکتر بهرام امینزاده



دیپلم ریاضی ـ فیزیک از مدرسة عالمه طباطبایی تهران واحد مرکزی

 )2سوابق حرفهای
 مهر  5626تاکنون ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران ،مدیر شهرسازی و معماری.
 5621 تا شهریور  ،5626مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران ،کارشناس معاونت اجتماعی  -اقتصادی؛
کارشناس و عضو ستاد تدوین تهیة برنامه پنج سالة سوم شهرداری تهران.
 ،5621 مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آرمانشهر ،کارشناس ،طرح پیادهراهسازی حصار ناصری تهران.
 سال  ،5621-6مسئول فنّی ،طرح هادی روستاهای ابومحلّه و ماهوتکال در استان مازندران و روستاهای آقچه قلعه،
قره آقاچ ،باورس و اورکن کرد در استان قزوین.
 سال  ،5616-2مهندسین مشاور طرح محیط پایدار ،مسئول فنّی طرحهای جامع شهر زایندهرود و باغبهادران؛
کارشناس طرحهای جامع شهر عسلویه و نخلتقی؛ طرح منظر شهری محلّه سنگلج تهران؛ طرح ساماندهی میدان
ونک تهران؛ طرح توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر ساری.
 5616-16 برداشتگر طرحهای طرح جامع شهر قزوین ،برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین ،ساماندهی بافت
فرسوده شهر جهرم ،ساماندهی بافت فرسوده شهر کازرون ،ساماندهی محور قزوین -رزجرد.
 )3سوابق پژوهشی
چاپ کتاب
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حاجیعلیاکبری ،کاوه و شفیعی ،امیر ( .)5626توسعة محلهای؛ چارچوبی برای محلههای ناکارآمد شهر تهران.
انتشارات مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.

چاپ مقاله


شفیعی ،امیر و دانشپور ،زهره (در دست داوری)« .ارزیابی سیاستگذاری مسکونی در شهر تهران در رویارویی با نابرابری
فضایی » .فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعة اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.



دانشپور ،زهره و شفیعی ،امیر (« .)5626تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران؛ بررسی دگرگونی
قیمت مسکن در دورة زمانی  5661تا  .»5621فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره  .19دانشگاه سیستان و بلوچستان.



شفیعی ،امیر ( .)5621تاریخچه برنامههای میانمدت و پنجسالة شهرداری تهران .گزارش دانششهر  .663مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.



شریفزادگان ،محمدحسین و شفیعی ،امیر (« .)5621برنامهریزی ارتباطی به عنوان رویکردی پیشنهادی برای برنامه-
ریزی شهری در مقیاس محلّات .موردپژوهی :محلّهی فرحزاد شهر تهران» .مجله رفاه اجتماعی ،شمارة .13



غفاری ،علی و سهیلی پور ،صادق و شفیعی ،امیر (« .)5625بررسی تاثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر ساختار
فضایی شهر با رویکرد طراحی شهری نوترکیب» .مجلّهی علمی ـ پژوهشی صفّه ،دورة  99شمارة .)11( 6



شفیعی ،امیر و خیابانی ،مریم (« .)5621رویکرد ارتباطی در برنامهریزی شهری؛ بررسی نظری و شناختشناسی».
مجلّهی فنّی و مهندسی آبادی ،شمارهی  ،69-66پاییز و زمستان.

طرح پژوهشی


« ،5626ارزیابی نوروزگاه باوار کشاورز» ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.



« ،5621-5621چارچوب توسعة محلّهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» ،به سرپرستی کاوه علی-
اکبری ،دستیار فنّی ،به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهر تهران.



« ،5626مستندسازی تجارب توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در ایران» ،به سرپرستی دکتر مهیار
عارفی ،دستیار فنّی ،به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی.



« ،5612ارزیابی وضعیت مسکن روستایی کشور» به سرپرستی دکتر محسن سرتیپیپور ،دستیار فنّی ،به
کارفرمایی دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد مسکن و انقالب اسالمی.

تدریس


 .5625-21مقطع کارشناسی ارشد مرمت ابنیه ،دانشگاه آزاد تهران مرکز ،درسهای «آسیبشناسی بافتهای
تاریخی»« ،روش تحقیق» و «مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث».



 ،5625-21مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز ،درسهای «نظریههای برنامهریزی منطقه-
ای»« ،روش تحقیق» و «کارگاه پیشنیاز شهرسازی».

سخنرانی
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 ،5621نشست «بررسی چرایی شکست سیاستگذاری مسکن از زاویه نادیده گرفتن نقش نابرابریهای
ناموجه» مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد 56 ،مرداد.



 ،5626نشست «غیبت مردم از طرحهای شهری» ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و شهرداری منطقة 6
تهران 6 ،بهمن .5626



« ،5629فرسودگی شهری؛ واژگان ،نظریه و تجارب» ،سلسله جلسات آموزشی مدیران اداره بافت فرسوده سازمان
راه و شهرسازی استان تهران 91 ،مرداد.



« ،5625سکونتگاههای غیررسمی؛ مبانی نظری و تجربیات جهان و ایران» ،سلسله کارگاههای شهر و شهرسازی
برای کارشناسان شهرداریهای مناطق تهران ،شرکت توسعه عمران داتام 91 ،دی.

همایشها


شفیعی ،امیر« .5626 ،اثرات سیاستهای شهری بر نابرابری فضایی در شهر تهران» ،کارگاه به سرپرستی دکتر
علی مدنیپور ،دانشگاه شیخ بهایی اصفهان ،ارائة شفاهی (یکی از هشت نفر برگزیده).



شفیعی ،امیر و خدابخش ،حمیدرضا و نجفی ،اکرم« .5629 ،نظریههای شهری و درآمدی بر گونهبندی آنها».
همایش ملّی شهرسازی و معماری در گذر زمان ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین ،مقاله برتر.



سهیلی پور ،صادق و شفیعی ،امیر« .5625 ،بررسی تطبیقی فضاهای شهری در شهرهای جدید و سنتی با تاکید
بر رویکرد طراحی شهری نوترکیب» .کنفرانس بین المللی طراحی شهری در ایران ،دانشگاه کردستان .ارائة شفاهی



شفیعی ،امیر و سهیلی پور ،صادق« .5625 ،ارائهی ضوابط مقدماتی ترجمه و واژهگزینی در متون تخصصی».
همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران.



شفیعی ،امیر و سهیلی پور ،صادق« .5625 ،آسیبشناسی اجتماعی ـ فضایی برنامههای مرمّت شهری» .دومین
همایش ملّی آسیبشناسی اجتماعی ،دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران.



شفیعی ،امیر و افصحی ،فخری« .5621 ،بکارگیری رویکرد قدرت  91در خلق فضاهای جمعی در راستای
توسعهی همهجانبه» .همایش توانمندسازی شهرهای کوچک ،سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان قزوین.



شفیعی ،امیر و سهیلی پور ،صادق« .5612 ،فنآوری اطالعات و ارتباطات؛ فرصتی برای ارتقای حقوق شهروندی
و مدیریت دموکرات شهری» .اولین همایش ملّی حقوق شهروندی ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،تهران.

چاپ مقاله روزنامه و مجلههای عمومی (اهم موارد)


« ،5622کمیسیون ماده  1زیر تیغ نقد» ،وبسایت نظرآنالین 53 ،فروردین



« ،5621نوآوری در بازگشت به ریشهها» ویژهنامة همشهری 96 ،آذر



« ،5621مسکن فقط کاال نیست» ،ماهنامة حق ملت ،مهر و آبان



« ،5621نهاد یا سازمان طرح جامع؟!» ،وبسایت نظرآنالین 5 ،مرداد



« ،5626امید در شهری برای همه» ،روزنامة اعتماد 56 ،دی ،صفحة 59



« ،5626پروژههای شهرداری؛ مفید برای چه کسی؟» ،روزنامة آرمان ،سیزدهم دی ،صفحة 1
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« ،5626کارآفرینی ،آدرس غلط به توسعه» ،روزنامة همشهری  51مهر



 «،5629سیاست در شورای شهر تهران و انتخاب شهردار» ،روزنامة شرق ،ششم مرداد ،صفحة 2



« ،5621جدایی نادر از سیمین ،تراژدی جامعة ایرانی» ،روزنامة شرق  61فروردین ،صفحة 51



« ،5611حلقة گمشدة مسکن» ،روزنامة همشهری 95 ،مهر



« ،5611مشارکت مدنی و سیاسی جامعه ،زمینة اجرایی برنامههای توسعه» ،روزنامة اعتماد 51 ،مرداد ،صفحة 1

سایر


تاسیس و مدیریت مجلّهی اینترنتی  www.abadnameh.irبا موضوع برنامهریزی شهری (پاییز  5621تا بهار )5626

 )4مهارتها و گواهینامهها
 مدرک ) IELTS (Academicبا نمرة هفت و نیم .سال 9159
 دارای مدرک نظام مهندسی در رشتة شهرسازی پایه سه
 گواهینامه دورة آموزشی  Arc GISاز جهاد دانشگاهی با نمرة 511


احاطة نسبی بر نرم افزارهای Endnote ،GIS ،Photoshop ،Auto Cad :و مجموعه Microsoft Office

 )6دورههای آموزشی
 دورة آموزشی «چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران در پرتو انقالب دانایی» با تدریس دکتر فرشاد مومنی ،موسسه
پرسش ،زمستان .5621
 کارگاه آموزشی «روش تحقیق کیفی» ،با تدریس دکتر محمد فاضلی ،موسسه رخداد تازه ،بهار .5629
 دورة آموزشی «روش تحقیق نظریه مبنایی» با تدریس دکتر مقصود فراستخواه  ،موسسه رخداد تازه ،بهار .5629
 دورة آموزشی «توسعه و آزادی» با تدریس دکتر محمود سریعالقلم ،موسسه پرسش ،پاییز .5625
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