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 55913142-31-98+  تلفن
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  استادیار  مرتبه علمی
  معماري عضو هیئت علمی گروه  وضعیت اشتغال

  
  سوابق تحصیلی

  1388، علم و صنعت ایران ، دانشگاهمعماري و شهرسازي ، دانشکدهيمعمار رشته  دکتري
  فرهنگی زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان  میراث طبیعی ـ عنوان رساله:  

  1380، تهران ، دانشگاههنرهاي زیبا ، دانشکدهمعماري رشته  کارشناسی ارشد
  جدید گلبهار کالبدي مرکز ناحیه در شهر طراحی فضایی ـ عنوان پایان نامه:  
  

  درس هاي تدریس شده
  معماريکارشناسی ارشد   نظریه و روش هاي طراحی،  1
  کارشناسی ارشد معماري  روش تحقیق،  2
  کارشناسی ارشد معماري  طرح معماري یک،  3
  کارشناسی ارشد معماري  طرح معماري دو،  4
  کارشناسی ارشد معماري  هاي معماري، سیر اندیشه  5
  کارشناسی معماري  ،هنر و معماري اسالمی ایران  6
  ماريکارشناسی مع  ،آشنایی با معماري جهان  7
  کارشناسی معماري  ،طرح معماري سه  8
  کارشناسی معماري  ،طرح معماري چهار  9

  کارشناسی معماري  ،کارگاه مصالح و ساخت  10
  

  ارشد تحصیلی کارشناسیهاي  راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  ی، تحت راهنمایطراحی موزه کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیري نظام معماري کاشان، 1392، محمد امین اسالمی  1
  ، تحت مشاورههاي ایرانی  مجموعه تفریحی فرهنگی سالمندان با الهام از باغ  ،1392، وجیهه جعفري ندوشن  2
  ، تحت مشاورهمطالعه تطبیقی رابطه معماري و مصرف فرهنگی در دو بافت قدیم و جدید شهر همدان، 1393، سیما خزاییان  3
  ، تحت راهنماییکرد ایجاد فضاي خصوصیطراحی خانه ایرانی با روی ،1393، پیمان باقري  4
، تحت طراحی و ارتقاء کیفیت اقلیمی اجتماعی فضاهاي ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان، 1393، ناهیده رضایی  5

  راهنمایی
تماعی در بستر طراحی مسجدمحله قیطریه با رویکرد ایجاد پیوند بین مسجد و کارکردهاي فرهنگی و اج، 1393، مریم صفوتی  6

  ، تحت راهنماییمحله
  ،طراحی هتل چهارستاره با رویکرد ارتقاء تعامالت فرهنگی پیاده راه جنت مشهد، تحت راهنمایی1393، مرضیه خالصی  7
  ، مکانی به یاد موالنا، تحت راهنمایی1393، اسدپور مریم  8



 

  شارکتی در سپاهان شهر اصفهان، تحت راهنمایی،  طراحی مدرسه ابتدائی با رویکرد یادگیري م1394سارا عکافی،   9
  ، باغ موزه معماري ادیان در یزد با رویکرد معماري بومی، تحت مشاوره1394مریم جابریان،   10
مجموعه فرهنگی ـ گردشگري طاق بستان، بر اساس نقش موسیقی و نمایش هاي آیینی ـ محلی ، 1394آتنا جوشقانی،   11

  حت راهنمایی، تکرمانشاه در تعریف فضا
  فرهنگسراي شهر تبریز با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان، تحت راهنمایی، 1394طوبی اکبري قریبه،  12
، طراحی مدرسه علمیه خواهران تهران مبتنی بر شناخت نظام آموزشی و کالبدي مدارس صفوي 1394فرانک مهدیزاده،  13

  اصفهان، تحت راهنمایی
  واحدي کاشان با نگاهی به سبک زندگی ایرانی اسالمی، تحت مشاوره 60مجموعه مسکونی  ،1394حامد کرباسی،  14
، تحت کاشان یخیتار يمعمار یداخل يفضا يمشق معمار کردیو هنر با رو يدانشکده معمار یطراح، 1394افسانه آخوند زاده،   15

  راهنمایی
  تقاء تعامالت اجتماعی فرهنگی در شیراز، تحت راهنمایی، طراحی تماشاخانه با رویکرد ار1394مریم جبه دارباشی،   16
  طراحی معماري حسینیه مبتنی بر تاثیر کاربندي در نظام شکل یابی معماري قاجار کاشان، تحت راهنمایی، 1395مریم شکیبا،   17
  رهطراحی بستان سراي هنرهاي سنتی کاشان براساس باغ سازي ایرانی، تحت مشاو، 1395آزاده دیانت،   18
  باغ مشاهیر با رویکرد شناخت نقش باغ در بستر فرهنگی کاشان، تحت مشاوره، 1395حمیدرضا چیت سازیان،   19
  ، تحت راهنمائیتئاتر شهر بوشهر براساس شناخت و احیاي آیین هاي سنتی، 1395سید میثم خسروانی،   20
باز  يکودکان در فضا تیخالق يارتقا کردیبا رو در محله جماله اصفهان یمجتمع مسکون یطراح، 1396فرشاد یوسفی،   21

  ، تحت راهنمایییمسکون
  میدان امیرکبیر کاشان با رویکرد پدیدارشناسی زمینه طرح، تحت مشاوره در یمجتمع مسکون یطراح، 1396محسن عطارها،   22
  ، طراحی مدرسه ابتدایی فراگیر اوتیسم در تهران، تحت راهنمایی1397آرزو خانجانی،   23
  

  آموزشی  ـ علمی هاي  فعالیت
  تاکنون 1388استادیار گروه معماري، دانشکده معماري و هنر، دانشگاه کاشان،   1
  1381و 1375ـ  77تدریس در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور،   2
  1383- 89تدریس در گروه کارشناسی ارشد معماري، گروه معماري، دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر،   3
  1388دریس در گروه معماري، دانشگاه هنر، ت  4
  

  تقدیر نامه
  ، کتاب هنر و معماري اسالمی ایران1383، برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی  1
  ، دانشگاه کاشان1390استاد نمونه آموزشی،   2
  

  در مجله  چاپ مقاله
  1383 ، زمستان45ش دي، وزارت مسکن و شهرسازي، اي بر حفاظت معماري، نشریه علمی آبا علی عمرانی پور، مقدمه  1
ـ         2 ادي، وزارت علی عمرانی پور، مهدي افشار اصل، تاملی بر اولین مقررات ساختمانی سـده اخیـر شـهر تهـران، نشـریه علمـی آب

  1387 مسکن و شهرسازي، بهار
مجله علمی پژوهشی   شخصیت اریکسون،، تحلیلی بر ویژگی هاي محیط در نظریه 1390علی عمرانی پور، اصغر محمد مرادي،   3

  50-41، صص 90، پاییز و زمستان 7ش ، 4دوره ، (ISC) آرمانشهرمعماري و شهرسازي 
شهر تـاریخی اصـفهان، مجلـه علمـی     و تعامل آن با سیر تحول محیط زاینده رود   ،1390 اصغر محمد مرادي، علی عمرانی پور،  4

  184-171، صص 90، زمستان 55، ش (ISC) پژوهشی صفه



 

با رویکرد بیونیک، نمونه مـوردي طراحـی پوسـته هـاي      طراحی معماري، 1392اطمه قارونی، علی عمرانی پور، محمد یزدي، ف  5
  140-127، صص 92، پاییز و زمستان 11، ش (ISC)مجله علمی پژوهشی آرمانشهر   الون،بمعماري با الهام از صدف آ

6  A. Omrani Pour, A. Mohammad Moradi, M. Faizi, ٢٠١٢, Natural Environment of Zayande-
River and the Safavid Development of Isfahan, IJAUP (ISC), ١١٨-٢:١١٤ 

فصلنامه علمی  ،ایراندر هاي تاریخی  مرمت و احیاء بناها و بافت مهندسیمطالعه نظام آموزش ، 1392علی عمرانی پور،  7
  114- 95، صص 92، پاییز 59، ش (ISC)پژوهشی آموزش مهندسی ایران 

، تحلیل نقش محور قبله در سازماندهی فضایی مساجد معاصر شهر ایالم، مجله 1393ا... فتاحی، علی عمرانی پور،  شمس  8
  111-95، صص 93بهار ، 2علمی پژوهشی پژوهش هاي معماري اسالمی، ش 

 /فعالی بیشاختالل  محیط کالبدي معماري با نشانه هاي ابطه بینر، 1393لیال اژده فر، علی عمرانی پور،   شیرین اژده فر،  9
، 93، پائیز و زمستان 6، ش )ISC، مجله علمی پژوهشی مطالعات معماري ایران (سال تهران 10-6در کودکان  نارسایی توجه

  158- 141صص 
هاي   باز پردیس ، ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهاي ارتباطی باز و نیمه1395ناهیده رضائی، رحمت محمدزاده، علی عمرانی پور،   10

، پائیز و 10)، ش ISCمجله علمی پژوهشی مطالعات معماري ایران (ردي: پردیس دانشگاه کاشان، دانشگاهی، مطالعه مو
  206- 183، صص  95زمستان 

  
  ارائه مقاله در سمینارهاي داخلی و خارجی

ـ     1384علی عمرانی پور،   1 ی اسـتحکام بخشـی   ، رهنمودهاي حفاظتی ابنیه تاریخی در مناطق زلزلـه خیـز، نخسـتین همـایش مل
  هاي بنایی غیر مسلح و بناهاي تاریخی، شیراز ساختمان

، درآمدي بر شناخت محوطه فرهنگی ـ تاریخی ـ طبیعـی امـام زاده عبـدا... شوشـتر، همـایش امـاکن          1386علی عمرانی پور،   2
  مقدس، مشهد مقدس

بوس در برابر زلزله، اولین همایش بین المللی مقـاوم  ، خصائص سازواره برج گنبد قا1385علی عمرانی پور، اصغر محمد مرادي،   3
  ، دانشگاه امیرکبیرRETCO2006 اي، سازي لرزه

 شهري، چهـارمین  عامل غیر دفاع در صفوي عهد اصفهان شهرسازي يها ، آموزه1387علی عمرانی پور، اصغر محمد مرادي،   4
  ملی، تهران پایداري در عامل غیر پدافند و بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس

، همـایش بـین   بر اساس روایات شاردن بررسی حضور زاینده رود و طبیعت آن در اصفهان عهد صفوي، 1387علی عمرانی پور،   5
  المللی مکتب اصفهان، فرهنگستان هنر، تهران

امل مراکز مهم تحقیقـاتی ـ   پدافندغیرع مفهومی ، تجربه فرایند طراحی1390فر،  علی عمرانی پور، محسن قندي و محمد محقق  6
صنعتی وزارت جهاد کشاورزي، دومین کنفرانس ملی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزي، دبیرخانه کمیته دائمی پدافندغیرعامل 

  تیرماه 29و  28کشور، تهران، 
دومـین   کشـاورزي، ، آمایش سرزمین و مکان یابی مراکز ثقل در حوزه 1390محسن قندي، علی عمرانی پور و محمد محقق فر،   7

  تیرماه 29و  28کنفرانس ملی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزي، دبیرخانه کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور، تهران، 
پدافنـدغیرعامل، دومـین    ، تاملی در ضرورت بومی سازي اصـول رایـج  1390فر، علی عمرانی پور و محسن قندي،  محمد محقق  8

  تیرماه 29و  28بخش کشاورزي، دبیرخانه کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور، تهران، کنفرانس ملی پدافندغیرعامل در 
، دومـین کنفـرانس   ایـران در هـاي تـاریخی    مرمت و احیاء بناها و بافـت  مهندسیمطالعه نظام آموزش ، 1390علی عمرانی پور،   9

  آبان 11و  10آموزش مهندسی با نگرش به آینده، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 
ها در توسعه انسانی شهرها، همایش ارزیـابی جایگـاه    ، سراي محله، بازخوانی نقش محله1390طاهر شهرانی، علی عمرانی پور،   10

  ، دانشگاه کاشان1390آذر  2، علوم انسانی در ایران
ی، همایش ارزیابی اسالم يکهن معمار راثیم يریدر شکل گ ینقش حکمت اسالم، 1390، علی عمرانی پور، ارسالن آزادي فر  11

  ، دانشگاه کاشان1390آذر  2، جایگاه علوم انسانی در ایران



 

، بام سبز، عاملی جهت توسعه پایـدار و کـاهش مصـرف انـرژي در     1390شمس ا... فتاحی، شاهین حیدري و علی عمرانی پور،   12
  سازمان بهره وري انرژي ایران، اصفهان  ،1390آبان  22ساختمان و بهینه سازي مصرف انرژي،   ساختمان، اولین همایش اقلیم،

بـه   یرانیطرح فرش با نقش باغ ا يریبر شکل گ یرانیو فرهنگ ِا شهیاند ریتأثارزیابی ، 1391سونیا امجدیان، علی عمرانی پور،   13
شـهریور   16و  15، اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیري هویت ملی، یارزشمند فرهنگ راثیعنوان م

  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز1391
هاي فرهنگی جامعه ایرانی در شـکل گیـري سـاختار بـاغ      واکاوي تجلی کالبدي ارزش، 1391سونیا امجدیان، علی عمرانی پور،   14

و  15، ویـت ملـی  اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیري ه، ایرانی به عنوان میراث تاریخی ـ فرهنگی 
  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز1391شهریور  16

، درآمدي بر جایگاه طبیعت در فرهنگ ایرانی و تبلور آن در معماري سنتی ایرانی، کنگره 1391سونیا امجدیان، علی عمرانی پور،  15
  ماه اسفند 8 – 6بین المللی پیوست نگاري فرهنگی، مرکز راهبري مهندسی فرهنگی، بوشهر، 

16  S. S. Rahmatabady, Ali Omrani Pour, A. Farsi, ١٣٩٢, the impact of ecotourism in the rural 
mountainous settlements on the cultural, social and climatically sustainability, sustainable 
architecture and urban development conference, Bukan, ١٦ may ٢٠١٣ 

، بررسی بافت محله دردشت اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل و 1392زهرا شریفیان، علی عمرانی پور،   17
، دانشگاه 92آذر  28و  27توازن میان کالبد قدیم و جدید محله، کنفرانس بین المللی عمران، معماري و توسعه پایدار شهري، 

  واحد تبریز آزاد اسالمی 
طراحی الگویی براي پوشش سازه هاي جمع شونده بر اساس ، 1393، فاطمه قارونی و علی عمرانی پور، فاطمه سمامی کجیدي  18

، 1393دي  18و  17، اولین کنگره بین المللی افق هاي جدید در معماري و شهرسازي، مکانیزم تغییر در بافت پوششی متغیر
  دانشگاه تربیت مدرس

، جایگاه میدان هاي نقش جهان و توپخانه در توسعه بافت شهرهاي اصفهان 1394مرضیه خالصی، علی عمرانی پور،   19
، دانشگاه 1394اردیبهشت  10و  9عصرصفوي و تهران عصر قاجاري، همایش ملی بافت هاي فرسوده و تاریخی شهري، 

  کاشان
همایش ملی ، رجیوامیلیا لگويمبناي ا بر کالس، فضاي معماري ارتقاء جهت در گامی، 1394سارا عکافی، علی عمرانی پور،   20

   اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ،1394خرداد  26و  25، بهره وري فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش
همایش علمی پژوهشی ، بررسی میزان تاثیر ادراك فضائی بر ایجاد حس تعلق به مکان، 1394آتنا جوشقانی، علی عمرانی پور،   21

انجمن علمی توسعه و ترویج ، 1394مرداد  27و  26، لوم جغرافیا و برنامه ریزي، معماري و شهرسازي ایرانافق هاي نوین در ع
  علوم و فنون بنیادین

 نمونه نکاشا ريمعما مشق دیکررو با نشگاهیدا يفضاها حیاطر، 1395، رپو نیاعمر علی، رکا هنقر نسلما، زادهخوندآ فسانها  22
 23و  22، یدانشگاه يفضاها يمعمار یمل شیهما نیاول، نکاشا هنشگادا هنرو  ريمعما هنشکددا توسعه حطر: رديمو

 ، دانشگاه یزد1395اردیبهشت 
 سساابردرون،  دكکو نماند لفعا رمنظو به ،محیطی يها یژگیو بر يتفسیر، 1396فاطمه برادران هروي، علی عمرانی پور،   23

 ، دانشگاه شهید بهشتی1396دي  7ـ  5ساالنه بین المللی عمران، معماري و توسعه شهري، ، پنجمین کنگره نبر یکار نظریه
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  تألیف کتاب

  وزارت مسکن و شهرسازي  ، هنر و معماري اسالمی ایران، تدوین علی عمرانی پور، تهران،1383ابوالقاسمی، لطیف،   1
  

  ترجمه کتاب



 

  ایان الوسون، در حال انتشاردانش طراحان، بر  1
  

  هاي پژوهشی اجراي طرح
شی، دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي و ارزیابی میزان توفیق و کارآیی ضوابط و مقررات ساختمانی در توسعه شهرها، طرح پژوه  1

  1386ـ  1383معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، 
  1390ـ 1386هاي تحقیقاتی پدافندغیرعامل پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزي، تهران،  مشاور علمی در طرح  2
مدل شهري (کوچـک، میـانی و   گذاري براي سه  با توجه به الگوي مناسب توده» تفکیک اراضی مسکونی شهري«ارزیابی و نقد  3

  1396-1394 و شهرسازي، راهشهرسازي و معماري، وزارت معاونت طرح پژوهشی، بزرگ)، 
اسـتان   شهرسـازي اداره راه و طرح پژوهشـی،  طراحی شهري خیابان امام خمینی شهر نراق (شامل محدوده بازار تاریخی نراق)،  4

  1397-1396 و شهرسازي، راهوزارت مرکزي، با نظارت 
  

  ه هاي علمیداوري مجل
  مجله کاشان شناخت، مرکز پژوهشی کاشان شناسی، دانشگاه کاشان  1
  مشاور آرمانشهرین پژوهشی آرمانشهر، مهندس  مجله علمی ـ  2
  نعت ایرانپژوهشی پژوهش هاي معماري اسالمی، دانشگاه علم و ص مجله علمی ـ   3
  پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازي ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران مجله علمی ـ   4
  پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، مطالعات شهر ایرانی اسالمیپژوهشی  مجله علمی ـ   5
  پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ، دانشگاه امام رضا (ع) مجله علمی ـ   6
  پژوهشی مدیریت انرژي، دانشگاه کاشان ی ـ مجله علم  7
  

  داوري کنفرانس ها
تیرمـاه   29و  28دومین کنفرانس ملی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزي، دبیرخانه کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور، تهران،   1
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  مسئولیت هاي اجرایی
  تاکنون 1389ها،  معماري ایران، دانشگاه کاشان با همکاري سایر دانشگاهمطالعات مدیر مسئول مجله   1
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس پدافندغیرعامل در بخش کشاورزي، دبیرخانه کمیته دائمی پدافندغیرعامل کشور، تهران،   2

  1390ماه تیر
  1395 - 1390دانشگاه کاشان، آبان   رییس دانشکده معماري و هنر،  3
   1395- 1390، دانشگاه کاشان، هنرهاي صناعیمدیر مسئول مجله   4
 4و  3 همایش میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی، دانشگاه کاشان و مرکز پژوهشی میراث مکتوب،ی عضو کمیته علم  5
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  پایان نامه کارشناسی معماري، دانشگاه کاشان 31راهنمایی   1
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