پيشينه علمي ،پژوهشي و حرفه اي
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی  :تکتم حنایی
شماره شناسنامه 735:
متولد 1363/03/13 :
کد ملی0939038455 :
تلفن تماس09151032873 :
ایمیلt.hanaee@mshdiau.ac.ir - toktamhanaee@yahoo.com :
ادرس محل کار :مشهد -قاسم آباد -بلوار امامیه -خیابان استاد یوسفی -دانشکده هنر و معماری-
ساختمان معماری 1
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد-گروه شهرسازی
رتبه علمی :استادیار
تحصیالت دانشگاهی
 لیسانس شهرسازی ،دانشگاه آزاد مشهد -1385 ،معدل 17.34
 فوق لیسانس طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه آزاد قزوین -1387 ،معدل 18
 دکتری شهرسازی ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران -1392 ،معدل  - 19.04نمره رساله 19.5
عنوان پایان نامه و رساله ها:
 oعنوان پایان نامه فوق لیسانس" مکان گزینی پارکهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در
محیط  " GISمطالعه مشوردی منطقه  10شهرداری مشهد
 oعنوان رساله دکتری" رابطه جنسیت و معیارهای بصری در فرآیند جهت یابی در فضای شهری "مطالعه
موردی بافت مرکزی شهر مشهد
سوابق تدریس
 .1عضو هیئت علمی و استادیار گروه شهرسازی ،دانشكده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد.
 .2تدریس در گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا
1

 .3تدریس در گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خاوران
.4

تدریس در گروه شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری های مشهد

 .5مسئول کمیته پایان نامه های کارشناسی شهرسازی
 .6استاد راهنما ،مشاور و داور طرح ها و پایان نامه های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و رساله دکترا
عضویت علمی ،سمینارها ،همایش ها و داوری ها
 .1دهمین سمپوزیوم پیشرفت علوم و تكنولوژی چهارمین همایش ملی معماری ،شهرسازی و پژوهش های
نیاز محور با محوریت تحوالت نوین و پژوهش های کاربردی -بهمن 1394
 .2اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار 27 -فروردین 1395
 .3دومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری -اردیبهشت 1395
 .4دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری ،عمران و محیط زیست  3 ،شهریور 1395
 .5سومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری ،عمران و محیط زیست  4 ،آذر 1395
 .6دومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری10 -بهمن 1395
 .7سومین کنگره ساالنه بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی15 -و  16دی ماه 1395
داوری طرح پژوهشی ،کتاب
 oداور طرح پژوهشی بررسی شاخص های نوسازی بر توسعه یافتگی زیرساخت های شهری مشهد -اداره
کل راه و شهرسازی -مرداد 1394
دوره های آموزشی گذرانده شده

نام دوره

موسسه برگزار کننده

سال

شرکت در دوره آموزشی روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

شهریور1396

شرکت در دوره آموزشی فنون تدریس

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

شهریور1396

شرکت در ششمین همایش ساالنه گروه تخصصی شهرسازی با

نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی

دی 1395

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرداد 1395

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

خرداد 1395

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

بهمن 1394

موسسه علوم و فناوری خوارزمی

شهریور
1394

رویکرد شهرسازی و شهر ایمن
شرکت در کارگاه دانش افزایی و توانمند سازی اعضاء هیات
علمی-دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه
شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطالعاتی ناشرین
ابسکو
شرکت در کنفرانس ساالنه بین المللی عمران ،معماری و
شهرسازی
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شرکت در کارگاه دانش افزایی و توانمند سازی اعضاء هیات

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرداد 1394

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

اردیبهشت
1394

شرکت در دومین همایش بین المللی "معماری و توریسم" با

سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی -استانداری خراسان-
معاون برنامه ریزی استان

خرداد 1393

شرکت در دوره آموزشی طراحی شهری پایدار با نگاهی به طرح

نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی

اردیبهشت
1393

شرکت در سمینار آموزشی -توجیهی خدمات مهندسین شهرساز

نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی

آبان 1391

گذراندن دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی

علم گستر نوین

خرداد 1391

علمی-دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطالعاتی و
ناشرین بین المللی الزویر ،اشپرینگر
محوریت موضوع "توریسم و شهر"

های توسعه شهری

مقاالت چاپ شده در نشریات علمی-پژوهشی و ISC
 .1ارائه مقاله با عنوان "الگوهای رفتاری و ابزار های مسیریابی مردان" در مجله علمی -پژوهشی آرمانشهر.
 .2ارائه مقاله با عنوان " چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای شهری " در مجله علمی -پژوهشی
آرمانشهر.
 .3ارائه مقاله با عنوان "مكان گزینی پارک های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی( )AHPدر محیط
( GISنمونه موردی منطقه  10شهرداری مشهد) " در مجله علمی ترویجی  ،مشهد پژوهشی
 .4ارائه مقاله با عنوان " بازشناسی عناصر موثر بر خوانایی درادراک بزرگساالن" در نشریه علمی  -پژوهشی
مطالعات شهری.
مقاالت ارائه شده در همایش های بین المللی و ملی و مقاالت علمی -تخصصی
1. "The Effects of Islamic Values on Design Process of Architecture",
5th SASTech Intl.Symposium, Mashhad, Iran (2011), SASTEC2011, Iran.
2. "DECISION MAKING, THE EFFECT OF GENDER, FAMILIARITY AND VISUAL CUES
ON "THE WAYFINDING PROCESS" , ICWSAUD-2nd International Conference on
Sustainable Architecture and Urban Design 2012, 3-5th Mar , Malaysia.
3. "Convenient wayfinding in historical areas on behalf of tourists" , 12th
International Joint World Cultural Tourism Conference, 7th to 9th October
2011 , Turkey.
و "4. "Wayfinding Performance of Visually Impaired Pedestrians in an Urban Area
17th International conference on urban planning and regional development
in the Information Society 14-16 May 2012, Multiversum Schwechat, Austria.
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" .5طرح جامع مرزهای جنوبی مكان مورد مطالعه کلمبیای مكزیک " در فصل نامه علمی تخصصی سازمان
نظام مهندسی خراسان رضوی طاق1384،
" .6مقایسه تطبیقی ویژگی های میادین موفق در میدان شهدا مشهد (قبل و بعد از اجرای پروژه) "  ،کنفرانس
برنامه ریزی و مدیریت شهری  ،مشهد1384 ،
" .7میدان راه آهن مشهد در نقش جلوخان" در مجله شهر و ساختمان1386،
 " .8سنجش توانایی های مردان و زنان در آزمون مسیریابی" در مجله هنر معماری رضوی1392،
" .9تاثیر عناصر بصری بر فرآیند مسیریابی در طراحی شهری" در مجله پژوهشنامه معماری رضوی1392،
" .10ارزیابی تاثیر پالت های رنگی بر پایداری شهری" ،اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار"،
آذر 1392
" .11راهكارهای ایجاد یک فضای شهری پایدار با متبلور ساختن هویت در آن" ،اولین کنفرانس ملی معماری
و فضاهای شهری پایدار" ،آذر 1392
" .12هویت بخشی به خیابان با بهره گیری از نشانه های شهری" ،سومین کنگره بین المللی ،عمران ،معماری
و توسعه شهری 8 ،الی  10دی ماه  ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران ،تهران1394،
" .13بررسی اثر بخشی توسعه و آبادانی شهرها در بهبود کیفیت زندگی افراد(نمونه موردی محله ایثارگران
مشهد)" ،سومین کنگره بین المللی ،عمران ،معماری و توسعه شهری 8 ،الی  10دی ماه  ،دانشگاه شهید
بهشتی ،ایران ،تهران1394،
" .14ارزیابی نقش مولفه های هویت در ارتقاء کیفیت سرزندگی نمونه موردی خیابان امام خمینی مشهد" ،
اولین کنفرانس ساالنه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد1394 ، ACOB 2015 ،
" .15تحلیل تاثیر اختالط کاربری در برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری" ،کنفرانس ساالنه بین المللی
عمران  ،معماری و شهرسازی ،ICAUC2015( ،شیراز  ،شهریور .1394
" .16بررسی نقش الگوی توسعه حمل و نقل همگانی مدار()TODدر بهبود کیفیت زندگی در محله(نمونه
موردی :حوزه شمالغرب شهر مشهد)"  ،هفتمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر
راهبردهای توسعه شهری  ،آبان .1394
 " .17تاثیر منظر سبز شهری در ارتقاء کیفیت سرزندگی( ،نمونه موردی :محله سجاد مشهد)"  ،هفتمین
کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری  ،آبان .1394
 " .18نقش اختالط کاربری برحمل و نقل عمومی شهروندان (نمونه موردی:منطقه گردشگری سپاد)"  ،هفتمین
کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری  ،آبان .1394
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" .19سنجش اثرات بلند مرتبه سازی بر کیفیت محیط شهری از دیدگاه شاخص های کالبدی -فضایی(نمونه
موردی محور جانباز کالنشهر مشهد)" ،چهارمین همایش ملی معماری ،شهرسازی و پژوهش های نیازمحور
با محوریت تحوالت نوین و پژوهش های کاربردی-مشهد مقدس بهمن ماه .1394،
" .20تاثیر اصول پایداری بر میزان رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل ( AHPنمونه موردی بخش مرکزی
شهر مشهد)" -چهارمین همایش ملی معماری ،شهرسازی و پژوهش های نیازمحور با محوریت تحوالت نوین
و پژوهش های کاربردی-مشهد مقدس بهمن ماه .1394
" .21راهكارهای ساماندهی سیما و منظر خیابان های شهری با تاکید بر بعد زیست محیطی (مطالعه موردی
خیابان سرشور مشهد)" اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا،
برگزارکننده  :موسسه بین المللی معماری ،شهرسازی مهراز شهر 26 ،آذر .1395
" .22ارتقا کیفیت پیاده مداری با تاکید بر مولفه های کالبدی هویت (نمونه موردی خیابان راهنمایی شهر
مشهد"  ،اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ،معماری و شهرسازی،آذر ماه .1395
 " .23اولویت بندی راهبردهای ارتقا کیفیت زندگی شهری در محله مسكونی با استفاده از مدل ( ANPنمونه
موردی محله ایثارگران)" ،اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران ،معماری و محیط زیست پایدار16 ،
خرداد .1395
" .24تاثیر الگوهای تراکمی بر منظر شهری با تاکید بر توسعه شهری پایدار(نمونه موردی محله امامت
مشهد"،کنگره بین المللی تحوالت نوین پایداری در معماری،شهرسازی،عمران و مهندسی ساختمان ،مهر
ماه.1395
" .25تحلیل شاخص های موثر بر ارتقای کیفیت زندگی با تاکید بر ساختارهای کالبدی و عملكردی با استفاده
از مدل (ANPنمونه موردی محله ایثارگران مشهد)"چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در
عمران ،معماری و شهرسازی ،مهرماه 1395
" .26ارزیابی معیارهای ساختمان های بلند مرتبه و تاثیر آن بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی محله امامت
مشهد)" ،کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان ،آبان ماه .1395
" .27ارتباط طراحی شهر ی،اقلیم و توسعه پایدار (نمونه موردی محله سناباد مشهد"،کنگره بین المللی تحوالت
نوین پایداری در معماری،شهرسازی عمران و مهندسی ساختمان ،مهرماه .1395
" .28تحلیل اصول طراحی همساز با اقلیم در راستای حفظ توسعه پایدار (نمونه موردی محله سناباد
مشهد)"،کنگره بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی معاصر جهان ،اسفندماه .1395
 " .29تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی و نقش آن در صنعت توریسم (نمونه موردی کالنشهر
مشهد)" ،همایش بین المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته ،مهرماه .1395
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 " .30تاثیر فضاهای شهری  24ساعته بر گردشگری پایدار( نمونه موردی خیابان امام رضا مشهد)"،اولین
همایش ملی معماری و شهرسازی اندیشه  ،نظریه ،روش ها  ،آذرماه .1395
" .31بررسی انواع کریدور دید منظرشهری از نظر نمایانی با تاکید بر امنیت (مطالعه موردی :خیابان سرشور،
مشهد("،چهارمین کنگره بین المللی عمران ،معماری و توسعه شهری ،دی ماه 1395
" .32ارزیابی نقش مشارکت مردمی در توانمند سازی سكونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی :کوی نه دره
مشهد)" -کنگره بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی معاصر جهان ،اسفندماه 1395
" .33تحلیل تصویر ذهنی گروه های سنی مختلف" اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و
شهرسازی هویت گرا 15 ،بهمن .1395
 " .34نقش الگوهای رفتاری زائرین در شكل گیری فضاهای شهری مردم گرا(-نمونه موردی :خیابان طبرسی
مشهد)"  ،چهارمین کنگره عمران ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه شهدی بهشتی 7 ،الی  9دی ماه
.1395
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی
 شناسایی عوامل موثر بر گردشگری موفق گردشگران با میزان آشنایی متفوت از محیط در راستای تحقق
مشهد پایتخت معنوی جهان اسالم -مجری طرح  -در دست اقدام
 تدوین اصول و معیارهای دستیابی به عدالت فضایی در بافتهای حاشیه نشین مشهد -همكار در طرح -در
دست اقدام
فعالیت ها و سوابق حرفه ای
 همكار طرح تفصیلی حوزه شمال غرب شهر مشهد
 همكار طرح ساماندهی و جابه جایی تجارتی های محور معلم  ،میالد و امامت.
 همكار طرح ساماندهی و طراحی بافت تاریخی اطراف میدان مرکزی شهر کاشمر
 همكار طرح آسیب شناسی و باززنده سازی کاروانسرای باباقدرت  ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شهر مشهد
 همكار مطالعات امكان سنجی اقتصادی شهر مشهد با هدف تعیین الگوی فعالیت های تجاری در حاشیه
محور  35متری زکریا
 همكار ساماندهی و طراحی گلزار شهدای امام تقی
 همكار تهیه طرح هادی روستایی روستای اجنورد سبزوار
 همكاری با سازمان مسكن و شهرسازی  ،معاونت شهرسازی
 همكار در تهیه طرح ساماندهی روستاهای حاشیه شهر مشهد ،مهندسان مشاور آداک
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 تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری خیابان الدن  9در زمینی به مساحت  5018مترمربع و با
کدنوسازی 9-9-22-21-1
 تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری خیابان عنصری  8در زمینی به مساحت  1408مترمربع و با
کدنوسازی 7-1-50-24-1
دروس تدریس شده
 روش های برنامه ریزی شهری ( دکتری شهرسازی)
 مطالعات تطبیقی ایران و جهان(دکتری)
 ویژه (دکتری)
 مبانی طراحی شهری  (2دکتری شهرسازی)
 کارگاه پیش طراحی شهری (کارشناسی ارشد -طراحی شهری)
 روش تحقیق علمی پیشرفته (کارشناسی ارشد -برنامه ریزی شهری)
 سمینار مسائل شهری ایران (کارشناسی ارشد -طراحی شهری)
 کارگاه برنامه ریزشهری(1کارشناسی ارشد -برنامه ریزی شهری)
 کارگاه برنامه ریزشهری( 2کارشناسی ارشد -برنامه ریزی شهری)
 طرح شهرسازی ( 4مهندسی شهرسازی)
 طرح شهرسازی ( 5مهندسی شهرسازی)
 کارگاه آماده سازی زمین (کارشناسی شهرسازی)
 مبانی و روشهای طراحی شهری (مهندسی شهرسازی)
 کارگاه طرح های اجرایی (کارشناسی شهرسازی)
 طرح شهر سازی ( 2مهندسی شهرسازی)
 سمینار(مهندسی شهرسازی)
 روش تحقیق (مهندسی شهرسازی)
عضویت در مجامع حرفه ای و گواهینامه های تخصصی
 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی -مهندسی شهرسازی پایه 2
مهارت در زبان های انگلیسی
 آشنایی با زبان انگلیسی  :خواندن و نوشتن خوب
 دارای مدرک زبان IAUEPT
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