رزومه دکترسید مسلم سید الحسینی
عضوهیئت علمی و دانشیارگروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسالمی واحدمشهد
تخصص اصلی:شهر سازی(طراحی وبرنامه ریزی شهری(-مهندسی عمران ،گرایش عمران
سال تولد8431 :
تلفن همراه21822103100 :
آدرس الكترونیكی,seyedolhosseini5930@mshdiau.acsmh_arc@yahoo.com:
آدرس محل کار:مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی،دانشکده هنر و معماری،گروه شهرسازی
 .1سوابق تحصیلی :
مقطع

مدرك

سال اخذ مدرك

کارشناسی

مهندسی عمران -عمران

8430

کارشناسی ارشد

شهرسازی،طراحی وبرنامه ریزی شهری

1381

دکتری تخصصی

شهرسازی

8411

 .2سوابق اجرائی:
محل

سمت

از سال تا ...

شهردار کالنشهر زاهدان(و رییس شورای و دبیر  11سازمان شهرداری)

شهرداری زاهدان

8412-8410

عضو هیات رئیسه و معاون عمرانی دانشگاه ازاد اسالمی واحدمشهد

دانشگاه ازاد اسالمی واحدمشهد

-8412ادامه دارد

رییس کارگروه صیانت از اموال،امالك و داراییهای دانشگاه ازاد خراسان رضوی

دانشگاه ازاد اسالمی خراسان رضوی

-8411ادامه ذارد

عضو کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه ازاداسالمی خراسان رضوی

دانشگاه ازاد اسالمی خراسان رضوی

-8411ادامه ذارد

قائم مقام و مشاور رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

8410-1386

مدیر گروه شهرسازی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

8418-8412

شهردار تایباد)سه دوره متوالی)

شهرداری تایباد

8411-8431

رئیس وعضو شورای اسالمی شهر تایباد

شورای شهر تایباد

8431-8431

عضو کمیسیون ماده  5شوایعالی معماری و شهرسازی

استان سیستان و بلوجستان

8412-8410

دبیرستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف

شهرستان زاهدان

8412- 8410

مدیر پروژه طرح مسكن مهر

مهندسان مشاور طرح نوین

8411-8411

مدیر مسئول نشریه علمی creative city design

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396ادامه دارد

مهندس پایه یک نظارت و دو محاسبه رشته عمران

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

 8432تاکنون

مهندس پایه دو نظارت و نظارت بر طراحی رشته شهرسازی

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

 8432تاکنون

کارشناس رسمی داگستری در رشته راه وساختمان

خراسان رضوی

8411تا کنون

رییس اداره عمران وشهرسازی

شهرداری تربت جام

8431-8432

رئیس و عضو هیئت رئیسه نمایندگی نظام مهندسی شهرستانهای تربت جام و تایباد

نظام مهندسی خراسان رضوی

8411-8412

کارشناس طرح هادی،ناظرپروژه های عمرانی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان

8432-8430

رئیس آزمایشگاه فنی و مكانیک خاك

زاهدان

8430-8438

نظارت عالیه پروژه هاورسیدگی به صورت وضعیت ها

شهرداری زاهدان

8430-8438

.3سوابق فعالیت های اجتماعی وفرهنگی عمده:
نوع فعالیت

محل

کاندیدای منتخب ائتال ف مزار شیخ جام انتخابات

حوزه شهرستانهای تربت جام و تایباد و کسب

دوره هشتم مجلس شورای اسالمی

آرائ 11112نفر

عضو شورای اسالمی شهر تایباد

سال
8411

عضو شورای اسالمی تایباد دوره اول

8431

عضو هیئت رئیسه دانشگاه ازاد اسالمی واحدمشهد

دانشگاه ازاد اسالمی واحدمشهد

8412

عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی تایباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تایباد

8431

دانشگاه پیام نور تایباد

8431

عضو معتمدانجمن حمایت از زندانیان

شهرستان تایباد

دوره های مختلف

عضو شورای آموزش و پرورش استان

استان سیستان و بلوچستان

8410

عضو شورای فرهنگ تحول

استان سیستان و بلوچستان

8410

عضو هیئت امناء مراکز فرهنگی دفاع مقدس

استان سیستان و بلوچستان

8414

عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور تایباد



-1عضویت در مجامع علمی داخلی و بین المللی و خدمات به کنگره ها
محل

از سال تا ...

وزارت کشور

8410

عضو کارگروه ماده  811تدوین الگوی شهرسازی ومعماری اسالمی ایرانی کشور

وزارت راه و شهرسازی

8410

عضو شورای راهبری توسعه مدیریت استان

استان سیستان و بلوجستان

8414

عضو کارگره مشورتی تامین منابع مالی شهرداری ها

استان سیستان و بلوجستان

8414

عضو کارگروه تخصصی فن آوری های نرم و هویت ساز

شورای علمی بنیان نخبگان

8414

عضو شورای راهبری تدوین قانون جامع مدیریت شهری کشور

سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوجستان

8414

عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیکی
عضوگروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی

نظام مهندسی خراسان رضوی

 8411تا8410

عضو کمیته آموزش سازمان مهندسی

نظام مهندسی خراسان رضوی

 8411تاکنون

عضو شورای حل اختالف سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

نظام مهندسی خراسان رضوی

8411تا8410

عضو کارگروه بررسی طرحهای کالن معماری و شهرسازی مشهد
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه وساختمان

شهرداری مشهد
کانون کارشناسان رسمی

از -8412تاکنون
از8411

دادگستری
عضو کمیته علمی همایش چشم انداز شهر مشهد

شهرداری مشهد

8413

عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه اشتغال پایه 8

نظام مهندسی خراسان رضوی

8433

عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه اشتغال به کار شهرسازی در پایه 0

نظام مهندسی خراسان رضوی

8411

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیئت رئیسه پانل و داور مقاالت کنفرانس بین المللی مدیریت شهری

چهارمین و
پنجمین وششمین

عضو هیئت علمی همایش معماری پایدار

8410

دانشگاه اقبال مشهد

.5سوابق آموزشی:
محل

مدت

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه شهرسازی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

-8411ادامه دارد.

عضو شورای اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکذه هنرو معماری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

سمت

از 8411تاکنون

دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 1

از  8411تاکنون

عضو گروه مصاحبه کننده متقاضیان ورود به دوره دکتری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

از 8411

مسئول کمیته پایان نامه های گروه شهرسازی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

8412-8413

عضو کارگروه تدوین سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها

دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها

از  8412تاکنون

مدیر گروه شهرسازی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

8418-8412

دانشگاه بین المللی امام رضا

از 8412

دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها

از 8413

دانشگاه ازاد اسالمی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان

از8410

مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

از8410

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

8413-8411

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تایباد

8411-8413

عضو کارگروه ارزیابی توانایی علمی اساتیدگروه شهرسازی

مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا
مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریها

سابقه تدریس دروس شهرسازی
سابقه تدریس و عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تایباد

دانشگاه پیام نور تایباد

سابقه تدریس و عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور تایباد

از سال  8413تا 8411

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام

دانشگاه آزاد اسالمی واحدتربت جام

8413-8411

عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی رضوی خراسان

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

8410-8411

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی (مهندسان شهرساز)

از 8411تاکنون

عضو کمیته آموزش استانداری سیستان و بلوچستان

استانداری سیستان و بلوجستان

8412-8410

عضو شورای پژوهشی شهرداریهای استان سیستان و بلوجستان

استانداری سیستان و بلوجستان

8412-8410

کانون کارشناسان رسمی ماده 03نظام مهندسی

8413

مرکز آموزش بازرگانی استان سیستان و بلوچستان

8412-8410

سابقه تدریس ودارای پروانه صالحیت آموزش در دوره های ارتقائ پایه

سابقه تدریس در دوره های ارتقائ پایه
برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس دوره ای آموزشی


ردیف

دروس تدریس شده
دانشگاه محل تدریس

گروه

مقطع تحصیلی

عنوان درس

1

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

چالش های شهرسازی

2

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

جنبههه هههای قههانونی و عرفههی

3

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

شهرسازی
پزوهش های میان رشته ای

1

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

مبانی نظری طراحی شهری

5

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

مطالعات ویژه

6

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

معماری

دکتری

حقوق معماری

7

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

دکتری

روش تحقیق پیشرفته

8

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

کارگهههاه  0برنامهههه ریهههزی

9

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

کارگاه یک طراحی شهری

11

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

روش تحقیق در شهرسازی

11

دانشگاههایمشهد،تهران،همدان،زاهدان،یزد،زنجان،امام شهرسازی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما و مشهاور پایهان

شهری

نامه های دانشجویان

رضا و...
12

دانشگاه بین المللی امام رضا

طراحی شهری

13

دانشگاه بین المللی امام رضا

طراحههی و برنامههه ریههزی کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارگاه دو طراحی شهری
سمینار

شهری

11

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکز

شهرسازی

کارشناسی ارشد

مدیریت شهری

15

کانون کارشناسان رسمی

شهرسازی

کارشناسی ارشد

نوسازی شهری

16

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

شهرسازی

کارشناسی ارشد

کاربری اراضی شهری

17

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

حقوق شهری

18

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کابل

شهرسازی

کارشناسی ارشد

مدیریت شهری

19

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کابل

شهرسازی

کارشناسی ارشد

حقوق شهری

21

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی کاربری اراضی

21

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

تجربیات برنامهه ریهزی شههری در

22

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

23

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

روش تحقیق در شهرسازی

21

دانشگاه پیام نور تایباد

جغرافیای شهری

کارشناسی

برنامه ریزی شهری

25

دانشگاه پیام نور تایباد

جغرافیای شهری

کارشناسی

نقشه برداری

26

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تربت جام

معماری

کاردانی

معماری اسالمی

27

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تایباد

زشته های مختلف

کارشناسههههههههههی و ریاضی

دانشگاه علمی -کاربردی شهرداری ها

شهرسازی

دانشگاه علمی -کاربردی شهرداری ها

شهرسازی

ایران

برنامهههه ریهههزی شههههری بهههرای
طراحان

کاردانی
28
29

کارشناسان و مدیران
شهرداری مشهد
کارشناسان و مدیران
شهرداری مشهد

مبانی طرح ریزی شهری
اصول و مبانی شهرسازی

کارشناسان

31
دانشگاه علمی -کاربردی شهرداری ها

شهرسازی

شهرداریهای خراسان
رضوی

مبلمان شهری

31
32
33

دانشگاه علمی -کاربردی شهرداری ها
دانشگاه علمی -کاربردی

شهرسازی
شهرسازی

دانشگاه علمی -کاربردی شهرداری ها

شهرسازی

کارشناسان و مدیران
شهرداری مشهد
کارشناسان و مدیران
شهرداری مشهد
کارشناسان و مدیران
شهرداری مشهد

ضوابط و مقررات شهری
آسیب شناسی شهری
حقوق شهری

31

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

مدیریت شهری

35

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

مدیریت اجرایی

36

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

کارگهههاه طهههرح ( 3طهههرح

37

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

38

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهر سازی

کارشناسی

39

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

کارگاه طرح های اجرایی

11

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

کارگهههاه طراحهههی فضهههای

11

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی

حقوق شهری

12

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

مکان یابی کاربری اراضی

13

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

روش تحقیق در معماری

11

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد مشهد

شهرسازی

کارشناسی ارشد

حکمهههت و هنهههر اسهههالمی

15

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

معماری

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی کالبدی

16

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

معماری

کارشناسی

شهههناخت و تحلیهههل فضهههای

17

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معماری

کارشناسی

18

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

شهرسازی

کارشناسی

کارگاه برنامه ریزی مسکن

19

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد زاهدان

معماری

کارشناسی

انسان ،طبیعت،معماری

51

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد زاهدان

معماری

کارشناسی
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بررسی میزان جذب سفر مراکز

ششمین همایش حمل و

ایران

نقل و ترافیک شهر مشهد
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زاهدان
√

√

وشهرسازی اسالمی

جهانبینی اسالمی
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کنگره تخصصی مدیریت

ایران

8414

شهری مازندران


کنگره ملی طرح آمایش
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دکتر حمید ماجدی-دکتر فرح حبیب-

ارزیابی طرح های توسعه شهری-برنامه ریزی طراحی محور رویکرد

-81عالی

8411

دکتر بهزادفر-ایرج اعتصام ودکتر

تعاملی در مقیاس کالن و خرد

ذبیحی

تدوین سند جامع فناوری اطالعات استان سیستان وبلوچستان

پژوهشی

استانداری سیستان وبلوچستان

اتمام یافته

مطالعات آمایش و توسعه استان سیستان وبلوچستان

پژوهشی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اتمام یافته

-8418
8414
8413

سیستان وبلوچستان
سند راهبردی توسعه شهری زاهدانCDS

پژوهشی

شهرداری زاهدان

اتمام یافته

8412

ارزیابی طرح جامع شهرزاهدان

پژوهشی

شهرداری زاهدان

اتمام یافته

8412

شهرداری طرقبه

در دست

8411

سند راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری طرقبه)(CDS

پژوهشی

اقدام



دوره های آموزشی و مطالعاتی
نام دوره یا کارگاه

دارای مدرك زبان انگلیسی ازمون EPT
دوره آموزش امورحقوقی و مشاوره قضایی
دوره آموزش مدیریت و کنترل پروژه
دوره کارگاه تخصصی مدیریت شهری ویژه شهرداران
دوره آموزشی مدیریت شهری ویژه شهرداران
دوره آموزشی کوتاه مدت« :خدمات شهری» ،آموزش ضمن

محل
دانشگاه آزاد اسالمی

سال
8411

محل دوره :موسسه تحقیقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی.

8413

موسسه تحقیقات ،آموزش ومشاوره شهرداریهای خراسان رضوی.

8412

سازمان شهرداریهای کشور و پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی

8412

سازمان شهرداریهای کشور ،مرکز آموزش مدیریت شهری و روستایی.

8411

موسسه تحقیقات  ،آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی

8431

خدمات شهرداران خراسان رضوی و کسب رتبه اول.
دوره آموزش «مهارتها و تکنیکهای جوش»
کارگاه آموزشی بافت فرسوده
سمینار شهر سازی معاصر

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی.

8414

شهرداری مشهد

8411

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

دوره آموزشی کوتاه مدت :مدیریت مواد زاید شهری

موسسه تحقیقات ،آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی

8412

دوره آموزشی کوتاه مدت« :مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی»،

موسسه تحقیقات ،آموزش و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی

8412

وزارت مسکن و شهر سازی

8412

کارگاه آموزشی نرم افزار GIS

شهرداری مشهد

8411

کارگاه آموزشی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

شهرداری مشهد

8413

کارگاه اموزشی شهرهای آیینی وحیات زیر سطحی

شهرداری مشهد

8411

Oxford cert universal academy
استانداری سیستان و بلوچستان

2015
8414

اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

استانداری سیستان و بلوچستان

8414

اصول و مبانی مدیریت شهری در شهرداری

استانداری سیستان و بلوچستان

8414

اشنایی با قانون حفظ و گسترش فضای سبز

استانداری سیستان و بلوچستان

8413

اشنایی با قانون نحوه تملک امالك

استانداری سیستان و بلوچستان

8410

مدیریت زیبا سازی

استانداری سیستان و بلوچستان

8414

اشنایی با ساختاروتشکیالت و مقررات شهرداری

استانداری سیستان و بلوچستان

8410

کارگاه اموزشی و توانمند سازی زیست محیطی

سازمان حفاظت از محیط زیست

8410

کارگاه اموزشی و توانمند سازی مشارکت محور

مرکز علمی کاربردی شهرداری زاهدان

8414

دانشگاه ازاد اسالمی مشهد و سازمان نظام مهندسی خراسان

8413

کنسرسیوم مدیران موثر ایران

8412

سمینار آموزشی مقررات ملی ساختمان

Creativity in management training course
امور قرار داد ها و پیمان ها

شهر و رویداد
دوره تخصصی"بررسی بازارهای داخلی،منطقه ای و
جهانی،خروج از رکود و پیش بینی های اقتصادی"
Executive Master of Business Administration
مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

WTG
دانشگاه ازاد اسالمی مشهد

2016
8411

کارگاه اموزشی "باز افرینی پایدار دربافت های نار کار

وزارات راه و شهر سازی

8411

امدشهری"

دفترمقررات ملی ساختمان

شرکت دردوره"بحران اب و مصایب سرزمین بدون امایش"



8412

دانشگاه ازاد اسالمی مشهد و سازمان نظام مهندسی خراسان

جوایز و افتخارات علمی
محل

سطح

سال

عنوان
نفردوم کنکور دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی سال11

ایران

کنکور

8412

دریافت جایزه ملی جستارهای کیفیت در تجارب بازافرینی شهری-محله شیراباد شهر

ایران

دکتری-
کشوری

زاهدان به عنوان شهردار زاهدان از سوی وزیر راه و شهرسازی

ملی

8413

پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی
انتخاب شهرداری زاهدان به عنوان شهرداری برتر در زمینه فعالیت های مطالعاتی،پژوهشی

استان خراسان رضوی

استانی

8412

ایران

ملی

8413

و فرهنگی اجتماعی در سطح شهرداریهای کشور و دریافت لوح تقدیر از معاونت عمرانی
وزیر کشور
شهرساز نمونه 8413استان خراسان رضوی

دانشگاه ازاد اسالمی

استانی

8413

مشهدو سازمان نظام
مهندسی

شهرساز نمونه سال  8411استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی

استانی

8411

استان ودانشگاه

مدیر موفق شهرستان در بین مدیران دستگاههایی اجرایی مرکز استان

استان سیستان و

شهرستانی

8412

بلوچستان
مدرس برجسته اولین دوره آموزشی کانون کارشناسان رسمی (ماده  )03نظام مهندسی

خراسان رضوی

استانی

8411

خراسان رضوی و کسب لوح تقدیر استاد برجسته دوره اموزشی مهندسان....

کسب رتبه اول آموزش ضمن خدمت شهرداران و اخذ لوح تقدیر

خراسان رضوی

استانی

8431

انتخاب شهرداری تایباد به عنوان واحد نمونه توسط کمیته داوران جشنواره شهید رجایی (

شهرداری تایباد

استانی

8412

در زمان تصدی اینجانب در شهرداری ) و اخذ لوح تقدیر
رتبه مقاله برتر( مشارکت مردمی در آفرینش منظر شهری)

اولین کنفرانس معماری

کشوری

8414

وشهرسازی ایران

رتبه مقاله برتر(راهبرد مقیاس رویکردهای جدید در برنامه ریزی

اولین کنگره آمایش
محیط

کشوری

8413

