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 سوابق تحصیلی
 

سال اخذ  مقطع تحصیلی

 مدرک

رشته و گرایش 

 تحصیلی
نامهپایانموضوع  دانشگاه  

ارشدکارشناسی   (آبادسعادتبرج مسكونی ) مسكن پرتراکم در ارتفاع شهید بهشتی تهران معماری 13۷9 

 رمف گیریشکلنقش مفاهیم سازه در  -فرم کالبدشکافی شهید بهشتی تهران معماری 139۶ دکترای تخصصی
 

 اطالعات استخدامی
 

 پایه نوع همکاری نوع استخدام عنوان سمت محل خدمت

 11 تمام وقت آزمایشی -رسمی گروه تكنولوژی معماری علمیهیئت دانشگاه کاشان
 

 سوابق اجرایی 

  صالحیت علمی دانشگاه کاشان تأییدعضو کارگروه معماری 

  تاکنون 1390مدیر داخلی مجله علمی و پژوهشی مطالعات معماری ایران از سال 

 1390تا  1388دیر گروه معماری از سال م 

  1393تا سال  1392معماری از سال مدیر گروه تكنولوژی 

 کاشان دانشگاه –و مسئول برگزاری اولین همایش بزرگداشت روز جهانی معمار  دبیر علمی 

 کاشان دانشگاه –و ستاد اجرایی اولین کنفرانس ملی معماری ایرانی عض 

 علمی هایدورهشرکت در 

 در طراحی و ساخت نیروگاه دریافت گواهینامه فناوری تكنولوژی زیمنس آلمان 

  بهبود کیفیت  هایروشفرآیند  هایدورهشرکت در–ISO 

  ،139۶دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی سنتی دیرینه در هندسه عملی؛ سطور گویای متون تاریخی عربی و فارسی 
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 هاتقدیرنامهجوایز و  

  1390-1389استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی 

  جشنواره نوآوری و ابتكارات فجر المللبینجایزه بخش 

 

 موضوعات تدریسی تخصصی

 تاکنون1383تدریس در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان از سال 

 دروس کارشناسی ارشد کارشناسی دروس

 1طراحی معماری 

 2طراحی معماری 

 3طراحی معماری 

 5طراحی معماری 

 طراحی فنی

 ساختمان یك

 دوساختمان 

 2و  1 روستا

 کارگاه مصالح و ساخت

 پروژه تكنولوژی معماری یك

 پروژه تكنولوژی معماری سه

 پایدار ،طبیعت ،تكنولوژی

 تنظیم شرایط زمین

 

 
 

 

 های تحصیلینامهپایانراهنمایی و مشاوره  
 

 

 

 کارشناسی ارشد هاینامهپایان

 هاکانی ساختار از الهام با کاشان دانشگاه هنر و معماری دانشكده دانشجویی پاویون طراحی ،139۶طباطبائی منش، فائزه، 

 بایونیك دانش از استفاده و ایسازه یابی بهینه رویكرد با تهران ولیعصر میدان یادمان طراحی، 139۶تابت قدم، زهرا، 

 ایران اپرای خانه طراحی ،139۷میر جلیلی، جواد، 

وهای از الگ تأثیرپذیریو با  ایپوستهبا استفاده از سیستم تهران )طراحی مجموعه تفریحی پارك ملت  ،139۷مال اسد اله، مریم، 

 (باربری طبیعی

و مبتنی  ایسازهنوین  هایفناوریبا رویكرد استفاده از ) یدب2020اکسپو طراحی غرفه ایران در نمایشگاه  ،139۶فالح، مهشید، 

 بر هندسه ایرانی(

 های پیاده دانشگاه کاشانبان برای مسیرطراحی سایه ،139۶مرتضوی، نسیم،
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 کارشناسی هاینامهپایان

 آبادخرم ستاره سه ، هتل138۷دالور، نیكو، 

 تجاری مسكونی مجتمع ،1388رضایی، مرجان، 

 قم در فرهنگی تجاری مجموعه ،1388ابراهیمی، نفیسه،

 شهرستان در پایدار همسایگی واحد طراحی ،1388تراشی، مونا،

 اصفهان در اقلیمی رویكرد با مسكونی ، مجتمع1388، محمدحسنمحقق، 

 قم ساالریه سینمایی فرهنگی ، مجتمع1388فراهانی فرد، عطیه، 

 شهر باغ تفریحی فرهنگی مجموعه ،1389 عبداللهی دمنه، فرشته،

 شهرخمینی در اصفهان استان سنگ نمایشگاه ، طراحی1389کریمی خوزانی، بهنام، 

 کامو تفریحی فرهنگی مجموعه ، طراحی1389عارضی، احمد،

 قم در تفریحی اقامتی ، مجتمع1389،فائزهچیتگرها، 

 کتاب ، شهر1389، محمدرضاهدایت نما، 

 سرپرستبی کودکان برای ایخانه، 1389توکلیان، فتانه، 

 تفریحی تجاری مجتمع ،1389ایروانی پور، امید،

 کاشان دانشگاه معماری دانشكده طراحی ،1389، محسن آزاد،

 مرنجاب کویر اقامتی فرهنگی ، مجموعه1389زمانیان، زهرا،

 تكنولوژی رویكرد با مسكونی مجتمع ، طراحی1389طاهری، سید فرهاد،

 اصفهان هنرمندان خانه ،1389مرتضوی، نسیم،

 (تاریخی محدوده _بابل _عراق _النهرینبین) بابل ملی موزه ،1389، علی عظیم ابراهیم،

 خودرو نمایشگاه و طراحی مرکز ،1389،ارئیسی، هم

 ولنجك تفریحی ورزشی ، مجموعه1389جعفری فر، نجمه، 

 جوانان برای فرهنگی پاتوقی کتاب شهر ،1389تمسكی، زینب،

 اصفهان تاریخ موزه ، شهر1389باقری، پیمان، 

 شهر باغ تفریحی فرهنگی مجموعه ،1389، فرشته عبداللهی

 قم در ورزشیتفریحی ، مجتمع1390معماریان، ملیحه،

 پسرانه و دخترانه متوسطه دوره آموزشی مجتمع ،1390عابدی، نگار، 

 همسایگی واحد رویكرد با مسكونی مجموعه ،1390ظاهری، مرجان، 

 محله طراحی رویكرد با مسكونی مجموعه ،1390گلچین، نوید،

 البرز استان تختحوابی100 ، بیمارستان1390علیان نژادی، فاطمه، 

 تاروپود سرای -کاشان فرش ، موزه1390،مهسا تسلیمی،

 تهران در معماری دانشكده ، طرح1390،شیرین حیدری،

 اندیشه باغ - اصفهان فرهنگی مجموعه ،1390قضاوی، فائزه،

 رودزاینده حاشیه در تفریحی فرهنگی ، مجموعه1390باقری، آزاده،

 کودك ، خانه1390نادعلیان، الهه، 

 کاشان دانشگاه هنر و معماری ، دانشكده1390،راحله مهدوی منش،

 سالمتی ، دهكده1392کمالی زارچی، صدیقه، 
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 شهرك تئاتر پردیس 1393طاهریان، رامتین،

 تهران سرپرستبی کودکان از نگهداری مجتمع -مهر خانه ،1393روستایی، ساجده، 

 بنتون اداری تجاری مرکز ، طراحی1393شمسایی، پرتو،

 اصفهان مردان زندان ،1393، محبوبه،خواهوطن

 ایرانی ، مد1393عباسی، سمیرا، 

 ترنج مسكونی ، برج1394گردان شكن، پیمان،

 مقاالت

 :ژورنالیمقاالت 

مطالعات معماری  علمی و پژوهشی ، سازه، فرم و معماری، دو فصلنامه1395بابك؛ شهرام پوردیهیمی و سعید مشایخ فریدنی،  ،عالمی .1

 (.9) 1ایران 

خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در  هایستونفرم  سازیبهینه پاچناری، علیرضا صادق پور، امیرحسین ، زهرا، بابك عالمی،قدمثابت .2

 ، تهرانو صنعتمعماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم  مجله علمی و پژوهشی ،استخوان

 :مقاالت کنفرانس

ه ، اصفهان، دانشگاریاضیات وی معماری المللبین کنفرانس، نقش هندسه در ایجاد یكپارچگی فرم، 139۶عالمی، بابك و مریم اسد اله،  .1

 کاشان.

عصر تاریكی تا انقالب صنعتی(، )، بررسی نقش هندسه در تاریخ مهندسی ساختمان در غرب 139۶عالمی، بابك و صدیقه کمالی،  .2

 ان.اصفهان، دانشگاه کاش

، طراحی سایبان متحرك اقلیم گرم و خشك، با الهام 139۶، صادق پورنسیم؛ مهرآفرین اسدی؛ بابك عالمی و امیرحسین  ،مرتضوی .3

 یدانشگاه شهید بهشت -تهران  -، تهران، دانشگاه اسوه و شهرسازی ایران معاصر معماری ی عمران،المللبینکنفرانس از حرکت گیاهان، 

پاویون دانشجویی با رویكرد  یسازه، طراحی 139۶، صادق پور؛ حمیدرضا فرشچی؛ بابك عالمی و امیرحسین فائزه ،طباطبایی منش .4

 کنفرانس دائمی، تهران، دبیرخانه ی عمران، معماری و توسعه شهریالمللبینپنجمین کنگره ، (هاکانیبیونیك )با الهام از ساختار 

ششمین ، طراحی الگوی ساخت سایبان هوشمند در اقلیم گرم و خشك، 139۶، رصادق پونسیم؛ بابك عالمی و امیرحسین  ،مرتضوی .5

 ، یزد، دانشگاه یزدنوین در مهندسی عمران هایسازهی مصالح و المللبینکنفرانس ملی و دومین کنفرانس 

ی للالمبینکنفرانس کلونی ولوکس، آبی با الهام از  تودهزیستاز  برداریبهره، پایگاه 139۶نیكو؛ فاطمه قارونی و بابك عالمی،  ،کارگل .۶

 دانشگاه شهید بهشتی -تهران  -، تهران، دانشگاه اسوه و شهرسازی ایران معاصر معماری عمران،

فرم معماری نمونه  ایسازه، استفاده از نقوش هندسی ایرانی در ایجاد ساختار 139۶مهشید؛ بابك عالمی و حمیدرضا فرشچی،  ،الحف .۷

ح و ی مصالالمللبینششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس اصفهان،  اهلللطفداخلی گنبد شیخ  هایآرایهموردی، استفاده از 

 ، یزد، دانشگاه یزدنوین در مهندسی عمران هایسازه

ششمین ، زنبورعسلمتحرك برای نمای ساختمان با الهام از بال  بانسایه، طراحی 139۶و بابك عالمی،  فائزه ،طباطبایی منش .8

 ، یزد، دانشگاه یزدنوین در مهندسی عمران هایسازهی مصالح و المللبینفرانس ملی و دومین کنفرانس کن

بر آموزش  تأکیدهمایش ملی وقف با ، وقف بر هنر معماری و کالبد ساختمان در ایران تأثیر ،1391، عالمی، بابك و صدیقه کمالی .9

 ، دانشگاه کاشانعالی ایران
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کش بستی  هایسازه، معرفی و ارزیابی عملكرد 1394و بابك عالمی،  صادق پورامیرعباس؛ نسیم مرتضوی؛ امیرحسین  ،یاوری .10

 ، یاسوج، دانشگاه یاسوجنوین در مهندسی عمران هایسازهچهارمین کنفرانس ملی مصالح و ، ()تنسگریتی

 هایسازهاز ساختار بدن ستاره دریایی در  الگو گیری، 1394هدا؛ کیانوش الری بقال؛ حمیدرضا فرشچی و بابك عالمی،  ،هنردوست .11

، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایدار زیستمحیطکنفرانس ساالنه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و نوین، 

 پایتخت ویرا،

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ، (قلی کاشان، از پایداری تا جاودانگی در خانه ایرانی )نمونه موردی خانه ن1390بابك،  ،عالمی .12

 ، تبریز، دانشگاه هنر اسالمی تبریز،اسالمی

اصول پایداری در معماری بومی  یمقایسه، بررسی و 1389؛ بابك عالمی و مهدی اخترکاوان، آبادیحاجیسلوا؛ فاطمه زارعی  ،فالحی .13

 ، استهبان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبانعمران و توسعه پایدار همایش ملی مهندسیروستا نمونه موردی: روستای چیمه نطنز، 

 اصفهان ،ایکتابخانه فضاهایدانشگاهی، اولین کنفرانس ملی  هایکتابخانه، ضوابط معماری 1388عالمی بابك،  .14

 ، تهرانمعماری نوین سویبهی المللبیناولین کنفرانس  و توسعه پایدار  زیستمحیط، معماری، 13۷9عالمی بابك،  .15

مسكن روستایی  روستایی هایسكونتگاهی المللبینسكونتی روستایی، اولین کنفرانس  فضاهای، قوانین و ضوابط 1388عالمی بابك،   .1۶

 اولین کنفرانس ملی معماری پایدار ،از منظر معماری پایدار و هویت بومی

 ی پایدار، یزدکاشان، اولین همایش ملی معمار هایخانهاصول پایداری در  .1۷

18. Alemi, babak, 2018,KINETIC CANOPY DESIGN FOR PEDESTRIANS IN HOT AND DRY CLIMATES 

INSPIRED BY PLANT MOVEMENTS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING, 

ARCHITECTURE AND UEBAN DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY IRAN, SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 

19. Alemi, babak, 2018,BIOMASS REFINERY INSPIRING FROM VOLVOX COLONIES, INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND UEBAN DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY 

IRAN, SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 

 

 و تحقیقاتی های پژوهشیطرح و هافعالیت

 دانشگاه کاشان طرح پژوهشی با عنوان مبادی طراحی مسجد  (1

 دانشگاه کاشان کاشان  هایعامریطرح پژوهشی با عنوان جزئیات فنی خانه  (2

 دانشگاه کاشان کی چینگ -نویسنده دی ترجمه کتاب طراحی با مداد  (3

 ، در مجلدات:نامهگنجاسالمی،  ایرانیسنتی معماری  بناهایهمكاری با دانشگاه شهید بهشتی در جهت تدوین مجموعه  (4

 دفتر پنجم، مدارس ایران 

 دفتر ششم، مساجد ایران 

 دفتر هفتم، مساجد جامع ایران 

 ایران، بخش دوم دفتر هشتم، مساجد جامع 

 صنعتی با مشارکت شرکت مهندسین مشاور موننكو ایران هایساختمانتهیه مجموعه جزئیات  (5

 ه معماری و هنرداور مجالت علمی و پژوهشی در حوز (۶



۶ 

 

 اجرایی هایپروژهعناوین 

 همكار تیم طراحی -بلوار کاوه قیطریه –مسكونی قیطریه )سبحان(  هایبرج 

  همكار تیم طراحی -شیراز( ) فارساداره منابع طبیعی استان 

  همكار تیم طراحی - (نیاوران)خانه گل شهرداری منطقه یك 

  (جاده سنتواردکان )نمایشگاه دائمی فرش اردکان یزد 

  (تهران)تجاری لواسان  –مجتمع مسكوتی 

 و ابنیه وسازساختشرکت در زمینه  تأسیس 

  مسكونی واحدهایاجرای 

 )گالری انتقال آب )بتنی 

 اجرای کارهای خاکی مزارع پرورش میگو 

  چابهار -در منطقه گواتر سازیراه آالتماشینمدیریت 

 هایپروژه CNG  به اتومبیل و اتوبوس رسانیسوختشهرهای اراك و مشهد برای 

 واحد 9۶و  1۷1 مسكونی دامغان و سمنان هایمجتمع 

  در بندرعباس آهنراهبرج مسكونی کارمندان 

 همكار تیم طراحی -مجتمع پذیرایی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز 

  آبرودنمك ،نور محمودآبادویالهای مسكونی 

  اهواز - تهران - شیراز - مسكونی یزد هایمجتمعو  واحدهاطراحی و نظارت 

 و هارونی استان یزد آبادعلی -هادی روستاهای سخوید هایطرح 

 یزد اردکان،-طرح هادی شهر احمدآباد 

  خورشیدی یزد نیروگاهطراحی پایه 

  سیكل ترکیبی یزد، نكا، کازرون، کرمان و هریس هاینیروگاهسرپرست طراحی مجموعه 

  گازی سنندج، کاشان، اردبیل، پرند، ارومیه، چابهار، پارس جنوبی و جنوب اصفهان هایوگاهنیرسرپرست طراحی مجموعه 

  آبادسعادت –طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کاج 

  یزد –مجتمع تجاری صفائیه 

  تهران، جردن – تأمین گذاریسرمایهمجتمع اداری شرکت 

  امام خمینیبهسازی مجتمع بازار بزرگ فجر، تهران، خیابان 

 مسكونی اهواز هایآپارتمان 

  آبادسعادت –طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کاج 

  تهران –مسكونی  هایپروژهنظارت بر اجرای 

 ،تهرانطرشت مجتمع آموزشی و فرهنگی میزان ، 



۷ 

 

  تهران، جردنتأمین گذاریسرمایهطراحی دفتر مرکزی شرکت ، 

 تهرانخیابان امام خمینیراحی مجتمع تجاری فرابازار چارسو، و ط بازسازی ، 

  مسكونی کیش هایبرجمشاور کارفرما در پروژه 

 طراحی داخلی و نماهای مجتمع پزشكان جردن 

  کاشانی، تهران اهللآیتطراحی داخلی کلینیك روانشناسی، خیابان 

 

 جزوه تألیف
 

 درس ساختمان یك جزوه 

   دودرس ساختمان جزوه 

 پایدار ،طبیعت ،تكنولوژی جزوه درس 

 ساختمانی مصالح جزوه درس 

 تنظیم شرایط زمین جزوه درس 

  برای درس طراحی فنی در خصوص موارد فنی، اجرایی و ترسیمی هایجزوهتهیه 

 و نهادهای علمیسازمان  اندازیراه 

 1391رشته تکنولوژی معماری در مقطع کارشناسی ارشد،  اندازیراه

 1390رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد،  اندازیراه

 1388مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی،  تأسیس

 ثبت اختراع

 ثبت اختراع با عنوان پوشش پرشیا سیل، با کاربرد در صنعت ساختمان

 ، با کاربرد در صنعت ساختمانگانهسهثبت اختراع با عنوان دستگاه ساخت آینه 

 

 عالیق پژوهشی و مطالعاتی

 تكنولوژی معماری 

 سازه و معماری 

 معماری پایدار 

 انرژی 

 


