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  ...         .......................................................................................فردی اطالعات

 نام و نام خانوادگی: عاطفه سریری 

 :0939087715کد ملی 

 میالدی 1985   -26/2/1364متولد 

 :09361060115تلفن 

  الکترونیک:پستAtefeh_sariri@yahoo.com 

 

  ..................................................................................................................................مهارتهای عمومی تخصصی

  تخصصی دکترای 

  مدرک تافل وGre زبان انگلیسی 

 

  ..................................................................................................................................سوابق تحصیلی:

 

ر

 ديف
دانشگاه يا حوزه  معدل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 محل تحصیل

 تاريخ پايان تاريخ شروع

ن مشهدتیزهوشا 18 ریاضی فیزیک دیپلم 1  1378 1382 

مهندسی  كارشناسی 2

 معماری

 1387 1382 آزاد مشهد 15.88

دانشگاه  17.81 معماری منظر كارشناسی ارشد 3

)پردیس تهران

 هنرهای زیبا(

1389 1391 

 1399 1393 دانشگاه آزاد مشهد 17.17 معماری دكتری  4

 

  ......:............................................................................................................................سوابق آزمونی

  1388% كارشناسی ارشد طراحی شهری : سال70اسکیس 

  1389سال%كارشناسی ارشد معماری منظر : 68اسکیس 

  1391آذر ماه  -تخصصی بخش تستی–در آزمون نظام مهندسی  استانی  1و  كشوری 2رتبه 
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  ......:............................................................................................................................شرکت در همايش:    

 1389-تهران و قزوین  -همایش ملی منظر شهری 

  1390-تهران-"زندگی پیاده در شهر"همایش بین المللی 

 1391-تهران -سمینار هویت اسالمی ایرانی شهر تهران 

 1392-مشهد-كنفرانس ملی معماری شهرسازی و توسعه پایدار 

  ........................................................:..........................................................................سوابق طراحی:

 : 1386همکاری در طراحی پروژه استانداری خراسان شمالی با دفتر پویاناب 

 ،1391طراح محوطه مجتمع مسکونی تهران 

  1391با پطوهشکده نظر . سالهمکاری 

 :1388-1393طراحی نمای آپارتمانهای مسکونی در تهران و مشهد 

  در طراحی« ای سی فورم»همکاری با دفتر 

  1393در مهندسین مشاور نقشان بهمن  22مدیر طراحی پارک 

  1394مدیر طراحی پروژه روستای پاقلعه در مهندسین شهر زیبا  

  1399سال  10مدیر طراحی پالزای شهری اندیشه در منطقه 

  1400سال  10مدیر پروژه طراحی المان اندیشه در منطقه 

  1399زیبا مدیر طراحی منظر پروژه پارک بهار در مشاور شهر 

  1401در سالدر مشاور شار آباد مدیر اتلیه طراحی منظر و مدیر طراحی پروژه کوهپارک 

  طراحی و نظارت 2پایه  –طراحی و نظارت دهها پروژه در حوزه پروژه های نظام مهندسی 

 

 ......:............................................................................................................................:سوابق پژوهشی)كتاب(

   انتشارات  نام كتاب

  1392 كسری تالیف و ترجمه «معماری منظر»
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  ......:............................................................................................................................سوابق پژوهشی)مقاالت(::

 عنوان و محل كنفرانس نام ناشر و محل انتشار تاریخ انتشار یا ارائه اثر نام مقاله

مداخله منظرين در بافت 

 -پاريسمحله برسی  -،فرسوده

 ویژه نامه همایش 1390

چاپ در كتاب چکیده -

 -همایش

 

 پیاده كنار رود دره  1390 پیاده کنار رود دره

زيارتگاه ها اصلی ترين نماد 

 شهر اسالمی

 مشهد-همایش شهر ایرانی اسالمی   1391

واسط  فضای حد نقش

 مجموعه زيارتی و شهر

1391 

 )پذیرش مقاله(

  

زيبايی شناسی رنگ در 

 مساجد هند

  نشریه اینترنتی منظر 1391

های طبیعی و شکل  الهام از فرم

 گیری فضاهای مدرن معماری
  نشریه اینترنتی منظر 1390

معابد زيبايی شناسی رنگ در 

 مساجد هندو 

  هنر و تمدن 1392

پیوند زیارتگاه و شهر، مهم 

ترین عامل توسعه شهر 

 اسالمی

پذیرش در کنفرانس ملی  1392
 معماری شهرسازی

 و چاپ مقاله در سیویلیکا

و توسعه  کنفرانس ملی معماری شهرسازی
  پایدار

اری فضای بررسی علل پاید

 شهری در اروپا

کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی   1395

- 1395 

بررسی تاثیر شیب بر شکل 

گیری حس مکان در 

 منظرشهری

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی   1395

 1395 -در عمران، معماری و شهرسازی 

جایگاه کالبد در ادراک تبیین 

حس مکان با تاکید بر 

 نظریات پدیدارشناسان

مجله علمی پژوهشی  1399
 منظر

 
 مستخرج از رساله

Developing design 

solutions to satisfy 

residents of residential 

complexes 

2019 Journal of balkan 

ecology 

ISI- 
 

 

 

https://elmnet.ir/article/20656666-76408/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://elmnet.ir/article/20656666-76408/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://elmnet.ir/article/20666965-46162/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/article/20666965-46162/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/article/20666965-46162/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 ......:............................................................................................................................:سوابق فرهنگی

 1383دریافت لوح تقدیر از بخش فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد در مسابقه نقاشی 

 1390دریافت لوح تقدیر مسابقه شعر از كوی دانشگاه تهران سال 

  1390برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ در نگارخانه دانشگاه تهران سال 

 10 تا كنون نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه های مشهد 

 ......:............................................................................................................................:سوابق آموزشی

 مدير گروه و هییت علمی موسسه آموزش عالی اسرار مشهد

 دانشگاه غیر انتفاعی اسرار مشهد

  -هیت علمی

 مدیرگروه معماری
1393از   تاکنون 

فضای سبزگروه  فردوسی مشهددانشگاه  آزادیمیدان  1394   

2,  1درک و بیان معماری دانشگاه آزاد مشهد  
1391-

1392 
استاد يوسفی–قاسم آباد   

 دانشگاه غیر اتنفاعی طوس

1بیان معماری   

3طراحی معماری   

1391-

1392 
31رضوی   

 دانشگاه خاوران

 درک و بیان معماری

1بیان معماری  

کارشناسی ارشد  2و  1طرح   

1391-

1392 

1399 

4فالحی -قاسم آباد  

3ساخت و ارائه  دانشگاه غیر اتنفاعی خیام        1فالحی-قاسم آباد 1392   

2درک و بیان  پیام  نوردانشگاه          اموزگار 1393 

بینالوددانشگاه  ارشد منظر 1طرح   طرقبهاول  1401   

 کالهدوز 1401 پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوس

 


