بسمه تعالی

 -1مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگی  :سهیال صادق زاده
کارمند رسمی شهرداري تهران
شماره تلفن ضروري 12191119112 :

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

کشور /شهر محل تحصیل

دکترا

طراحی شهری

طراحی شهری

تهران

فوق لیسانس

شهرسازی

طراحی شهری

تهران

لیسانس

معماری

معماری

تهران

دیپلم

ریاضی

-

تهران

تحصیلی

 -3سوابق حرفه اي :
مدت همکاري
(سال)

نام سازمان  /شرکت

سمت

از

تا

مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن

8631

8631

عضو کمیته بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
ویژه معلولی جسمی و حرکتی مستقر در مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن

دبیرخانه کمیسیون ماده پنج
شهرداری تهران

8631

8611

کارشناس بررسی پرونده¬های موردی و خاص دبیرخانه
کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

1

اداره کل معماری و ساختمان
شهرداری تهران

8611

8613

معاون معماری و نما اداره کل معماری و ساختمان شهرداری
تهران

شورای سیاستگذاری مسابقات
معماری و طراحی شهری
شهرداری تهران

8611

8613

دبیر شورای سیاستگذاری مسابقات معماری و طراحی
شهری شهرداری تهران

کمیته تدوین ضوابط و مقررات
طرح جامع جدید تهران

8613

8613

دبیر کمیته تدوین ضوابط و مقررات طرح جامع جدید تهران

اداره کل شهرسازی و طرحهای
شهری شهرداری تهران

8613

8636

معاون فنی و اجرایی اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری
شهرداری تهران

-

8613

8613

مدیریت ،راهبری و پیشبرد  63طرح موضعی

کمیته تدوین لوایح و ضوابط
شهرسازی ،معاونت شهرسازی و
معماری

8631

8631

عضو کمیته تدوین لوایح و ضوابط شهرسازی ،معاونت
شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری

8631

8631

عضو کمیسیون رسیدگی به طرح ها در معاونت شهرسازی و
معماری

کمیته هماهنگی و راهبری بافت
های فرسوده و ناپایدار

8631

8631

عضو کمیته هماهنگی و راهبری بافت های فرسوده و ناپایدار

کارگروه تخصصی ساماندهی
معماری ،طراحی و نمادهای
مذهبی مساجد شهر تهران

8636

کمیته تخصصی ساماندهی
معماری ،طراحی و نمادهای
مذهبی مساجد شهر تهران

دبیر کارگروه تخصصی ساماندهی معماری ،طراحی و
نمادهای مذهبی مساجد شهر تهران

تاکنون

تاکنون

رئیس کمیته تخصصی ساماندهی معماری ،طراحی و
نمادهای مذهبی مساجد شهر تهران

تاکنون

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران

8636

تاکنون

مدیریت پروژه های منظر شهری خیابان های اصلی شهر
تهران نظیر خیابان ولیعصر (عج) ،انقالب ،کارگر و ...

8636

تاکنون

دبیر کارگروه معماری و منظر شهری ،معاونت شهرسازی و
معماری

کمیته نمای بناهای شاخص

8631

تاکنون

رئیس کمیته نمای بناهای شاخص

پروژه های منظر شهری

8631

تاکنون

مدیریت پروژه برنامه راهبردی مدیریت منظر شهری تهران

اداره کل معماری و ساختمان

8636

8636

شهرداری تهران
پروژه های منظر شهری
کارگروه معماری و منظر شهری،
معاونت شهرسازی و معماری
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کمیته پژوهشی شهرسازی و
معماری
معاونت شهرسازی و معماری
کمیته علمی همایش بین المللی
زنان و زندگی شهری
کمیته علمی همایش ملی مبانی
طراحی موزه های دفاع مقدس
شورای سازمان زیباسازی شهر
تهران

8631

تاکنون

عضو مدیریتی کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری

8631

تاکنون

رئیس کارگروه تخصصی -مشورتی مصوبه شهر دوستدار
کودک معاونت شهرسازی و معماری

8631

8631

عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

8631

8631

عضو کمیته علمی همایش ملی مبانی طراحی موزه های
دفاع مقدس

8631

تاکنون

عضو شورای سازمان زیباسازی شهر تهران

 -4سوابق تدریس:
برگزارکننده سمینارآموزشی فضای سبز درمحالت مسکونی تهران درمرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (سال .)8631
برگزار کننده سمینار آموزشی تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی -حرکتی در مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن (سال .)8631
مدرس دوره آموزش اصول و ضوابط طراحی شهری در شهرداری منطقه 81تهران (سال .)8611
مدرس دوره آموزشی طراحی محیط و منظر شهری در شهرداری منطقه  6تهران (سال .)8613
مدرس دوره آموزشی فضاهای شهری شهرداری منطقه (81سال .)8613
مدرس دوره آموزشی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و قدیمی در شهرداری منطقه  83تهران (سال .)8613
مدرس دوره آموزشی تدوین شیوه های مناسب تهیه طرح های شهری در شهرداری منطقه  81تهران (سال .)8613
مدرس دوره آموزشی تجربیات طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز (سال .)8638-8631
مدرس کارگاه نما از دید طراحان شهر ،سازمان زیباسازی شهر تهران (.)8631
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مورد مطالعه

 -5مقاالت علمی
ساماندهی سکونت گاه های واقع در حریم کالنشهر تهران راهی برای حفظ و
صیانت از حریم یکپارچه شهر تهران( .)8638
گامهایی برای بهبود نماهای شهری

(مجله فرهنگ و معماری).

اسناد تکمیلی طرح جامع و تفصیلی

(ویژه نامه طرح تفصیلی تهران).
(روزنامه تهران امروز).

طراحی شهری مشارکتی
New Supplementary Planning and Design Documents
for Urban Development
Management in Tehran

جهت ارائه در کنفرانس تحول شهر در
ایران (دانشگاه یو سی ال لندن).

 -1عضویت در مراکز علمی و پژوهشی :
عضو کارگروه تخصصی طراحی شهری شهرداری های کالنشهرها (از سال  8613تا کنون).
نایب رئیس انجمن طراحان شهری ایران (از سال  8613الی .)8613
رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان شهری ایران (از سال  8613تا کنون).
مشارکت در برگزاری روز جهانی شهرسازی 8631و . 8638
عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (از سال  8638تا کنون).
عضو کمیته راهبردی تهیه طرح های میادین سازمان زیباسازی (.)8636
رئیس هیأت مدیره مجمع بانوان شهرداری تهران (از سال  8631تاکنون).
مشارکت در برگزاری کنفرانس بین المللی تحول شهر در ایران در دانشگاه .UCL

 -7عالیق پژوهشی :
نقش مدیریت شهری در میزان تحقق پذیری طرح ها و پروژه های طراحی شهری.
محوریت عموم مردم در تهیه طرح ها و پروژه های طراحی شهری.
جایگاه طراحی شهری در روند تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری.
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 -8عناوین سخنرانی :
«تجربه مشارکتی کمیته نمای شهرداری تهران در عمل :مروری بر اقدامات و چالش ها  ،همایش ملی معماری و
شهرسازی» ،دانشگاه آزاد اسالمی ایران (.)8631
«منظر شهری پایدار» در همایش شهر پایدار با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و سفارت فرانسه (.)8631
«نظام مدیریتی و اجرایی شهر فردا» در همایش اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا (.)8631

 -9گواهی ها و جوایز علمی :
اخذ جایزه خشت طالیی بابت مدیریت برنامه ریزی کمیته های نما در مناطق  11گانه تهران (.)8631
اخذ رتبه دوم کنکور سراسری دکترا طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
اخذ رتبه ممتاز کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
اخذ لوح تقدیر به مناسبت همکاری در طرح ساماندهی میدان امام حسین و خیابان هفده شهریور.
اخذ لوح تقدیر به مناسبت همکاری در تهیه پروژه دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر).
اخذ لوح تقدیر از شهردار تهران به مناسبت همکاری در تهیه طرح تفصیلی جدید شهر تهران.
اخذ لوح تقدیر از وزیر مسکن و شهرسازی به مناسبت عضویت در کمیته بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی برای افراد
معلول جسمی -حرکتی (.)8631
اخذ گواهی "مدیر نمونه" شهرداری تهران (سال .)8613
اخذ گواهی ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی تحول شهر در ایران از کمیته برگزار کننده مستقر در دانشگاه .UCL
اخذ لوح تقدیر به مناسبت همکاری در مدیریت طرح موضعی بهسازی ،نوسازی و تجهیز بازار تهران.
اخذ گواهی عنوان "مدیر نمونه" شهرداری تهران برای بار دوم (سال .)8631
اخذ لوح تقدیر از شهردار تهران به مناسبت راه¬اندازی اولین دوره مسابقات معماری و طراحی شهری با مشارکت
شهروندان.
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