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شرح حال علمی پژوهشی (رزومه)

• اطالعات و مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :لیال زمانی آقایی
تاریخ تولد1357 :
محل تولد :مشهد

سمت :

عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده

مرتبه علمی:

مربی

محل خدمت :

دانشکده هنر ومعماری

وضعیت استخدامی :

رسمی-آزمایشی

تاریخ استخدام 1387:
میزان تحصیالت و عنوان مدرك :دکترای معماری

شماره تلفن همراه :

09156267817

آدرس پست الکترونیكzamani4326@mshdiau.ac.ir :
• سوابق تحصیلی :
تحصیالت

رشته

دانشگاه

معدل

عنوان پایان نامه

توضیحات

کارشناسی ارشد

معماری

آزاد اسالمی مشهد

17/04

در جستجوی فضای بهینه آموزشی *

شاگرد دوم دوره

دکترا

معماری

آزاد اسالمی تهران مرکزی

19.59

چگونگی بازتاب سنت های بومی و
مدرنیسم در معماری معاصر کشورهای
شرق ایران فرهنگی**

* عنوان پایان نامه  :در جستجوی فضای بهینه آموزشی ( مقطع دبستان ) ،استاد راهنما  :جناب اقای دکتر خسرو افضلیان ،استاد مشاور  :جناب
آقای دکتر خسرو صحاف ،در تاریخ  1383/06/30با دریافت نمره  19/75و در جه الف دقاع گردید ( .مدارك پیوست شماره ) 1
** عنوان پایان نامه :چگونگی بازتاب سنت های بومی و مدرنیسم در معماری معاصر کشورهای شرق ایران فرهنگی (ازبکستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان در سال های  1960تا  1990میالدی)  ،استاد راهنما :جناب آقای دکتر سلطانزاده ،استاد مشاور :سرکار هانم دکتر میرشاهزاده ،در
تاریخ  1397/06/12با درجه عالی دفاع گردید( .مدارك پیوست شماره )2

• سوابق تدریس :
عنوان درس

مقطع

تنظیم شرایط محیطی

مقطع کاردانی

تنظیم شرایط محیطی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

تنظیم شرایط محیطی

مقطع کارشناسی پیوسته

بیان معماری 2

مقطع کارشناسی پیوسته

مقدمات طراحی معماری 2

مقطع کارشناسی پیوسته

طراحی معماری 2

مقطع کارشناسی ناپیوسته

طراحی معماری 1

مقطع کارشناسی پیوسته

طراحی معماری 5

مقطع کارشناسی پیوسته

طرح نهایی*

مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

طرح معماری 1

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

پایان نامه ارشد (مشاوره) **

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

*راهنمایی طرح نهایی دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته( .مطابق مدارك پیوست شماره )3
**مشاوره پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری( .مطابق مدارك پیوست شماره )4

• سوابق اجرایی :
سمت

محل

از تاریخ

تا تاریخ

معاون گروه معماری

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1389

1391

دبیر کمیته پایان نامه های گروه معماری

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1389

1391

مدیر گروه معماری

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1391

1393

عضو کمیته پایان نامه های گروه معماری

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1392

1393

عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی
علمی متقاضیان عضویت هیات علمی
واحدها و مراکز دانشگاه ازاد استان

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1391

1393

خراسان رضوی
معاون آموزشی دانشکده

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1395

تاکنون

عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1395

تاکنون

عضو کمیته تخصیص دروس

دانشکده هنر و معماری –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1395

تاکنون

❖

لیست مقاله های علمی

مقاالت علمی ،پژوهشی پذیرفته شده :
عنوان مقاله
عنوان مقاله

نویسندگان

مواف
اصلی

همکار

جایگاه عناصر چهارگانه در معماری پایدار کویر
√

الدن اسدی -لیال زمانی آقایی

عنوان مقاله

دومین همایش علمی منطقه ای منطقه ای
معماری کویر

دانشگاه آزاد اسالمی واحداردستان

1385

دبستان،الگویی نوین در معماری فضای آموزشی دوران قاجار
لیال زمانی آقایی -نگین بارشادت

عنوان مقاله

نام و سطح کنفرانس

محل برگزاری

زمان
برگزاری

√

فرهنگستان هنر تهران

فرهنگستان هنر

1389

ارزیابی ویژگی فضاهای آموزشی متاثر از نظام تعلیم و تربیت اسالمی در ایران
فصلنامه مدرسه نو
لیال زمانی آقایی -نگین بارشادت

√

+

سازمان نوسازی تجهیز و توسعه

پنجمین همایش مدرسه ایرانی معماری

مدارس کشور-تهران

1389

ایرانی

عنوان مقاله

بررسی مفهوم خودکفایی در مسکن سنتی ایران(-مسکن سنتی ایران-خانه ای خودکفا)
√

نگین بارشادت-لیال زمانی آقایی

عنوان مقاله

ارزیابی ویژگیهای باغ ایرانی با تکیه بر آیات قرآنی
لیال زمانی آقایی -نگین بارشادت

عنوان مقاله

√

√

توسعه پایدار

دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

1390

آس باد الگویی ماندگار از معماری دیروز
√

همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در
توسعه پایدار

دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

1390

نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین
√

نگین بارشادت-لیال زمانی آقایی

عنوان مقاله

همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در

√

نگین بارشادت-لیال زمانی آقایی

عنوان مقاله

همایش تجلی قرآن در معماری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

1390

معماری با نگاهی به زمین-شوادان میراثی کهن در معماری جنوب ایران
لیال زمانی آقایی -نگین بارشادت

عنوان مقاله

همایش تجلی قرآن در معماری

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

1390

تزئینات تبلور مفاهیم هنر اسالمی-بررسی تاثیر تفکر اسالمی بر شکل گیری و تبیین ویژگیهای تزئینات معماری اسالمی
نگین بارشادت-لیال زمانی آقایی

عنوان مقاله

همایش ملی مسکن ایرانی

دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

1390

ششمین همایش مدرسه ایرانی معماری

سازمان نوسازی تجهیز و توسعه

ایرانی

مدارس کشور-تهران

1390

بررسی چگونگی تاثیر اهداف آموزشی بر کیفیت فضای یادگیری
لیال زمانی آقایی -نگین بارشادت

√

ششمین همایش مدرسه ایرانی معماری

سازمان نوسازی تجهیز و توسعه

ایرانی

مدارس کشور-تهران

1390

زمان
برگزاری

محل برگزاری

نام و سطح کنفرانس

همکار

مواف
اصلی

نویسندگان

برر سی و مقایسه خانه های دوره پهلوی اول مشهد و جمع بندی راهکارها و الفبای موجود با توجه به آثار جهت ساخت با

عنوان مقاله
عنوان مقاله

رویکرد به مفاهیم انرژی های پاك
چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های

1396

دانشگاه عالمه ظباظبایی

 معماری و،نوین در مهندسی عمران

 لیال، محسن طبسی،امیر انتظاری

√

زمانی

شهرسازی

The technological features of the building system of the Pahlavi building in Mashhad, with an approach to
clean energy concepts.
2017

Qasr museum garden

The third international conference
on architecture, civil engineering
and urban development at the
beginning of the third millennium

 لیال، محسن طبسی،امیر انتظاری

√

زمانی

عنوان مقاله

The study of sustainability indicators in first Pahlavi,s homes

2018

dubai

The fourth international conference
on sustainable architecture and
urbanism

 لیال، محسن طبسی،زهره ایزدی

√

زمانی

‘Interpretation of quality and dimensions of intertextual relations in contemporary public constructions in
Uzbekistan with architectural works in this country at Timurid era (since 1960-1990)’
2018

Islamic zada university of
Qazvin

Space ontology international
journal

عنوان مقاله

√

عنوان مقاله

 دکتر حسین،لیال زمانی آقایی
سلطانزاده

عنوان مقاله
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سایر فعالیت ها :

دوره های آموزشی و مطالعاتی :
نام دوره یا کارگاه

محل

سال

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت ISI

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1388

روش شناسی تحقیق

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1388

آشنایی با نرم افزار اینترنت

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1388

آشنایی با نرم افزار Power Point

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1388

آشنایی با کتابخانه دیجیتال

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1389

آموزش ایحاد weblog

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1389

طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع تعلیم و تربیت

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1390

طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع علم و دین

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1390

آموزش مدیران گروهها

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1392

آموزش مدیران گروهها

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396

روش تحقیق

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396

روشها و فنون تدریس

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

دانشکاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1396

•

مطابق با مدارك پیوست شماره 5

• همایش های تخصصی :
برگزارکننده

سال

نام دوره همایش یا نشست تخصصی
نخستین همایش تخصصی مهندسان معمار – معماری معاصر ایران

انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی

1387

دومین همایش تخصصی مهندسان معمار – معماری پایدار

انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی

1388

موسسه اموزشی تحقیقاتی خانه عمران شریف

1388

موسسه آموزش عالی اقبال الهوری

1390

اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

1390

موسسه اموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی

1391

موسسه آموزش عالی اقبال الهوری

1390

موسسه آموزش عالی اقبال الهوری

1391

دانشگاه عالمه طباطبایی

1396

دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد

1397

دوره اموزشی مدیریت پروژه
نخستین نشست تخصصی معماری – جلوه های خالقیت در معماری
فناوریهای نوین ساختمان
آشنایی با مبحث  21مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل)
دومین نشست تخصصی معماری -از ایده تا فرم
سومین نشست تخصصی معماری – نگاه نو آرکی متری؛سنجش
غایی
چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،
معماری و شهرسازی
نخستین همایش ارتقای پایداری محیطی با تاکید بر اولویتهای
پایداری ایران
•

مطابق با مدارك پیوست شماره 6

• سایر فعالیت های اجرایی ،علمی :
عضویت  ،همکاری و ارائه خدمات در همایش ها و نمایشگاه ها :
نام همایش یا نمایشگاه

محل برگزاری

سال

نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان معماری و شهرسازی

مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1389

همایش تجلی قرآن در هنر و معماری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1390

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

1390

نخستین همایش ارتقای پایداری محیطی با تاکید بر اولویتهای
پایداری ایران
•

مطابق با مدارك پیوست شماره 7

• سایر سوابق اجرایی :
شرح

محل

کارشناس و طراح معماری

مهندس مشاور علیرضا رضوانی

کارشناس و طراح معماری

مهندسین مشاور ایرانشهر توس

کارشناس و نماینده مشاور

مهندسین مشاور طاش

توضیحات

از سال

تا سال

1381

1383

طراحی پارك شهر گرمه و جاجرم
طراحی مسکونی بافت فرسوده شهر آزادشهر
1383

1385

طراحی شهری بلوار جانباز
طراحی فضای میانی میدان جانباز و ...

• نحوه ارتباط :
پست الکترونیکیzamani4326@mshdiau.ac.ir :
leilazamaniaghaiee@yahoo.com

• آدرس محل کار:
آدرس دانشکده :دانشکده هنر و معماری -گروه معماری
شماره طبقه و اتاق :طبقه دوم -اتاق معاونت اموزشی
شماره تلفن تماس05136627134 :

کارشناس و نماینده مشاور در شهرداری منطقه 8

1385

1386

