نصیبهقمری
دکترای شهرسازی
شماره تماس 09125630665 :
ایمیلnghamary@yahoo.com:
نام پدر  :محمد

تاریخ تولد 1361/2/7 :

محل تولد  :کرج

وضعیت تاهل  :مجرد

سوابق تحصیلی
 دکتری شهرسازی  ،دانشگاه علم و صنعت ایران 1395 ، کارشناسی ارشد شهرسازی -برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه هنر اصفهان1386 ، -کارشناسی مهندسی عمران -نقشه برداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1384 ،

سوابق تدریس
-

عضو هیأت علمی دانشگاه غیرانتفاعی هنر رسام 1391 ،تا کنون
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدهای رباط کریم و صفادشت 1397 ،تا کنون
تدریس در دانشگاه هنر تهران  1391تا 1393
تدریس در دانشگاه خوارزمی کرج  1391تا 1393
تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج 1387 ،تا 1393
تدریس در دانشگاه پیام نور کرج  1390تا 1391
تدریس در آموزشكده فنی  17شهریور کرج 1387،تا 1388

سوابق اجرایی
-

کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری
عضویت در نظام مهندسی استان البرز ،پروانه اشتغال پایه  2نقشه برداری
عضویت در نظام مهندسی استان البرز ،پروانه اشتغال پایه  3شهرسازی
مدیرعامل شرکت جامع اندیشان البرز ،تهیه پروژه های طراحی و برنامه ریزی شهری 1391 ،تا کنون
حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کرج ،کارشناس ارشد مشاور 1387/10 ،تا 1391/6
حوزه معاونت فنی و عمرانی فرمانداری کرج ،کارشناس ارشد مشاور 1390/5 ،تا 1390/12
مهندسین مشاور آرمانشهر ،همكاری در تهیه طرح تفصیلی بافت فرسوده شهر یزد 1387/3 ،تا 1387/11
مهندسین مشاور آرمانشهر ،همكاری در تهیه طرح راهبردی بافت فرسوده شهر یزد 1386/5 ،الی 1387/3
مهندسین مشاور راهوند شهر ،همكاری در تهیه طرح هادی روستاهای سیان و حیدرآباد جرقویه1386،
مهندسین مشاور راهوند شهر ،همكاری در تهیه طرح سیمای شهر اصفهان 1385/10 ،الی 1386/3
مهندسین مشاور فرازمین ،همكاری در تهیه طرح کاداستر میاندوآب 1385/5 ،الی 1385/7

سوابق پژوهشی
 تالیف کتاب با عنوان مدیریت بحران ،نشر انتخاب1398 ، تالیف کتاب با عنوان تحلیلی بر مقررات ملی ساختمان مبحث (21پدافند غیر عامل) ،نشر آکادمیک 1398 ، ترجمه کتاب با عنوان کلیدی بر شهرهای پایدار ،انتشارات سوره مهر1391 ، چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان جستاری بر مفهوم تنوع در شهرسازی ،انجمن جغرافیایی ایران1395 ، چاپ مقاله علمی پژوهشییی با عنوان شییناخت عوامل مورر بر تنوع در کاربری زمین شییهری نمونه موردی شییهر کرج،انجمن جغرافیایی ایران1395 ،
 چاپ مقاله با عنوان بررسی جایگاه مفهوم مشارکت در مجموعه قوانین شهری مجله شهرداریها1389 ،- Ghamari sabzevari, N. “Understanding the Factors Affecting Diversity in Urban Land Use, Case Study:
Karaj”. The winter school: mapping Bottom-up neighborhood regeneration, Berlin, Germany, 2014.

 ارائه مقاله با عنوان تحلیل شهر هوشمند از منظر مدیریت بحران ،چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران ،دانشگاهشهید بهشتی1398 ،
 ارائه مقاله با عنوان مدلسازی اندازه گیری تنوع در کاربری زمین شهری ،سمینار باززنده سازی شهری ،برلین1393 ، ارائه مقاله با عنوان جایگاه مشارکت در فرایند مدیریت بحران ،کنفرانس بین المللی مدیریت بحران ،تهران1388 ، ارائه مقاله با عنوان مبانی و موانع مشارکت مردمی در ایران ،همایش ملی بررسی فرصت های سرمایه گذاری1388 ، ارائه مقاله با عنوان سیینجش و ارزیابی میزان پایداری بافت تاریخی شییهری با اسییتفاده از  GISدر همایش مدیریتیكپارچه شهری ،دانشگاه تهران1387 ،
 ارائه مقاله با عنوان ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت تاریخی شهر یزد در مواقع بحران با استفاده از  GISدر همایشمدیریت یكپارچه شهری ،دانشگاه تهران1387 ،
 تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان دستیابی به ساختارهای شهری پایدار نمونه موردی شهر یزد1387 ، تدوین پایان نامه دکتری با عنوان شناخت و مدلیابی آ ستانه تحمل تنوع در کاربری زمین شهری ،نمونه موردی شهرکرج 1395 ،

برگزاری سمینار و دوره آموزشی
 برگزاری سمینار "شهر زیست پذیر و مدیریت پسماند شهروند مدار"  ،شهرداری کرج1397 ، برگزاری سمینار با محوریت " راهكارهای ارتقاء مشارکت مردمی در مدیریت شهری" دانشگاه غیر انتفاعی رسام1396، برگزاری سمینار با محوریت " ساختار روش شناسی پژوهش" دانشگاه غیر انتفاعی رسام1395 ، برگزاری کارگاه آموزشیییی با عنوان " کاربرد روش های تحلیل چند معیاره در تحلیل مسیییائل شیییهری و منطقه ای"دانشگاه غیر انتفاعی رسام1394 ،
 برگزاری کارگاه آموز شی با عنوان " کاربرد روش های آمار ا ستنباطی در تحلیل م سائل شهری و منطقه ای" دان شگاهغیر انتفاعی رسام1393 ،
 -برگزاری  32ساعت دوره آموزشی " ساماندهی بافت فرسوده" سازمان فنی و حرفه ای استان البرز1392 ،

آموزشی" آشنایی با سیستم اطالعات جغرافیایی" سازمان فنی و حرفه ای استان البرز1392،
ساعت دوره
برگزاری 32
اجتماعی
فعالیت های
سوابق-

عضویت فعال در خیریه مهر حامی استان البرز 1395 ،تا کنون
عضویت فعال در انجمن تاالسمی غرب استان تهران  1392 ،تا کنون
آموزش و مددکاری کودکان کار ،معاونت خدمات شهری شهرداری کرج 1389 ،
برگزاری همایش توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ،معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج1388 ،
برگزاری کارگاه های آموزشی جلب مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده شهر یزد1387 ،

مهارت در زبان خارجی
 گذراندن دوره  Advanceزبان انگلیسی و دارای مدارك  IELTSبا نمره 6.5 آشنایی به زبان دانمارکی -آشنایی به زبان عربی

مهارت در سیستم ها و نرم افزارها
-

تسلط به سیستم  GISو نرم افزار  Arc viewو  Arc GISپیشرفته
تسلط به نرم افزار ترسیمی Auto cad
تسلط به نرم افزار گرافیكیPhoto shop
تسلط به نرم افزار آماری SPSS
تسلط به نرم افزار Office
تسلط به روش ها و مدل های ارزیابی عملكرد سیستم ها و ارزیابی های چند متغیره ( TOPSISI, AHP, VIKORو )...

