سوابق فردی:
نام  :لیدا
نام خانوادگی :اسالمی
پست الکترونیکیlida.eslami@srbiau.ac.ir :
eslami@herampey.com

سوابق و مدارک تحصیلی:
 دکترای تخصصی معماری -دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات تهران1397-
 کارشناسی ارشد نا پیوسته معماری منظر -دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران1385-
 کارشناسی ارشد پیوسته معماری  -دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکزی1382 -
سوابق حرفه ای :
 مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره مهندسین مشاور هرم پی 1394 -تا کنون
 عضو و رییس هیات مدیره مهندسین مشاور هرم پی  1387-تا 1394
 عضو و نایب رییس هیات مدیره مهندسین مشاور هرم پی  1386-تا 1387
سوابق آموزشی:


تدریس در دانشگاه هنر و معماری پارس-از سال  1396تا 1397



تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی –واحد تهران شمال-از  1394تا کنون



تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی –واحد تهران شرق1386-تا 1388



تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی –واحد قزوین1386-تا 1388

سوابق پژوهشی:
کنفرانسها:
 دبیر اجرایی کنفرانس نور در هنر،معماری و شهرسازی –در سال جهانی نور
 6و  7خرداد ماه  -1394مرکز همایشهای بین المللی رایزن

 دبیر اجرایی کنفرانس نور ،رنگ و صدا در هنر ،معماری و شهرسازی
 24،25،26مهر ماه  -1393مرکز همایشهای بین المللی رایزن

 دبیر دبیر خانه دائمی سلسله نشستهای علمی -تخصصی عصر پنج شنبه
اندیشکده پژوهشی هرم پی



دبیر مسابقه و ناظر داوری مسابقه طراحی مرکز آموزش و نگهداری کودکان دارای معلولیت

خیریه بچههای آسمان 1398 -

سخنرانیها:
-1گلستان ،نگارستان ایران  -موسسه مطالعات منظر پایدارـ موزه هنرهای دینی امام علی (ع)1392-
-2رصدخانه ملی ایران ـ معماری و نجوم ـ انجمن مفاخر معماری ایران -موزه هنرهای دینی امام علی (ع) 1392-
-3تعامل شهر و بندر_هم اندیشی شهرها و بندرها-انجمن مفاخر معماری ایران -موزه هنرهای دینی امام علی (ع)1391-
-4باغ ایرانی و حواس پنجگانه -جشنواره باغ ایرانی-انجمن مفاخر معماری ایران -خانه هنرمندان1390-
-5نور ،عنصر تحول -کنفرانس نور،رنگ و صدا در هنر ،معماری و شهرسازی_مرکز همایشهای بین المللی رایزن1393-
-6نقش معماران دربهبود روند ساخت و ساز در سواحل خزر-سلسله نشستهای علمی تخصصی -عصر پنج شنبه1393-
-7نور  ،حس برتر-کنفرانس نور در هنر ،معماری و شهرسازی -مرکز همایشهای بین المللی رایزن1394-
-8منظر از نگاه یک معلول-موسسه مطالعات منظر پایدار و انجمن مفاخر معماری ایران -دیماه 1394
-9دوره آموزشی مناسبسازی فضاهای شهری –معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران-آذرماه 1394
-10مناسبسازی اماکن عمومی و فضاهای شهری برای استفاده همه مردم با هر سطح توانایی-شهریور 1395
-11سمینار مناسبسازی ساختمانهای عمومی و فضاهای شهری برا ی افراد ناتوان جسمی و حرکتی –سازمان نظام مهندسی استان
فارس  4-اسفند 1395
 -12روح کار آفرینی در ایران –مجله پاریس تهران – دسامبر 2017
 -13نقش انگیزی نور در ادراک فضای معماری – انجمن اپتیک ایران –1397

فعالیتهای بین المللی:
Active Place Design Exhibition 2005, Environmental Design Research Association Conference,



Simon Fraser University Harbour Center, Vancouver April 29, 2005 - Harvard school of Public, Health
Harvard University May 16-20 2005

AA Visiting School –Unit 4- Algorithmic Design- Versatile tensegrity 26-July to 6th August 2010.



04 Versatile Tensegrity
Unit Tutor: Theo Sarantoglou + Yousef Al-Mehdari + Omid Kamvari
Cooperation with IAESTE
)(International Association for the Exchange of Students Technical Experiences



UD2016 Conference- Learning from the Past, Designing for the Future-21-24 Aug2016



Comparative study in contemporary architecture in Iran and Japan- Kobe universityFaculty of urbanism & architecture-Oct -2015



همکاری و عضویت در انجمنهای تخصصی:


عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران از 1382تاکنون



عضو هیات مدیره موسسه مطالعات منظر پایدار از  1390تا کنون



عضویت در انجمن مفاخر معماری ایران از  1392تا کنون



همکاری با انجمن آیسته در ایران از  1392تا کنون



همکاری مستمر با ستاد مناسبسازی فضاهای عمومی شهر تهران برای استفاده معلولین 1393-تا کنون



همکاری مستمر با کارگروه تخصصی فنی شهرسازی ستاد مناسبسازی شهر تهران-1393-تاکنون

مقاالت علمی –پژوهشی :


واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری ،مطالعه موردی –حصار صفوی  -منطقه  12تهران1398-



طراحی همه شمول ،معماری اخالق مدار -مجله علمی –پژوهشی اخالق در علوم و فناوری 1397-



باز توانی دانش بنیان هسته تاریخی شهر تهران با رویکرد هویت گرایانه –نمونه موردی محدوده حصار صفوی-نخستین کنفرانس ملی به
سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان1396-



نور  ،حس برتر -کنفرانس نور در هنر ،معماری و شهرسازی1394-



نور ،عنصر تحول -مجموعه مقاالت کنفرانس نور،رنگ و صدا در هنر،معماری و شهرسازی1393-



طراحی پایدار در مناظر شهری-نمونه موردی ،تاالب انزلی-فصلنامه اندیشه معماری-دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی
امام خمینی-شماره یکم-بهار و تابستان1392-



هویت در سیمای روزانه و شبانه فضاهای شهری -فصلنامه معماری و فرهنگ – شماره 1391 - 49



ترمینال مسافربری شهید حقانی-ماهنامه بندر و دریا  -شماره 1391- 28



ساماندهی یکپارچه بافت فرسوده ساحلی بندرعباس -دو فصلنامه مدیریت شهری ـ 1390



الزامات معماری و راهکاهای سازهای-دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه 1390-



تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر شکلگیری سواحل و بنادر خلیج فارس -کنفرانس بین المللی خلیج فارس 1388-

Universal Design and Social Sustainability in the City: the Case Study of Tehran Iran-2016
Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future © 2016 The authors and IOS
Press.This article is published online with Open Access by IOS Press and distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0 (CC BY-NC 4.0).
doi:10.3233/978-1-61499-684-2-263



گواهینامه ها و دوره های آموزشی:


گواهی صالحیت اشتغال به کار مهندسی-پایه یک -سازمان نظام مهندسی استان تهران1393-



گواهینامه شرکت در سمینار اموزشی محافظت در برابر آتش و گواهینامههای فنی در ساختمان و صنایع حمل و نقل-مرکز تحقیقات راه ،

مسکن و شهرسازی1393-


گواهینامه شرکت در دوره آموزشی معماری زمینهگرا در بافت-دانشگاه پیام نور1393-



گواهینامه شرکت در دوره تخصصی الزامات هماهنگی و مدیریت و اجرای ساختمان-دانشگاه پیام نور1393-



گواهینامه شرکت در دوره اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه-دانشگاه علم و فرهنگ1393-



گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی سطح یک مهندسی ارزش -انجمن مهندسی ارزش ایران1391-



گواهینامه شرکت در سمینار بازرسی و کنترل کیفیت در صنعت ساختمان -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان مسکن و

شهرسازی استان تهران1388-


گواهینامه شرکت در همایش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( -)ICZMاداره کل بندر و دریانوردی نوشهر1378-



گواهینامه شرکت در دوره آموزشی -3D MAXمجتمع فنی تهران1386-



گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی-سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 1386-



مدرک  IELTSزبان انگلیسی

