
 ساره فخاري

و شهرسازي مهندسي عضو هيأت علمي گروه  معماري

تحصيلي * سوابق  

 از دانشگاه هنر اصفهان كارشناسي مهندسي معماري-

و صنعت ايران كارشناسي ارشد شهرسازي گرايش طراحي شهري- از دانشگاه علم  

در دانشگاه تهران شمال دانشجوي دكتراي شهرسازي-  

آموزشي در تدريس دروسو برگزاري كارگاه آموزشي–* سوابق علمي  

1391ـ عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي المعي گرگاني از سال  

(سراسري) ازسال .تا كنون 1387ـ مدرس مدعو دانشگاه جامع گلستان

و حرفه اي مائده از سال .تا كنون 1394ـ مدرس مدعو آموزشكده فني

و علي آباد در فاصله سالهايـ مدرس مدعو دانشگاه پيام نور . 1394تا 1388و دانشگاه هاي آزاد اسالمي گرگان

ـ تدريس دروس

، معماريـ5طرح معماري: گروه معماري دروس تخصصيـ ، طبيعت ـ انسان 2و روستا1ـ روستا تحليل فضاي شهري

و برنامه دروس تخصصيـ و روش هاي طراحي شهريـ تاريخ3و2گروه شهرسازي : كارگاه طرح ـ مباني .شهرسازي جهان

ـ برگزاري كارگاه هاي آموزشي

ـ طراحي شهري در مقطع كارشناسي ارشد با همكاري گروه مع ، پاييزـ كارگاه آشنايي با رشته شهرسازي . 1395ماري موسسه المعي گرگاني

1394اسفندـ داور مسابقه سراسري نجات تخم مرغ در موسسه المعي گرگاني  

.1393برگزاري نمايشگاه آثار برتر دانشجويان معماري در موسسه المعي گرگاني مهرماه

1387ه هنرمندان تهران، در خان با مهندسان مشاور مانيستار پارسه در برگزاري كارگاه ساختارشناسي هويت محله اي شهر تهران همكاريـ  

) همكاري با گروه شهرشناسي دفتر پژوهشهاي فرهنگيـ در برگزاري سلسله كارگاه هاي آموزشي معماري معاصر در خانه ( جناب مهندس حائري

1387الي 1386هنرمندان تهران، فاصله سالهاي   

پژوهشي–*سوابق علمي  

 ارائه مقاالت

و.1 و چالش هاي پيش روي آن در ايران مروري بر تجارب بازآفرني شهري".سرور، رحيم فخاري، ساره ن كنفرانس ششمي."در بافتهاي تاريبخي شهري

، تهران، و مديريت شهري .1398ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري

.،دانشپور،فخاري ساره.2 و كاركردهاي جلوخان فضاهاي فرهنگي معاصر"عبدالهادي و، كنفرانس ساالنه بين المللي عمـرا"باز تعريف نقش ن، معمـاري

.1396شهرسازي، شيراز



(نمونه موردي : محله خاك سفيد تهـران"آقاجان بيگلو عماد.،فخاري ساره.3 ،")طراحي شهري ابزاري براي تقويت استخوانبندي پهنه فرسوده شهري

و شهرسازي، شيراز .1396، كنفرانس ساالنه بين المللي عمران، معماري

و خطا در بافت تاريخي شيراز"آقاجان بيگلو عماد.،فخاري ساره.4 (سـيماي ديروزــ"نيم قرن شهرسازي آزمون ـ اسالمي ، همايش ملي معماري ايراني

.1394،شيراز،چشم انداز فردا)

و فخاري ساره، ايزدي.5 و بوميان در شهرهاي ساحلي"بهزادفرمصطفي. مريم و"ارتقاء هم پيوندي اجتماعي ميان گردشگران همايش ملـي گردشـگري

ـ همدان .1390،توسعه پايدار

(ريخت شناسي) محله"ساختارشناسي هويت محله اي شهر تهران ؛پهنه محله اي چيذر"ساره. فخاري.6 اولين همايش بازشناسي تغييرات مورفولوژي

.1387،تهرانـ هاي تهران

، گرگان"شناسايي معيارهاي زيبايي شناسي در فضاهاي كهن شهري ايران"دانشپور عبدالهادي.،فخاري ساره.7 .1391بهار،فصلنامه نماد گلستان

و جنايت در فضاي شهري به كمك"دانشپور عبدالهادي.،ساره فخاري.8 ،فصلنا"طراحي شهري ابزارهاي مقابله با جرم و تابسـتان مه نماد گلستان بهار

1390.

9.. آن"فخاري ساره ، پاييز"پديده اسكان غيررسمي در ايران؛ از ظهور تا روش هاي مواجهه با .1389فصلنامه نظام مهندسي ساختمان استان مازندران

و شهرسـازي"انگلسـتان شـهرهاي تجربه معرفيبا عمومي گستره ارتقاء هدفبا شهري فضاهاي سازي باززنده"فخاري ساره..10 ، فصـلنامه معمـاري

.1387بهار-انديشه ايرانشهر

و شهرسازي از سال 100و استاد راهنما حدود  تا كنون88پايان كارشناسي در رشته هاي معماري

 در مقطع كارشناسي ارشد پايان نامههمشاور*

و دشتي ، ساره ، زهرا. روحي، مبينا، فخاري آمطراحي مجموعه فرهنگي"سامانلو ، پايـان نامـه"زشي با تاكيد بر امنيت اجتماعي در محله خزانهو،

 1395جهت دريافت كارشناسي ارشد در رشته معماري، موسسه آموزش عالي المعي گرگاني، گرگان،

اجرايي–* سوابق علمي  

و نظارت معمارييكمهندس پايه•  گلستان.در سازمان نظام مهندسي استان طراحي

.پايه سه شهرسازي در سازمان نظام مهندسي استان گلستانمهندس•

و نايب رئيس گروه تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي استان گلستان• .عضو

.عضو كميته كنترل نقشه رشته معماري سازمان نظام مهندسي استان گلستان•

، تهران كارشناس ارشد گروه معماري در پروژه مطالعاتي ساختارشناسي• ، مهندسان مشاور مانيستار پارسه  1387هويت محله اي شهر تهران

. 1391تا

•، و اجرايي دفتر انديشه ايرانشهر ،تهران و هماهنگ كننده پروژه مطالعاتي . 1387الي 1386همكار معمار

از• و ناظر معماري بيش و علي آباد50طراح  پروژه در گرگان


