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بھمن ماه
١٣٩٣ ، سید حسین بحرینیخالصھ شرح احوال

شخصی

 ١٣٢٠تاریخ تولد: پانزده آبان ماه
متاھل و دارای دو فرزند
 ایمیل:  آدرسhbahrain@ut.ac.ir
 و مدیر بخش طراحی شھری دانشکده شھرسازی، و معاون پژوھشی پردیس ٣۶موقعیت فعلی: استاد پایھ

ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران
تتحصیال

) اتمام دوره آموزشی کارشناسی ارشد شھرسازی و کارشناسی ارشد مدیریتMBAدانشگاه تھران (
Ph. C.دانشکده معماری و شھرسازی دانشگاه واشنگتن، امریکا
گواھی تخصصی طراحی شھری، دانشکده معماری و شھرسازی دانشگاه واشنگتن، امریکا
Ph. D.اه معماری وشھرسازی، دانشگاه واشنگتن، امریکشھرسازی، تخصص طراحی شھری،  دانشکد
 :عنوان رسالھ دکتری

Recognition of the Knowledge Base and Language of Urban Design.

سابقھ آکادمیک

 Assistant Professor, School of Design, Iowa State University, Ames,
Iowa, USA.

١٣۶٢ی ھیئت علمی خارج از کشور" در سال دعوت بھ کشوردر طرح "جذب اعضا
معاون آموزشی و پژوھشی دانشکده ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران
مدیر گروه شھرسازی، دانشکده ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران
موسس و رییس دانشکده تحصیالت تکمیلی محیط زیست دانشگاه تھران
 ١٣٧٩استاد دانشگاه تھران از فروردین
است گذاری انتشارات دانشگاه تھرانعضو شورای سی
معاون پژوھشی پردیس ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران
مسئول بازنگری دوره دکترای شھرسازی، دانشگاه تھران
عضوقطب علمی شھرسازی و توسعھ پایدار
(معماری و شھرسازی)عضو ھیئت تحریریھ مجلھ ھنرھای زیبا
عضوھیئت تحریریھ مجلھ اثر
کزی وزارت علوم، تحقیقات و فنی آوریعضوھیئت ممیزه مر
عضو ھیئت امنای دانشگاھھای ھنر تھران و ھنر اصفھان

 Visiting Professor, Central University of England, Birmingham,
England, 2001-2.

 Visiting scholar, University of New York at Stony Brook.
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 Visiting scholar, College of Urban Design and Planning, University of
Washington.

 Also visiting scholar appointment for the College of Environmental
Design, UC Berkeley from May 2010.

فعالیت ھای حرفھ ای

 Urban Designer, Grays Harbor Regional Planning Commission, Aberdeen,
Wash. US.

ھ ھای تدریسزمین

نظریھ ھای جدید شھرسازی، مقطع دکتری
کارشناسی ارشدنظریھ ھای طراحی شھری ،
کارشناسی ارشدکارگاه طراحی شھری ،
شناخت و تحلیل شکل شھر، کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشدطراحی شھری در مناطق زلزلھ خیز ،
کارشناسی ارشد،فرایند طراحی شھری
طراحی شھری پایدار

ستی پایان نامھ کارشناسی ارشد و رسالھ دکتریسرپر

 رسالھ دکتری١٠پایان نامھ کارشناسی ارشد و ۶٠سرپرستی حدود

فعالیت ھای پژوھشی

 پروژه  تحقیقاتی ملی و بین المللی۶٠اجرای بیش از
 یده و قابل تقدیرطرحھای پژوھشی برگزاجرای
 ١٣٩٠در سال دانشگاه تھرانپژوھشگر برجستھ

نتشاراتا
الف: کتاب

تالیف.١

دانشگاه تھران.١تحلیل فضاھای شھری در رابطھ با الگوھای رفتاری استفاده کنندگان از فضا ،
ن.، انتشارات دانشگاه تھرا١فرایند طراحی شھری
انتشارات دانشگاه تھران١تجدد، فراتجدد و پس از آن در شھرسازی ،
عباس آخوندی)، دانشگاه تھرانبازسازی مناطق آسیب دیده از زلزلھ (با دکتر
 جلد اول، از اواخر قرن نوزده تا دھھ ( با سوده تقابن و بھناز بلوکی)طراحی شھریمبانی نظریتحلیل ،

.، انتشارات دانشگاه تھران١٩٧٠
 فضاھای شھری، راھنمای طراحی، جلد اول جداره فضاھای شھری (با حسین خسروی)، انتشارات

دانشگاه تھران.
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(در دست انتشار) ، راھبردی برای تحقق پایداری شھریدھکده شھری
 An Integrative Theory of Urban Design (forthcoming), Springer & University of

Tehran Press.

ترجمھ.٢

(از کوین لینچ)، انتشارات دانشگاه تھران١شکل خوب شھر
العملی برای برنامھ ریزی و طراحی پایداری محلی برنامھ ریزی محیطی برای توسعھ زمین. دستور

( از آن آر بیر و کاترین ھیگینز) ، با کیوان کریمی، دانشگاه تھران.
.طراحی شھر، بھ سوی شکل پایدار شھر(از ھیلدبرند فری)، موسسھ داده پردازی شھرداری تھران
ن.زبان منظر(از آن دبلیو اسپیرن) با بھناز امین زاده، دانشگاه تھرا
.طراحی شھری، گونھ شناسی محصول و رویھ (از جان لنگ) ، دانشگاه تھران
اتالف (از کوین لینچ، و ھمکاری مایکل سوثوورث)، انتشارات دانشگاه تھران
 طراحی شھری برای یک قرن شھری، مکان سازی برای مردم ( از لنس جی براون، دیوید دیکسون

رانو الیور گیلمن ) ، انتشارات دانشگاه تھ
.تکامل، شھرھا و طراحی (از استفن مارشال )، با آمنھ بختیار، (دردست انتشار)، دانشگاه تھران
 ،شھرنشینی در عصر تغییرات آب و ھوا (از پیتر کالتورپ)، با معین ھمتی و مھرنژاد بورا

(دردست انتشار) دانشگاه تھران.
______________________________________

از سوی انتشارات دانشگاه تھران.یا قابل تقدیرکتب برگزیده و .١

مقاالتب. 

 مقالھ در مجالت علمی داخلی و خارجی۵٠انتشار حدود

ھاج. ارائھ مقالھ در کنفرانس

 مقالھ در کنفرانس ھای داخلی و خارجی۵٠ارائھ حدود

جلد بھ شرح زیر ٧ج آن در " کھ نتایدستورالعمل ھای مدیریت خطر زلزلھ" مللی لبین املی پروژهمسئول 
دردست انتشار است:

 Volume 1, Guidelines on seismic hazard analysis, ground instabilities and
determination of earthquake parameters for planning and design.

 Volume 2. Guidelines on improvement of production and quality control of
building materials and construction works.

 Volume 3. Guidelines on earthquake resistant design and construction of steel
and reinforced concrete buildings.

 Volume 4. Guidelines on earthquake damage evaluation, seismic performance
analysis and upgrading of earthquake resistance of masonry buildings.

 Volume 5. Guidelines for upgrading of earthquake resistance of steel and
reinforced concrete buildings, seismic performance analysis and development
of damage cost functions.
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 Volume 6. Mapping of elements at risk, seismic hazard, earthquake damage

and losses for analysis of seismic risk.
 Volume, 7. Guidelines for reduction of seismic risk in regional and urban

planning.

فعالیت ھای مرتبط با سازمان ھای غیر دولتی

 عضو موسس انجمن متخصصان محیط زیست ایران(IRSEN)
یئت مدیره انجمن حفظ محیط زیست کوھستان.عضو ھ
 پروژه ھای کوچک برنامھ عمران سازمان مللملی نظارت برعضو کمیتھ(SGP/UNDP/UNEP)
 ایمن سازی جھانی در مقابل زلزلھ"عضو موسس "ایده(WSSI)

*************************************************************


