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 شهرسازی ملی همایش ،(مشهد دیالمه خیابان:موردی نمونه) فرهنگ بر شناسی زیبایی جنبه از شهری منظر تاثیر ،کفاش خجسته دالرام

 نما مجله در مقاله انتشار ، 1393 ، گرا فرهنگ

 ،(مشهد آبکوه قند کارخانه:موردی نمونه)پایدار توسعه رویکرد با شهر گردشگری نقش ارتقا جهت ارناسازگ کاربری تغییر ،کفاش خجسته دالرام

 ارائه جهت منتخب مقاله ، 1393 پایدار، توسعه و شهری مدیریت شهرسازی، ملی کنفرانس

 

 تدریس سوابق
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 .مشهد خاوران، عالی آموزش موسسه ، 4 شهرسازی وطرح 2 شهرسازی طرح ،1 شهرسازی طرح

 ,photoshop, GIS, Auto cad افزارهای نرم آموزش تدریس سوابق سایر

 انگلیسی زبان آموزش



 و مهارت ها کاری سوابق

 پلکان معنوی و فکری های دارایی بنیان دانش موسسه -فکری مالکیت المللی بینارشد  کارشناس

 مادرید معاهده طریق از جهانی ثبت و ای منطقه محلی، های روش از تجاری عالمت ثبت جهت المللی بین امور لط بهمس -

 الملل بین حوزه در تجاری عالمت ثبت دعاوی -

 مختلف کشورهای در تجاری عالمت مالکیت انتقال-

 فکری مالکیت حقوق با کامل آشنایی -

 خارجی و داخلی تجاری عالمت تخصصی سرچ توانایی -

 ... و عراق هند، افغانستان، ترکیه، امارات، قطر، کشورهای در شرکت ثبت شرایط با آشنایی -

 کشورها سایر و ایران در معنوی های دارایی از حفاظت و توسعه -

 (WIPOفکری ) مالکیت جهانی سازمان DL-101 آزمون گواهینامه -

 (WIPOفکری ) مالکیت جهانی سازمان DL-303 آزمون گواهینامه -

 خارجی و داخلی رقبا تحلیل -

 


