نام و نام خانوادگی:
بنفشه یادگارزاده

تاریخ و محل تولد:
بجنورد1364 ،

تحصیالت:
ـ کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه مازندان ،دانشکده هنر و معماری ،سال 1386
ـ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،سال 1389
ـ دکتری تخصصی شهرسازی ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،سال 1397

سوابق علمی و آموزشی:
ـ عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی اشراق ،شهر بجنورد
ـ معاون آموزشی موسسه آموزش عالی اشراق ،شهر بجنورد

سوابق حرفه ای:
 1395تا کنون -رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسان مشاور شهراندیشان
 1392تا کنون -مشاور حقیقی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان شمالی و تهیه طرح های هادی
 -1389-1391کارشناس دفتر فنی پژوه احداث شهر جدید اوهدا در کشور ونزوئال ،شرکت بین المللی خانه سازی
ایرانیان
 -1390-1394عضو هیئت مدیره و مسئول واحد برنامه ریزی شرکت مهندسان مشاور بوم طرح پارت

 -1388-1389مسئول واحد برنامه ریزی شرکت مهندسان مشاور یادمان بنا
 -1387-1388کارشناس برنامه ریزی شهری شرکت مهندسان مشاور نقش پیراوش
 -1386-1387کارشناس برنامه ریزی شهری شرکت مهندسان مشاور آرمانشهر

سوابق پژوهشی:


یادگارزاده و نوریان « ،تبیین نقش سازمان های حرفه ای شهرسازی» ،نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی ،دوره ،23
شماره  ،1397 ،3صص .52-41



یادگارزاده و نوریان « ،چالش های سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران از دیدگاه حرفه مندان» ،مقاله پذیرفته شده در
نشریه آرمانشهر.



میراحمدی و یادگارزاده " ،بررسی آسیب پذیری فرم شهرها از دیدگاه پدافند غیرعامل" ،مقاله چاپ شده در مجله علمی،
پژوهشی ساخت شهر (شماره  ،1389 ،)14صص 26-14



یادگارزاده ،کالنتری و افضلی « ،تعیین نواحی نیازمند تجدید حیات شهری بر اساس روش وزن دهی به شاخص های موثر»،
مقاله پذیرش شده برای چاپ در مجله علمی پژوهشی ساخت شهری1392 ،



یادگارزاده" ،باز آفرینی منظر طبیعی؛ پروژه تجدید حیات رودخانه لس آنجلس" ،مجله منظر  ،شماره  ،6اردیبهشت 1389



یادگارزاده ،یادگاری ،پویان و طالبی " ،مکانیابی محل مناسب جهت دفن پسماندشهربجنوردبااستفاده ازتلفیق منطق بولین
 ،"WLC,OWAکنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری.1392 ،



یادگارزاده و کالنتری " ،بررسی امکان سنجی تجدید حیات ساختار سنتی شهر همدان" ،همایش ملی شهرسازی و معماری
معاصر ایران (مقاله پذیرفته شده برای بخش سخنرانی)1389 ،



کالنتری ،یادگارزاده " ،بررسی و ارزیابی وضعیت دفع مواد زائد جامد شهری و تعیین روش بهینه با استفاده از روش وزن دهی
در شهرهای حاشیه دریای خزر (نمونه موردی شهر بابلسر)"  ،همایش جغرافیا و آمایش محیط .دانشگاه آزاد واحد آستارا،
1390



میراحمدی و یادگارزاده" ،بررسی نقش پدافند غیر عامل و افزایش ایمنی سکونت برای شهرهای در معرض خطر بمباران و در
معرض خطر اشغال" ،پذیرش برای ارائه در همایش پدافند غیر عامل و سازه های مقاوم استان مازندارن  ،1389 ،ارائه شده به
صورت پوستر



یادگارزاده و ارباب زادگان" ،نقش و جایگاه منظر شهری در هویت بخشی به شهرهای جدید :اصول و راهکارها" ،مقاله پذیرفته شده
در همایش ملی منظر شهری1389 ،



ارزیابی بیانیه شهر اسالمی با تأکید بر آرمانشهر ابونصر فارابی و شهر دینی آیت اهلل اراکی ،به همراه سعیده الیکایی ،پذیرفته
شده در همایش پژوهش های مدرن در مهندسی عمران ،معماری و توسعه شهری ،کشور آلمان ،برلین ،سال 2016



همکاری با نشریه ندای بردسکن (نشریه شهرداری بردسکن) ،مقاالت مرتبط با موضوعات برنامه ریزی و طراحی شهری ،شماره های
 59تا 73



مجری طرح پژوهشی « تدوین سند راهبردی توسعه مسکن در استان خراسان شمالی»  ،اداره کل راه و شهرسازی استان
خراسان شمالی1397 ،



همکار اصلی طرح پژوهشی « بهبود وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تاکید بر " ایجاد
و توسعه اشتغال های خرد؛ محدوده مورد مطالعه  :روستای دشت» ،معاونت عمرانی استانداری استان خراسان شمالی.1398 ،



همکار اصلی طرح پژوهشی « بهبود وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تاکید بر " ایجاد
و توسعه اشتغال های خرد؛ محدوده مورد مطالعه  :روستای نوده» ،معاونت عمرانی استانداری استان خراسان شمالی1398 ،



همکار اصلی طرح پژوهشی « بررسی تحوالت بخش های مسکن و عمران شهری در برنامه های عمرانی» ،واحد مطالعات و
پژوهش وزارت کشور.1388 ،



عضو مرکز پژوهش های شورای شهر بجنورد از سال  1393تا  1395و داور طرح های پژوهشی ارائه شده به مرکز



همکاری (همکار اصلی) در ترجمه کتاب  ،GIS For Landscape Architectانتشارات پژوهشکده نظر و سازمان زیباسازی
شهر تهران ،سال .1396



ترجمه مقاله «اراضی خالی کمتر ،جرم کمتر؟ اثر سیاستهای باززنده سازی محالت بر وقوع جرم»  ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان
شمالی ،سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1397

عضویت در نهادهای فرهنگی و حرفه ای:


عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی



عضو کمیته تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی



عضو کمیته پژوهشی شورای اسالمی شهر بجنورد در دو دوره تا کنون

