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 ب( تحصیالت آکادمیک

 پایان شروع تحصیل محل گرایش عنوان مقطع

 8۱ 88 ۱دبیرستان مفید ریاضی فیزیک ریاضی دیپلم

 88 88 دانشگاه هنر اصفهان معماری مهندسی معماری کارشناسی

 29 28 دانشگاه تهران انرژی و معماری مهندسی معماری کارشناسی ارشد

      دکتری
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ر
ف

دی
 

 محل شرح عنوان
اخذ  سال

 مدرک

0 
دوره آموزشی نرم افزار 

AutoCad  3وD max 
 88 مجتمع فنی تهران 

3 
دوره آموزشی نرم افزار 

Revit 
 82 مرکز معماری ایران 

 28 موسسه مثبت تو کارگاه شخصیت شناسی و مسیر موفقیت شغلی MBTIکارگاه آموزشی  6

1 

دوره آموزشی نرم افزار شبیه 

 ی انرژیساز

 Design Builder 

نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی 

 معماری

و  یمرکز آموزش

 یساز نهیبه یپژوهش

 نئون یانرژ

29 

2 

دوره آموزشی نرم افزار شبیه 

 سازی انرژی

 Energy Plus 

 Open Studio    

نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی 

 معماری

 دانشگاه تهران

 هنرهای زیباپردیس 
29 

 



 رزومه مدیران 8صفحه 
 

 

 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 کارگاه ساختمانی/پروژه مسکونی نظارت و اجرا 0
 شرکت مهندسی

 شبستان کهن 
88 82 

 طراح معماری 3
 یفاز مطالعات پروژه  ،یقاتیسرپرست گروه تحق

 ارتش روزیهوان دیجد گاهیپا

 یمهندس یفرمانده

 ساتیساختمان و تأس

ارتش  ینیزم یروین

 رانیا یاسالم یجمهور

82 29 

   8و ۱طراح فاز  6

پژوهش و طراحی پروژه های معماری با کاربری 

های آموزشی، درمانی، مسکونی، ویالیی،تفریحی، 

 ورزشی و خدماتی

مشاور  نیمهندس

 چاروک نقش
29 29 

 سمرکز تحقیقات، طراحی و توسعه مدار داخلی مدیر 1
مشاور  نیمهندس

 چاروک نقش
29 29 

 

 )کتاب، جزوه، مقاله و ...( و( تحقیق و تألیف

ف
ردی

 

 شرح عنوان

0 
 یمساجد محله ا یالگو

 بازار اصفهان

 بازار اصفهان یمساجد محله ا یالگو ییشناسا یطرح پژوهش

 ۱889 -ییدانشجو ی دهیطرح برگز

3 
گیری امروزی از بهره

 الگوی حیاط مرکزی

 یری امروزی از الگوی حیاط مرکزی در مسکن سنتی؛گبهره

 مطالعه در اقلیم گرم و خشک با نگرش بر کاهش مصرف انرژی

 ۱829 - با درجه ارزشیابی الف کارشناسی ارشد پایان نامه برگزیده

6 
مقاله سیستم های نوین 

 روشنایی خورشیدی
 ۱829ن و اسفند بهم – 9و  9ماهنامه اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار/شماره

1 
کتاب الگوهای طراحی 

 مدارس کوچک

 Architecture for Achievement: Building Patterns forترجمه کتاب 

Small School Learning – .توزیع نشده است 
 


