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 لیيتحص مدارک-1

 سال اخذ دانشگاه يليمدرک تحص

 1831 هنر تهران يمعمار-يارشد معمار یکارشناس

 1831 آزاد اسالمي خوراسگان)اصفهان( معماري یکارشناس

 (5111)1831 در تهران کانادا  INO CERTIFICATION موسسه معماری اخلیدون يدوره طراحی و دکوراس

 1833 ماکت سازی--8DMAX- Photoshopفزارا  دوره نرم حرفه ای-فنیدوره های مربی برون سازمانی 

 آموزشیسوابق  -5    

 مکان زمان سمت مکان اشتغال

-گروه معماري يضوهيات علمع رسام موسسه آموزش عالی

 مدرس گروه معماري

نرسيده به ميدان  -ميانجاده -خيابان شهيد بهشتي  -کرج تا کنون 0931

 خيابان استاد شهريار  -امام حسين)ع(

 16294264110تلفن            

مربي دوره مدل سازي با نرم   SCDزمرک رسام موسسه آموزش عالی

  افزار تري دي مکس

نرسيده به ميدان  -ميانجاده -خيابان شهيد بهشتي  -کرج 0931-0931

 خيابان استاد شهريار  -امام حسين)ع(

خيابان چالوس سه راه عظيميه -چهارراه امام-رجک 0911-0932  مدرس گروه معماري واحد سما-دانشگاه آزادکرج

 دانشکده سما  

   62132119162تلفن:                       

 يداخل يمعمارمرکز آموزش 

 خانه صنعت و معدن واحد البرز

معماري دپارتمان مديريت 

 مدرس دوره دکوراسيون-داخلي

 002پلاک -خيابان هفتم غربي-گوهر دشت-کرج   0913-0932

14613049162                  تلفن          

 ميدان لاله-خيابان جي-صفهانا 0911  -0911 مدرس گروه معماري واحدسما-دانشگاه آزاد خوراسگان

   19002210322تلفن:                       

                       بلوار دانشگاه تلفن:–فلاورجان –اصفهان  0911  -0911 مدرس گروه معماري دانشگاه آزاد فلاورجان اصفهان

19929661094   



 اجرايیسوابق  -8    

 مکان زمان سمت سازمان

 باغستان-رجک 0931-0931 کاردانی عمقط-مدیر گروه معماری موزش عالی رسامآموسسه 

 باغستان-رجک 0931-0934 کارشناسی ناپیوسته عمقط-مدیر گروه معماری موزش عالی رسامآموسسه 

 باغستان-کرج 0934-0936 معاونت پژوهشی موزش عالی رسامآموسسه 

 خيابان پيروزي-کرج 0932 داخلي گروه معماري با عنوان مهرازي سردبیر نشریه واحد سما-دانشگاه آزادکرج

سازمان  -مهندسين مشاور مهرازان انديشه
 -نوسازی مدارس

ثبت طراحي مدارس شبانه روزي با  مدیر پروژه

 منطقه اي-اي فرديرويکرد شناخت استعداد ه

 اصفهان 0936-0934

 بانک-يساختمان بانک مل يثبت ملمجری پروژه    معاونت ميراث فرهنگي گروه ثبت و حريم

 بانک تجارت-سپه

سازمان ميراث -اصفهان تير0930

 فرهنگي

مستند نگاري بناهاي محور فرهنگي مجری پروژه    معاونت ميراث فرهنگي گروه ثبت و حريم

 انتاريخي اصفه

سازمان ميراث -اصفهان آذر0931

 فرهنگي

 دردر پروژه ثبت جهاني مسجد جامع اصفهان همکاری    معاونت ميراث فرهنگي گروه ثبت و حريم

 سازمان يونسکو

سازمان ميراث -اصفهان خرداد 0931

 فرهنگي

 معاونت ميراث فرهنگي گروه ثبت و حريم  

 

طرح انيميشن از بناي کارخانه همکار پروژه  و مجری 

خي  پروژه معرفي معماري و بناي کارخانه هاي تاري -ها

 اصفهان در همايش ارتقا کيفي سيما و منظر شهري

سازمان ميراث -اصفهان   0931تير -دي 

 فرهنگي

يشگاه ميراث معماري صنعتي برپايي نما
 اصفهان

موزه هنر هاي -اصفهان 0913مرداد همکار پروژه  

 معاصر

ث معماري صنعتي شگاه ميرابرپايي نماي
 اصفهان 

 باغ چهلستون-اصفهان 0913 همکار پروژه  

ساختمان شيخ مفيد-اصفهان تاکنون-0911 طراح بخش آتلیه شرکت مهندسين مشاور مهرازان انديشه

  19002264912   تلفن:   21

شيخ صدوق  خيابان-اناصفه 0912-0916 طراح بخش آتلیه شرکت مهندسين مشاور اسپادانا

 01پلاک -2کوچه-جنوبي
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 زمان مکان ارائه عنوان مقاله

امموسسه آموزش عالي رسنشريه علمي  "نور، بازي ساز سايه هاي لويي کان و زندگي بخش رنگ هاي باراخان "چاپ مقاله   7931اسقند  

 Oncoming Garden پذیرش برای چاپ مقاله

 نویسنده اول

Indian Journal Of 

Scientific Research-ISI 

Journal 

خرداد 

7939 

 :The effect of globalization in social place: case study پذیرش برای چاپ مقاله

bazaar in iran 

 نویسنده اول

Cahiers Des Sciences 

Naturelles-ISI Journal 

خرداد 

7939 

 Effect of landmark art in creating collective memory  پذیرش برای چاپ مقاله

Case study: dome 

 نویسنده دوم

Natura International 

scientific journal- ISI 

journal 

خرداد 

7939 

 7939 پژوهشی اندیشه شهرساز -مجله علمی "نقش نمادین طبيعت در شکلگيری باغشهر های ایران صفوی"پژوهشی  -مقاله علمی

 7939 دانشگاه اصفهان آینده شهرهای خلاقيت آموزشی المللی بين کارگاهشرکت در 

7937مهر اولين همایش ملی نظام مهندسی البرز "معماری سنتی ایرانحریم و مرزهای بينابينی در "چاچ مقاله   

 بوستان های شهری در ایرانمطالعه و تدوین ضوابط و معيارهای  طرح پژوهشی با عنوان:

 در شهر کرج       )همکار طرح(-بر اساس الگوی باغ ایرانی

آموزشکده سما-دانشگاه آزاد کرج  7937 

 

 امروز زنان نيازمندیهای و جایگاه با متناسب فضا طراحی طرح پژوهشی با عنوان: الگوی

 )مجری طرح(     در دانشکده سما                       -ایران

آموزشکده سما-دانشگاه آزاد کرج  7937 

 

 دومين همایش بين المللی سازه و مطالعه موردی :سازه های کاغذی"خلق سازه هایی با تکنولوژی کمينه در معماری "مقاله

تهران )چاپ مقاله و ارائه -معماری

 پوستر(

اردیبهشت 

39 

Planet structure in architecture          دومين همایش بين المللی سازه و  "سازه گياهان در معماری"مقاله

 تهران )چاپ مقاله (-معماری

اردیبهشت 

39 

 نر نبویچهارمين همایش بين المللی ه "نحوه شکل گيری محراب در مساجد"مقاله 

 چاپ مقاله(

7933-

 اصفهان



 

 چاپ شده  مقاالت و کتب -5 

 

 خيتار مکان ارائه عنوان 

مبانی –ی مجموعه سواالت آزمونهای سراسری دکتری معمار
 1نظری 

 1838 برای واحد درسی مبانی نظری معماری

نظري و انديشه هاي موثر بر شکل گيري فرم و مباني کتاب 
 فضاي معماري

 ديتجد-1835تابستان  سی مبانی نظری معماریربرای واحد د
 1833چاپ

د يتجد-1831بهمن معماریعت يبرای واحد درسی انسان طب کتاب انسان ، طبيعت ,معماري
 1831د چاپيتجد-1835چاپ

 31آذر –آبان  ما ) نظام مهندسي اصفهان(مجله ن مقاله معماري سبز، باغ زمستاني

 1833دي  مجله نما ) نظام مهندسي اصفهان( معرفي شهرک علمي ِ  علوم و فنون والنسيا در اسپانيامقاله 

 1833 واحد سما)ارائه مقاله(-دانشگاه آزاد کرج معماري کويري معاصرمقاله 

 1833 ه مقاله(دانشگاه آزاد فلاورجان)ارائ معماري کويري ايرانمقاله 

چاپ 12شماره -مجله ساختمان و کامپيوتر سير تکاملي حضورکامپيوتر در معماريمقاله 

 مقاله(
1831 

http://www.asrekankash.com/component/books/?view=item&item=79

